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A.  POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Pro správní území města Jindřichův Hradec byl zpracován územní plán města Jindřichův Hradec, 
který nabyl účinnosti 26. 11. 1998. K tomuto dokumentu bylo postupně zpracováno 21 změn.  

Výbor pro územní plán (dále jen výbor) byl na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2008 seznámen 
s úskalími doposud platného územního plánu města Jindřichův Hradec (dále jen ÚPM), včetně jeho 
změn a s potřebou vytvoření nového územního plánu Jindřichův Hradec (dále jen ÚP), který by 
splňoval požadavky nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen SZ) a 
respektoval nové přístupy např. na úseku ochrany ZPF, životního prostředí, krajiny. Výbor uložil 
odboru VÚP vypracovat zprávu do Rady m ěsta (dále jen RM) a Zastupitelstva m ěsta (dále jen 
ZM) o pot řebě vypracování nového ÚP.   Návrh na pořízení ÚP byl předložen RM i ZM, které na 
svém 25. zasedání konaném 22. 10. 2008 odložilo schválení pořízení ÚP a doporučilo zpracovat jako 
samostatný materiál. Nově zpracovaný materiál byl RM projednán 14. ledna 2009. ZM na svém 28. 
zasedání konaném dne 28. 1. 2009 schválilo po řízení nového ÚP. Ur čeným zastupitelem pro 
spolupráci s po řizovatelem byl jmenován pan místostarosta Alfred N ěmec. Oprávn ěnou ú řední 
osobou a po řizovatelem byl ur čen pan Ing. arch. Zbyn ěk Hartmann. 

Na jednáních (dne 2. 2. 2009 a dne 9. 3. 2009) výboru bylo rozhodnuto, že součástí zadávací 
dokumentace pro výběrové řízení na zpracování ÚP bude i hotové zadání ÚP. V souladu s §47 SZ 
zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání, který byl následně od 30. 4. 
2009 do 1. 6. 2009 vystaven k veřejnému nahlédnutí a zároveň zaslán dotčeným orgánům, 
sousedním obcím a krajskému úřadu Jihočeského kraje. Všechny včas doručené připomínky a 
stanoviska byly pořizovatelem zapracovány do návrhu zadání. Zastupitelstvo m ěsta na svém 33. 
zasedání konaném dne 24. 6. 2009 schválilo p ředložený návrh zadání ÚP.  

RM dne 1. 7. 2009 na svém 26. zasedání schválila ná vrh na zadání ve řejné zakázky „Územní 
plán Jind řichův Hradec“ a dále vzala na v ědomí dosavadní postup po řizování ÚP.  Jednalo se o 
podlimitní zakázku, kde bylo přímo osloveno pět uchazečů a výzva pro podání nabídek byla též 
zveřejněna. Vzhledem k malým zkušenostem místních firem s obdobnými zakázkami, byly osloveny i 
větší firmy z Č. Budějovic a Brna. Lhůta pro podání nabídek končila 20. 7. 2009 ve 12.00 hodin. V této 
lhůtě bylo doručeno osm nabídek. 23. 7. 2009 zasedala hodnotící komise, která podle hodnotících 
kritérií vybrala jako nejvhodnějšího zpracovatele firmu Urbanistické středisko Brno s.r.o.  

RM na svém 28. zasedání konaném dne 29. 7. 2009 schválila zadání veřejné zakázky firmě 
Urbanistické středisko Brno s.r.o. za cenu 1 963 500,-- Kč (včetně DPH). Ostatní uchazeči byli o 
výsledku výběrového řízení písemně vyrozuměni. 

Jedna z firem, která se výběrového řízení zúčastnila, podala námitku proti výsledku výběrového řízení. 
Tato námitka byla RM na 29. zasedání dne 12. 8. 2009 zamítnuta. 

Dne 3. 9. 2009 RM na svém 32. zasedání schválila uz avření předložené smlouvy 
s Urbanistickým st řediskem Brno s.r.o. (dále jen USB) na zpracování úz emního plánu 
Jind řichův Hradec za cenu 1 963 500,- K č (včetně DPH), a zmocnila starostu m ěsta Ing. Karla 
Matouška k podpisu. Smlouva byla podepsána 10. 9. 2 009. Dne 11. 9. 2009 byly USB předány 
veškeré podklady pro zpracování ÚP včetně schváleného zadání. 

I. etapa díla – doplňující průzkumy a rozbory byly předány pořizovateli dne 25. 11. 2009. Projektant se 
zejména seznámil s územím a vymezil problémové oblasti, které se v následujících etapách 
zpracování ÚP řešily. 

Výbor se na své schůzi 14. 12. 2009 usnesl kromě jiného na tom, že ukládá odboru VÚP bezodkladně 
zažádat o dotaci z IOP s tím, že nevylučuje jednání o posunutí termínu odevzdání návrhu (viz dodatek 
č. 1). 
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Žádost o dotaci z IOP bylo možno podat až po podpisu smlouvy s projektantem. Žádost byla podána 
22. 12. 2009. Rozhodnutí o dotaci bylo podepsáno 26. 3. 2010 a vyplývá z ní termín - Ukončení 
realizace projektu stanovené poskytovatelem - 31. 5. 2010. Dle dokumentu „podmínky rozhodnutí o 
poskytnutí dotace“ byla dotace příjemci proplacena po ukončení realizace projektu a to ve výši 
1 130 500,-Kč.  

Aby Město dotaci IOP mohlo obdržet, bylo nutno uzavřít dodatek, který měnil článek týkající se 
termínu předání návrhu ÚP, tak aby se podmínky pro poskytnutí dotace dodržely, a dále byla 
upravena sazba DPH. RM na svém 2. zasedání konaném dne 13. 1. 2010 schv álila p ředložený 
dodatek č. 1 smlouvy o zpracování ÚP a zmocnila starostu m ěsta Ing. Karla Matouška k jeho 
podpisu. Dodatek č. 1 byl podepsán 18. 1. 2010. Nadále se intenzivně pracovalo na návrhu 
územního plánu Jindřichova Hradce v úzké spolupráci projektanta, pořizovatele, výboru pro územní 
plán atd. Návrh byl kvůli své rozsáhlosti konzultován v dílčích částech. 

Dne 20. 5. 2010 byla předána II. etapa díla – návrh ÚP pro společné jednání, která byla následně i 
proplacena. 14. 6. 2010 se s výsledným návrhem seznámil i výbor pro územní plán.  

V souladu s §50 stavebního zákona svolal pořizovatel ÚP spole čné jednání o návrhu, které se 
konalo 27. 7. 2010 od 10.00 hodin  v zasedací místnosti MěÚ Jindřichův Hradec. Dotčené orgány a 
krajský úřad mohly k návrhu uplatnit svá stanoviska po dobu 30 dnů od společného jednání, ve stejné 
lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky.  

Na základě stanovisek dotčených orgánů bylo třeba upravit návrh ÚP a poté získat dohodu 
s dotčenými orgány, tzn. jejich souhlas s předloženým řešením. Tento proces trval cca devět měsíců. 
Nejdéle trvala dohoda s ministerstvem dopravy a orgánem památkové ochrany.  

ZM na svém 5. zasedání konaném dne 30. 3. 2011 schv álilo, aby ur čeným zastupitelem, 
spolupracujícím na po řízení ÚP byl nov ě pan místostarosta Ing. Bohumil Komínek.  

V souladu s §51 stavebního zákona byl návrh ÚP posouzen krajským úřadem Jihočeského kraje. 
Stanovisko KÚ J čK bylo doru čeno dne 28. 4. 2011 . Na základě pokynů pořizovatele (schválených 
výborem pro územní plán), které byly sepsány v souladu s dohodami a se stanoviskem KÚ byla 
zpracovatelem provedena úprava návrhu ÚP. 

III. etapa díla – upravený návrh ÚP k veřejnému projednání byla předána dne 14. 7. 2011. Dne 8. 8. 
20011 uložil výbor pro ÚP odboru VÚP zajistit účast projektanta na seznámení zastupitelů s návrhem 
ÚP svolaném na 30. 8. 2011. 

O upraveném a posouzeném návrhu ÚP se konalo veřejné projednání a to dne 6. 9. 2011  v 13.00 
hodin v sále kulturního domu Střelnice. Návrh ÚP byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 22. 7. 2011 
do 6. 9. 2011. V souladu s §52 bylo možné podávat písemné námitky a připomínky k návrhu ÚP. Ve 
stanovené lhůtě bylo doručeno 136 námitek a 21 připomínek. 

Následně proběhlo několik jednání s projektantem, výborem pro územní plán, dotčenými orgány atd. o 
návrhu rozhodnutí o námitkách a o návrhu vypořádání připomínek podaných ve lhůtách 1. veřejného 
projednání.  

V souladu s §53 odst. 2 stavebního zákona došlo na základě veřejného projednání k podstatné 
úpravě návrhu ÚP, proto bylo nutné opakované veřejné projednání. To však vyvolalo nutnost uzavření 
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. RM na své 34. sch ůzi konané dne 5. 10. 2011 schválila uzav ření 
dodatku č. 2 ke smlouv ě o dílo.  Tímto dodatkem se smlouva doplnila o IV. etapu – 2. upravený 
návrh územního plánu k veřejnému projednání. Tato etapa byla ohodnocena 240 000,- Kč (bez DPH). 
Dodatek č. 2 ke smlouv ě o dílo byl podepsán 17. 10. 2011.  

Dne 21. 10. 2011 byla předána pořizovateli IV. etapa – 2. upravený návrh územního plánu 
k veřejnému projednání. Odevzdaná etapa byla následně proplacena. 
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O nově upraveném a posouzeném návrhu ÚP se konalo 2. veřejné projednání a to dne 24. 11. 2011 
v 16.00 hodin v sále kulturního domu Střelnice. Návrh ÚP byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 24. 
10. 2011 do 24. 11. 2011. V souladu s §52 bylo možné podávat písemné námitky a připomínky 
k návrhu ÚP. Ve stanovené lhůtě bylo doručeno 70 námitek a 6 připomínek. 

Všechny námitky a připomínky uplatněné k 1. i 2. veřejnému projednání jsou zaevidovány ve spisu, 
jsou archivovány (i jejich scan). Převážná část námitek s připomínek se týkala tří nejzávažnějších 
problémů zejména v sídle Jindřichův Hradec. Jeden okruh se týkal dopravního napojení v lokalitě 
Sládkův kopec – Jakub – Na Palici, druhý okruh se týkal dopravního napojení lokality Líšného dvora a 
sídliště Hvězdárna a třetí okruh se týkal lávky kolem rybníka Vajgar. Ostatní námitky a připomínky se 
týkaly spíše lokálních problémů.  

Na jednání výboru pro ÚP 28. 11. 2011 bylo hlasováno o návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vypořádání připomínek doručených při 2. veřejném projednání. Návrh ÚP byl předán k závěrečnému 
posouzení KÚ JčK. Posouzení návrhu KÚ JčK bylo doručeno dne 1. 12. 2011 (č. j. 64727/11). 

V souladu s §54 stavebního zákona byl kompletně zpracovaný návrh ÚP včetně odůvodnění a návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vypořádání připomínek předložen RM k odsouhlasení a předložení 
ZM. 

Na své 42. sch ůzi konané dne 7. 12. 2011 odložila RM p ředložený materiál návrhu ÚP a zm ěnila 
program 13. zasedání ZM, kdy vy řadila bod č. 17. – Vydání ÚP Jind řichův Hradec.  

Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti §102 odst. 2 stavebního zákona, týkající se náhrad za změnu v území. 
Současně započala práce na zpracování dopravní studie „Zpracování komplexní koncepce dopravní 
obslužnosti města Jindřichův Hradec“ v rámci mezinárodního projektu Města v rozletu. Od 1. 2. 2012 
je pořizovatelem územního plánu Ing. Petra Vozábalová (oddělení ÚP), pan Ing. arch. Zbyněk 
Hartmann na pořizování ÚP nadále úzce spolupracuje.  

23. 1. 2012 se konalo první jednání výboru pro územní plán v roce 2012. Přítomní členové výboru byli 
seznámeni s novinkami týkajícími se nabytí účinnosti §102, připravované novely stavebního zákona a 
také s personální změnou v osobě pořizovatele. Přítomní byli seznámeni také s tím, že uvedené 
novinky, velké množství uplatněných námitek a připomínek a také připravovaná „velká“ novela 
stavebního zákona přinesou potřebu „návratu“ procesu pořizování do etapy společného jednání.   

Odbor VÚP zjišťoval možnosti uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, který by obsahoval dokončení 
prací na ÚP v souladu s §102 SZ. Předpokládaný objem prací byl však takový, že by navýšil cenu díla 
nad možnosti zákona o veřejných zakázkách v platném znění (nešlo použít jednací řízení bez 
uveřejnění, protože nebyl dodržen §23 zákona o veřejných zakázkách, který mimo jiné neumožňuje 
navýšení ceny díla více jak o 20%). Odbor VÚP a výbor pro územní plán (zejména na jednání 
konaném dne 27. 2. 2012) po konzultaci s právním oddělením, odborem rozvoje a odbornou firmou 
dospěl k následujícímu řešení: s firmou USB byl uzavřen dodatek č. 3 (vymezení ploch dotčených 
§102 – viz text uvedený níže) a smlouva byla ukončena; na následující práce v rozsahu etap 
přiměřeně §50 až k vydání ÚP bylo vyhlášeno výběrové řízení. Tento postup výbor pro územní plán 
odsouhlasil na svém jednání dne 26. 3. 2012. Zároveň byl vznesen dotaz na poskytovatele dotace 
IOP, zda nové skutečnosti a tím vyvolaný postup pořizování neohrozí podmínky poskytnutí dotace 
IOP. Byli jsme upozorněni, že územní plán musí nabýt účinnosti do pěti let od ukončení realizace 
projektu (viz odstavec o dotaci IOP), takže výběr nového projektanta a větší rozsah prací neovlivní 
podmínky poskytnutí dotace IOP. 

RM dne 18. 4. 2012 schválila uzav ření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. Dodatek č. 3 rozšířil původní 
smlouvu o V. etapu – kompletní vymezení ploch, které budou dotčeny §102 stavebního zákona (V. 
etapa oceněna na 90 000,- Kč bez DPH). VI. etapa se změnila – vyhotovení 1 paré výsledného 2. 
upraveného návrhu územního plánu k projednání v ZM (VI. etapa oceněna na 50 000,- Kč bez DPH). 
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Dodatek č. 3 byl podepsán 3. 5. 2012. Dne 13. 7. 2012 byla předána V. i VI. etapa díla, následně 
byly etapy proplaceny. 

Dne 18. 4. 2012 na své 16. sch ůzi RM schválila p ředložený návrh zadání ve řejné zakázky  
„Zpracování návrhu územního plánu Jindřichův Hradec v rozmezí §50 až §53 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění včetně souvisejících činností“. 

Šlo o veřejnou zakázku malého rozsahu. Výzva byla podána pěti uchazečům, včetně původního 
zpracovatele a byla též zveřejněna v souladu s „Pravidly pro výběrová řízení“ MěÚ Jindřichův Hradec 
v platném znění. Lhůta pro podání nabídek končila 30. 5. 2012 v 10.00 hodin. V této lhůtě bylo 
doručeno osm nabídek. 11. 6. 2012 zasedala hodnotící komise, která zhodnotila doručené nabídky a 
dle hodnotících kritérií vybrala jako nejvhodnějšího zpracovatele firmu Atelier T-Plan, s.r.o. Na Šachtě 
9, Praha 7. Pět nabídek bylo pro různé nedostatky vyřazeno (záznam z hodnotící komise, včetně 
posuzování doručených nabídek je součástí spisu).  

Dne 20. 6. 2012 RM na své 25. sch ůzi vy řadila p ět firem, schválila zadání ve řejné zakázky a 
uzav ření smlouvy s firmou Atelier T-Plan s.r.o. za cenu 610 800,-Kč včetně DPH. Ostatní 
uchazeči byli o výsledku výběrového řízení písemně vyrozuměni. Smlouva o dílo byla podepsána 10. 
9. 2012. Nikdo proti tomuto výsledku nepodal námitku. 

Dne 26. 3. 2012 byli členové výboru seznámeni se dvěma předloženými návrhy na změnu ÚPM. 
Výbor se jednohlasně usnesl nedoporučovat další změny ÚPM, vzhledem k předpokládanému vydání 
ÚP. Podněty byly předány RM k posouzení. RM na své 15. schůzi konané dne 11. 4. 2012 
nedoporučila další změny ÚPM a materiál předložila ZM, které na svém 17. zasedání, konaném dne 
25. 4. 2012 neschválilo po řízení změny ÚPM.  

Od podpisu smlouvy započaly intenzivní práce na úpravě návrhu ÚP v souladu s novými 
skutečnostmi. Nový tým (zpracovatel, pořizovatelka, určený zastupitel, atd.) pracující na návrhu ÚP si 
kromě jiného vzal za cíl znovu posoudit a prověřit možnosti řešení zejména třech výše uvedených 
problémů, které vyplynuly z doručených námitek a připomínek a také dalších skutečností, které se 
v průběhu zpracování objevily. Zpracovatel se musel seznámit nejen se samotným územím města 
Jindřichův Hradec, okolními sídly, ale také volnou krajinou atd. Významnou změnou, která ovlivnila 
např. i vyhodnocení záborů ZPF je fakt, že nový zpracovatel pracoval v prostředí GIS, kdežto původní 
zpracovatel v CAD. Bylo tedy nutné původní činnosti a projekt přetransformovat do prostředí GIS. GIS 
však s sebou přináší podstatně přesnější zákres v katastrálních mapách a další výhody vycházející 
z dokonalého grafického a datového zpracování.  

Pořizovatelka zpracovatelům předávala průběžně pokyny (z jednání výboru pro územní plán, 
informace určeného zastupitele, skutečnosti vyplývající z nových metodických pokynů nadřízených 
orgánů atd.) formou písemných pokynů, revizí v textové části návrhu i odůvodnění a odkazů přímo v 
grafické části, což práce na návrhu ÚP významně zprůhlednilo. 

Koncem roku 2012 byly zpracovány čtyři územní studie týkající se převážně možností doplnění 
cyklistických a pěších tras na území města Jindřichův Hradec. Dvě studie byly také zpracovány 
v rámci řešení lokality Lišného dvora – sídliště Hvězdárny – Dolní Pěna. Studie byly také několikrát 
prezentovány na jednáních výboru pro územní plán. V prosinci 2012, v souladu s §30 stavebního 
zákona v platném znění, schválila pořizovatelka možnost využití studií a data o nich vložila do 
evidence územně plánovací činnosti (ILAS). Poté byly studie předány zpracovateli návrhu ÚP, jako 
jeden z podkladů pro práci na návrhu ÚP. 

1. 1. 2013 nabyla ú činnosti „velká“ novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu . Tato novela upravila procesní postup pořizování i obsahovou stránku textové a 
grafické části návrhu včetně odůvodnění.  
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Podle odstavce 6 podepsané smlouvy o dílo, byl návrh územního plánu pro společné jednání 
odevzdán do 4 měsíců od podpisu smlouvy. Obsah novely stavebního zákona byl znám již krátce před 
jejím podpisem prezidentem ČR (1. 10. 2012), proto zpracovatel a pořizovatelka spolupracovali 
v souladu s touto novelou ještě před jejím nabytím účinnosti. 

V souladu s uzavřenou smlouvou, byl návrh pro společné jednání předán pořizovatelce v polovině 
ledna 2013. Návrh byl předveden členům výboru pro územní plán (dne 4. 2. 2013), bylo opět sepsáno 
několik pokynů pro jeho úpravu, které byly předány zpracovateli. 

Novelou stavebního zákona došlo k zásadní změně v etapě dle §50 stavebního zákona. V souladu s 
§50 odst. 3 byl návrh v této etapě doručen veřejnou vyhláškou. Každý mohl do 6. 5. 2013 uplatnit 
písemné připomínky. V souladu se stavebním zákonem bylo uplatněno 58 písemných připomínek. 
Souběžně s touto možností pro veřejnost probíhalo „klasické“ spole čné jednání, které po řizovatelka 
v souladu s §50 odst. 2 stavebního zákona svolala n a 15. 4. 2013. Dotčené orgány mohly do 30-ti 
dnů od konání společného jednání uplatnit svá stanoviska, sousední obce písemné připomínky. Tato 
lhůta skončila 15. 5. 2013 a uplatněno bylo 17 stanovisek dotčených orgánů.  

Všechna stanoviska a návrh vypořádání připomínek byly projednány na jednáních výboru pro územní 
plán a s určeným zastupitelem. Některá řešení si však vyžádala dodatečnou dohodu s některými 
dotčenými orgány – KÚ JčK-orgán ochrany ZPF, MK. O vyjádření byl také požádán NPÚ v Českých 
Budějovicích a poté i GŘ NPÚ v Praze. 

Všechna stanoviska, dohody i připomínky uplatněné v souladu s §50 odst. 2 a 3 jsou součástí spisu. 
Jejich soupis (výtah hlavní myšlenky stanovisek) včetně vypořádání je součástí odůvodnění územního 
plánu. 

Další významnou novinkou vyplývající z novely stavebního zákona je zažádání krajského úřadu o 
stanovisko k návrhu územního plánu v souladu s §50 odst. 7 stavebního zákona. KÚ JčK OREG 
obdržel dne 11. 6. 2013 CD obsahující stanoviska, dohody a připomínky v naskenované podobě, 
návrh vypořádání stanovisek, dohod a připomínek a elektronickou podobu samotného návrhu 
územního plánu.   

Požadované stanovisko KÚ J čK OREG bylo po řizovatelce doru čeno 1. 7. 2013. Tentýž den 
předala pořizovatelka písemný pokyn zpracovateli územního plánu, aby mohl zahájit práce na návrhu 
územního plánu pro etapu veřejného projednání. Celý průběh jednání, vypořádávání stanovisek a 
připomínek apod. byl průběžně projednáván s určeným zastupitelem a členy výboru pro územní plán. 

V souladu se smlouvou o dílo byl pořizovatelce předán návrhu ÚP pro etapu 3. opakovaného 
veřejného projednání. Veřejné projednání bylo oznámeno ve řejnou vyhláškou a konalo se 17. 10. 
2013 od 16.00 hodin v divadelním sále St řelnice . Novelou stavebního zákona bylo umožněno jak 
veřejnosti, tak dotčeným orgánům uplatnit svá stanoviska, námitky a připomínky ještě sedm dní po 
konání veřejného projednání. Lhůta pro uplatnění námitek, připomínek a stanovisek byla tedy od 9. 9. 
2013 do 24. 10. 2013. V uvedené lhůtě bylo uplatněno 41 písemných námitek, dvě připomínky a pět 
stanovisek dotčených orgánů. 

Dne 29. 10. 2013 se konalo jednání výboru pro územní plán, kde byl projednán návrh rozhodnutí o 
námitkách a návrh vypořádání připomínek uplatněných při 3. veřejném projednání.  

Pořizovatelka v souladu s §53 stavebního zákona připravila návrh rozhodnutí o všech námitkách a 
návrh vypořádání všech připomínek (tedy všech uplatněných v zákonem stanovených lhůtách pro 
všechna tři veřejná projednání – celkem tedy 232 námitek a 31 p řipomínek, v četně 59 připomínek 
uplatn ěných v souladu s §50 ) a zaslala je dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek. 

Dotčené orgány a krajský úřad měly možnost vyjádřit se k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu 
vypořádání připomínek do 4. 12. 2013. 
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Ve stanovené lhůtě uplatnily dotčené orgány sedm stanovisek. Podle znění §53 odst. 1) pokud DO 
nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanoviska v uvedené lhůtě, má se za to, že 
s návrhy pořizovatele souhlasí. Součástí odůvodnění ÚP je tabulka s přehledem uplatněných 
stanovisek a s jejich vypořádáním. 

Na základě projednávání a jednání s dotčenými orgány a zástupci města nedošlo k významným 
požadavkům na změnu návrhu ÚP. Pořizovatelka tedy neshledala důvody k opakování veřejného 
projednání ani nebylo zažádáno o stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu 
ochrany přírody podle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Pořizovatelka předala zpracovateli písemný pokyn ke zpracování návrhu ÚP pro vydání. Zároveň 
předala i několik pokynů pořizovatele na menší úpravy návrhu ÚP, které byly vyvolány předešlým 
jednáním a uplatněnými námitkami. 
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B. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  A 
S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, 
VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA Š IRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

B.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVO JE 

Zpracování územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 (dle PÚR 
ČR 2008) vydanou vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne 20. 07. 2009. 

Územní plán respektuje a řeší republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území: 

(14) Jsou chráněny a rozvíjeny kulturní, přírodní a civilizační hodnoty území, včetně  
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Jsou respektovány hodnoty 
s legislativní ochranou, pro ochranu a rozvoj ostatních hodnot území jsou stanoveny podmínky. 
Je zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny. Urbanistická struktura území, která je dlouhodobě stabilizována a vymezena dopravním 
skeletem, je respektována, ÚP pouze tento skelet doplňuje v měřítku odpovídajícím charakteru 
území. 

(15) Při vymezování změn a vytváření urbánního prostředí bylo předcházeno prostorově sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. ÚP vymezuje plochy se 
smíšeným využitím (plochy smíšené obytné, plochy smíšené výrobní), umožňující polyfunkční 
využití území s odpovídající vybaveností a stanovenou urbanistickou koncepcí čelí nežádoucím 
trendům (suburbanizace, monofunkční plochy bez vazby na veřejné vybavení a pracovní 
příležitosti…). 

(16) V rámci ÚP jsou vymezeny plochy a stanoveny podmínky pro komplexní řešení zajišťující 
udržitelný rozvoj města, při respektování požadavků vyplývajících ze strategických dokumentů 
rozvoje města a kraje. Dílčí požadavky zadání byly prověřeny a následně zohledněny 
v navrhovaném řešení, které představuje přijatelný kompromis s ohledem na cíle územního 
plánování. 

(17) Podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn jsou v území vytvořeny 
vymezením ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména ploch smíšených výrobních a 
ploch výroby a skladování. Nové plochy jsou navrženy ve vazbě na nadřazené dopravní 
komunikace a stávající průmyslové areály (Jarošovské předměstí, Jiráskovo předměstí - 
Fedrpuš, Děbolín – západ…). 

(18) Je podpořen polycentrický rozvoj sídelní struktury, ve městě a okolních sídlech jsou 
stabilizovány a rozvíjeny plochy veřejného občanského vybavení, případně je umožněn jejich 
rozvoj v rámci ploch smíšených obytných. Předpoklad pro rozvoj partnerství mezi městskou a 
venkovskou oblastí je posílen řešením dopravní infrastruktury – rozvojem a doplněním stávající 
sítě účelových komunikací a stezek pro pěší a cyklisty. 

(19) V rámci navržených ploch přestavby (zejména ploch smíšených výrobních a ploch rekreace) 
jsou vytvořeny podmínky pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch tzv. brownfields, 
převážně průmyslového a zemědělského původu. Tím dochází k hospodárnému využívání 
zastavěného území a zároveň je zajištěna i ochrana nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy). 

(20) Rozvojové záměry jsou umisťovány s ohledem na charakter krajiny, při respektování krajinného 
rázu a nerozšiřování zástavby do volné krajiny (s výjimkou ploch rekreace v lokalitách Frankův 
Dvůr a za Lišným Dvorem). Převážná část navržených ploch je situována v návaznosti na 
stávající zástavbu. Stanovením zásad a opatření na ochranu zdravých životních podmínek a 
životního prostředí a respektováním zvláště chráněných území, mokřadů, ochranných pásem 
vodních zdrojů a ochranou zemědělského a lesního půdního fondu jsou respektovány veřejné 
zájmy - zejména kvalita životního prostředí. ÚP vytváří, v rámci koncepce uspořádání krajiny, 
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územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability, 
zvyšování a udržování ekologické stability, zajištění ekologických funkcí krajiny a zvyšování a 
udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci koncepce ochrany a rozvoje hodnot území a 
koncepce uspořádání krajiny jsou stanoveny podmínky pro ochranu krajinného rázu. 

(21)  V rámci koncepce ochrany a rozvoje hodnot území jsou vymezeny významné plochy sídelní a 
příměstské zeleně s cílem zachovat prolínání krajinné a sídelní (městské) zeleně a spojitost 
těchto ploch v koordinaci s územním systémem ekologické stability. 

(22)  Stabilizací, příp. rozšířením, stávajících rekreačních areálů (např. lokalita Frankův Dvůr) a 
navržením nových ploch rekreace, spolu s rozvojem stávající sítě tras a stezek pro pěší a 
cyklisty (propojením míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu), vytváří ÚP podmínky pro 
rozvoj různých forem cestovního ruchu, při zachování hodnot území. 

(23)  V ÚP jsou vymezeny a navrženy plochy dopravní infrastruktury a dále koridory technické 
infrastruktury pro vedení nových tras nebo přeložek vedení, která výrazně omezují rozvoj města 
v konkrétních rozvojových plochách. Dopravní a technická infrastruktura je navržena s ohledem 
na prostupnost krajiny a s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

(24)  Pro zlepšení dostupnosti území, s vazbou na potřeby veřejné dopravy, jsou navrženy plochy 
dopravní infrastruktury především na západním a severním okraji města a v části Otín. 
Podmínky ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a 
emisemi, s ohledem na vytváření územních podmínek pro environmentálně šetrné formy 
dopravy, jsou řešeny stanovením zásad a opatření na ochranu zdravých životních podmínek a 
životního prostředí a dále formou podmínek (regulativů) k jednotlivým plochám s rozdílným 
způsobem využití. 

(25)  ÚP vytváří podmínky pro ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, eroze...) jednak stanovením zásad pro ochranu civilizačních 
hodnot a dále především v rámci koncepce uspořádání krajiny. ÚP stabilizuje stávající 
charakter krajiny s vysokou přirozenou retencí srážkových vod a řeší ochranu potenciálně 
ohrožených území. Jsou navrženy plochy protierozních opatření, které zahrnují celou škálu 
opatření pro eliminaci rizik přírodních katastrof, včetně možnosti umisťování poldrů a 
revitalizace vodních toků (např. lokality Fedrpuš, Radouňka, revitalizace toku Řečičky 
v Otíně…). 

ÚP stanovuje zásady pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod tak, aby 
nedocházelo ke zhoršování odtokových podmínek. V řešeném území se nenacházejí sesuvná 
území, poddolovaná území jsou respektována a nejsou na nich navrženy zastavitelné plochy 
ani plochy přestavby. 

(26)  S ohledem na rozsah záplavového území, konfiguraci terénu a možnosti rozvoje jednotlivých 
sídel v řešeném území se ÚP nevyhnul vymezení rozvojových ploch do záplavového území, 
s podmínkou řešit protipovodňovou ochranu a respektovat stanovené zásady pro ochranu proti 
záplavám. 

(27)  ÚP vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury stabilizací stávajících 
ploch a návrhem nových ploch a koridorů veřejné infrastruktury. Koncepce řešení dopravní 
infrastruktury vytváří podmínky pro zkvalitnění nadřazeného dopravního skeletu (např. východní 
obchvat města, obchvat Děbolína a Horního Žďáru…), vzájemné dopravní dostupnosti 
jednotlivých sídel v rámci řešeného území a řeší problémy obsluhy západního a severního 
okraje města. ÚP stanovuje podmínky pro rozvoj železniční a silniční dopravy a rozvoj 
vnitrostátního letiště. 

(28)  ÚP zohledňuje nároky na další vývoj území v dlouhodobých souvislostech a to jednak 
stanovením pořadí změn v území (etapizace), včetně stanovení podmínek pro realizaci 
související veřejné infrastruktury u stěžejních rozvojových ploch (např. západní okraj města, 
Jarošovské předměstí…) a dále vymezením ploch a koridorů územních rezerv chránících území 
pro případnou realizaci budoucích záměrů. Ochrana kvalitních prostorů ve městě a okolních 
sídlech a ochrana veřejné infrastruktury je zakotvena v koncepci ochrany a rozvoje hodnot 
území. 
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(29)  ÚP vymezuje plochy dopravní infrastruktury a veřejných prostranství, umožňující návaznost 
městské hromadné dopravy na nadřazenou síť veřejné dopravy (vlaky, autobusy). Stabilizací a 
doplněním stávajícího dopravního skeletu vytváří ÚP podmínky pro rozvoj účinného a 
dostupného systému obsluhy území, včetně rozvoje pěších a cyklistických tras. 

(30)  Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována. Čištění odpadních vod je 
řešeno návrhem systému odkanalizování jednotlivých sídel, včetně návrhu ploch pro umístění 
ČOV. Koncepce vodního hospodářství tak splňuje požadavky na vysokou kvalitu života v 
současnosti i v budoucnosti. 

(31)  ÚP stabilizuje stávající plochu fotovoltaické elektrárny na jižním okraji řešeného území, je 
navržena plynofikace okolních sídel, využití alternativních zdrojů je v souladu se stanovenou 
koncepcí technické infrastruktury. 

(32)  Při stanovování urbanistické koncepce byla posouzena kvalita bytového fondu, plochy vhodné 
k přestavbě byly navrženy převážně v bývalých areálech průmyslového a zemědělského 
charakteru (tzv. brownfields) z důvodu jejich vhodného využití a začlenění do okolní zástavby a 
krajiny. 

Řešené území nenáleží do žádné z rozvojových ani specifických oblastí řešených politikou územního 
rozvoje, řešeným územím neprochází žádná rozvojová osa a koridor. 

Blízkost multimodálního koridoru Praha – České Budějovice – (Linz), dálnice D3 a s tím související 
očekávaný nárůst dopravy ve směru Jindřichův Hradec – České Budějovice přes Kardašovu Řečici je 
v rámci ÚP řešen vymezením zastavitelných ploch dopravní infrastruktury pro severní obchvat 
Děbolína a homogenizaci silnice I/23 a dále vymezením koridoru územní rezervy pro severní obchvat 
Jindřichova Hradce na silnici I/23. 

 

B.2. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Jindřichův Hradec je součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje (dále 
jen ZÚR Jč Kraje), vydané zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 13. září 2011 formou opatření 
obecné povahy. 

� Řešené území leží na průsečíku rozvojových os nadmístního významu a je rozvojovou oblastí 
nadmístního významu N-OB4: 

- územní plán řeší rozvoj dopravních napojení na významné regionální a vnitrostátní silniční a 
železniční tahy, podporuje rozvoj hospodářských aktivit v prostoru Jindřichův Hradec jih 
(Fedrpuš) a rozvoj obytných funkcí v území Jindřichův Hradec severovýchod (Jarošovské 
předměstí) a respektuje limity vyplývající z ochrany přírody a krajiny ve vazbě na přírodně a 
krajinářsky cenné území navazující na přírodní park Česká Kanada 

- územní plán řeší územní souvislosti koridorů silnic I/23, I/34 a železnice, zpřesňuje rozsah 
zastavitelných ploch v území, včetně podmínek jejich využití a obsluhy území a minimalizuje 
negativní vlivy územního rozvoje na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území stanovením 
podmínek pro ochranu a rozvoj hodnot 

� Řešením územního plánu jsou respektovány záměry vyplývající ze ZÚR Jč Kraje, rozsah ploch a 
koridorů byl přiměřeně upřesněn: 

ozn. charakter záměru řešení v územním plánu Jindřichův Hradec 

KP 19 rozvojová plocha nadmístního významu komerční a průmyslová v lokalitě Fedrpuš byla vypuštěna 
SO 15 rozvojová plocha nadmístního významu pro 

bydlení v lokalitě Jarošovské předměstí 
respektováno vymezením zastavitelných ploch Z1 - 
Z16, Z71 - Z74 a Z478 - OV; je zachována majorita 
ploch smíšených obytných, pouze v severní části 
území jsou vymezeny plochy komerčního 
občanského vybavení a plochy smíšené výrobní ve 
vazbě na stávající průmyslově komerční zónu; 
důvodem je jednak logická funkční návaznost a také 
nutnost prostorově provozního oddělení obytných  
ploch od stávající, dopravně zatížené silnice I/34 
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ozn. charakter záměru řešení v územním plánu Jindřichův Hradec 

D 9/3 homogenizace stávající silnice I/23 v úseku 
Kardašova Řečice – Děbolín (západní okraj) 

vymezena plocha dopravní infrastruktury Z401 

D 9/4 severní obchvat Děbolína (návrh nové 
komunikace) a navazující homogenizace 
stávající silnice I/23 mezi východním 
okrajem Děbolína a západním okrajem 
Jindřichova Hradce 

vymezeny plochy dopravní infrastruktury Z402, Z403 

D 12/4 koridor pro východní obchvat sídla Horní 
Žďár (silnice I/34) 

vymezeny plochy dopravní infrastruktury Z372, Z404 

D 12/5 koridor pro východní obchvat Jindřichova 
Hradce (silnice I/34) 

vymezena plocha dopravní infrastruktury Z110 

D 75/9 koridor pro regionální cyklostezku Studnice - 
Jindřichův Hradec 

vymezena plocha dopravní infrastruktury Z414 

V 9 koridor pro vodovod (Děbolín) – Velký 
Ratmírov – Studnice – Lodhéřov – Nejdek 

koridor pro technickou infrastrukturu není v územním 
plánu vymezen z důvodu, že vodovod již byl 
v řešeném území realizován 

V 10 koridor pro vodovod Polště - Vydří - Políkno vymezen koridor pro technickou infrastrukturu KT1 
D/A koridor územní rezervy pro severní obchvat 

na silnici I/23 
vymezen koridor územní rezervy R3 

D/K koridor územní rezervy pro zlepšení parametrů železniční trati č. 225 byl vypuštěn 
RBC 541 regionální biocentrum U Malíře vymezeno jako funkční regionální biocentrum bez 

návrhu na změny využití území 
RBC 672 regionální biocentrum Lišný Dvůr vymezeno jako částečně funkční regionální 

biocentrum, nefunkční části jsou doplněny v rámci 
navržených ploch přírodních N40, N41, N47, N48 

RBC 678 regionální biocentrum Svatá Barbora vymezeno jako funkční regionální biocentrum bez 
návrhu na změny využití území 

RBK 487 regionální biokoridor na severozápadní 
hranici území 

vymezeno jako funkční regionální biokoridor, 
s vloženými biocentry místního významu, bez návrhu 
na změny využití území 

RBK 492 regionální biokoridor Nežárky – jižně od 
RBC 672 

vymezeno jako funkční regionální biokoridor, 
s vloženými biocentry místního významu, bez návrhu 
na změny využití území 

RBK 498 regionální biokoridor Nežárky – severně od 
RBC 672 

vymezeno jako funkční regionální biokoridor, 
s vloženými biocentry místního významu, bez návrhu 
na změny využití území 

� Během prací na územním plánu Jindřichův Hradec byl pořizovateli 1. Aktualizace ZÚR Jč. kraje 
předán podnět na úpravu trasy koridoru územní rezervy pro přeložku silnice I/23 (severní obchvat 
Jindřichova Hradce - D/A) dle návrhu ÚP Jindřichův Hradec a podnět na zrušení rozvojové plochy 
nadmístního významu SO15. Do Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje za uplynulé období byl zapracován pouze podnět na prověření, případně vypuštění 
rozvojové plochy nadmístního významu SO15.  

� Identifikace koridorů dopravy a skladebných částí ÚSES, vymezených v ZÚR Jč kraje, byla 
v průběhu prací na územním plánu Jindřichův Hradec změněna; respektována je identifikace dle 
aktuální vydané dokumentace ZÚR Jč kraje; z tohoto důvodu došlo ke změnám identifikace VPS 
a VPO (vyplývajících ze ZÚR Jč kraje) i u upraveného návrhu ÚP Jindřichův Hradec. 

� Respektován je dokument „Program rozvoje Jihočeského kraje“ zejména prioritní osa č. 4 - rozvoj 
urbánních prostorů, umožnění růstu města včetně zvýšení počtu obyvatel při současném zvýšení 
kvality života. 

� Respektovány jsou i další dokumenty, především: 

- „Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje“ 

- „Plán rozvoje vodovodu a kanalizací Jihočeského kraje“ 
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B.3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDI SKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

řešené území k.ú. Buk u Jindřichova Hradce, k.ú. Děbolín, k.ú. Dolní Radouň, k.ú. 
Dolní Skrýchov, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce, k.ú. Matná, k.ú. 
Otín u Jindřichova Hradce, k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce, k.ú. 
Radouňka, k.ú. Jindřichův Hradec I - IV 

kód obce 545881 

počet obyvatel 21750 (k 1. 1. 2013) 

rozloha řešeného území 7 433 ha 

kraj Jihočeský 

obec s rozšířenou působností Jindřichův Hradec 

obec s pověřeným obecním úřadem Jindřichův Hradec 

 

POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY, ZÁ JMOVÉ ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází v západní části Jihočeského kraje, v okrese Jindřichův Hradec. Leží na 
hlavní dopravní ose Brno – České Budějovice. 

Jindřichův Hradec zastává funkci obce s rozšířenou působností (ORP) a obce s pověřeným obecním 
úřadem (POÚ). Jako zájmové území lze označit území přilehlých sídel náležících do správního 
obvodu ORP a POÚ, s významnými stávajícími i budoucími vzájemnými vazbami jako je dojížďka za 
prací, školstvím, kulturou a zdravotnickými zařízeními, státní správou apod., dále spád za rekreací, 
napojení na technickou infrastrukturu, svoz komunálního odpadu, turistický ruch atd. Vazby řešeného 
území na okolí z hlediska hierarchie větších sídel jsou směrovány zejména na České Budějovice. 

Sousedící obce 

k. ú. obec poznámka 

Kostelní Radouň Kostelní Radouň sever 

Lovětín Jarošov nad Nežárkou sever 

Jarošov nad Nežárkou Jarošov nad Nežárkou sever 

Rodvínov Rodvínov sever 

Horní Skrýchov Horní Skrýchov východ 

Jindřiš  Rodvínov východ 

Blažejov Blažejov východ 

Hospříz Hospříz východ 

Hrutkov Hospříz jih 

Horní Pěna  Horní Pěna jih 

Dolní Pěna Dolní Pěna jih 

Malíkov nad Nežárkou Horní Pěna jih 

Dolní Žďár u Lásenice Dolní Žďár jih 

Vydří Vydří jih 

Polště Polště jih 

Roseč Roseč západ 

Ratiboř u Jindřichova Hradce Ratiboř západ 

Mnich u Kardašovy Řečice  Kardašova Řečice sever 

Velký Ratmírov Velký Ratmírov sever 

Studnice u Lodhéřova Lodhéřov sever 

Lodhéřov Lodhéřov sever 
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Návrh urbanistické koncepce neovlivňuje přímo navazující území, vazby a požadavky na koordinaci 
jsou zejména v dopravní a technické infrastruktuře a v územním systému ekologické stability. 

Návaznost zám ěrů obsažených v územním plánu na sousední obce  

• plochy dopravní infrastruktury DS (Z372, Z404) pro přeložku silnice I/34 (obchvat Horního 
Žďáru) – k.ú. Malíkov nad Nežárkou, Dolní Pěna 

• plocha dopravní infrastruktury DS (Z401) pro homogenizaci silnice I/23 – k.ú. Velký Ratmírov 

• plocha dopravní infrastruktury DS (Z414) pro regionální cyklostezku Studnice - Jindřichův 
Hradec – k.ú. Studnice u Lodhéřova 

• plochy dopravní infrastruktury DS (Z352, Z353, Z475) pro obsluhu lokalit (průmyslové zóny) 
na Jiráskově předměstí – k.ú. Dolní Pěna 

• koridor územní rezervy (R3) pro severní obchvat na silnici I/23 – k.ú. Horní Skrýchov, 
Rodvínov 

• koridor pro vodovod Polště - Vydří - Políkno (KT1) propojení vodovodních systémů Buk - 
Políkno – k.ú. Vydří 

• koridor pro vodovod a kanalizaci Dolní Skrýchov - Horní Skrýchov (KT2) odvádějící 
splaškové vody z Horního Skrýchova a přivádějící pitnou vodu do Horního Skrýchova – k.ú. 
Horní Skrýchov 

• koridor pro odvedení odpadních vod z Dolní Pěny na ČOV Jindřichův Hradec (KT12) – k.ú. 
Dolní Pěna 

• koridor pro VTL plynovod Otín – Hospříz (KT15) – k.ú. Hospříz, Jindřiš 

• koridor nadzemního vedení elektrické energie VN Jindřichův Hradec – Políkno (KT33) pro 
zajištění budoucího nárůstu zatížení v oblasti Stráže nad Nežárkou – k.ú. Jindřichův Hradec, 
Buk, Políkno 

• koridor nadzemního vedení elektrické energie VN včetně trafostanice Otín (KT36) pro 
posílení rozvodné soustavy v k.ú. Otín podle záměru EON – k.ú Otín 

• koridor nadzemního vedení elektrické energie VN pro posílení sítě v sousední obci Dolní 
Pěna (KT38) – k.ú. Dolní Pěna 

Širší vztahy a návaznost ÚSES 

Vymezený regionální územní systém ekologické stability respektuje nadřazenou územně 
plánovací dokumentaci a oborovou dokumentaci zpracovanou na úrovni generelu. Prvky 
nadregionálního územního systému ekologické stability na území města nezasahují.  

Na území města jsou vymezena tři regionální biocentra. Dvě z nich, a to RBC Lišný Dvůr (RBC 
672) a RBC U Malíře (RBC 541) jsou vymezena v údolí Nežárky. Propojena jsou regionálním 
biokoridorem RBK 498. Jižně až jihovýchodně od regionálního biocentra Lišný Dvůr je údolím 
Nežárky veden i regionální biokoridor RBK 492, který navazuje na katastrální území Dolní Žďár a 
dále na regionální biocentrum 674 Lásenice. Severně od RBC U Malíře je vymezen podél Nežárky 
regionální biokoridor RBK 1609. 

V severozápadní části k.ú. Děbolín je na lesní půdě vymezena jihovýchodní část RBC Svatá 
Barbora (RBC687) a navazující regionální biokoridor RBK 478, který je dále vymezen 
jihozápadním směrem přes k.ú. Ratiboř na RBC 1570 v k.ú. Kardašova Řečice. 
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C. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁN OVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRAN U 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

Cílem řešení je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj města a jeho částí formou 
komplexního návrhu uspořádání a využití území obce, při respektování stávajících hodnot území. 

� Územní plán je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování - vytváří podmínky pro 
výstavbu a udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

� Komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území vytváří územní plán 
podmínky pro dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů. 

� Rozsah zastavitelných ploch je řešen úměrně velikosti jednotlivých sídel, souvisejícím kapacitám 
veřejné infrastruktury a hospodářským podmínkám. 

� Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území a ochranu nezastavěného 
území. 

 

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

Koncepce ochrany hodnot území vychází (kromě podmínky respektování definovaných a chráněných 
hodnot území, které jsou zajišťovány jinými právními předpisy) primárně z nutnosti zachování 
charakteru urbanistické struktury jednotlivých částí města, nerozšiřování zástavby do volné krajiny a 
respektování krajinného rázu. 

V územním plánu jsou stanoveny podmínky ochrany a rozvoje hodnot , umožňující stavebnímu 
úřadu posoudit záměry, které nejsou přesně specifikovány v přípustných nebo podmíněně přípustných 
činnostech; při sporném záměru je možno nechat si zpracovat nezávislou expertízu. 

Urbanistický a architektonický charakter prostředí je dán: 

• charakterem prostoru, daným jeho celkovým uspořádáním - rozvolněností, uzavřeností, 
celkovým vizuálním působením (určující je forma zástavby – rozvolněná, kompaktní, měřítko 
prostoru, koeficient zastavění) 

• strukturou prostoru danou hmotovým uspořádáním zástavby (její výšková gradace, tvary a 
orientace střech ve vztahu k uličním prostorům) 

• obrazem prostoru vytvářeným stylem, použitými materiály, barevností a urbanistickým 
mobiliářem 

• pohledovou exponovaností – nároží a objekty zakončující průhled ulicí, průhledy na 
dominanty, pohledově exponované svahy 

Přírodní charakter prostředí je dán: 

• charakteristikami krajinného rázu, rozmanitostí ploch využívání území, krajinnými formacemi, 
prostorovou diverzifikací, autochtonními druhy dřevin a jejich diverzifikací 

Ochrana kulturních hodnot 

• kulturní hodnoty s legislativní ochranou jsou respektovány 

• pro nejkvalitnější části řešeného území je vymezeno území zásadního významu pro ochranu 
hodnot  se stanovenými podmínkami ochrany; toto rozčlenění území z hlediska ochrany a rozvoje 
hodnot území byla vymezena na základě spolupůsobení ochranných režimů, kvality a charakteru 
prostředí. 
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• v rámci návrhu územního plánu byly vymezeny další kulturní hodnoty přispívající ke kulturnímu 
dědictví a identitě sídel, harmonii v území, které nepožívají zákonné ochrany památkové péče a 
které je třeba chránit: 

- architektonicky cenné stavby 

- stavební dominanty 

- významné vyhlídkové body 

- významné plochy sídelní a příměstské zeleně 

Architektonicky cenné stavby: 

i.č. objekt k.ú. 

1 usedlost s výraznou štukovou výzdobou Dolní Radouň 
2 usedlost s výraznou štukovou výzdobou Dolní Radouň 
3 usedlost s výraznou štukovou výzdobou Dolní Radouň 
4 bývalý mlýn Radouňka 
5 olejna Jindřichův Hradec 
6 budova v Jarošovské ul. od prof. akad. arch. P. Keila Jindřichův Hradec 
7 funkcionalistická vila na Sborově Jindřichův Hradec 
8 zemědělský statek Lišný Dvůr Jindřichův Hradec 
9 bývalá škrobárna Jindřichův Hradec 

Podmínky ochrany: 

• zachovat kvalitu architektonicky cenných staveb, včetně nejbližšího okolí 

Ochrana p řírodních hodnot a krajinného rázu   

• přírodní hodnoty s legislativní ochranou jsou respektovány  

• podmínky ochrany přírodních hodnot a krajinného rázu  jsou stanoveny z důvodu ochrany 
krajinného rámce (tvořeného lesy a krajinnou zelení), včetně prolínání krajinné a sídelní 
(městské) zeleně s vazbou na ÚSES, ochrany přírodních horizontů a přírodních dominant 

Ochrana civiliza čních hodnot 

• řešením územního plánu Jindřichův Hradec jsou respektovány a rozvíjeny civilizační hodnoty 
území (hodnoty území, spočívající např. v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou, možností 
pracovních příležitostí, v dopravní dostupnosti, v dostupnosti veřejné dopravy, v možnosti 
využívání krajiny k zemědělským účelům apod.) 

 

POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ 

Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány urbanistickou koncepcí a koncepcí 
řešení krajiny: 

• územní plán zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu města a jeho částí s propojením na 
okolní krajinu při respektování krajinného rázu 

• s ohledem na ochranu krajiny územní plán vytváří podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území 

• zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastavěného území s cílem čelit nežádoucímu trendu suburbanizace 

• uspořádání zastavitelných ploch je řešeno v návaznosti na zastavěné území, pouze v lokalitách 
Frankův Dvůr a za Lišným Dvorem dochází, v souladu s koncepcí rozvoje území, k rozvoji ploch 
rekreace v krajině 

• v nezastavěném území je prosazováno především zachování ekologické rovnováhy území; 
nezbytně nutné stavby a zařízení pro zemědělství a lesnictví jsou přípustné pouze v případě, že 
nedojde k omezení hospodaření na ZPF a PUPFL. 
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D. VYHODOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA  A JEHO   
  PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Územní plán Jindřichův Hradec je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami 
k tomuto stavebnímu zákonu. 
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E. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVN ÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM  
ŘEŠENÍ ROZPORŮ  

 

Koncepce územního plánu je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

1. POŽADAVKY NA OBRANU STÁTU 

Stávající plochy využívané k obraně státu jsou dle požadavku VUSS respektovány. V rámci ploch 
s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny jako plochy specifické (plochy armády Xa), včetně 
stanovených podmínek jejich využití. Podmínka na předběžné projednání záměrů realizace výškových 
staveb s VUSS Pardubice je zakotvena ve výrokové části v kap. F.1 Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití. Nové stavby a opatření 
k zajištění obrany a bezpečnosti státu nejsou navrhovány. 

Je respektováno ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení VUSS (zájmové území AČR). 

2. POŽADAVKY OCHRANY OBYVATELSTVA 

Zóny havarijního plánování 

Řešené území není součástí zón havarijního plánování. Je nutno respektovat havarijní plány: 

• výpis z havarijního plánu kraje pro ORP Jindřichův Hradec 

• havarijní plán pro případ zhoršení jakosti vody Městského úřadu Jindřichův Hradec - odbor 
životního prostředí 

Ukrytí obyvatelstva v d ůsledku mimo řádné události 

K ochraně před kontaminací osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky 
nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích se využívají přirozené ochranné vlastnosti 
obytných a jiných budov. 

K ochraně obyvatelstva v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného 
stavu slouží: 

• stálé úkryty 

• improvizované úkryty (dále jen „IÚ“) - budují se k ochraně obyvatelstva před účinky 
světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a 
proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít 
stálé úkryty. IÚ je vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, 
provozních a výrobních objektů, který bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. 
Prostory budou upravovány svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a 
pro ochranu jejich zaměstnanců s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Tyto 
prostory jsou evidovány na obecním úřadě. Je třeba doporučit, aby nově budované objekty 
byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro 
možné vybudování IÚ. 

Ukrytí obyvatelstva zabezpečuje Městský úřad Jindřichův Hradec pouze při vyhlášení válečného 
stavu. Ukrytí bude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných 
domů a v provozních a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty. 

V případě potřeby ukrytí obyvatel a návštěvníků obce při vzniku mimořádné události v době míru 
zajišťuje městský úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami / průmyslová havárie, 
únik nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod./ především za využití ochranných prostorů 
jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a provozních, výrobních a dalších objektů, 
kde budou improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek. 

Hlavní kapacity jsou v prostorách a areálech veřejného občanského vybavení. Výrobní provozy si 
zajišťují ukrytí pro své zaměstnance ve vlastní režii v prostorách provozoven 
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Pro ukrytí předpokládaného přírůstku obyvatel je nutné, aby nová zástavba byla realizována 
v maximální míře s podsklepením a s možností využití těchto prostor pro ukrytí obyvatelstva v případě 
ohrožení. Nejvýhodnější řešení je zcela zapuštěné podlaží, případně více než 1,7 m pod úrovní 
okolního terénu. 

Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány 
města v jejich dokumentaci. 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Zajištění evakuace organizuje Městský úřad Jindřichův Hradec. Pro případ neočekávané 
(neplánované) mimořádné události je navrženo pro nouzové, příp. náhradní ubytování obyvatelstva 
(pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší), využití kapacitních objektů a areálů veřejného 
občanského vybavení, případně sportu. 

Organizační ani technické zabezpečení evakuace obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je 
řešeno orgány města v jejich dokumentaci. 

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Městský úřad a orgány integrovaného záchranného systému vytvoří podmínky pro dočasné 
skladování materiálu CO – prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob za účelem 
provedení jejich výdeje při stavu ohrožení státu a válečném stavu v souladu s § 17 vyhlášky MV č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být využity prostory a plochy veřejného 
občanského vybavení. 

Organizační ani technické zabezpečení skladování (výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární 
pomoci není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány města v jejich dokumentaci. 

Vyvezení a uskladn ění nebezpe čných látek mimo zastav ěná území a zastavitelná území 

Z hlediska využití ploch s rozdílným způsobem využití, které řeší územní plán, není s dislokací skladů 
nebezpečných látek uvažováno. 

V případě havárie na komunikacích bude problém řešen operativně dle místa havárie. 

Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem 
územního plánu. Je řešeno orgány města v jejich dokumentaci. 

Záchranné, likvida ční a obnovovací práce pro odstran ění nebo snížení škodlivých ú činků 
kontaminace 

K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru 
města zásadní: 

• výrobní zóna je prostorově a provozně oddělena od zóny obytné 

• není přípustná výstavba uzavřených bloků 

• doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena tak, aby umožnila příjezd 
zasahujících jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce i v případě 
zneprůjezdnění části komunikací v obci – komunikace budou v max. míře zokruhovány 

• při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost 
v důsledku rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (V1 + V2)/2 + 6 m, 
kde V1 + V2 je výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice, 

• sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle 
možností zokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů. 

Místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel - jedná se o zařízení 
napojená na kanalizaci a vodovod, pro dekontaminační plochy postačí zpevněná, nejlépe betonová 
plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé 
strany odjezd s přívodem vody nebo páry. 



Odůvodnění územního plánu Jindřichův Hradec 

 18

Zahraboviště - není v řešeném území vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy 
a odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny. 

Ochrana p řed vlivy nebezpe čných látek skladovaných v území 

Na území města jsou nebezpečné látky skladovány v areálech MADETA a.s. závod Jindřichův Hradec 
a Zimní stadion Jindřichův Hradec (amoniak), a na plaveckém bazénu (chlór). Ochrana je řešena 
havarijními plány. 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou  energií 

Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru návrhem vodovodní sítě o dimenzi DN 
80. Dále mohou být využity pro zabezpečení požární vody stávající i navržené (uvnitř i vně obce) 
vodní plochy. Protipožární zabezpečení tak bude vyhovovat ČSN 73 0873. 

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude řešeno dovozem z nezávadného zdroje, 
zásobování elektrickou energií bude řešeno instalací náhradního zdroje.  

Zajišt ění varování a vyrozum ění o vzniklém ohrožení 

Pro varování obyvatelstva v případě válečného konfliktu nebo přírodní či ekologické katastrofy je 
území kompaktní zástavby považováno jako jeden územní celek, pro který bude stanoven způsob 
varování. 

3. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

V řešeném území nejsou evidována chráněná ložisková území, dobývací prostory nebo výhradní 
ložiska nerostných surovin. 

Ložiska nevyhrazeného nerostu jsou evidována v k.ú. Otín (štěrkopísky - Jindřiš – Otín) a v k.ú. 
Jindřichův Hradec ložisko štěrkopísků pro SÚS a jsou přiměřeně respektována. 

4. PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ, SESUVNÁ ÚZEMÍ 

Poddolované území č. 2407 Radouňka – Nový Dvůr a stará důlní díla 2412 Radouňka a 2426 
Jindřichův Hradec – Vajgar jsou respektována. 

Na území města a v jeho správním obvodu nejsou Českou geologickou službou – Geofondem 
evidovány žádné sesuvy. 

5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

Ochrana území p řed průchodem pr ůlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

V řešeném území není vymezeno území zvláštní povodně.  

Ochrana území p řed záplavou 

V řešeném území jsou stanovena záplavová území na Nežárce (včetně aktivní zóny), Hamerském 
potoce (včetně aktivní zóny), Řečičce, Radouňském potoce a Vajgaru (včetně aktivní zóny). 
Záplavové území prochází zastavěným územím a ohrožuje zástavbu. Do záplavového území Q100 
zasahují pouze jednotlivé stávající objekty. Ve stanoveném záplavovém území se nachází cca 68 
objektů, nejvíce objektů je ohroženo v Otíně. Pro snížení ohrožení územní plán navrhuje: 

- revitalizaci Otínského rybníka s vytvořením retenčního prostoru pro zachycení vod  

- revitalizaci území na Radouňce včetně poldru a hráze  

- revitalizaci toku Řečičky od Otínského rybníka po soutok s Nežárkou  

Pro snížení nebezpečí dešťových přívalů  jsou navrženy plochy pro protierozní opatření (Y1 – Y11), 
které budou řešeny následnou dokumentací. U všech ploch navržených k prověření územní studií je 
nezbytné řešit hospodaření s dešťovými vodami. 
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Do stanovených záplavových území zasahují plochy, které navrhoval územní plán (1998)včetně jeho 
změn a jsou novým územním plánem přebírány, tj. část plochy sportu (Z382), plocha přestavby 
(výroba a skladování – P33), plochy zeleně (Z147, Z416, P44), plochy veřejných prostranství (P15, 
Z489, Z415, Z440, Z441), část plochy smíšené obytné (P51), část plochy smíšené výrobní (Z190), 
plochy technické infrastruktury (Z232, Z417). Stavby na těchto plochách musí být realizovány mimo 
stanovené záplavové území. Stavby technické infrastruktury musí být zabezpečeny.  

K ochraně před povodněmi je v rámci Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje 
(Hydroprojekt, 2007) zpracována projektová dokumentace mostu na Nežárce v Horním Žďáru a studie 
lávky v Dolním Skrýchově, v lokalitě Šindelna je navrhováno zvýšení nábřežních zdí (bez nároků na 
zábor nových ploch), v Jindřichově Hradci v lokalitě Sládkův kopec zkapacitnění koryta s částečným 
zatrubněním.  

Správní území města Jindřichův Hradec je zařazeno do Plánu oblastí Horní Vltavy, oddílu Opatření 
v ploše povodní Nežárky. Ke zlepšení vodohospodářských poměrů jsou navrhovány úpravy v krajině 
s vytvářením zasakovacích pásů, průlehů, terénních depresí, změny kultur v povodí, úpravy cestní 
sítě (účelové komunikace). Revitalizace vodních toků spočívá ve zvýšení kapacity koryt vodních toků 
a ve zvýšení četnosti rozlivů do údolních niv. Nástrojem pro realizaci opatření v krajině ke zlepšení 
stavu jsou komplexní pozemkové úpravy. 

6. POZEMKOVÉ ÚPRAVY  

Komplexní pozemkové úpravy nebyly v řešeném území zpracovány. Jednoduché pozemkové úpravy 
byly při řešení územního plánu respektovány. 

7. OCHRANA OVZDUŠÍ A VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ  

Při vymezování stávajících ploch s rozdílným způsobem využití a rozvojových ploch (zastavitelné 
plochy a plochy přestavby) byly zohledněny poměry kvality ovzduší. Plochy výroby a skladování a 
plochy smíšené výrobní byly přednostně vymezeny ve vazbě na stávající výrobní areály a nadřazenou 
dopravní síť. V rámci územního plánu jsou navrženy různé formy zeleně jako významný faktor 
eliminující prašnost a zlepšující kvalitu ovzduší. 

Ochrana veřejného zdraví, včetně ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací, vyplývá ze 
současné legislativy, která je v územním plánu respektována. U zemědělských areálů s živočišnou 
výrobou (Dolní Radouň, Buk, Políkno) byly zpracovány Rozptylové studie zemědělských areálů Dolní 
Radouň, Buk, Políkno (září 2008). Maximální hranice negativního vlivu zem ědělského areálu  
nesmí přesáhnout hranici vymezené plochy zemědělského areálu . 

Z hlediska zdrojů znečišťování ovzduší je v Jindřichově Hradci nejvýznamnější Energetické centrum, 
s.r.o. Otín. Z hlediska emisí do ovzduší patří mezi velké zdroje znečišťování ovzduší Madeta, a.s., 
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Swietelsky, obalovna, Teplospol – 1 kotelna v Otíně, 2 
v Jindřichově Hradci (z toho 1 na biomasu). 

Některé části území nejsou dosud plynofikovány, významný podíl na znečištění ovzduší mají lokální – 
místní zdroje – vytápění na pevná paliva. Inverzní situace zesilují tyto vlivy. 

Kvalita ovzduší je pro celé území republiky modelově dopočítávána a každoročně jsou hodnoty 
aktualizovány. Hodnocení stavu znečištění ovzduší vychází z imisních limitů pro znečišťující látky (dle 
Přílohy č. 1 Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší).  

Dle Věstníku MŽP 2/2012 území stavebního úřadu Jindřichův Hradec nebylo (rok 2010) zahrnuto do 
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Nedochází zde k překračování imisního limitu u žádné 
ze škodlivin. Dochází pouze k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren, a to na 
2 % území města – v jeho centrální části. 

Z hlediska radonového rizika  leží území Jindřichova Hradce převážně v území středního rizika, jen 
některé enklávy zastavěného území (část Radouňky a malé území na jihu Jindřichova Hradce) 
náležejí k riziku vysokému. Posouzení radonového rizika je předmětem stavebního řízení. 
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Ve správním území města Jindřichův Hradec se nachází několik lokalit starých zát ěží:  

• JČDZ a.s., skládka Hliněnka,  

• STS, spol. s r.o.,  

• Otín – bývalý sklad, 

• Benzina s r.o., ČSPHM Jindřichův Hradec. 

Nejvýznamnější starou zátěží je bývalá průmyslová skládka Hliněnka. Kontaminace je zde potvrzena, 
nereprezentuje aktuální zdravotní riziko ani rozpor s legislativou, není však vyloučena možnost 
dalšího šíření kontaminace nebo negativní ovlivnění současného využívání krajiny. Dle SEKM - 
Systému evidence kontaminovaných míst (MŽP ČR) je doporučeným postupem další monitoring 
vývoje a šíření kontaminace v čase. V 90. letech 20. stol. došlo k rekultivaci (překrytí skládky). 
Nápravná opatření uložená rozhodnutím ČIŽP realizována nebyla. Bude provedena aktualizace 
analýzy rizik.  

Koridor východního obchvatu Jindřichova Hradce (Z110) je navrhován přes část tělesa této bývalé 
skládky. Podmínkou realizace obchvatu je sanace území a průzkum stability tělesa skládky. 

Na lokalitě bývalého skladu v Otíně byly dlouhodobě skladovány agrochemikálie. SEKM uvádí nutnost 
průzkumu kontaminace. 

Hluk  z dopravy a výroby je limitujícím faktorem pro rozvoj v území. 

Hygienické požadavky přípustných hladin hluku vycházejí ze současně platného Nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ze dne 24.8.2011 s nabytím 
účinnosti dnem 1.11.2011. Hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 
venkovním prostoru (dle § 12) se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T. 

Některé navrhované plochy pro rozvoj bydlení nebo plochy smíšené jsou navrhovány do blízkosti 
stávajících nebo navrhovaných dopravních koridorů. Za účelem předcházení střetům je třeba v rámci 
územních, resp. stavebních řízení prokázat, že nebudou překračovány maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb i v chráněných venkovních prostorech.  

V případě nových dopravních staveb je nutno existující chráněné prostory ochránit na náklady 
investorů dopravních staveb. 

Některé navrhované plochy jsou z důvodu možné akustické zátěže pro rozvoj podmíněně vhodné. Jde 
o lokality, které leží v blízkosti hlavních komunikací. Předpokládá se, že dosah akustické zátěže bude 
vyhodnocen před zastavěním ploch. Porovnání s limitními izofonami budou stanoveny minimální 
odstupy od silnic, příp. navržena protihluková opatření (na náklady investorů ploch). 

Jde zejména o plochy: Z11, Z16, Z104, Z106 (při silnici I/23), Z72, Z74 při východním obchvatu města, 
Z33, Z32, Z38, Z312 vůči navrhované místní komunikaci, dále v místní části Políkno Z142, Z145, 
místní části Buk Z157 a místní části Děbolín Z305 (obchvat Děbolína), Z279 a Z280 (u místních částí 
jde o stávající silnice III. třídy).  

Vliv hluku z letecké dopravy řeší studie "Hlukové zóny letiště Jindřichův Hradec pro výhledový letecký 
provoz ", zpracovaná 07/97 firmou TECHSON Praha. 

Na nových a přestavbových plochách určených pro výrobní činnosti, s ohledem na požadavky 
hygienického limitu ekvivalentní hladiny hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., územní plán 
doporučuje uplatnit zásadu, že hluk z výroby nebude překračovat hranice pozemku. Tato zásada je 
podrobněji specifikována v podobě výstupních limitů (VL3 a VL6) ve výrokové části  ÚP a uplatněna u 
podmínek využití příslušných zastavitelných ploch.  

8. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Limity využití území podle zvláštních předpisů byly při řešení respektovány, graficky zobrazitelné limity 
jsou zobrazeny v koordinačním výkrese – č. II. 1. Dle těchto právních předpisů je nutno respektovat 
stávající zařízení, kulturní a přírodní hodnoty včetně podmínek jejich ochrany. 
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Ochrana kulturních hodnot 

a) Městská památková rezervace: 
číslo 

rejstříku 

katastrální 

území 
typ chráněného území název 

1006 Jindřichův 

Hradec 

Městská památková rezervace 

+ ochranné pásmo MPR 

Jindřichův Hradec 

- MPR – prohlášena výnosem MŠK č.j. 36.568/61-V/2 o prohlášení městské památkové rezervace v Kutné Hoře, 

Táboře, Jindřichově Hradci, Slavonicích, Žatci a zřízení archeologické památkové rezervace Slavníkovská Libice ve 

znění výnosu MK ČSR čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987. 

- Ochranné pásmo MPR – prohlášeno rozhodnutím ONV v J. Hradci - odboru kultury čj.1778/404/5-87 kult. ze dne 10. 

12. 1987. 

b) Národní kulturní památka: 
číslo 
rejstříku 

katastrální 
území 

typ chráněného území název 

194 Jindřichův 
Hradec 

Národní kulturní památka 
+ ochranné pásmo státního hradu a zámku 

Jindřichův Hradec, areál zámku 

- NKP – dle nařízení vlády č. 336/2002 Sb. ze dne 19. června 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o 

prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 

171/1998 Sb. 

- Ochranné pásmo státního hradu a zámku – prohlášeno rozhodnutím MěNV v Jindřichově Hradci čj.1040/82-328-

328/3-468 ze dne 19. 1. 1983. 

c) Nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP: 

Číslo rejstříku Část obce Ulice,nám./umístění čp. Památka 

JINDŘICHŮV HRADEC 

28135 / 3-1706 Jindřichův Hradec I nám. Kostelní   kostel Nanebevzetí P. Marie 

19099 / 3-1526 Jindřichův Hradec I     městské opevnění 

36641 / 3-1723 Jindřichův Hradec IV v Jakubských sadech   křížová cesta – 12 zastavení 

20506 / 3-1735 Jindřichův Hradec I při čp. 103/III   výklenková kaplička 

22550 / 3-1716 Jindřichův Hradec  při Líšním dvoře   výklenková kaplička 

24317 / 3-1718 Jindřichův Hradec U škrobárny   výklenková kaplička 

36667 / 3-1714 Jindřichův Hradec III Kmentova, při čp. 25 (84?)   výklenková kaplička 

14142 / 3-1715 Jindřichův Hradec I 
rozcestí Jakubská - 

Nežárecká 
  výklenková kaplička sv. Jakuba 

30734 / 3-1717 
Jindřichův Hradec, 

Radouňka 
na Pražské silnici   boží muka 

37143 / 3-1721 Jindřichův Hradec I U Šindelny   boží muka proti Povodí 

44653 / 3-1713 Jindřichův Hradec V Na Piketě  u hvězdárny   boží muka na sídlišti Hvězdárna 

35751 / 3-1727 Jindřichův Hradec I nám. Míru   sousoší Nejsvětější Trojice 

18301 / 3-1711 Jindřichův Hradec I 
rozc. sil. Slavonická - 

Telčská 
  milník (neexistuje) 

46923 / 3-1737 Jindřichův Hradec I     jez Vajgarský 

42207 / 3-1732 Jindřichův Hradec I     silniční most Vajgarský 

35945 / 3-1540 Jindřichův Hradec I Dobrovského čp.1 zámek 

32359 / 3-1738 Jindřichův Hradec I Dobrovského čp.2 pivovar zámecký s mlýnem 

32615 / 3-1600 Jindřichův Hradec I Dobrovského čp.3 palírna 

33941 / 3-1601 Jindřichův Hradec I Dobrovského čp.4 měšťanský dům 

32256 / 3-1602 Jindřichův Hradec I Smetanova čp.5 měšťanský dům 

46426 / 3-1541 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.6 měšťanský dům 

32548 / 3-1542 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.7 měšťanský dům 

28862 / 3-1543 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.8 měšťanský dům 

27666 / 3-1579 Jindřichův Hradec I Komenského čp.13 
měšťanský dům, z toho jen: průčelí, ostatní 

zbořeno 
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Číslo rejstříku Část obce Ulice,nám./umístění čp. Památka 

32842 / 3-1580 Jindřichův Hradec I Komenského čp.14 
měšťanský dům, z toho jen: průčelí, ostatní 

zbořeno 

21459 / 3-1571 Jindřichův Hradec I 
Balbínovo nám. - 

Komenského 
čp.15 tiskárna Landfrasova 

19662 / 3-1603 Jindřichův Hradec I Dobrovského čp.16 měšťanský dům 

42246 / 3-1604 Jindřichův Hradec I Dobrovského čp.17 měšťanský dům 

35721 / 3-1605 Jindřichův Hradec I Dobrovského čp.18 měšťanský dům 

34084 / 3-1704 Jindřichův Hradec I nám. Balbínovo čp.19 seminář jezuitský, muzeum 

33801 / 3-1703 Jindřichův Hradec I Balbínovo nám. čp.20 
kolej jezuitská s kostelem sv. Maří 

Magdaleny 

35451 / 3-1581 Jindřichův Hradec I Na Hradbách čp.25 městský dům 

23619 / 3-1741 Jindřichův Hradec I nám. Zákostelní - Školní čp.31 základní škola 

42208 / 3-1731 Jindřichův Hradec I Na Hradbách čp.39 měšťanský dům 

46357 / 3-1582 Jindřichův Hradec I Na Hradbách čp.43 měšťanský dům 

44834 / 3-1583 Jindřichův Hradec I Na Hradbách čp.46 měšťanský dům 

21352 / 3-1629 Jindřichův Hradec I Školní čp.63 měšťanský dům 

35489 / 3-1630 Jindřichův Hradec I Školní čp.64 měšťanský dům 

14212 / 3-1631 Jindřichův Hradec I Školní čp.65 měšťanský dům 

36930 / 3-1632 Jindřichův Hradec I Školní - Kostelní čp.66 měšťanský dům 

32332 / 3-1633 Jindřichův Hradec I Školní čp.68 měšťanský dům 

20471 / 3-1621 Jindřichův Hradec I Kostelní čp.71 měšťanský dům 

31399 / 3-1622 Jindřichův Hradec I Kostelní čp.72 měšťanský dům 

26116 / 3-1623 Jindřichův Hradec I Kostelní čp.73 měšťanský dům 

39367 / 3-1699 Jindřichův Hradec I Kostelní čp.74 proboštství 

30268 / 3-1620 Jindřichův Hradec I Kostelní čp.75 měšťanský dům 

23360 / 3-1624 Jindřichův Hradec I Kostelní čp.76 měšťanský dům 

45111 / 3-1625 Jindřichův Hradec I Za Kostelem čp.81 měšťanský dům 

21892 / 3-1544 Jindřichův Hradec I nám. Míru, Komenského čp.82 masné krámy 

17996 / 3-1545 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.83 měšťanský dům 

30370 / 3-1546 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.84 měšťanský dům 

32527 / 3-1547 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.85 měšťanský dům 

28741 / 3-1548 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.86 měšťanský dům 

21530 / 3-1694 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.88 radnice 

24681 / 3-1650 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.89 měšťanský dům 

27631 / 3-1584 Jindřichův Hradec I Na hradbách čp.90 měšťanský dům 

46457 / 3-1585 Jindřichův Hradec I Panská ul. čp.92 měšťanský dům 

34140 / 3-1586 Jindřichův Hradec I Panská ul. čp.93 měšťanský dům 

38457 / 3-1587 Jindřichův Hradec I Panská ul. čp.94 měšťanský dům 

25525 / 3-1588 Jindřichův Hradec I Panská ul. čp.95 měšťanský dům 

18673 / 3-1589 Jindřichův Hradec I Panská ul. čp.97 měšťanský dům 

34367 / 3-1590 Jindřichův Hradec I Panská ul. čp.98 měšťanský dům 

46691 / 3-1591 Jindřichův Hradec I Panská ul. čp.99 měšťanský dům 

27004 / 3-1592 Jindřichův Hradec I Panská - Školní čp.100 měšťanský dům 

25875 / 3-1593 Jindřichův Hradec I Panská - Školní čp.101 měšťanský dům 

20553 / 3-1594 Jindřichův Hradec I 
Panská - Školní, Na 

hradbách 
čp.102 měšťanský dům 

26874 / 3-1595 Jindřichův Hradec I Panská - Na hradbách čp.103 měšťanský dům 

19152 / 3-1596 Jindřichův Hradec I Panská ul. čp.104 měšťanský dům 

24217 / 3-1597 Jindřichův Hradec I Panská ul. čp.109 měšťanský dům 

14141 / 3-1598 Jindřichův Hradec I Panská ul. čp.114 měšťanský dům 

31375 / 3-1599 Jindřichův Hradec I Panská ul. čp.115 měšťanský dům 

34252 / 3-1599 Jindřichův Hradec I Panská ul.  čp.116 měšťanský dům 

32884 / 3-1615 Jindřichův Hradec I Štítného čp.119 měšťanský dům 

22836 / 3-1701 Jindřichův Hradec I Štítného čp.124 klášter minoritský 
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35685 / 3-1617 Jindřichův Hradec I Štítného čp.127 měšťanský dům 

25830 / 3-1618 Jindřichův Hradec I Štítného čp.128 měšťanský dům 

31764 / 3-1549 Jindřichův Hradec I nám. Míru, Panská čp.136 měšťanský dům Váha 

24370 / 3-1550 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.137 měšťanský dům 

17872 / 3-1551 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.138 měšťanský dům 

14818 / 3-1552 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.140 měšťanský dům 

27563 / 3-1553 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.142 městský dům - (pův. čp. 141 a 142) 

36671 / 3-1554 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.143 měšťanský dům 

39432 / 3-1555 Jindřichův Hradec I Svatojanská čp.144 měšťanský dům 

24641 / 3-1556 Jindřichův Hradec I Svatojanská čp.145 měšťanský dům 

24808 / 3-1606 Jindřichův Hradec I Svatojanská čp.147 měšťanský dům 

35781 / 3-1607 Jindřichův Hradec I Svatojanská - Štítného čp.148 měšťanský dům 

12937 / 3-1619 Jindřichův Hradec I Štítného čp.149 měšťanský dům 

16570 / 3-1608 Jindřichův Hradec I Svatojanská čp.150 měšťanský dům 

30812 / 3-1609 Jindřichův Hradec I Svatojanská čp.151 měšťanský dům 

20270 / 3-1610 Jindřichův Hradec I Svatojanská čp.152 měšťanský dům 

24579 / 3-1611 Jindřichův Hradec I Svatojanská čp.153 měšťanský dům 

37749 / 3-1612 Jindřichův Hradec I Svatojanská čp.154 měšťanský dům 

33883 / 3-1613 Jindřichův Hradec I Svatojanská čp.155 měšťanský dům 

18821 / 3-1614 Jindřichův Hradec I Svatojanská čp.157 měšťanský dům 

37213 / 3-1557 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.158 měšťanský dům 

28206 / 3-1558 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.160 měšťanský dům 

36354 / 3-1560 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.161 měšťanský dům 

26981 / 3-1561 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.162 měšťanský dům 

23142 / 3-1562 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.163 měšťanský dům 

41712 / 3-1563 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.164 měšťanský dům 

16250 / 3-1564 Jindřichův Hradec I nám. Míru - Havlíčkova čp.166 měšťanský dům 

38785 / 3-1565 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.169 měšťanský dům 

33727 / 3-1566 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.170 měšťanský dům 

33646 / 3-1567 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.171 měšťanský dům 

45838 / 3-1568 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.172 měšťanský dům 

30742 / 3-1569 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.173 měšťanský dům 

17744 / 3-1570 Jindřichův Hradec I nám. Míru čp.174 měšťanský dům 

28415 / 3-1572 Jindřichův Hradec I nám. Míru  čp.175 měšťanský dům 

14314 / 3-1573 Jindřichův Hradec I nám. Míru  čp.176 měšťanský dům Schafferův 

30999 / 3-1574 Jindřichův Hradec I nám. Míru  čp.178 měšťanský dům 

46726 / 3-1575 Jindřichův Hradec I nám. Míru - Dobrovského čp.179 měšťanský dům 

24187 / 3-1576 Jindřichův Hradec I nám. Míru - Dobrovského čp.180 měšťanský dům 

34963 / 3-1577 Jindřichův Hradec I Dobrovského čp.182 měšťanský dům 

16065 / 3-1578 Jindřichův Hradec I Dobrovského čp.183 měšťanský dům 

19778 / 3-1626 Jindřichův Hradec I 
při kostelu P. Marie Za 

Kostelem 
čp.186 měšťanský dům 

27009 / 3-1628 Jindřichův Hradec I Kostelní, Školní čp.188 
sbor Husův (bývalá židovská škola a 

synagoga) 

13957 / 3-1627 Jindřichův Hradec I Kostelní - Na hradbách čp.189 měšťanský dům 

101933 Jindřichův Hradec II   čp.203 jiná obytná stavba - ubytovna zaměst. drah 

27341 / 3-1707 Jindřichův Hradec II     kostel Nejsvětější Trojice 

38851 / 3-1729 Jindřichův Hradec II Nádražní   krucifix 

25840 / 3-1729 Jindřichův Hradec II Nádražní   socha sv. Jana Nepomuckého 

16481 / 3-1729 Jindřichův Hradec II Nádražní   socha sv. Theodora 

25620 / 3-1733 Jindřichův Hradec II Pražská   
socha sv. Jana Nepomuckého naproti 

118/II 

34821 / 3-1638 Jindřichův Hradec II Masarykovo nám. čp.1 
měšťanský dům + sochy sv. Jana a 

Teodora 
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Číslo rejstříku Část obce Ulice,nám./umístění čp. Památka 

32022 / 3-1640 Jindřichův Hradec II Masarykovo nám. čp.2 měšťanský dům 

16585 / 3-1655 Jindřichův Hradec II Růžová čp.17 měšťanský dům 

18630 / 3-1656 Jindřichův Hradec II Růžová čp.39 měšťanský dům 

17140 / 3-1657 Jindřichův Hradec II Růžová čp.40 měšťanský dům 

30451 / 3-1658 Jindřichův Hradec II   čp.41 měšťanský dům 

21188 / 3-1634 Jindřichův Hradec II Masarykovo nám. čp.69 měšťanský dům 

19650 / 3-1635 Jindřichův Hradec II Masarykovo nám. čp.70 měšťanský dům 

26884 / 3-1636 Jindřichův Hradec II Masarykovo nám. čp.71 měšťanský dům 

21110 / 3-1644 Jindřichův Hradec II Klášterská čp.72 měšťanský dům 

20717 / 3-1643 Jindřichův Hradec II Klášterská čp.80 měšťanský dům 

33341 / 3-1645 Jindřichův Hradec II Klášterská čp.82 měšťanský dům 

35351 / 3-1647 Jindřichův Hradec II Kmentova čp.87 měšťanský dům 

27014 / 3-1648 Jindřichův Hradec II Kmentova čp.89 měšťanský dům 

30494 / 3-1646 Jindřichův Hradec II Klášterská čp.95 měšťanský dům 

36808 / 3-1649 Jindřichův Hradec II Klášterská čp.98 klášter františkánský 

47409 / 3-5671 Jindřichův Hradec II   čp.100 měšťanský dům 

45169 / 3-1652 Jindřichův Hradec II Pražská čp.116 venkovská usedlost 

16709 / 3-1651 Jindřichův Hradec II Pražská čp.117 venkovská usedlost 

32496 / 3-1653 Jindřichův Hradec II Pražská čp.118 venkovská usedlost 

38027 / 3-1654 Jindřichův Hradec II Pražská čp.121 měšťanský dům 

36589 / 3-1697 Jindřichův Hradec II Janderova čp.165 venkovská usedlost - předměstská 

19138 / 3-1637 Jindřichův Hradec II Masarykovo nám. čp.168 měšťanský dům 

34585 / 3-1642 Jindřichův Hradec II Jarošovská čp.180 venkovská usedlost U malířů 

102063 Jindřichův Hradec II   čp.193 železniční stanice 

47411 / 3-5673 Jindřichův Hradec II Jarošovská čp.251 měšťanský dům 

47412 / 3-5674 Jindřichův Hradec II Nádražní čp.287 měšťanský dům 

37457 / 3-1895 Jindřichův Hradec II U Dolního Skrýchova 
čp.115

4 
sýpka 

47242 / 3-1708 Jindřichův Hradec III Václavská   kostel sv. Václava 

16941 / 3-1726 Jindřichův Hradec III Pod Vrchy   židovský hřbitov 

15361 / 3-1719 Jindřichův Hradec III Jáchymova   boží muka Soukenická 

26137 / 3-1720 Jindřichův Hradec III Jáchymova   boží muka s Nejsvětější Trojicí 

33721 / 3-1696 Jindřichův Hradec III Václavská, u čp. 203   stodola 

28441 / 3-1912 Jindřichův Hradec III u Malíkovského rybníka   silniční most - mostek "římský most" 

38988 / 3-1659 Jindřichův Hradec III Vídeňská čp.7 zájezdní hostinec U koníčka 

33447 / 3-1661 Jindřichův Hradec III Vídeňská čp.9 rodinný dům 

30890 / 3-1662 Jindřichův Hradec III Vídeňská čp.10 rodinný dům 

50051 / 3-6168 Jindřichův Hradec III Vídeňská čp.25 měšťanský dům 

37668 / 3-1663 Jindřichův Hradec III Vídeňská čp.26 
zájezdní hostinec, s omezením: bez 

bývalých stájí (kůlna) 

45091 / 3-1664 Jindřichův Hradec III Vídeňská čp.30 měšťanský dům 

34784 / 3-1665 Jindřichův Hradec III Vídeňská čp.31 měšťanský dům 

15888 / 3-1666 Jindřichův Hradec III Vídeňská čp.33 měšťanský dům 

28138 / 3-1660 Jindřichův Hradec III Vídeňská čp.35 měšťanský dům 

14928 / 3-1667 Jindřichův Hradec III Vídeňská čp.36 měšťanský dům 

27604 / 3-1668 Jindřichův Hradec III Vídeňská čp.37 měšťanský dům 

14315 / 3-1670 Jindřichův Hradec III Václavská čp.38 měšťanský dům 

21731 / 3-1671 Jindřichův Hradec III Václavská čp.39 měšťanský dům 

44654 / 3-1672 Jindřichův Hradec III Václavská čp.102 měšťanský dům 

104231 Jindřichův Hradec III Mlýnská čp.119 městský dům 

39756 / 3-1687 Jindřichův Hradec III Pod hradem čp.124 měšťanský dům 

26190 / 3-1669 Jindřichův Hradec III Vídeňská čp.126 měšťanský dům 

40391 / 3-1710 Jindřichův Hradec III Vídeňská čp.131 měšťanský dům 
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20017 / 3-1709 Jindřichův Hradec IV 
na Jakubském kopci 

západně od města 
  kostel sv. Jakuba 

20307 / 3-1712 Jindřichův Hradec IV Nežárecká, při čp. 13/IV   
výklenková kaplička sv. Jana 

Nepomuckého 

41808 / 3-1722 Jindřichův Hradec IV "Na palici"   boží muka 

30181 / 3-1724 Jindřichův Hradec IV při čp. 52/IV   sloup - Kalvárie 

17334 / 3-1679 Jindřichův Hradec IV Pod hradem čp.4 měšťanský dům 

25661 / 3-1680 Jindřichův Hradec IV Pod hradem čp.5 rodinný dům 

33323 / 3-1682 Jindřichův Hradec IV Pod hradem čp.7 koželužna 

16702 / 3-1683 Jindřichův Hradec IV Pod hradem čp.8 měšťanský dům 

30317 / 3-1684 Jindřichův Hradec IV Pod hradem čp.9 rodinný dům 

45815 / 3-1685 Jindřichův Hradec IV Pod hradem čp.11 měšťanský dům 

32885 / 3-1686 Jindřichův Hradec IV Pod hradem čp.12 rodinný dům 

45929 / 3-1689 Jindřichův Hradec IV Nežárecká čp.13 měšťanský dům 

16901 / 3-1674 Jindřichův Hradec IV Nové stavení čp.14 měšťanský dům 

35686 / 3-1675 Jindřichův Hradec IV Nové stavení čp.15 měšťanský dům 

27343 / 3-1676 Jindřichův Hradec IV Nové stavení čp.16 měšťanský dům 

14651 / 3-1677 Jindřichův Hradec IV Nové stavení čp.17 měšťanský dům 

37388 / 3-1678 Jindřichův Hradec IV Nové stavení čp.51 měšťanský dům 

41552 / 3-1690 Jindřichův Hradec IV Nežárecká čp.53 měšťanský dům 

37301 / 3-1691 Jindřichův Hradec IV Nežárecká čp.54 měšťanský dům 

31555 / 3-1698 Jindřichův Hradec IV Nežárecká čp.67 venkovská usedlost 

33094 / 3-1692 Jindřichův Hradec IV Nežárecká čp.107 měšťanský dům 

16551 / 3-1693 Jindřichův Hradec IV Nežárecká čp.109 měšťanský dům 

27638 / 3-1688 Jindřichův Hradec IV Nežárecká čp.121 restaurace - výletní, Rudolfov 

47410 / 3-5672 Jindřichův Hradec IV Bratrská čp.129 modlitebna evangelická 

30226 / 3-1673 Jindřichův Hradec IV Karlov čp.151 vila 

- Jindřichův Hradec IV Městský park - Naxerova lávka 

DOLNÍ RADOUŇ 

31105 / 3-1893 Dolní Radouň na Drahýšce  boží muka 

DOLNÍ SKRÝCHOV 

47564 / 3-5905 Dolní Skrýchov přes Nežárku, trať 

Jindřichův Hradec - 

Obrataň, 2.161 km 

 železniční most 

22819 / 3-1894 Dolní Skrýchov  čp. 28 špýchar 

RADOUŇKA 

17669 / 3-2111 Radouňka vrch  boží muka 

15924 / 3-2112 Radouňka při cestě do J. Hradce, před 

vsí 

 boží muka I. 

26520 / 3-2112 Radouňka při čp. 72  boží muka II. 

26515 / 3-2112 Radouňka při cestě do Radouňky  boží muka III. 

104170 Radouňka  čp.8 sýpka se stájí 

OTÍN 

24485 / 3-2074 Otín směr Hospříz  boží muka 

102438 Otín rozcestí silnic Jindřichův 

Hradec - Dačice 

 jiné drobné dílo - rozcestník 

MATNÁ 

38158 / 3-1848 Matná náves  kaple sv. Jana Nepomuckého 

DĚBOLÍN 

15151 / 3-1846 Děbolín náves  kaple Nejsvětější Trojice 
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22254 / 3-1847 Děbolín při cestě do Jindřichova 

Hradce 

 boží muka 

BUK 

103509 Buk náves  kaple sv. Floriána 

24048 / 3-1779 Buk proti čp. 84  boží muka 

POLÍKNO 

47413 / 3-5675 Políkno náves  kaple 

100487 Políkno Tichý les  boží muka 

47414 / 3-5676 Políkno  čp. 7 venkovská usedlost 

HORNÍ ŽĎÁR 

47263 / 3-1739 Horní Žďár severně od středu obce  jiné drobné dílo - Kalvárie 

 

ARCHEOLOGIE 

Řešené území je z hlediska ochrany archeologického dědictví považováno za území s 
archeologickými nálezy. 

Při jakýchkoliv zásazích do terénu je třeba respektovat §§ 21 – 24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen záměr stavební a jiné činnosti 
ohrožující archeologické movité a nemovité archeologické nálezy v jejich původním uložení oznámit 
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci v předstihu před zahájením prací 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

Území s archeologickými nálezy (ÚAN) je možné na základě stavu poznání, dle Státního 
archeologického seznamu ČR, rozdělit do čtyř kategorií: ÚAN I: území s pozitivně prokázaným a dále 
bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů; ÚAN II: území, na němž dosud nebyl 
pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují; ÚAN III: území s 
možným výskytem archeologických nálezů; jedná se o celé území řešené územním plánem mimo 
ÚAN kategorie I a II; ÚAN IV: není na řešeném území registrováno. 

Území s archeologickými nálezy kategorie I. a II. 

identifikace katastrální území název kategorie ÚAN 

23-32-21/3 Dolní Radouň Dolní Radouň - jádro vsi II. 

23-34-01/1 Radouňka Radouňka - jádro vsi II. 

23-34-01/4 Dolní Skrýchov Dolní Skrýchov - jádro vsi II. 

23-33-10/1 Děbolín Děbolín - jádro vsi II. 

23-34-06/5 Jindřichův Hradec "Galhota", pískovna na pravém břehu Nežárky I. 

23-34-06/2 Jindřichův Hradec pravý břeh Nežárky, u železničního mostu I. 

23-34-06/1 Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec - jádro města I. 

23-33-10/2 Matná Matná - jádro vsi II. 

23-34-06/4 Jindřichův Hradec vpravo od silnice do Jarošova I. 

23-34-06/3 Jindřichův Hradec řečiště Nežárky I. 

23-34-06/8 Jindřichův Hradec Ostrožna na pravém břehu Nežárky proti hradu I. 

23-33-10/3 Buk Buk - jádro vsi II. 

23-34-06/7 Otín Otín - jádro vsi II. 

23-33-15/1 Políkno Políkno - jádro vsi II. 

23-34-11/1 Horní Žďár okraj pískovny při silnici a lesík jižně od ní I. 

23-33-15/4 Horní Žďár Horní Žďár - jádro vsi II. 
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OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT 

Po stránce legislativní je udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině zabezpečena zákonem č. 
114/1992 Sb. ČNR ze dne 26.2.1992 (s účinností od 1.6.1992) a prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. 

V řešeném území se nacházejí zvláště chráněné lokality ochrany přírody, dle zák.114/92 Sb. V rámci 
obecné ochrany přírody je to územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky a památné 
stromy a ochrana krajinného rázu. 

Zvlášt ě chrán ěná území p řírody: 

Na území obce jsou vyhlášena dvě zvláště chráněná území přírody – přírodní památka Rybníky u 
Lovětína a Pískovna na cvičišti. Na severozápadní hranici zasahuje do řešeného území ochranné 
pásmo přírodní památky Matenský rybník. 

- přírodní památka Horní Lesák – PP byla v 03/2011 zrušena a začleněna do nově vyhlášené 
PP Rybníky u Lovětína (k.ú. Dolní Radouň, Lovětín, č. ÚSOP 5650). Zároveň je tato PP 
součástí evropsky významné lokality (EVL) – prvkem Natura 2000. 

- přírodní památka Pískovna na cvičišti 

- přírodní památka Matenský rybník (ochranné pásmo) 

Obecná ochrana p řírody: 

• Významné krajinné prvky registrované  

- VKP Lesopark u AR servisu 

- VKP Stromořadí a mokřady u Polívek 

- VKP Lesopark v bývalých Jarošovských kasárnách 

- VKP Mokřady a prameniště u Matné 

- VKP Pískárna správy a údržby silnic 

- VKP Pískárna za prachárnou 

Mimo registrované VKP jsou dle zákona významnými krajinnými prvky údolní nivy, lesy, rybníky, vodní 
toky. 

• Památné stromy  - na správním území města registruje AOPK ČR následující památné stromy, 
skupiny stromů nebo stromořadí: 

kód 

ÚSOP katastrální území název typ objektu 

počet 

vyhlášených 

počet 

současných 

102920 
Buk u Jindřichova 

Hradce 
Vrba křehká za Políknem u rybníčku jednotlivý strom 1 1 

104651 
Buk u Jindřichova 

Hradce 
Dub v Buku u čp. 25 jednotlivý strom 1 1 

102936 Děbolín Jilm u č.p. 18 v Děbolíně jednotlivý strom 1 1 

104616 Děbolín Dub červený u č. 58 v Děbolíně jednotlivý strom 1 1 

102971 Dolní Radouň 
Hrušeň obecná v Dolní Radouni u 

č.p. 20 
jednotlivý strom 1 1 

102913 Jindřichův Hradec 
Lípy u ohradní zdi lesoparku u lesní 

správy 
skupina stromů 3 3 

102922 Jindřichův Hradec Buk u Olejny jednotlivý strom 1 1 

102937 Jindřichův Hradec Lípy u kapličky v Líšném dvoře skupina stromů 2 2 

102939 Jindřichův Hradec 
Borovice lesní za Políknem k 

rybníčku 
jednotlivý strom 1 1 

102941 Jindřichův Hradec 
Lípa a javor klen na hřbitově u sv. 

Václava 
skupina stromů 2 2 

102942 Jindřichův Hradec Lípa v zahradě zdravotní školy jednotlivý strom 1 1 
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kód 

ÚSOP katastrální území název typ objektu 

počet 

vyhlášených 

počet 

současných 

102945 Jindřichův Hradec 
Vrba křehká pod gymnasiem na 

hřišti u Nežárky 
jednotlivý strom 1 1 

102950 Jindřichův Hradec Jilm u Cvildovského rybníka jednotlivý strom 1 1 

102954 Jindřichův Hradec Lípa u kapličky na Sládkově kopci jednotlivý strom 1 1 

102956 Jindřichův Hradec 
Jasan v Husových sadech v J. 

Hradci 
jednotlivý strom 1 1 

102958 Jindřichův Hradec Lípa u klášteru Minoritů jednotlivý strom 1 1 

102965 Jindřichův Hradec Tis a lípy u AR servisu v J. Hradci skupina stromů 4 4 

102967 Jindřichův Hradec 
Kaštan v zahradě u domu č. 52 v 

Jarošovské ul. 
jednotlivý strom 1 1 

102970 Jindřichův Hradec 
Lípa u nákladového nádraží v J. 

Hradci 
jednotlivý strom 1 1 

103014 Jindřichův Hradec Lípa u stínadla v J. Hradci jednotlivý strom 1 1 

102940 
Otín u Jindřichova 

Hradce 
Kleny, dub a lípa u č.p. 23 v Otíně stromořadí 5 5 

102960 
Otín u Jindřichova 

Hradce 

Lípy na pozemku pana Sedlačíka v 

Otíně 
skupina stromů 3 3 

102914 
Políkno u Jindřichova 

Hradce 
Lípa za humny v Políkně jednotlivý strom 1 1 

102916 
Políkno u Jindřichova 

Hradce 
Lípa na kopci v Políkně u cesty jednotlivý strom 1 1 

102928 
Políkno u Jindřichova 

Hradce 
Jilm u č.p. 3 v Políkně jednotlivý strom 1 1 

102915 Radouňka Dub u rybníku Krylovec jednotlivý strom 1 1 

103005 Radouňka Lípa u silnice k Lodhéřovu jednotlivý strom 1 1 

103006 Radouňka 
Vrba křehká u rybníku Krylovec za 

oborou 
jednotlivý strom 1 1 

 

OCHRANNÁ PÁSMA 

ochranná pásma 

ochrana dopravní 
infrastruktury 

� ochranné silniční pásmo silnice I.třídy 
– 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle 

zastavěné území 

 
� ochranné silniční pásmo silnice II. třídy 

– 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle 
zastavěné území 

 
� ochranné silniční pásmo silnice III. třídy 

– 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle 
zastavěné území 

 
� ochranné pásmo dráhy a vlečky 

– 60 m od osy krajinní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy a 
u vleček 30 m od osy krajní koleje pro rychlost do 160 km/hod 

 
� ochranné pásmo letiště 

– OP areálu letiště 
– OP s výškovým omezením staveb 
– OP vodorovných ploch 549 m n. m. 
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ochranná pásma 

ochrana technické 
infrastruktury 

� vodojem včetně ochranného pásma 
– ochranné pásmo = oplocení 

 � hlavní vodovodní řad včetně ochranného pásma 
ochranné pásmo vodovodních řadů: 
- ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm  1,5 m na 

každou stranu od vnějšího líce potrubí 
- ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm  2,5 m na 

každou stranu od vnějšího líce potrubí 
- u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m 

pod upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 
 � čistírna odpadních vod 

– městská ČOV - pásmo ochrany prostředí je stanoveno 
 

 � kmenová kanalizační stoka včetně ochranného pásma 
ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizačních sběračů: 
- ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm  - 1,5 m na každou 

stranu od vnějšího líce potrubí 
- ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m na každou 

stranu od vnějšího líce potrubí 
- u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m 

pod upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 
 � trafostanice včetně ochranného pásma 

– ochranné pásmo elektrické stanice stožárové - 7 m  
– ochranné pásmo elektrické stanice zděné - 2 m 

 � nadzemní vedení VVN a VN 
� ochranné pásmo nadzemního vedení VVN a VN 

– od krajního vodiče 
a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně: 
- pro vodiče bez izolace - 7 m 
- pro vodiče s izolací základní – 2 m 
- pro závěsná kabelová vedení – 1 m 
b) u napětí nad 35kV a do 110kV včetně – 12 m 
c) u napětí nad 110kV a do 220kV včetně – 15 m 
d) u napětí nad 220kV a do 400kV včetně – 20 m 

 � VVTL a VTL plynovod 
� ochranné pásmo VVTL plynovodu 

– 4 m na obě strany od krajního vedení 
� bezpečnostní pásmo VVTL plynovodu 

– 200 m na obě strany od krajního vedení 
� ochranné pásmo VTL plynovodu 

– 4 m na obě strany od půdorysu 
� bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 

– vysokotlaké plynovody do DN 250 – 20 m na obě strany od půdorysu 
– vysokotlaké plynovody nad DN 250 – 40 m na obě strany od půdorysu 

ochrana technické 
infrastruktury 

� regulační stanice vysokotlaká včetně ochranného a bezpečnostního pásma 
– ochr. pásmo VTL regulační stanice – 4 m na všechny strany od půdorysu 
– bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice – 10 m na všechny strany od 

půdorysu  
 � ochranné pásmo telekomunikačního vedení 

– ochranné pásmo vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu  
– ochranné pásmo radioreléového paprsku 

� ochranné pásmo telekomunikačního zařízení 
– kruhová pásma  
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ochranná pásma 

ochrana přírodních zdrojů � pozemky určené k plnění funkce lesa – lesy hospodářské 
� pozemky určené k plnění funkce lesa – lesy zvláštního určení 
� vzdálenost 50 m od okraje lesa 

– Dle zákona č.289/1995 Sb. je nutno respektovat území v návaznosti na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa - do 50 m. musí být v podrobnější 
dokumentaci projednány se státní správou lesů, zástavba musí být 
obrácena k lesnímu porostu nezastavěnou částí pozemku 

� zemědělská půda I. a II. třídy přednosti v ochraně 
� vodní toky 

– správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to 
nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat 
pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to: 

- u významných vodních toků v šířce do 8 m 
- u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry 

� vodní zdroje povrchové, podzemní vody včetně ochranného pásma 
– ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně  
– ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně 

� vodní útvary povrchových, podzemních vod 
– Nežárka po soutok s tokem Hamerský potok 
– Hamerský potok po ústí do toku Nežárka 
– Řečice po ústí do toku Nežárka 
– Nežárka po ústí do toku Lužnice 
– Kvartér Nežárky 
– Radouňský potok po ústí do toku Nežárka 

� rybníky a nádrže 
� meliorace 
� ložisko nevyhrazeného nerostu 

– ložisko štěrkopísku SUS, č. 5230400 
– ložisko štěrkopísku č. 3010800 

ostatní limity � poddolovaná území 
– poddolované území č. 2407 Radouňka – Nový Dvůr 
– stará důlní díla 2412 Radouňka a 2426 Jindřichův Hradec – Vajgar 

� ochranné pásmo řízené skládky odpadů 
– okolo skládky Fedrpuš v Otíně 

� pásmo hygienické ochrany 
– okolo výrobního areálu v Otíně 

� ochranné pásmo střelnice 
– okolo střelnice Fedrpuš v Otíně 

� ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení VUSS 
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F. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

 

Návrh územního plánu Jindřichův Hradec je zpracován na základě „Zadání územního plánu Jindřichův 
Hradec“, které bylo schváleno Zastupitelstvem města dne 24. 6. 2009. Požadavky vyplývající ze 
zadání byly respektovány. V rámci prací na návrhu územního plánu se uskutečnila pracovní jednání, 
na kterých byly jednak konkretizovány požadavky města, jednak koordinovány jednotlivé záměry. 

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoj e, územn ě plánovací dokumentace vydané 
krajem, pop řípadě z dalších širších územních vztah ů 

� Jsou splněny – viz textová část odůvodnění kap. B. 

b) Požadavky na řešení vyplývající z územn ě analytických podklad ů  

� Územní plán řeší požadavky vyplývající z Územně analytických podkladů (dále ÚAP) ORP 
Jindřichův Hradec, včetně Rozboru udržitelného rozvoje území – podrobněji viz textová část 
odůvodnění kap.G 

c) Požadavky na rozvoj území obce  

� Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhl. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využití území ve znění pozdějších předpisů.  

� Požadavky na rozvoj území jsou zapracovány do koncepce rozvoje území města, koncepce 
ochrany a rozvoje hodnot území, urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a 
koncepce uspořádání krajiny. Řešení v územním plánu vytváří podmínky pro rozvoj kompaktní 
městské zástavby v návaznosti na zastavěné území. Cílem je zamezit negativnímu trendu 
suburbanizace. 

1. Plochy se zvláštním statutem, centrum a subcentra    

� V rámci požadavku, vyplývajícího ze zadání, byly plochy se zvláštním statutem vymezené 
v územním plánu (r. 1998) a jeho změnách přehodnoceny. V novém územním plánu jsou 
nahrazeny stanovením podmínek v rámci ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením 
zásad a podmínek koncepce ochrany a rozvoje hodnot území.  

� Respektováním přirozených městotvorných vazeb (např. Jindřichův Hradec - Otín, Jindřichův 
Hradec - Radouňka), daných historickým vývojem urbanistické struktury, vyplývají hlavní směry a 
oblasti rozvoje: 

• severovýchodní okraj města (Jarošovské předměstí) – navrženo rozšíření stávající komerčně 
průmyslové zóny a rozvoj ploch smíšených obytných s předpokladem vzniku nové městské 
části  

• jižní okraj města (Jiráskovo předměstí, Fedrpuš) – navrženo rozšíření stávající průmyslové 
zóny  

• jihovýchodní okraj města (Otín - Kunifer) – navržen rozvoj ploch smíšených obytných a 
občanského vybavení 

• západní okraj města (Nežárecké předměstí) – navržen rozvoj ploch bydlení a občanského 
vybavení  

• severní okraj města (Radouňka - Kopeček) –  

• navržen rozvoj ploch smíšených obytných 

• Děbolín – situování výrobních areálů, které generují poměrně významnou část pracovních 
příležitostí v oblasti; progresivní a dynamické provozy s vysokým potenciálem dalšího rozvoje 
- vymezení adekvátního rozvoje ploch smíšených obytných 
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2. Plochy bydlení 

� V územním plánu Jindřichův Hradec byly prověřeny plochy bydlení vymezené v územním plánu 
(r. 1998) a jeho změnách z hlediska jejich aktuálnosti. Při návrhu ploch bydlení byl v souladu se 
zadáním zohledněn předpokládaný vývoj počtu obyvatel.  

� Stabilizované plochy bydlení v bytových a rodinných domech situované především v okrajových 
klidových polohách města a stávajících sídlištích (Pod kasárny, Vajgar, Hvězdárna),   

� Rozvojové plochy jsou navrženy na západním okraji Jindřichova Hradce.  

� Uzemní plán dále vymezuje plochy smíšené obytné s ohledem na ráz městské a venkovské 
zástavby včetně podmínek využití území jako: 

• bydlení - smíšené centrální (zachování pestrosti a mnohostrannosti funkčního využití centra 
jako jedné z priorit fungování města) 

• bydlení - smíšené městské (možnost variabilnějšího způsobu využití území pro služby, 
řemesla, cestovní ruch apod.) 

• bydlení - smíšené venkovské (možnost variabilnějšího způsobu využití území pro služby, 
řemesla, cestovní ruch, zemědělství apod.) 

3. Plochy výroby a skladování 

� Územní plán respektuje požadavek Zadání na vytvoření podmínek pro dostatečnou nabídku 
pracovních příležitostí na území obce pro jejich obyvatele, pro dojíždění za prací a žádoucí 
imigranty. 

� Vymezuje plochy sledované v územním plánu (r. 1998) a jeho změnách, které do současné doby 
nebyly zastavěny, dále rozšíření stávajících areálů průmyslové výroby na Jarošovském předměstí 
a v Otíně u Jitky; v rámci přestavby železničního překladiště navrhuje umístění logistického a 
výrobního areálu, na jihovýchodním okraji Otína vymezuje plochy zemědělské výroby. 

� Pro ukládání komunálního odpadu územní plán i nadále sleduje stávající regionální skládku 
Fedrpuš s předpokladem dalšího rozšiřování kapacity, pro recyklaci komunálního odpadu, třídění 
nebezpečných odpadů a velkoobjemových odpadů sběrný dvůr v ulici Ruských legií. 
Kompostárna bude realizována v prostoru čistírny odpadních vod. 

4. Plochy rekreace a sportu 

� Územní plán v souladu se Zadáním navrhuje nové rozvojové plochy rekreace s rozdílným 
způsobem využití: 

• rekreace hromadná (Frankův Dvůr) 

• rekreace smíšená (Frankův Dvůr) 

• rekreace se specifickým využitím (Frankův Dvůr a území za Lišným Dvorem) 

� Plochy pro rekreaci rodinnou a zahrádkářské osady jsou vymezeny v současných plochách (nové 
nejsou navrhovány). 

� Stávající plochy sportu jsou zachovány, v okolních sídlech je navrženo doplnění nebo rozšíření 
stávajících víceúčelových hřišť. 

5. Smíšené plochy a komerční aktivity 

� V souladu se Zadáním územní plán navrhuje plochy smíšené výrobní a plochy občanského 
vybavení komerčního. 

� Hlavní rozvoj ploch smíšených výrobních navazuje na stávající průmyslové zóny na jižním a 
východním okraji města, další plochy jsou navrženy v návaznosti na stávající výrobní areály 
v Radouňce, Děbolíně a Dolní Radouni, v lokalitách za rozvodnou, u letiště (logistický a komerční 
areál), v Horním Žďáru. Nevyužívané plochy bývalých zemědělských areálů jsou navrženy 
k přestavbě na plochy smíšené výrobní. 
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� Navrhované plochy občanského vybavení komerčního jsou situovány do prostoru Jarošovského 
předměstí, Jindřichova Hradce při ulici Vídeňské a Pod Kasárny, Otína, Dolní Radouně a Horního 
Žďáru. 

6. Plochy zeleně 

� Územní plán plně respektuje stávající stabilizované plochy veřejné zeleně (Husovy sady, Metovy 
sady, sv. Jakub a další).  

� V souladu se Zadáním územní plán navrhuje nové plochy veřejné zeleně parkové, izolační a 
zeleně zahrad a sadů, které jsou vymezeny převážně ve vazbě na navržené plochy bydlení - 
smíšené obytné (rozšíření parku za sv. Jakubem, zahrady a sady v Dolní Radouni, Buku, Horním 
Žďáru), dále jako plochy zeleně umožňující revitalizaci toku Řečičky v Otíně.   

7. Specifické požadavky na rozvoj místních částí 

� Specifické požadavky na rozvoj místních částí - okolních sídel (Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní 
Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, Políkno, Radouňka) byly prověřeny, projednány 
s pořizovatelem na pracovních jednáních a přiměřeně zapracovány do územního plánu. 

d) Požadavky na plošné a prostorové uspo řádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspo řádání krajiny)  

� Územní plán zachovává kontinuitu vývoje města v návaznosti na územní plán schválený r. 1998 a 
jeho změny, zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu města a jeho částí s propojením na okolní 
krajinu při respektování krajinného rázu. Uspořádání zastavitelných ploch je řešeno převážně 
v návaznosti na zastavěné území. 

� Hlavní rozvoj urbanistické struktury města je navržen severovýchodním směrem kompaktní 
městskou zástavbou (Jarošovské předměstí) a na jižním okraji (smíšená výrobní a komerční zóna 
Fedrpuš). Další významné rozvojové plochy jsou situovány na západní okraj města (plochy 
bydlení), na severní okraj do lokality Radouňka – Kopeček (plochy smíšené obytné) a do Otína 
do lokality Kunifer (plochy smíšené obytné). V ostatních částech je respektován stávající 
charakter urbanistické struktury s navrženým doplněním rozvojových ploch. 

� Navržené koncepční zásady obsluhy jednotlivých částí sídel umožní zajistit dostatečné technické 
vybavení a obsluhu území. Územní plán vymezuje plochy a koridory pro přeložky silnic I/23 a I/34 
mimo zastavěné území, vymezuje plochy a koridory místních a účelových komunikací a veřejných 
prostranství pro zkvalitnění městského i příměstského prostoru, obsluhu a zpřístupnění 
stávajících i navrhovaných lokalit, vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny a pro vedení 
cyklistických a pěších tras a stezek.e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury.  

� Pro ochranu urbanistických a krajinných hodnot v území jsou definovány podmínky ochrany 
území H1 – H15 (viz výroková část kap. B.2.1 Ochrana a rozvoj hodnot území), které musí být 
dále respektovány u příslušných zastavitelných ploch a lokalit (uvedeno pro příslušné zastavitelné 
plochy jako podmínka využití území – viz výroková část kap.C.2.1 Zastavitelné plochy). 

e) Požadavky na řešení ve řejné infrastruktury  

1. Dopravní infrastruktura    

� Podrobnější odůvodnění návrhu koncepce dopravní infrastruktury je uvedeno v kapitole H.2 – 
koncepce veřejné infrastruktury 

� Záměry dopravní infrastruktury, vyplývající ze ZÚR JčK, jsou v územním plánu Jindřichův Hradec 
zapracovány a zpřesněny v rámci ploch dopravní infrastruktury a koridorů územních rezerv. 

� Významnými podklady využité pro návrh dopravní infrastruktury byla dokumentace „Zpracování 
komplexní dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec“ (NDCon, s.r.o., 2012), pořízená MěÚ 
Jindřichův Hradec v rámci přeshraničního projektu Města v rozletu (financováno v rámci evropské 
územní spolupráce Rakousko – ČR z Evropského fondu pro rozvoj a spolupráci) a dále studie 
pořízené městem Jindřichův Hradec, především pak vyhledávací studie „Dopravní řešení lokality 
u Lišného Dvora“ (WAY Project Jindřichův Hradec, 2012) . 
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� Územní plán, v rámci ploch dopravní infrastruktury a ploch veřejných prostranství, řeší hlavní 
dopravní závady, zejména: 

• nedostatečnou dopravní dostupnost západního okraje města vymezením obslužných 
komunikací ve spojení ul. Pražská (Pražské předměstí) – lokalita Na Palici – ul. Jemčinská, 
včetně napojení na ul. Jakubskou; nároky na dopravní zpřístupnění, obsluhu a vyplývající 
kapacitu přístupových komunikací v západní části Jindřichova Hradce jsou v návrhu částečně 
redukovány v souladu s převedením části navrhovaných ploch pro bydlení do územní rezervy, 

• dopravní obsluhu severní části města vymezením plochy dopravní infrastruktury v ose Nový 
Dvůr – Radouňka – Dolní Skrýchov – Jarošovské předměstí, 

• dopravní propojení a obsluhu ploch na Jarošovském předměstí, Jiráskově předměstí a 
v Otíně. 

� Požadavek, vyplývající ze zadání, na vymezení územní rezervy pro západní obchvat města byl 
v rámci projednání vypuštěn. Přínos a potřebnost tohoto záměru nepotvrdila ani zpracovaná 
dokumentace„Zpracování komplexní dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec“. 
Zpřístupnění Lišného Dvora je na základě zpracované vyhledávací studie řešeno novým 
komunikačním propojením sídliště Hvězdárna s přechodem Nežárky a napojením na stávající 
místní komunikací a návazně na silnici III/14811 Jindřichův Hradec – Políkno.  

� Požadavek, vyplývající ze zadání, na zajištění prostupnosti území alespoň pro jednu další trasu 
severního obchvatu města (mimo trasy dle ZÚR JčK) je řešen tak, že v území mezi silnicí I/23, 
hrází rybníka Krylovec (za oborou) a severozápadní oblastí Radouňky nejsou navrhovány nové 
zastavitelné plochy, čímž je do budoucna zachována prostupnost krajiny. 

� V případě mimořádných situací (např. havárií) budou využity stávající a navržené komunikace 
(dostatečně dimenzované). 

� Obsluha navržených zastavitelných ploch a ploch přestavby je řešena návrhem veřejných 
prostranství (součástí těchto ploch jsou komunikace, chodníky, příp. cyklostezky a pěší stezky), 
ploch dopravní infrastruktury nebo využitím stávajících komunikací.  

� Pro prověření územních a architektonicko-stavebních podmínek umístění lávky pro nemotorovou 
dopravu přes Vajgar je navrženo zpracování samostatné územní studie.  

� Železniční trať č. 225 Veselí n. Lužnicí – Jihlava je v souladu se ZÚR Jč kraje respektována ve 
stávající poloze, úzkorozchodné tratě včetně vleček jsou stabilizovány.  

� Veřejnou dopravu bude i nadále zajišťovat doprava autobusová a doprava železniční s cílem její 
vzájemné integrace spolu s dopravou individuální; stávající rozložení autobusových zastávek je 
respektováno, autobusové nádraží je stabilizováno ve stávajícím rozsahu s částečnou přestavbou 
na parkoviště typu P+R. ¨ 

� V železniční dopravě územní plán navrhuje doplnění o jednu novou zastávku v Dolním Skrýchově 
a posun stávající zastávky v Děbolíně (zkrácení docházkových vzdáleností). 

� Návrh ploch pro dopravu v klidu vychází z výsledků a doporučení zpracované dokumentace 
„Zpracování komplexní studie dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec“ – navrženy jsou 
plochy přestavby  jako veřejná prostranství s možným umístěním parkoviště mezi ulicemi Pražská 
a Gymnazijní a jižně od ulice Miřiovského, dále nové plochy v prostoru sídlišť Hvězdárna a 
Vajgar, u žst. Jindřichův Hradec, letiště, autobusového nádraží a západně od ul. Třebického. 

2. Technická infrastruktura 

� Hlavní směry rozvoje technické infrastruktury, vyplývající ze ZÚR JčK jsou v územním plánu 
zapracovány a zpřesněny ve formě ploch a koridorů pro technickou infrastrukturu. 

� Koncepce zásobování vodou a odkanalizování je v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje. 

� Koncepce technické infrastruktury je navržena v souladu s rozvojem nových urbanistických 
struktur, vymezením ploch s rozdílným způsobem využití;  zohledňuje současný stav sítí (jejich 
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kvalitu a kapacitu), koordinuje a optimalizuje liniová vedení technické infrastruktury s ohledem na 
rozvoj území. 

� Územní plán vymezuje plochy a koridory pro technickou infrastrukturu a stanovuje zásady a 
podmínky pro využití území koridorů; územní plán zároveň umožňuje řešit umisťování technické 
infrastruktury v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní 
infrastruktury. 

� Koncepce zásobování vodou je v převážné části řešeného území založena na využití zdrojů Dolní 
Bukovsko a vodárenské nádrže Římov. Je navrženo propojení vodovodních systémů. 

� Kanalizační síť je v převážné části města založena. V okolních sídlech je navržen systém 
odkanalizování včetně způsobu likvidace odpadních vod. 

� Zásobování elektrickou energií je doplněno o nové záměry,  jsou navrženy přeložky nadzemních 
vedení z důvodu koordinace sítí technické infrastruktury a rozvojových ploch; návrhy jsou 
současně koordinovány se záměry správců sítí. 

� Koncepce zásobování plynem rozšiřuje síť plynovodů do rozvojových ploch. Je navržena trasa 
VTL plynovodu (napojení Hospříze), přeložky plynovodů z důvodu koordinace sítí technické 
infrastruktury a rozvojových ploch a plynofikace Buku. 

� Územní plán preferuje rozšíření systému centrálního zásobování teplem. Zřizování nových zdrojů 
tepla v územích zásobovaných z CZT je nepřípustné, protože je v rozporu se zájmem ochrany 
ovzduší. Výjimky jsou možné pouze na základě doložení proveditelnosti a ekonomické 
přijatelnosti nového způsobu vytápění. 

� Koncepce telekomunikací a radiokomunikací je stabilizovaná bez nároků na nové záměry. 

Nakládání s odpady 

� Územní plán respektuje Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje a Plán odpadového 
hospodářství města Jindřichův Hradec. 

� Územní plán stanovuje zásady pro nakládání s odpady, včetně podmínek pro umisťování 
sběrných dvorů. 

� Navrženo je rozšíření skládky Fedrpuš v rámci zastavitelné plochy technické infrastruktury, jako 
územní rezerva je navržena plocha pro rozšíření skládky v Otíně. 

� Požadavek na umístění kompostárny, příp. recyklačních provozů lze řešit v rámci navržené 
plochy pro rozšíření skládky Fedrpuš, v navržené ploše přestavby pro průmyslovou výrobu na 
místě bývalého překladiště za nádražím, případně v plochách výroby a skladování nebo plochách 
smíšených výrobních s napojením na nadřazenou dopravní infrastrukturu. 

3. Občanské vybavení, sport 

� Respektovány jsou stabilizované plochy veřejného a komerčního občanského vybavení. 

� Plocha pro umístění zařízení veřejného vybavení celoměstského významu (např. kulturní 
zařízení) je navržena při ul. Miřiovského s vazbou na centrum města, další plochy (zařízení 
školství,) jsou vymezeny ve střední části Dolní Radouně, na Nežáreckém předměstí a 
Jarošovském předměstí, plochy pro umístění dalšího občanského vybavení veřejného v lokalitě 
Na Palici v západní části Jindřichova Hradce (přestavbová plocha)  a na Jarošovském předměstí. 

� Hlavní rozvojové plochy komerčních zařízení jsou navrženy převážně ve vazbě na nadřazenou 
dopravní infrastrukturu, příp. na rozsáhlejší rozvojová území (Jarošovské předměstí, Kunifer a 
další), menší plochy doplňující chybějící komerční vybavení charakteru ubytování, obchodu a 
služeb jsou vymezeny v Dolní Radouni, Horním Žďáru a Otíně. 

� Současná plocha veřejného pohřebiště je respektována, navrženo je rozšíření hřbitova na 
Jiráskově předměstí. 

� Stávající sportovní areály jsou respektovány, navrženo je doplnění, příp. rozšíření stávajících 
víceúčelových hřišť v okolních sídlech (Radouňka, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Políkno) 
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� Jako územní rezerva je vymezena plocha veřejného vybavení celoměstského významu na jižním 
břehu Vajgaru. 

4. Veřejné prostranství 

� V územním plánu jsou vymezeny plochy veřejných prostranství pro umožnění obsluhy 
stabilizovaných a rozvojových ploch dopravní, případně technickou infrastrukturou, pro realizaci 
místních komunikací obslužných a zklidněných, cyklistických tras a cyklostezek, pěších propojení 
a odpočinkových ploch (pro setkávání a oddych občanů). 

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  

� S cílem zajistit podmínky pro ochranu urbanistických, architektonických i přírodních hodnot území 
jsou stanoveny regulativy. Požadavky na jejich uplatnění jsou uváděny u jednotlivých 
zastavitelných ploch.  

g) Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby, ve řejně prosp ěšná opat ření a asanace  

� Územní plán vymezuje: 

• veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám, potřebným pro uskutečnění odejmout nebo omezit, 

• veřejně prospěšná opatření pro snižování ohrožení povodněmi, 

• asanaci zastavěného území v aktivní zóně záplavového území vodního toku Nežárky. 

h) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních p ředpis ů (např. požadavky civilní ochrany, 
obrany státu, ochrany ložisek nerostných surovin, o chrany p řed povodn ěmi)  

� Požadavky civilní ochrany jsou řešeny v souladu s Vyhláškou č. 3820/2002 Sb. 

� Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou vymezovány 

� Evidovaná chráněná ložisková území, dobývací prostory a výhradní ložiska nerostných surovin se 
v řešeném území nenacházejí, nevýhradní ložisko surovin na k.ú. Jindřichův Hradec bude 
dotčeno 

� Ochrana před povodněmi je řešena navrhovanými opatřeními revitalizace Otínského rybníka, 
území na Radouňce a vodního  toku Řečičky; dále jsou vymezeny jsou plochy (Y1 – Y11), kde 
jsou navržena opatření pro zmírnění odtoku povrchových vod 

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních st řetů zájmů a problém ů v území  

� V územním plánu byla prověřena aktuálnost ploch navrhovaných v územním plánu z roku 1998 a 
jeho změnách. 

� Stávající zahrádkářské lokality byly prověřeny z hlediska jejich nejvhodnějšího budoucího využití; 
převážná část je v územním plánu stabilizována, zbývající lokality jsou navrženy na změnu využití 
území (plochy pro bydlení). 

� Požadavek na řešení průchodnosti území v plochách zahrádkářských lokalit je řešen stanovením 
podmínek pro využití ploch rekreace (zahrádkářské osady RZ), v rámci kterých je umožněno 
umístění ploch veřejných prostranství a související dopravní infrastruktury (např. účelových 
komunikací, ploch pro pěší a cyklostezky apod.). 
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V územním plánu jsou řešeny konkrétní střety vyplývající z aktualizace územně analytických podkladů 
ORP Jindřichův Hradec: 

záměr střet s řešení 

Obchvat H. Žďáru Ochrana přírody, zastavěné 
území, ÚSES 

Územní plán upřesňuje koridor, vyplývající ze ZÚR 
Jč Kraje, vymezením ploch dopravní infrastruktury 
(Z372 a Z404); střety jsou řešeny úpravou rozsahu 
ploch dopravní infrastruktury a stanovením 
podmínek využití území pro tyto plochy 

Komunikace přes 
armádní cvičiště 

Zájem obrany státu, zastavěné 
území, ÚSES, bonita půdy 

Plocha pro komunikaci není v rámci ÚP vymezena, 
armádní cvičiště je respektováno v plném rozsahu. 

Východní obchvat Zastavěné území, ÚSES, ochrana 
přírody a krajiny, bonita půdy 

Územní plán upřesňuje koridor, vyplývající ze ZÚR 
Jč Kraje, vymezením plochy dopravní infrastruktury 
(Z110); střety jsou řešeny úpravou rozsahu plochy 
dopravní infrastruktury a stanovením podmínek 
využití území pro tuto plochu 

Severní obchvat Zastavěné území, ÚSES, ochrana 
přírody a krajiny, bonita půdy 

Územní plán upřesňuje koridor, vyplývající ze ZÚR 
Jč Kraje, vymezením územní rezervy dopravní 
infrastruktury (R3); rozsah plochy územní rezervy je 
v rámci ÚP zmenšen 

Železniční koridor Zastavěné území ÚSES, ochrana 
přírody a krajiny 
památková ochrana, bonita půdy 

koridor územní rezervy pro zlepšení parametrů 
železniční trati č. 225 byl v ZÚR JčK a následně 
v ÚP Jindřichův Hradec vypuštěn 

Obchvat Děbolína Zastavěné území, ÚSES, bonita 
půdy 

ÚP upřesňuje koridor, vyplývající ze ZÚR Jč Kraje, 
vymezením ploch dopravní infrastruktury (Z401, 
Z402 a Z403); střety jsou řešeny úpravou rozsahu 
ploch dopravní infrastruktury a stanovením 
podmínek využití území pro tyto plochy 

� V územním plánu jsou zohledněny a přiměřeně řešeny specifické problémy: 

• regulace stavební činnosti v ochranném pásmu státního hradu a zámku: v ochranném pásmu 
jsou navrženy rozvojové plochy smíšené obytné a plochy veřejných prostranství v lokalitě 
Nežárecká. Jejich vymezení a rozsah vychází maximálně ze zpracované Studie zástavby 
levého břehu Nežárky mezi ulicemi Nežárecká a Nové Stavení (Ing. arch. Číla, 1999). 
Východní část území, která je pohledově výrazně exponovaná, je zařazena do ploch sídelní 
zeleně. Ochrana tohoto jedinečného území je, kromě legislativní ochrany, řešena v rámci 
koncepce ochrany a rozvoje hodnot území a to zařazením lokality do území zásadního 
významu pro ochranu hodnot a vymezením významné plochy sídelní a příměstské zeleně se 
stanovenými podmínkami ochrany. Při rozhodování v tomto území je také nutno vycházet ze 
zásad a podmínek vymezených ve zpracované studii 

• areál myslivecké střelnice v lokalitě Fedrpuš je v územním plánu stabilizován, nejbližší plochy 
chráněné zástavby z hlediska hluku (navržené v  ÚP) na západním okraji Otína jsou 
převedeny do ploch územních rezerv  

• chatové lokality a samoty: 

- samoty, chatové lokality a drobné zastavitelné plochy v krajině nejsou v rámci ÚP 
navrhovány, pouze v lokalitách Frankův Dvůr a za Lišným Dvorem dochází, v souladu 
s koncepcí rozvoje území, k rozvoji ploch rekreace 

- pro plochy rekreace (rekreace rodinná – RR, zahrádkářské osady – RZ) jsou stanoveny 
podmínky umožňující čelit přeměně chatových lokalit na plochy bydlení 

• bývalá skládka Hliněnka je v územním plánu zařazena do ploch smíšených nezastavěného 
území – krajinné zeleně 

• platná územní rozhodnutí (dle přílohy k zadání) byla v rámci územního plánu respektována a 
zapracována 
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j) Požadavky na vymezení zastav ěného území, zastavitelných ploch a ploch p řestavby 
s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a po lohu obce v rozvojové oblasti nebo 
rozvojové ose 

� Hranice zastavěného území byla vymezena dle ustanovení stavebního zákona k 31. 12. 2009 a 
byla aktualizována k 1.1.2013 

� Řešené území nenáleží do žádné z rozvojových ani specifických oblastí řešených politikou 
územního rozvoje, řešeným územím neprochází žádná rozvojová osa a koridor 

� V územním plánu jsou navrženy zastavitelné plochy a plochy přestavby a jsou stanoveny 
podmínky využití území pro tyto plochy včetně tzv. výstupních limitů; u zastavitelných ploch nebo 
ploch přestavby, kde je nezbytné řešit napojení na technickou infrastrukturu, je nutné způsob 
napojení rozvojové plochy na stávající nebo územním plánem navrženou technickou 
infrastrukturu (především veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, plynovodní síť, veřejnou síť el. 
vedení, napojení na telekomunikační kabely...) řešit nejpozději v  územním řízení 

k) Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, ve kterých bude uloženo prov ěření změn jejich 
využití územní studií  

� V územním plánu Jindřichův Hradec jsou vymezena rozvojová území, která budou prověřena 
územní studií z důvodu nutnosti definovat podrobněji rozsah a způsob zástavby, obsluhu území 
dopravní a technickou infrastrukturou, příp. řešit potřebu a umístění dalšího veřejného 
občanského vybavení 

� Lhůta pořízení územních studií, jejich schválení pořizovatelem a uložení dat do evidence územně 
plánovací činnosti je 5 let od nabytí účinnosti územního plánu 

l) Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, pro které budou podmínky pro rozhodování o 
změnách jejich využití stanoveny regula čním plánem  

� Nebyly vymezeny tímto územním plánem 

� Regulační plán městské památkové rezervace Jindřichův Hradec nabyl účinnosti 21.12.2006 

� Regulační plán městské památkové rezervace Jindřichův Hradec – Změna č. 1 nabyl účinnosti 
21.9.2012. 

m) Požadavky na vyhodnocení vliv ů územního plánu na udržitelný rozvoj území  

Nebyly vzneseny požadavky. 

n) Případný požadavek na zpracování variant  

Nebyly vzneseny požadavky na zpracování variant. 

o) Požadavky na uspo řádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo řádání obsahu jeho 
odůvodn ění s ohledem na charakter území a problémy k řešení v četně měřítek výkres ů a počtu 
vyhotovení  

� Územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými prováděcími vyhláškami k 
tomuto zákonu. 

� Obsah územního plánu: 

I. Návrh 

- Textová část  

- Grafická část 

 I. 1 Výkres základního členění území 1:5 000 
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 I.2  Hlavní výkres 1:5000 

 I. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000  

II. Odůvodnění 

- Textová část  

- Grafická část 

 II. 1 Koordinační výkres 1:5 000 

 II.2  Koncepce dopravy a dopravní infrastruktury  1:5000 

 II.3a Koncepce technické infrastruktury; zásobování vodou, odkanalizování 1:5000  
 II.3b Koncepce technické infrastruktury; zásobování plynem, teplem a elektrickou energií,   

spoje 1:5000 
 II.4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5000 
 II.5 Výkres širších vztahů 1:50 000  
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G. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO 
ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEM Í 

Koncepce rozvoje řešeného území je v souladu s cíli a úkoly územního plánování - vytváří podmínky 
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Územní plán řeší požadavky vyplývající z rozboru udržitelného rozvoje území, vytváří podmínky pro 
řešení slabých stránek, eliminaci hrozeb a využití silných stránek a příležitostí vyplývajících ze SWOT 
analýzy. 

 

PRIORITY 

Hospodá řský rozvoj 

• Územní plán vytváří podmínky pro hospodářský rozvoj stabilizací stávajících výrobních a 
komerčních areálů a návrhem nových lokalit s důrazem na rozvoj smíšených výrobních ploch. 

• Územní plán vymezuje plochy umožňující rozvoj pracovních příležitostí v oblasti služeb a 
cestovního ruchu (posílení služeb a turistické infrastruktury v rámci ploch se smíšeným 
využitím) a zároveň stanovuje zásady a podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. 

• Územní plán stanovuje koncepční zásady obsluhy jednotlivých částí sídel pro zajištění 
dostatečného technického vybavení a obsluhy území, vymezuje plochy pro přeložky silnic I/23 a 
I/34 mimo obytná území, vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny a vedení 
cyklistických tras. 

Ochrana životního prost ředí 

• Eliminaci rizik přírodních katastrof územní plán řeší vymezením ploch protierozních opatření, 
zahrnujících celou škálu revitalizačních, protierozních a protipovodňových opatření, včetně 
možnosti umisťování poldrů a revitalizace vodních toků a dále respektováním vyhlášených 
záplavových území. 

Ochrana p řírody, krajinného rázu a ZPF 

• Územní plán respektuje přírodní hodnoty s legislativní ochranou, v koncepci uspořádání krajiny 
stanovuje podmínky pro změny využití ploch a zásady využívání krajiny, pro udržení a posílení 
ekologické stability území vymezuje územní systém ekologické stability (ÚSES). 

• V koncepci ochrany a rozvoje hodnot území a koncepci uspořádání krajiny jsou stanoveny 
podmínky pro ochranu krajinného rázu. 

• V územním plánu byly prověřovány různé alternativy umístění rozvojových ploch s ohledem na 
dopad do ZPF; komplexním vyhodnocením celé škály aspektů (dostupnost ploch, náročnost na 
obsluhu území, krajinný ráz, kvalita zemědělské půdy, zájmy ochrany přírody, apod.) je 
předkládáno kompromisní řešení s minimem dopadů do zmíněných oblastí. 

Podpora sociální soudržnosti 

• Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj kvalitního bydlení s důrazem na plochy se smíšeným 
využitím městského i venkovského typu, které umožňují širší spektrum činností a aktivit, přináší 
oživení a zpestření struktury města a okolních sídel. 

• Územní plán vymezuje plochy umožňující rozvoj pracovních příležitostí v primárním sektoru 
(stabilizované areály zemědělské a lesnické výroby, rybářství), v sekundárním sektoru (stávající 
a navržené plochy průmyslové výroby, plochy smíšené výrobní), v terciálním sektoru a 
v cestovním ruchu i v rámci ploch se smíšeným využitím. 
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PROBLÉMY 

Ochrana životního prost ředí 

• Územní plán respektuje zranitelné oblasti, navrhuje plochy protierozních opatření.  

• Vyhlášená záplavová území včetně aktivních zón jsou do řešení ÚP zapracována. 

• Územní plán řeší velké celky zemědělské půdy formou kombinace návrhu územního systému 
ekologické stability, ploch protierozních opatření, návrhu účelových komunikací a návrhu ploch 
smíšených nezastavěného území (zemědělské, krajinná zeleň); cílem je posílit ekologickou 
stabilitu, zlepšit prostupnost krajiny a omezit riziko vodní eroze. 

• Územní plán při vymezování ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných preferoval lokality 
s relativně nižším rizikem radonového indexu z podloží. 

• V lokalitách s výskytem evidovaných starých ekologických zátěží nejsou navrženy změny 
využití území, bývalá skládka Hliněnka je zařazena do ploch smíšených nezastavěného území 
– krajinné zeleně; přes část plochy skládky je navrhován východní obchvat města; podmínkou 
realizace východního obchvatu je provedení sanace území a průzkum stability tělesa skládky. 

• V koncepci ochrany a rozvoje hodnot území a v koncepci uspořádání krajiny jsou stanoveny 
podmínky pro ochranu krajinného rázu. 

• Dobývací prostory, CHLÚ a sesuvy se v řešeném území nenacházejí. 

• Územní systém ekologické stability byl vymezen na základě koordinace zpracovaných 
oborových dokumentací, územního plánu z r. 1998 a jeho změn,  nadřazené ÚPD a 
zpracovaných ÚAP. 

• Třídy ochrany zemědělské půdy a kategorie lesů byly při vymezování ploch s rozdílným 
způsobem využití zohledněny. 

Dopravní infrastruktura 

• V koncepci dopravní infrastruktury jsou vymezeny záměry a definovány podmínky pro možné 
odstranění dopravních závad na silniční a komunikační síti města a místních částí, v souladu se 
ZÚR Jč Kraje jsou vymezeny plochy pro homogenizaci a přeložky silnic I. třídy (včetně 
vymezení územní rezervy pro severní obchvat města). 

• Navržena a v koridorech vymezena je síť místních komunikací obslužných, zklidněných a 
nemotoristických - pěších a cyklistických tras, stezek a propojení (novostavby, přestavba), 
mimo zastavěné území návrh na doplnění a přestavbu vybraných účelových komunikací.  

• Pro dopravní obsluhu rozvojových ploch v západní okrajové části Jindřichova Hradce je oproti 
prvnímu návrhu nově posíleno navrhované komunikační napojení ve směru od ulice Pražské 
k lokalitě Na Palici novou větví ul. Pražská (I/23) – ul. Jemčinská (III/1481) s oddálením od 
prostoru Sládkova kopce. Toto řešení umožňuje zcela samostatné hlavní napojení rozvojových 
ploch na západním okraji města a v prostoru Frankův Dvůr od silnice I/23 (ulice Pražské) mimo 
stávající koncovou ulici Sládkův kopec s následujícími alternativními možnostmi: 

- případné komunikační propojení navrhované komunikace s ulicí Sládkův kopec bude 
navrženo pouze pro nemotorovou dopravu (zajištění průchodnosti území ve vztahu 
k centrální části města) – doporučeno projektantem 

- bez propojení navrhované komunikace s ulicí Sládkův kopec – ul. Sládkův kopec bude 
ponechána jako koncová (nežádoucí omezená prostorová průchodnost území) 

Technická infrastruktura 

• Napojení zastavěného území, navržených zastavitelných ploch a ploch přestavby na veřejný 
vodovod a veřejnou kanalizaci je řešeno ze stávajících systémů. 

• Navržena je plynofikace okolních sídel včetně navržených zastavitelných ploch a ploch 
přestavby, způsob vytápění je řešen v návaznosti na využívané systémy. 

Urbanismus 

• Vymezením ploch pro bydlení, výrobu a občanské vybavení vytváří územní plán, v souladu 
s Programem rozvoje Jč Kraje, podmínky pro stabilizaci počtu obyvatel, zlepšení věkové 
struktury obyvatelstva a udržení obyvatel ve městě a jeho částech. 
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• Rozvojové plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní jsou, s ohledem na dopravní 
dostupnost, přednostně umisťovány podél silnic I. – III. třídy. 

• Rozvojové lokality, u kterých nelze jednoznačně určit rozsah a způsob zástavby a obsluhu 
území dopravní a technickou infrastrukturou, jsou určeny na prověření územní studií. 

• V koncepci ochrany a rozvoje hodnot území jsou stanoveny zásady a podmínky pro ochranu 
urbanisticky cenných ploch, cenných staveb, dominant, vyhlídkových bodů, apod. 

• Navržena jsou protipovodňová opatření. 

• Jsou vytvořeny podmínky pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch formou 
vymezení ploch přestavby (zejména ploch smíšených výrobních a ploch rekreace), včetně 
stanovení podmínek pro začlenění do okolní zástavby a krajiny. 

• Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství a to jednak pro umožnění obsluhy stávajících a 
rozvojových ploch dopravní a technickou infrastrukturou, pro realizaci místních komunikací, 
cyklistických tras a stezek a pěších propojení a dále jako odpočinkové plochy pro setkávání a 
oddych občanů. 

• V  koncepci ochrany a rozvoje hodnot území je pro ochranu a zachování piety okolo hřbitovů 
vymezeno pietní pásmo okolo veřejného pohřebiště; v rámci ochrany zdravých životních 
podmínek a životního prostředí jsou navrženy max. hranice negativního vlivu u zemědělských 
areálů a letiště, okolo stávajících a navržených ČOV je vymezena plocha pro stanovení pásma 
ochrany prostředí kolem ČOV. 

• Jsou koordinovány střety záměrů a limitů využití území (stanovením podmínek pro využití 
území, případně návrhem přeložek sítí technické infrastruktury) a řešeny vzájemné střety 
záměrů. 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ UVEDENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

Environmentální část 

• V souladu se ZÚR Jč Kraje jsou v ÚP vymezeny prvky ÚSES (biocentra RBC 541, RBC 672 a 
RBC 678 a biokoridory RBK 487, RBK 492 a RBK 498). 

• Územní plán přispívá návrhem ploch přírodních, ploch smíšených nezastavěného území (ploch 
krajinné zeleně a ploch zemědělských) ke stabilizaci koeficientu ekologické stability (KES). 
Jindřichův Hradec, jako sídlo regionálního významu musí saturovat požadavky okolních sídel 
z hlediska zaměstnanosti a občanské vybavenosti a tím spojených nároků na zastavěné území 
a zastavitelné plochy. Z tohoto důvodu nelze uplatnit plnohodnotný požadavek na zvyšování 
KES, aniž by nebyla narušena historická souvislost s využíváním území.  

• Kulturní a přírodní hodnoty s legislativní ochranou jsou respektovány, v  koncepci ochrany a 
rozvoje hodnot území jsou stanoveny zásady a podmínky pro ochranu dalších kulturních a 
přírodních hodnot, které nepožívají legislativní ochrany a je třeba je chránit. 

• V koncepci uspořádání krajiny jsou stanoveny zásady pro ochranu proti záplavám, zahrnující 
podmínky pro záplavová území. 

Dopravní a technická infrastruktura 

• V souladu se ZÚR Jč Kraje jsou v územním plánu respektovány a upřesněny záměry v oblasti 
dopravní  a technické infrastruktury. 

Sociodemografický a ekonomický pilí ř 

• Územní plán vymezuje ve vazbě na město plochy se smíšeným využitím (plochy smíšené 
obytné, plochy smíšené výrobní), umožňující polyfunkční využití území s odpovídající 
vybaveností a stanovenou koncepcí rozvoje území a urbanistickou koncepcí čelí nežádoucímu 
trendu suburbanizace. 

• Potřeba ploch pro bytovou výstavbu vychází z jedné z priorit Programu rozvoje Jč. Kraje (rozvoj 
měst velikostní kategorie 20 – 40 tis. obyvatel) a je prověřena výpočtem.  

• Úbytek obyvatelstva v centru J. Hradce je řešen jednak stanovením podmínek pro využití ploch 
(bydlení – smíšené centrální) s podmínkou zachování bydlení minimálně v jednom podlaží nebo 
podkroví a dále akcentem na vymezování ploch se smíšeným využitím, které umožňují širší 
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spektrum činností a aktivit, přinášejí oživení a zpestření struktury města a jeho částí a přispívají 
ke stabilizaci počtu obyvatel a jejich udržení ve městě. 

• Pro ochranu urbanisticky a architektonicky cenných ploch vymezena území zásadního významu 
pro ochranu hodnot, včetně stanovených podmínek ochrany. 

• Nevyužité výrobní areály jsou navrženy, k obnově a opětovnému využití, převážně pro plochy 
smíšené výrobní.  

Zpráva o vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území obsahující základní inf ormace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení v četně vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí České Budějovice ve svém stanovisku 
k zadání Územního plánu Jindřichův Hradec uvedl, že na základě zjišťovacího řízení nepožaduje 
zpracování vyhodnocení vlivů Územního plánu Jindřichův Hradec na životní prostředí. Nebyla 
shledána nutnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) a proto nebylo požadováno 
ani vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

Dne 13. 5. 2013 (ke společnému jednání) bylo doručeno stanovisko KÚ JčK odbor ŽP, zem. a les.:  

„Krajský úřad – Jihočeský kraj, jako příslušný správní orgán podle ustanovení §67 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení §77a zákona 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 ÚP, toto stanovisko:  

Návrh Územního plánu Jindřichův Hradec nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry 
významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti KÚ JčK.“ 

Dne 26. 11. 2013 (k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a připomínkách) bylo doručeno 
stanovisko KÚ JčK odbor ŽP, zem. a les.: 
- „Stanovisko dle ust. §22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů: 

Na základě předloženého návrhu rozhodnutí o námitkách a kritérií uvedených v příloze č. 8 
k uvedenému zákonu a v souladu s §10i odst. 3 uvedeného zákona krajský úřad sděluje, že 
nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí. Nebyla shledána 
nezbytnost komplexního posouzení vlivů na ŽP (SEA) a to převážně z těchto důvodů: 

ÚP nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými významnými  vlivy negativními vliv na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na 
území v působnosti KÚ JčK 

Požadavky na návrh ÚP jsou stanoveny v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých 
funkčních využití území ve smyslu uvedeného zákona 

Zájmy ochrany ŽP a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů. 
- Stanovisko dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, jako příslušný správní orgán podle ustanovení §67 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení §77a zákona 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 ÚP, toto stanovisko: 

Návrh ÚP a rozhodnutí o námitkách nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry 
významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti KÚ JčK.“ 
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H. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY 

H.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Předmětem řešení územního plánu je komplexní a vyvážený rozvoj řešeného území v plochách 
s rozdílným způsobem využití, tak aby nebylo zásadním způsobem dotčeno nezastavěné území. 

Rozvoj města a jeho částí spočívá jednak v intenzivnějším využití zastavěného území (vymezení 
ploch se smíšeným využitím) a dále ve využití ploch navazujících na zastavěné území. Hlavní rozvoj 
urbanistické struktury města je navržen severovýchodním směrem kompaktní městskou zástavbou 
(Jarošovské předměstí) a na jižním okraji (smíšená výrobní a komerční zóna Fedrpuš). Další 
významné směry rozvoje se nacházejí na západním okraji města (plochy bydlení), na severním okraji 
v lokalitě Radouňka – Kopeček (plochy smíšené obytné) a v Otíně v lokalitě Kunifer (plochy smíšené 
obytné). V ostatních částech je respektován stávající charakter urbanistické struktury s navrženým 
doplněním rozvojových ploch. Z důvodů převedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území, 
požadavků zklidnění dopravy a zlepšení životního prostředí ve městě jsou navrženy přeložky 
nadřazených komunikací (silnic I/23 a I/34) a úpravy dopravního skeletu ve městě. 

Návrh urbanistické koncepce byl ovlivn ěn: 

respektováním záměrů z nadřazené dokumentace (ZÚR Jihočeského kraje) 

- plocha nadmístního významu (Jarošovské předměstí) 

- řešení nadřazeného dopravního skeletu – přeložky silnic I/23 a I/34 + rezervní plocha pro 
přeložku silnice I/23 (severní obchvat) 

- trasy sítí nadřazené technické infrastruktury 

respektováním záměrů z územního plánu (z r. 1998) a jeho změn – je zachována kontinuita, hlavní 
rozvojové plochy jsou převzaty a doplněny o nové záměry 

- větší rozvoj (nad rámec územního plánu z r. 1998) byl navržen v lokalitě Otín - Kunifer 
z důvodů dobré dopravní dostupnosti (pěší i veřejnou dopravou), blízkosti pracovních 
příležitostí, bezkonfliktní obsluhy území (bez nutnosti přeložek inženýrských sítí), kvalitního 
životního prostředí, bez výraznějšího dopadu na krajinný ráz 

respektováním záměrů rozvojových programů (Program rozvoje Jihočeského kraje, Program rozvoje 
města Jindřichův Hradec) ukládajícím rozvoj urbánních prostorů, přičemž jednou z priorit je rozvoj 
měst velikostní kategorie 20 – 40 tis. obyvatel 

- navrhovaná koncepce rozvoje svým komplexním řešením (s důrazem na vyvážený vztah 
hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek) umožňuje růst 
města (včetně zvýšení počtu obyvatel) v souladu s rozvojovými programy 

- výpočet potřeby nových bytů byl proveden pro výhledový počet obyvatel 23 000 k roku 2025 

Urbanistická koncepce koordinuje výše uvedené záměry a požadavky „Zadání územního plánu 
Jindřichův Hradec“ s ochranou hodnot území a limity využití území. 

Urbanistická koncepce se promítá do rozvoje jednotl ivých ploch s rozdílným zp ůsobem využití 
následovn ě: 

� Plochy smíšené obytné 

Bydlení - smíšené centrální  – důvodem vymezení ploch smíšených centrálních je zachování 
pestrosti a mnohostrannosti funkčního využití centra jako jedné z priorit fungování města. 

Stabilizované plochy zahrnují převážně území historického jádra města. Rozšíření a uzavření 
kompaktního celku je navrženo západně od centra v lokalitě Nežárecká, menší plochy jsou doplněny 
na severním břehu Vajgaru a podél ul. Miřiovského. Další možnosti rozvoje centra města jsou v 
intenzivnějším využití stávajících ploch, při respektování kulturních a historických hodnot. 
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Bydlení - smíšené m ěstské  – vymezením ploch smíšených obytných je podpořena možnost 
variabilnějšího způsobu využití území pro služby, řemesla, cestovní ruch apod. 

Stabilizované plochy jsou vymezeny v severní a severovýchodní části města a v částech 
s převažujícím bydlením městského charakteru (Nežárecká, U Václava, Radouňka - Kopeček apod.). 
Hlavní rozvoj je situován na Jarošovském předměstí, další plochy jsou navrženy na severním okraji 
města (E. Krásnohorské, Radouňka – Kopeček a plochy podél silnice na Lodhéřov) a v lokalitě 
Kunifer. 

Bydlení - smíšené venkovské  – vymezením ploch smíšených obytných je podpořena možnost 
variabilnějšího způsobu využití území pro služby, řemesla, cestovní ruch, zemědělství apod. 
Plochy zahrnují ostatní sídla s převažujícím bydlením venkovského charakteru. Přiměřený rozvoj je 
navržen u všech částí, větší plochy jsou vymezeny v Děbolíně, Buku, Políkně a Otíně. 
Oproti předchozím etapám byla redukována plocha Z40 v Radouňce z důvodů opatření proti 
záplavám na vodním toku Radouňka (Studie „Revitalizace území na Radouňce“, ALCEDO Jindřichův 
Hradec, 06/2010). 

� Plochy bydlení v bytových a rodinných domech 

Bydlení – v bytových domech – stabilizované plochy („čistého“) bydlení jsou vymezeny převážně v 
okrajových klidových polohách města a stávajících sídlištích (Pod kasárny, Vajgar, Hvězdárna…). 
Rozvojové plochy jsou navrženy na západním okraji města. 

Bydlení – v rodinných domech – oproti předchozím etapám byla částečně redukována plocha 
bydlení BI v lokalitě Sládkův kopec, u transformovny (Z177) z důvodů stávajícího energetického 
zařízení a jeho dalšího rozvoje. 

� Plochy rekreace 

Vymezené stávající plochy hromadné rekreace , rodinné rekreace  a zahrádká řských osad  jsou 
stabilizované, hlavní rozvoj se širokým spektrem rekreačních aktivit je navržen do lokality Frankův 
Dvůr a území za Lišným Dvorem s vazbou na stávající a navržené cyklistické trasy. 

Oproti předchozím etapám byla vypuštěna plocha rekreace RZ v lokalitě Sládkův kopec, u 
transformovny (Z176) z důvodů stávajícího energetického zařízení a jeho dalšího rozvoje. 

Rozvojové plochy hromadné rekreace  jsou vymezeny v návaznosti na stávající areál Frankův Dvůr a 
plocha pro umístění přírodního kulturního areálu (amfiteátru) na jižním okraji Otína. 
Rozvojové plochy zahrádká řských osad  jsou navrženy v Děbolíně za železniční tratí. 
Rozvojové plochy rekreace smíšené  jsou vymezeny v návaznosti na stávající areál Frankův Dvůr a 
v lokalitě za Lišným Dvorem, další plochy jsou navrženy v lokalitách, kde dochází k částečné přeměně 
rekreačních objektů na bydlení (u silnice na Jindřiš) a v Drahýšce, kde je navržena přestavba 
nevyužívaného zemědělského areálu. 
Rozvojové plochy rekreace se specifickým využitím  jsou vymezeny pro rekreační a sportovní 
aktivity sezónního charakteru v krajině, areály se zaměřením na agroturistiku, chov zvířat apod. a jsou 
navrženy v návaznosti na stávající areál Frankův Dvůr, v lokalitě za Lišným Dvorem a v severní části 
Buku. Stabilizované plochy jsou respektovány. 

� Plochy ob čanského vybavení 

Jsou respektovány stabilizované plochy ve městě a okrajových částech s důrazem na zachování 
ploch veřejného občanského vybavení. 

Pro rozvoj veřejného ob čanského vybavení  je vymezena plocha pro umístění zařízení veřejného 
vybavení celoměstského významu (např. kulturní zařízení) na severním okraji centra města při ul. 
Miřiovského, další plocha je vymezena ve střední části Dolní Radouně v lokalitě Na Palici a na 
Jarošovském předměstí.  

Oproti předchozí etapě jsou s ohledem na rozsah rozvojových ploch pro bydlení nově vymezeny dvě 
plochy pro občanské vybavení – školské zařízení a to na Jarošovském předměstí (Z478) a v lokalitě 
Na Palici – Nežárecké předměstí (P57). 
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Hlavní rozvojové plochy komer čního ob čanského vybavení  jsou navrženy převážně ve vazbě na 
nadřazenou dopravní infrastrukturu, příp. na rozsáhlejší rozvojová území (Jarošovské předměstí, 
Kunifer…), menší plochy doplňující chybějící komerční vybavení charakteru ubytování, obchodu a 
služeb jsou vymezeny v Dolní Radouni, Horním Žďáru a Otíně. Plochy umožňující umístění 
komerčních zařízení nadmístního významu jsou vymezeny v rámci ploch smíšených výrobních na 
jižním okraji území v lokalitě Fedrpuš. 

Stabilizované plochy veřejných poh řebiš ť jsou respektovány, je navrženo rozšíření hřbitova na 
Jiráskově předměstí. 

Stabilizované plochy sportu  (sportovní areály, hřiště, střelnice…) jsou respektovány, je navrženo 
doplnění, příp. rozšíření stávajících víceúčelových hřišť v okolních sídlech (Radouňka, Políkno, Dolní 
Radouň, Dolní Skrýchov). 

� Plochy ve řejných prostranství 

Veřejná prostranství vytvářejí urbanistickou kostru území, slouží pro obsluhu území, krátkodobou 
rekreaci občanů, situování veřejné zeleně a dětských hřišť. 

Plochy veřejných prostranství jsou navrhovány pro zajištění obsluhy rozvojových ploch dopravní, 
případně technickou infrastrukturou, pro realizaci místních komunikací obslužných a zklidněných, 
cyklistických tras a cyklostezek a pěších propojení. 

Dále jsou navrženy plochy veřejných prostranství – odpočinkové plochy (pro setkávání a oddych 
občanů, bez pozemních komunikací) o odpovídající výměře dle platné legislativy, ve vazbě na 
rozvojové plochy s rozsahem nad 2 ha (tuto funkci plní také plochy veřejné zeleně). 

Oproti předchozí etapě je na základě „Pokynu určeného zastupitele na úpravu návrhu územního plánu 
Jindřichův Hradec“ ze dne 14.3.2013 vypuštěn koridor pěší komunikace - pobřežní lávky podél 
Vajgaru.  

� Plochy sídelní zelen ě 

Jsou respektovány stabilizované plochy veřejné zelen ě parkové (Husovy sady, Metovy sady, 
městské parky, sv. Jakub…), veřejné zelen ě izola ční a ostatní , která plní zejména funkci izolační a 
kompoziční a zeleně zahrad a sad ů. 

Nové plochy veřejné zelen ě parkové  jsou vymezeny převážně ve vazbě na navržené plochy bydlení 
a smíšené obytné (u lokalit nad 2 ha plní také funkci veřejného prostranství pro setkávání a oddych 
občanů o odpovídající výměře dle platné legislativy), dále je navrženo rozšíření parku za sv. Jakubem. 

Rozvojové plochy veřejné zelen ě izolační a ostatní  jsou vymezeny převážně ve vazbě na navržené 
plochy bydlení a smíšené obytné (u lokalit nad 2 ha plní také funkci veřejného prostranství pro 
setkávání a oddych občanů o odpovídající výměře dle platné legislativy), dále jsou navrženy plochy 
zeleně umožňující revitalizaci toku Řečičky v Otíně. 

Nové plochy zeleně zahrad a sad ů jsou vymezeny vesměs ve vazbě na navržené plochy bydlení – 
smíšené venkovské (Dolní Radouň, Buk, Horní Žďár…). 

� Plochy smíšené výrobní 

Převážná část stabilizovaných ploch se nachází na severovýchodním, východním a jižním okraji 
města (průmyslové zóny), další areály jsou rozptýleny v rámci zastavěného území města a v částech 
Děbolín, Dolní Radouň, Radouňka, Dolní Skrýchov a Otín. 

Hlavní rozvoj ploch smíšených výrobních navazuje na stávající průmyslové zóny na jižním a 
východním okraji města (Jiráskovo předměstí, plocha nadmístního významu Fedrpuš, Jarošovské 
předměstí). Další plochy jsou navrženy v návaznosti na stávající výrobní areály v Radouňce, Děbolíně 
a Dolní Radouni, v lokalitách za rozvodnou, u letiště (logistický a komerční areál), v Horním Žďáru atd. 

Nevyužívané plochy bývalých zemědělských areálů (např. Dolní Radouň, Drahýška, Matná, Horní 
Žďár apod.) jsou navrženy k přestavbě na plochy smíšené výrobní. 
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� Plochy výroby a skladování 

Plochy, které vytvářejí riziko narušení životního prostředí nejen samotnou výrobou, ale i jejími 
druhotnými dopady. Stávající plochy pro průmyslovou výrobu  se nacházejí na severovýchodním, 
východním a jižním okraji města (průmyslové zóny) a v Radouňce, zemědělská a lesnická výroba, 
rybá řství  je zastoupena areály rozptýlenými v řešeném území. 

V nově zpracovávaném územním plánu jsou oproti předchozí etapě nově začleněny též plochy 
uvedené v územním plánu (r. 1998) a jeho změnách, které do současné doby nejsou zastavěny. 
V prostoru mezi železniční tratí a Nežárkou byly v územním plánu (r. 1988) vymezeny plochy pro 
přeložku tratě a výstavbu nákladového nádraží. V souladu se ZÚR JčK není přeložka tratě sledována 
a realizace nákladového nádraží si vyžádala pouze minimální rozsah těchto vymezených ploch.   
Nově zpracovaný územní plán reaguje na tuto skutečnost a dále s ohledem na vymezenou aktivní 
zónu záplavové území navrhuje pouze redukovaný rozsah zastavitelné plochy mimo aktivní zónu a to 
jako přestavbovou plochu pro výrobu a skladování. V prostoru aktivní zóny záplavového území 
navrhuje asanaci objektů.   

Navrženo je rozšíření stávajících areálů průmyslové výroby  na Jarošovském předměstí a v Otíně u 
Jitky; v rámci přestavby železničního překladiště je navrženo umístění logistického a výrobního areálu. 

Nové plochy zemědělské výroby  jsou vymezeny na jihovýchodním okraji Otína, jedná se o uvedení 
do souladu se skutečným stavem. 

Stávající plocha pro fotovoltaické elektrárny  je vymezena na jižním okraji řešeného území a u 
výrobního areálu Jitka. Nové plochy nejsou navrhovány. 

� Plochy specifické 

Jsou respektovány stabilizované plochy armády  (areál Žižkových kasáren v jižní části města a areál 
vojenského cvičiště Fedrpuš) 

 

H.2. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Zásadním podkladem pro zpracování návrhu dopravní infrastruktury v územním plánu Jindřichova 
Hradce je dokumentace: „Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti  města 
Jind řichův Hradec“  (NDCon spol. s r.o. a DHV CR spol. s r.o., září 2012). 

SWOT analýza zmíněné dokumentace definuje cíle a priority dopravní obslužnosti m ěsta:   

� „město pro lidi“, posílit postavení hromadné, pěší a cyklistické dopravy v centru 

� automobilovou dopravu podporovat na sídlištích a na obvodě města 

� obnovit v dopravní infrastruktuře „městské brány“ 

� vytvořit pěší přístup ze sídliště Vajgar mimo Vídeňskou ulici 

� přeřešit výstupy z pěších zón a prostor Mírového náměstí   

� intenzivně podporovat cyklistickou dopravu v centru 

� řešit obsluhu Nežáreckého předměstí 

� systémově vyřešit parkování v centru města 

� integrovat hromadnou dopravu, změnit tarifní politiku v MHD ve prospěch celoročního 
předplatného „autobusem kdykoli chcete“  
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SILNIČNÍ DOPRAVA 

Město leží na křižovatce nadřazených silničních tahů – silnice I/23 (Písek - Jindřichův Hradec - Třebíč - 
Brno) a silnice I/34 (České Budějovice - Třeboň - Jindřichův Hradec - Jarošov n/Nežárkou - Pelhřimov - 
Humpolec - Havlíčkův Brod), doplněné silnicí II/128 (Pacov - Deštná - Jindřichův Hradec - Nová Bystřice 
- hraniční přechod do Rakouska). 

Pro přeložky nadřazených silnic I. třídy I/23 a I/34 mimo zastavěné území (obchvaty) jsou v souladu 
se ZÚR JčK navrženy plochy dopravní infrastruktury (silni ční doprava - DS): 

Silnice I. t řídy 

• Silnice I/23, přeložka - severní obchvat Děbolína (Z402); severní obchvat vedený mimo 
zastavěné území umožní vyloučení tranzitní dopravy z centrální obytné části sídla.  

• Silnice I/23, homogenizace (Z401, Z403); navržena ve dvou úsecích, a to od hranice 
správního území Jindřichova Hradce po západní okraj Děbolína (začátek úseku obchvatu 
Děbolína) a od východního oraje Děbolína po křižovatku ulic Pražská a Rezkova.  Přestavba 
umožní uvést do jednotné kategorie celý úsek silnice I/23 v západní části řešeného území. 

• Silnice I/34, přeložka – východní obchvat Jindřichova Hradce (Z110); koridor navazuje na 
stávající silnici v křižovatce u Kuniferu a dále je veden východně od zastavěné části města 
ve směru na Pelhřimov s novou křižovatkou se silnicí I/23 na severovýchodním okraji 
Jindřichova Hradce. Podmínkou realizace východního obchvatu města je provedení sanace 
území a průzkum stability tělesa bývalé skládky. Stávající silnice I/34 bude po realizaci 
obchvatu zapojena do páteřního vnitroměstského komunikačního systému. 

• Silnice I/34, přeložka - východní obchvat Horního Žďár (Z372); koridor navržen mezi původní 
zástavbou Horního Žďáru a novou enklávou zástavby východně od sídla. Přeložka umožní 
odklon tranzitní dopravy mimo obytnou část území a zajištění dostatečně kapacitní trasy pro 
silné přepravní vztahy v relaci Jindřichův Hradec – Třeboň – České Budějovice.  Dílčí úsek 
„opuštěné“ trasy původní silnice I/34 bude po realizaci obchvatu převeden do sítě místních 
komunikací 

• Přeložky nadřazených silnic (I/23 a I/34) jsou navrženy prioritně s cílem převedení tranzitní 
dopravy mimo zastavěné území, zklidnění dopravy a zlepšení životního prostředí v sídlech 

• Koridory těchto silnic jsou navrženy v šíři, která zahrnuje budoucí silniční ochranné pásmo, 
včetně případných protihlukových opatření, umístění ochranné zeleně, terénních úprav 
(zářezy, násypy), křižovatek apod.; koridory jsou vymezeny tak, aby byly minimalizovány 
zásahy do zastavěného území 

Dále je navržena územní rezerva: 

• Silnice I/23, severní obchvat Jindřichova Hradce – umožňuje do budoucna odvedení tranzitní 
dopravy mimo obytnou část Jindřichova Hradce (R3).  

Místní komunikace obslužné hlavní  

Územní plán vymezuje místní komunikace obslužné - hlavní jako součást ploch a koridorů silniční 
dopravy - DS. Tyto komunikace jsou určeny pro páteřní propojení dílčích částí sídel, pro posílení, 
páteřního zpřístupnění a obsluhu stabilizovaného území a rozvojových ploch. 

Dispoziční uspořádání těchto komunikací bude respektovat technické parametry dle ČSN 736110 pro 
funkční skupinu C - místní komunikace obslužné.   

Přehled navrhovaných místních komunikací obslužných hlavních: 

• Propojení ul. Pražské (I/23) s lokalitou Na Palici (III/1487 – ul. Jemčinská) včetně křižovatky - 
Z312  

- nový návrh oproti předchozím etapám – poloha koridoru tvoří druhou větev 
k navrhovanému propojení  a pokračování ul. Sládkův kopec do okrajové západní 
části  Jindřichova Hradce k rozvojovým plochám pro bydlení, návazně do prostoru 
Frankova Dvora; umožňuje rozložení dopravy s možným odklonem od obytného 
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území a zázemí Sládkova kopce; návrh je podpořen pokynem určeného zastupitele 
na úpravu návrhu územního plánu ze dne 14.3.2013; „Vymezit koridor pro dopravní 
propojení ulice Pražská a lokality Na Palici kromě doposud projednávaného koridoru 
vedoucího přímo do zástavby na Sládkově kopci také druhou větví koridoru ústícího 
do ulice Pražská západně od stávající vodní plochy“.    

• Propojení ulice Sládkův kopec s navrhovanou místní komunikací ul. Pražská (I/23) -  Na 
Palici (III/1487 – ul. Jemčinská) – Z493 

- původní navrhované jediné komunikační propojení ulice Pražské s ul. Jemčinskou po 
západním okraji Jindřichova Hradce – přijetím nové oddálené větve koridoru lze toto 
spojení z hlediska dopravního významu potlačit a vymezit jako veřejné prostranství 
s podporou regulace motorové dopravy. 

• Propojení silnice II/128 s lokalitou Sádky  - Z412 

• Propojení silnic II/128 a III/12832 jižně od Radouňky – Z341  

• Doplnění sítě hlavních místních komunikací jižně od Radouňky (Z341), v místní části 
Radouňka (Z70), Dolní Skrýchov (Z79), v severovýchodním segmentu Jindřichova Hradce 
mezi stávající I/34 a navrhovaným východním obchvatem, v Jiráskově předměstí – Z5, Z2, 
Z492, Z418, Z12, Z71   

• Propojení II/164 a III/02312 v západní části Otína – Z120 

• Doplnění sítě hlavních místních komunikací v Jiráskově Předměstí – Z365, Z353, Z352, 
Z351  

• Propojení Jiráskova předměstí s Rybnickým předměstím; křižovatka se silnicí I/34  a ulicí 
Václavská - Z349  

• Rozšíření ul. Jakubské od ul. Nežárecké po navrhovanou místní komunikaci obslužnou na 
západním okraji Jindřichův Hradec – Z484  

• Propojení ulic Mládežnická, jih s ulicí Nežáreckou po jihozápadním okraji Jindřichova  
Hradce – Z464 

• Propojení III/12832 (směr Dolní Radouň) s místní komunikací u průmyslové  zóny na severu 
Radouňky přes Radouňský potok (propojení III/12832) – Z338; 

- propojení silnice směr na Dolní Radouň s místní komunikací u průmyslové zóny na 
severu Radouňky přes Radouňský potok je navrženo z důvodu vymístění nákladní 
dopravy mimo zastavěné území. 

Dále je navržena územní rezerva: 

• Místní komunikace obslužná hlavní - propojení ulic Jemčinská (III/1487) – Mládežnická, jih 
po jihozápadním okraji Jindřichova Hradce včetně napojení na ul. Mládežnickou - R27 

- v souvislosti s redukovaným návrhem rozvojových ploch pro bydlení v prostoru 
západního okraje Jindřichova Hradce a nepříznivými podmínkami pro jejich 
komunikační napojení, včetně nezbytné přeložky plynovodu, je dílčí úsek původně 
navrhovaného souvislého propojení ul. Pražské a ul. Nežárecké v úseku ul. 
Jemčinská – ul. Mládežnická  převeden do územní rezervy.  

Místní komunikace obslužné  - ostatní / ve řejná prostranství 

Územní plán vymezuje místní komunikace obslužné - ostatní jako součást veřejných prostranství - PV.  

Z hlediska dispozičního uspořádání a přepravní funkce v souladu s ČSN 736110 představují doplňující 
místní komunikace (funkční skupina C – obslužné), místní komunikace se smíšeným provozem 
(funkční skupina D1 – pěší zóny, obytné zóny), místní komunikace nemotorové (funkční skupina D2 – 
stezky, pruhy a pásy určené cyklistickému provozu, stezky pro chodce, chodníky, průchody, schodiště 
apod.).  

Tato síť zajišťuje vnitřní obsluhu a propojení stabilizovaného území a rozvojových ploch v sídlech 
motorovou a nemotorovou dopravou.  

• Navržená úprava stávající místní komunikace (podél pravého břehu Nežárky v Horním 
Žďáru) rozšířením (příp. vybudováním výhyben, chodníků, apod.) v rozsahu stávající plochy 
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veřejného prostranství (bez zásahu do soukromých pozemků) je nutná z důvodu umožnění 
obsluhy navazujících rozvojových ploch na severním a severozápadním okraji Horního 
Žďáru. 

• Navrhované místní komunikace ostatní je doporučeno projekčně připravovat a postupně 
realizovat jako součást veřejného prostoru s důrazem na vyváženost podmínek pro 
motorovou a nemotorovou dopravu, architektonickou hodnotu prostoru, vybavenost, mobiliář 
apod. 

• Oproti předchozí etapě jsou na základě zpracovaných studií upřesněny koridory veřejných 
prostranství v prostorech Radouňky (Z49) a Jiráskova předměstí (Z349).  

• Oproti předchozí etapě je navržena přestavba účelové komunikace Na Palici – Frankův Dvůr 
jako dvoupruhová komunikace zpřístupňující rozvojové plochy v lokalitě Frankova dvora. 
Návrh přestavby účelové komunikace vychází z podmínky zokruhování komunikačního 
zpřístupnění lokality Frankův Dvůr, požadovaného ve změně č. 14 územního plánu města 
Jindřichův Hradec (předchozího ÚPM).  

• Oproti předchozí etapě je na základě „Pokynu určeného zastupitele na úpravu návrhu 
územního plánu Jindřichův Hradec“ ze dne 14.3.2013 vypuštěn koridor pěší komunikace - 
pobřežní lávky podél Vajgaru. Pěší propojení mimo ul. Vídeňskou bude v navazujících 
pracích na územně plánovacích podkladech prověřeno územní studií ve formě lávky přes 
Vajgar (v návrhu územního plánu).  

• Oproti předchozí etapě je navržena nemotoristická komunikace funkční skupiny D2 (stezka 
pro pěší) žst. Jindřichův Hradec – ul. Šeříkova včetně lávky přes Nežárku (Z465)   

- stezka pro pěší s lávkou přes Nežárku a podchodem pod žst. propojí výhledově 
zrekonstruovanou železniční stanici s místní částí Radouňka, Kopeček, zlepší přístup 
obyvatel z prostoru severně od železniční stanice a zmírní bariérový efekt řeky 
Nežárky a kolejiště; železniční stanice Jindřichův Hradec projde v budoucnosti 
rekonstrukcí, kdy bude stanice peronizována a zřízen tak centrální přístup na 
nástupiště (mimoúrovňový, nebo pomocí centrálního přechodu), který lze navázat na 
komunikaci funkční skupiny D2 směrem do místní části Radouňka, Kopeček; zřízením 
pěší stezky dojde k výraznému zkrácení docházkové vzdálenosti na železniční stanici 
i do centra města. 

• Oproti předchozí etapě je doplněna síť cyklistických a pěších tras a stezek, které vycházejí 
ze zpracovaných studií: „Dopravní řešení lokality u Lišného Dvora“ (WAY projekt, s.r.o. 
(10/2012), „Cyklotrasa podél řeky Nežárka v úseku Rezkova ulice – Dolní Skrýchov“ 
(UPLAN, s.r.o., 12/2012), „Cyklistický okruh kolem rybníčku Polívky s odbočkou na Frankův 
Dvůr a dále do sídla Matná a Buk“ (WAY projekt, s.r.o. (12/2012), „Cyklistické propojení 
sídliště Hvězdárna s k.ú. Dolní Pěna“  (WAY projekt, s.r.o. (12/2012). 

• Propojení sídliště Hvězdárna s prostorem Lišného Dvora (silnice III/14811) je řešeno stezkou 
pro pěší a cyklisty s možností vjezdu zásahových vozidel (Z420). 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA   

Železniční trať č. 225 Veselí n. Lužnicí – Jihlava je zařazena do kategorie celostátních tratí. Rozsah 
stávajících ploch je respektován, není navrženo rozšíření. 

Úzkorozchodné tratě č. 228 Jindřichův Hradec – Obrataň a č. 229 Jindřichův Hradec – Nová Bystřice, 
včetně vlečkového systému jsou stabilizovány, plochy nebudou rozšiřovány. 

• Pro zlepšení obsluhy území hromadnou osobní dopravou místní části Děbolín je navržena 
nová poloha železniční zastávky;  

- současná poloha zastávky Děbolín neodpovídá současným nárokům na obsluhu 
místní části drážní dopravou, vzhledem k traťovým poměrům (přímá a oblouk o 
velkém poloměru) je však možné zastávku posunout blíže k centru místní části. 

- poloha je zvolena s ohledem na časovou dostupnost zastávky z místní části, možnost 
zřízení stezky pro pěší a cyklisty k zastávce a  s ohledem na traťové poměry. 
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- předpokládá se zřízení jednoho nástupiště odpovídajících parametrů a vybavení. 
Stávající zastávka Děbolín po zprovoznění nové zanikne. 

• Pro zlepšení obsluhy území hromadnou osobní dopravou místní části Dolní Skrýchov je 
navržena nová železniční zastávka.;  

- nová železniční zastávka zlepší dopravní obsluhu Dolního Skrýchova v místních i 
regionálních relacích; poloha je zvolena s ohledem na časovou dostupnost zastávky z 
místní části a možnost napojení na stávající komunikační systém místní části a  také s 
ohledem na traťové poměry; předpokládá se zřízení jednoho nástupiště 
odpovídajících parametrů a vybavení. 

NEMOTOROVÁ DOPRAVA   

Pěší trasy a propojení jsou stabilizovány a navrženy v rámci ploch veřejných prostranství (místní 
komunikace nemotoristické) – PV a jako součást účelových komunikací a stezek pro pěší a cyklisty – 
DU. 

Z důvodu zpřístupnění pozemků v krajině a rekreačního využití krajiny (cyklotrasy) jsou respektovány 
stávající a navrženy nové účelové komunikace. Navrhovány a nově doplněny jsou cyklistické a pěší 
trasy a stezky ve volné krajině  - viz předchozí část Místní komunikace obslužné  - ostatní / veřejná 
prostranství. 

LETECKÁ DOPRAVA 

Pro stabilizaci veřejného vnitrostátního letiště Jindřichův Hradec je vymezena plocha dopravní 
infrastruktury (letecká doprava  – DL). V rámci ÚP je navrženo rozšíření letiště a vzletové dráhy 
s ohledem na další možný rozvoj (výhledově mezinárodní letiště). 

VEŘEJNÁ DOPRAVA    

Veřejnou dopravu bude i nadále zajišťovat doprava autobusová a doprava železniční s cílem její 
vzájemné integrace do jednoho synergického celku spolu s dopravou individuální s ohledem na 
preferenci dopravy železniční, jako dopravy páteřní a více podporující udržitelný rozvoj.  

Stávající prostorové rozložení autobusových zastávek je respektováno. Autobusové nádraží, po 
prověření možnosti intenzivnějšího využití prostoru, je stabilizováno ve stávajícím rozsahu, pouze 
menší část areálu je navržena (v rámci plochy přestavby) na parkoviště typu P+R. Pro průchod 
veřejné dopravy, situování zastávek a zálivů jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury a plochy 
veřejných prostranství. 

V železniční dopravě je nově oproti předchozím etapám posílena využitelnost dráhy pro každodenní 
dopravu zkrácením docházkových vzdáleností. Územní plán navrhuje doplnění o jednu novou 
zastávku v Dolním Skrýchově a posun stávající zastávky v Děbolíně. 

STATICKÁ DOPRAVA    

Plochy pro parkování a odstavení vozidel jsou řešeny v rámci stávajících a navržených ploch dopravní 
infrastruktury, ploch veřejných prostranství a v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, 
které plochy pro parkování a odstavení vozidel připouštějí jako související dopravní infrastrukturu. 
Kapacity pro parkování vozidel je dále umožněno řešit mimoúrovňovým způsobem, přípustným pod 
plochami veřejných prostranství, sídelní zeleně a plochami pro dopravu. 

Nové plochy pro dopravu v klidu  - DP (parkoviště) jsou navrženy ve vazbě na vlakové a autobusové 
nádraží a u letiště, plocha pro umístění garáží je navržena jižně od sídliště Vajgar a další.  

Doplnění ploch pro dopravu v klidu oproti původním etapám územního plánu vychází z výsledků a 
doporučení zpracované dokumentace „Zpracování komplexní studie dopravní obslužnosti města 
Jindřichův Hradec“; 

• Navržena je plocha přestavby mezi ulicemi Pražská a Gymnazijní jako veřejné prostranství 
s možností parkování, případně umístění parkovacího domu nebo podzemních garáží - P55; 
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- plocha přestavby mezi ulicemi Pražská a Gymnazijní s možností umístění parkoviště, 
eventuelně parkovacího domu či podzemních garáží řeší deficit parkování zejména 
pro návštěvníky Jindřichova Hradce a zároveň také pro obyvatele jak v podobě 
rezidentů, tak v podobě abonentů. Nové parkoviště či parkovací dům vytvoří také 
vhodné podmínky pro udržitelnou dopravu v historickém jádru města. 

• Jako součást veřejného prostranství je navržena plocha přestavby jižně od ulice Miřiovského 
(plocha bývalého zahradnictví) s možností umístění parkoviště, případně podzemních 
hromadných garáží – P54;  

- plocha přestavby s možným umístěním parkoviště příp. podzemních hromadných 
garáží řeší deficit parkování zejména pro návštěvníky Jindřichova Hradce a zároveň 
také pro obyvatele jak v podobě rezidentů, tak v podobě abonentů. Nové garáže 
vytvoří také vhodné podmínky pro udržitelnou dopravu v historickém jádru města. 
Vzhledem k umístění veškerých parkovacích stání v podzemí, objekt pohledově 
nepoškodí okolní historickou zástavbu. 

• V jižní části nákladové části železniční stanice Jindřichův Hradec je navržena plocha 
přestavby pro umístění parkoviště typu P+R (Park and Ride) – P48, P56; 

- pro podporu ekologicky šetrnější železniční dopravy pro delší vzdálenosti je navrženo 
parkoviště P+R, které propojí IAD s VHD a zefektivní tak celý systém dopravy. Mimo 
zkvalitnění základní relace bydliště-pracoviště dojde rovněž k zatraktivnění lokality pro 
přestup na JHMD (jindřichohradecké místní dráhy), které jsou významným turistickým 
cílem. 

• Nově je vymezena přestavbová plocha pro umístění parkoviště pro osobní vozidla u 
autobusového nádraží – P49; 

- parkoviště v přímé vazbě na veřejnou autobusovou dopravu podporuje systém 
integrované dopravy, propojí IAD s VHD a zefektivní tak celý systém dopravy. 

• Nově je vymezena plocha pro umístění parkoviště u letiště – Z285; 

- parkoviště řeší dosud chybějící kapacity pro dopravu v klidu v přímé vazbě na letiště. 

• Západně od ulice Třebízkého v centrální části Jindřichova Hradce je vymezena plocha pro 
parkoviště pro osobní automobily – Z467;  

- parkoviště snižuje deficit parkovacích a odstavných míst v centru města. 

• Na sídlišti Hvězdárna, na  ploše stávajícího travního porostu západně od ulice Landfrasova je 
navržena plocha pro umístění parkoviště – Z470; 

- parkoviště snižuje deficit parkovacích a odstavných míst v lokalitě sídliště Hvězdárna 

• Na sídlišti Vajgar jsou navrženy plochy pro umístění parkovacích stání, které by rozšířily 
stávající parkovací stání u č.p. 703 a kolmá stání naproti č.p. 751 – Z466; 

- parkoviště snižuje deficit parkovacích a odstavných míst v lokalitě sídliště Vajgar. 
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H.3. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

H.3.1. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Výchozí stav 

Zdroje vody 

Řešené území je v současné době zásobováno ze skupinových vodovodů Horusice – Jindřichův 
Hradec a Pleše – Hamr; zdrojem vody jsou jímací území Dolní Bukovsko a vodárenská nádrž Římov. 

Stanovená ochranná pásma vodních zdrojů, zasahující do území: jímací území Jindřiš (OP I. stupně, 
OP II. stupně). 

Územní plán respektuje stanovená ochranná pásma nacházející se v řešeném území. 

Zásobovací systém 

Jindřichův Hradec - z vodojemu (VDJ) Pleše, do kterého je přivedena voda z obou skupinových 
vodovodů;  pitná voda je dopravována gravitačně do spotřebiště a přes čerpací stanici Hvězdárna 
dále do vodojemu Fedrpuš. 

- VDJ Děbolín; objem 4 200 m3, hladiny 536,23 / 541,23 

- VDJ Fedrpuš; objem 2800 m3, hladiny 535,10 / 540,10 

Vodovod byl budován postupně po etapách, v současnosti je docíleno úplné pokrytí města. 
Zásobovací řady veřejného vodovodu pokrývají celé zastavěné území – je zásobován bytový fond, 
občanská vybavenost, průmysl. 

Současný stav zásobování pitnou vodou místních částí 

Buk - napojen na skupinový vodovod Pleše – Hamr, Děbolín - napojen na skupinový vodovod Pleše – 
Hamr (VDJ Děbolín), Dolní Radouň - má vlastní zdroje (studny S1-S4), úpravnu vody, vodojem 100 
m3 (mimo řešené území), Dolní Skrýchov - připojen na rozvodnou síť Jindřichova Hradce, Horní Žďár - 
napojen na skupinový vodovod Pleše – Hamr, Matná - napojena na skupinový vodovod Pleše – Hamr, 
Otín - napojen na skupinový vodovod Pleše – Hamr, Políkno - napojen na skupinový vodovod 
Jindřichův Hradec – Hamr, Radouňka - napojena na skupinový vodovod Pleše – Hamr 

Provozovatelem vodovodního systému jsou Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. České 
Budějovice, divize Jindřichův Hradec. 

Tlakové poměry 

Při řešení zásobování vodou města včetně místních částí se předpokládá provozování stávajícího 
systému. Jindřichův Hradec je rozdělen na dvě tlaková pásma: I. tlakové pásmo – VDJ Děbolín 
(536,23 – 541,23 m n.m.) – převážná část města, Otín, Děbolín, Buk, Dolní Skrýchov, Radouňka, 
Matná (Políkno a Horní Žďár mají tlakové pásmo VDJ Fedrpuš); II. tlakové pásmo – redukční ventil 
Stará cesta (0,5 MPa) – historická část města 

Akumulace 

Je zajištěna stávajícími vodojemy a je vyhovující. 

Zásobování vodou - návrh 

• V celém řešeném území je stabilizováno, zastavitelné plochy budou napojeny na stávající 
síť.  

• Lokality řešené územní studií budou obsahovat řešení zásobení vodou a odkanalizování. 
Nové vodovodní a kanalizační řady budou umisťovány především do nových přístupových 
komunikací. 

• Vzhledem k zastavěným a navrženým zastavitelným plochám jsou navrženy v prostoru 
Nežáreckého předměstí přeložky vodovodních řadů – vymezeny koridory. 
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• Pro zlepšení zásobování vodou místní části Horní Skrýchov je navržen společný koridor pro 
vodovod a kanalizaci. 

• Návrh koridoru pro vodovod Buk – Políkno – Vydří – Polště, který jednak umožní propojení 
stávajících systémů, jednak umožní dostatek pitné vody pro Vydří a Polště. 

• V lokalitách. Kde není možné připojení na veřejný vodovod jsou přípustné soukromé studny. 
Jednotlivé zastavitelné lokality je nutné posoudit i ve vztahu k ostatním zastavitelným 
plochám a stávající zástavbě jako celek, zda v nich bude možné vybudovat potřebný počet 
studní pro individuální zásobování vodou, aniž by došlo k významnému omezení stávajících 
individuálních zdrojů podzemní vody v okolí a aniž by došlo k významnému omezování 
budoucích navrhovaných studní mezi sebou. 

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Výchozí stav 

Stoková síť 

Jindřichův Hradec - vybudován jednotný systém kanalizace. Jednotlivé kanalizační sběrače vytvářejí 
stokovou síť pokrývající zastavěnou část města. Kanalizace je rozdělena vzhledem ke spádovým 
poměrům do dvou povodí. 

Kmenová stoka „A“ odvádí odp. vody z průmyslové výroby areálu JITKA, sídliště Vajgar, sídliště 
rodinných domků a před čistírnou provozu MADETA. Kmenová stoka „B“ odvádí odpadní vody ze 
zbývajících částí města a sídliště Hvězdárna. 

Oddílný systém je zřízen na sídlišti RD Pod kasárny (splaškové vody jsou přečerpány, dešťové vody 
pak odvedeny do rybníka Vajgar), Sládkův kopec (dešťové vody odvedeny do Nežárky) a místní část 
Otín (splaškové vody přečerpány, dešťové vody do Řečičky. 

Provozovatelem systému odkanalizování jsou Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. České 
Budějovice, divize Jindřichův Hradec. 

Současný stav odkanalizování místních částí 

Buk - pouze dešťová kanalizace. Jednotlivé sběrače jsou zaústěny do místního recipientu. 
Provozovatel město Jindřichův Hradec. Děbolín - pouze dešťová kanalizace. Jednotlivé sběrače jsou 
zaústěny do místního recipientu. Provozovatel město Jindřichův Hradec. Dolní Radouň - pouze 
dešťová kanalizace. Jednotlivé sběrače jsou zaústěny do místního recipientu. Provozovatel město 
Jindřichův Hradec. Dolní Skrýchov - vybudovaná splašková kanalizace, odpadní vody jsou 
přečerpávány na kanalizaci v Jindřichově Hradci. Horní Žďár - pouze dešťová kanalizace. Jednotlivé 
sběrače jsou zaústěny do místního recipientu. Provozovatel město Jindřichův Hradec. Jsou zde 
vybudovány tři lokální čistírny odpadních vod pro skupiny rodinných domů. Matná - pouze dešťová 
kanalizace. Jednotlivé sběrače jsou zaústěny do místního recipientu. Provozovatel město Jindřichův 
Hradec. Otín - vybudovaná splašková kanalizace, odpadní vody jsou přečerpávány na ČOV 
v Jindřichově Hradci. Políkno - pouze dešťová kanalizace. Jednotlivé sběrače jsou zaústěny do 
místního recipientu. Provozovatel město Jindřichův Hradec. Radouňka - pouze dešťová kanalizace. 
Jednotlivé sběrače jsou zaústěny do místního recipientu. Provozovatel město Jindřichův Hradec. 

Čistírna odpadních vod 

Město Jindřichův Hradec má vybudovanou ČOV. V 70 letech byla provedena rekonstrukce čistírny 
odpadních vod. Čistírna je řešena jako mechanicko – biologická. Pásmo ochrany prostředí kolem 
městské čistírny odpadních vod je vymezeno ve výkrese limitů. Místní části nemají vybudované 
čistírny odpadních vod, odpadní vody jsou likvidovány v septicích a jímkách na vyvážení. Odpadní 
vody z Otína a Dolního Skrýchova jsou čerpány na ČOV. 

Odkanalizování - návrh 

• Jindřichův Hradec – odkanalizování je stabilizováno, zastavitelné plochy budou napojeny 
v rámci veřejných prostranství a dopravních ploch a to v maximální možné míře oddílným 
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systémem.  Systém bude řešen v rámci vymezených územních studií, územním plánem  a 
samostatně v podrobnějších stupních dokumentace. 

• Splaškové vody budou napojeny na stávající kanalizaci, dešťové vody budou odvedeny do 
nejbližšího recipientu. Kanalizační síť v okrajových částech města bude doplněna. Kolem 
stávající ČOV je stanoveno pásmo ochrany prostředí – nepravidelný, lichoběžníkový tvar, 
které je nutno respektovat. Do pásma je zahrnut i Malíkovský rybník, který však již 
v současnosti neplní funkci biologického rybníka – doporučujeme provést revizi pásma. 

• Děbolín - v místní části je navržen oddílný systém odkanalizování. Splaškové vody budou 
odvedeny na navrženou čistírnu odpadních vod pro Děbolín, dešťové vody stávajícím 
systémem do místního recipientu.  Kolem navržené plochy ČOV je vymezena plocha pro 
stanovení pásma ochrany prostředí – 50 m. 

• Buk - v místní části je navržen oddílný systém odkanalizování. Splaškové vody budou 
odvedeny na navrženou čistírnu odpadních vod pro Buk, dešťové vody stávajícím systémem 
do místního recipientu. Kolem navržené plochy ČOV je vymezena plocha pro stanovení 
pásma ochrany prostředí – nepravidelný lichoběžník. 

• Políkno - v místní části je navržen oddílný systém odkanalizování. Splaškové vody budou 
odvedeny na navrženou čistírnu odpadních vod pro Políkno, dešťové vody stávajícím 
systémem do místního recipientu. Kolem navržené plochy ČOV je vymezena plocha pro 
stanovení pásma ochrany prostředí – 75 m. 

• Horní Žďár - v místní části je navržen oddílný systém odkanalizování. Splaškové vody budou 
odvedeny na navrženou čistírnu odpadních vod pro Horní Žďár, dešťové vody stávajícím 
systémem do místního recipientu. Stávající čistírny odpadních vod budou odpojeny, 
splaškové vody budou odvedeny na navrženou ČOV. Kolem navržené plochy ČOV je 
navržena plocha pro stanovení pásma ochrany prostředí – 75 m. 

• Otín - bude dobudovaná splašková kanalizace. 

• Dolní Skrýchov - bude dobudovaná splašková kanalizace. 

• Radouňka - v místní části je navržen oddílný systém odkanalizování. Splaškové vody budou 
odvedeny na stávající kanalizaci v Jindřichově Hradci, dešťové vody stávajícím systémem do 
místního recipientu. Jsou navrženy koridory pro napojení kanalizačních sběračů. 

• Dolní Radouň - v místní části je navržen oddílný systém odkanalizování. Splaškové vody 
budou odvedeny na navrženou čistírnu odpadních vod pro Dolní Radouň, dešťové vody 
stávajícím systémem do místního recipientu. Kolem navržené plochy ČOV je navržena 
plocha pro stanovení pásma ochrany prostředí – 70 m. 

 

H.3.2.  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ  

Výchozí stav  

NADŘAZENÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ VVN 

Řešeným územím procházejí nadřazené trasy nadzemního vedení VVN 110 kV;  TR Jindřichův Hradec 
– TR Počátky, TR Jindřichův Hradec – TR Lipnice, TR Jindřichův Hradec – TR Veselí nad Lužnicí. 

SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ VN 22 KV 

Řešené území Jindřichova Hradce je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Jindřichův 
Hradec a nadzemním vedením o napětí 22 kV.  

Napájecí rozvod ve městě je proveden dvěma rozvodnými systémy: 

• nadzemní vedení 22 kV (okrajové části města a místní části Děbolín, Buk, Matná, Políkno, 
Horní Žďár, Otín, Radouňka, Dolní Skrýchov, Dolní Radouň) 

• podzemní vedení 22 kV (vnitřní město) 
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Na řešeném území je v provozu cca 74 sloupových a 53 zděných trafostanic 22/0,4 kV zásobujících 
el. energií distribuci i soukromý sektor. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovují současným 
požadavkům na zajištění odběrů. 

Zásobování elektrickou energií - návrh 

• Návrh řešení vychází z předpokladu, že hlavním topným médiem zůstává zemní plyn, 
přičemž územní plán předpokládá plynofikaci ještě některých místních částí.  

• Racionální využití rozvojových ploch si vyžádá přeložky vedení VVN, které procházejí  
následujícími rozvojovými plochami: 

� lokalita Jindřichův Hradec, Radouňka - Z105 a Z106 – pro přeložku vymezen 
koridor KT 20 

� rozvojové plochy na Jarošovském předměstí – vymezena územní rezerva pro 
přeložku vedení Dolní Skrýchov, Jindřichův Hradec, Otín vedená po 
východním okraji Jarošovského předměstí mimo rozvojové plochy – R32 a 
územní rezerva pro přeložku společně s VTL vedenou po severovýchodním 
okraji Jindřichova Hradce v návaznosti na Dolní Skrýchov  - R33.  

Kromě toho si vyžádá v řadě případů náhradu nadzemních vedení VN kabelovým vedením. Kabelové 
vedení bude vedeno výhradně ve stávajících nebo navržených veřejných prostorech. 

Nárůst potřeby elektrické energie jak v samotném Jindřichově Hradci, tak i dalších sídlech, 
napájených z rozvodny Jindřichův Hradec, vyžaduje posílení nadzemních vedení 22 kV a to: 

• rekonstrukce linek mezi Radouňkou a Otínem (náhrada trojitého vedení dvěma dvojitými) – 
vymezen koridor KT32 

• zdvojení linky rozvodna Jindřichův Hradec – Políkno a dále jihozápadním směrem pro 
zajištění budoucího nárůstu zatížení v oblasti Stráže nad Nežárkou – vymezen koridor KT33 

Pro zajištění zásobování rozvojových ploch jsou navržena vedení VN: 

• v nezastavěném území jako koridory nadzemního vedení 

• krátké odbočky ze stávajícího vedení jako návrh (není nutno vymezovat koridor) 

• kabelové trasy v zastavěném území jako návrh ve veřejném prostoru  (koridor není vymezen, 
za koridor se považuje celá plocha veřejného prostoru). 

Pro zásobování rozvojových ploch, posílení sítě ve stabilizovaných plochách a v případech, kdy je 
nutná náhrada stávajících distribučních trafostanic, jsou navrženy distribuční trafostanice ve veřejných 
prostorech nebo na pozemcích ve vlastnictví města. V odůvodněných případech lze v územním řízení 
umístění trafostanic upřesnit, v každém případě je nutné, aby byl zajištěn přístup z veřejného prostoru 
pro stavební techniku a požární vozidla. 

V rozsáhlých rozvojových plochách, kde dosud není známa budoucí síť komunikací a není provedena 
parcelace, jsou navrženy distribuční trafostanice, jejichž poloha musí být nejpozději v územním řízení 
upřesněna s ohledem na přijatelnou délku rozvodů NN a tak, aby byl zajištěn přístup z veřejného 
prostoru pro stavební techniku a požární vozidla. 

Plochy pro umístění větrných a nových fotovoltaických elektráren nejsou navrženy. 

 

H.3.3. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Výchozí stav  

VVTL, VTL, STL, NTL  PLYNOVODY  

Město Jindřichův Hradec je zásobované zemním plynem z VTL plynovodu Obrataň – České 
Budějovice. Kolem města je provedeno 8 VTL přípojek, které jsou napojeny do VTL regulačních 
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stanic. 

Řešeným územím prochází trasa VVTL plynovodu, a to v jeho severní části pod Dolní Radouní, 
několik tras VTL plynovodů. STL plynovod přivádí zemní plyn do zastavěného území města. 
Plynofikované jsou místní části – Otín, Děbolín, Radouňka, Dolní Skrýchov. V řešeném území jsou 
provozovány NTL plynovody (nejsou předmětem návrhu územního plánu).  

Vzhledem ke stáří STL rozvodné sítě lze konstatovat, že rozvody jsou po technické stránce i 
kapacitně vyhovující. Není uvažováno s rekonstrukcemi, pouze se uvažuje budování dalších STL 
rozvodů v závislosti na rozvoji sídel. Omezením může být kapacita stávajících NTL plynovodů. 

REGULAČNÍ STANICE 

V řešeném území se nachází cca 14 VTL regulačních stanic, jednak pro veřejnou síť, jednak pro 
soukromý sektor. 

Zásobování plynem - návrh 

Zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síť. 

Vzhledem k zastavěným a navrženým zastavitelným plochám je navrženo: 

• vymístění VTL plynovodu v prostoru mezi Dolním Skrýchovem a průmyslovou zónou - je 
navržena územní rezerva pro novou trasu severovýchodně od města a společný koridor 
s nadzemním vedením VVN pod Dolním Skrýchovem – R31, R33 

• v prostoru Nežáreckého předměstí je navržena přeložka VTL plynovodu – pro novou trasu je 
vymezen koridor KT17 

• místní části Buk a Políkno jsou navrženy k plynofikaci; do sídel bude přiveden zemní plyn STL 
plynovody – vymezen koridor pro STL plynovod z Jindřichova Hradce do Buku - KT18 a 
z Buku společný koridor s vodovodem do Políkna – KT27. 

U ostatních místních částí se neuvažuje s plynofikací. Lokálně lze využívat alternativních zdrojů – 
tepelná čerpadla, solární energii. 

 

H.3.4. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Výchozí stav  
V Jindřichově Hradci jsou vybudovány celkem 2 soustavy  centrálního zásobování teplem 
(CZT):soustava CZT sídliště "VAJGAR" a "HVĚZDÁRNA" a soustava CZT sídliště "u nádraží“. 

Zřizování nových zdrojů tepla v územích zásobovaných z CZT je nepřípustné, protože je v rozporu se 
zájmem ochrany ovzduší. 

Pro výrobu tepelné energie se používá zemní plyn. Nemovitosti jsou z větší části napojeny na STL 
rozvody přes domovní regulátory. Kde nejsou provedeny přípojky zemního plynu – místní části mimo 
Otína, Radouňky, Děbolína - je používáno jako topné medium převážně: pevné palivo, elektrická 
energie a topné oleje. Obnovitelné zdroje energie – nejsou využívány. 

Zásobování teplem - návrh 

• Zastavitelné plochy budou v Jindřichově Hradci napojeny na stávající síť. Pro vytápění se 
v převážné míře využívá zemní plyn. Je preferováno zachování dvou systémů centrálního 
zásobování teplem a využívání obnovitelných zdrojů energie.  

• U místních částí Buk a Políkno je navržena plynofikace – pro vytápění je navrženo využívání 
zemního plynu. U ostatních místních částí bude zachován stávající systém vytápění. 

• Vyžívání alternativních zdrojů, např. tepelná čerpadla, solární energii, lze využívat lokálně. 
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H.3.5. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Na území města Jindřichův Hradec, včetně připojených místních částí, je uskutečňován ucelený 
systém nakládání s komunálním odpadem umožňující recyklaci využitelných komodit a zajištění svozu 
a zneškodnění zbytkového podílu komunálního odpadu. Nakládání s odpady je upraveno obecně 
závaznou vyhláškou.  

Na plochách vymezených k podrobnějšímu řešení územními studiemi musí být řešena místa pro 
kontejnery na tříděný odpad. 

Svoz tuhého komunálního odpadu zajišťuje pro všechny obce společnost AVE CZ odpadové 
hospodářství, která v roce 2006 odkoupila 100% podíl od firmy Tesco Jindřichův Hradec s.r.o,. 

Firma zajišťuje svoz zbytkového komunálního odpadu ze všech částí města na skládku Fedrpuš, 
organizuje sběr a svoz recyklovatelných komodit, provoz sběrných dvorů. 

Provoz sběrného dvora v ulici Ruských legií (v jižní části města, Rybnické předměstí) umožňuje 
snižovat celkový objem komunálních odpadů ukládaných na skládku Fedrpuš. Územní plán dále 
umožňuje umístění sběrných dvorů v plochách výroby a skladování – průmyslové výroby, zemědělské 
a lesnické výroby a rybářství. Podmínkou musí být bezkolizní dopravní přístupnost. Umístění sběrných 
dvorů lokálního významu je možné v plochách smíšených obytných – venkovských. Důvodem je 
snaha o omezení rizika černých skládek. 

Připravuje se rekultivace 2. etapy skládky Fedrpuš, proběhla výstavba 3. etapy skládky (2011, 
investorem EKO skládka, spol. s r.o.). Jsou plánovány další etapy s životností do roku 2025, umístění 
dalších zařízení v rámci areálu skládky (kompostárny, recyklační provozy aj.). 

Pro využití skládkového plynu vznikla na skládce Fedrpuš kogenerační jednotka. Díky tomu nedochází 
k samovolnému unikání skládkového plynu (metanu) do ovzduší, plyn je využíván pro výrobu 
elektrické energie a tepla.  

 

H.3.6. POŠTA A TELEKOMUNIKACE 

Pošta ve městě je vyhovující a nevyžaduje další územní nároky. Telefonní účastníci jsou napojeni na 
digitální ústřednu s dostatečnou kapacitou. Řešeným územím procházejí trasy dálkových optických 
kabelů. Zařízení je stabilizováno. 

 

H.3.7. RADIOKOMUNIKACE 

Nad k.ú. Jindřichův Hradec procházejí paprsky radioreléových tras veřejné komunikační sítě. 
V řešeném území se nacházejí zařízení mobilních operátorů. Zařízení je stabilizováno. 

 

H.4. USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANY P ŘÍRODY A ÚSES 

Koncepce řešení krajiny vychází z přírodních podmínek a historických vazeb v území. Na správním 
území města jsou patrné přírodní kontrasty pestrosti krajinných společenstev. 

Územní plán respektuje přírodní hodnoty území, vymezuje podmínky pro ochranu krajinného rázu, 
stanovuje zásady koncepce uspořádání krajiny. 

S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné izolované plochy 
a stavby s výjimkou ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu a ploch, které rozšiřují 
stávající zastavěné území.Tento princip je uplatněn a je respektován v celém řešeném území. 
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H.4.1. VYMEZENÍ PLOCH V KRAJIN Ě 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

V řešeném území je harmonický vztah vodních ploch s krajinou, veškeré stávající vodní plochy, toky i 
svodnice jsou respektovány. 

Výstavba nových vodních nádrží je přípustná v plochách zemědělských, lesních a smíšeného 
nezastavěného území za podmínky, že budou sloužit vodohospodářským účelům. 

Vodní toky 

název toku správce toku 

Nežárka Povodí Moravy a.s., závod Horní Vltava, provoz Jindřichův Hradec 

Hamerský potok Povodí Moravy a.s., závod Horní Vltava, provoz Jindřichův Hradec 

Řečička Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Jindřichův Hradec 

Lodhéřovský potok Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Jindřichův Hradec 

Rudolfovský potok Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Jindřichův Hradec 

Bukovský potok Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Jindřichův Hradec 

Pěnenský potok Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Jindřichův Hradec 

Děbolínský potok Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Jindřichův Hradec 

Radouňský potok Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Jindřichův Hradec 

Bezejmenné 
potoky 

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Jindřichův Hradec 

Vodovody a kanalizace  

Nežárka 

Vzniká soutokem Kamenice a Žirovnice v Jarošově nad Nežárkou ve výšce 471 m n.m., ústí zprava 
do Lužnice ve Veselí nad Lužnicí ve výšce 408 m n.m., délka toku je 56,2 km. Nejvýznamnějšími 
přítoky jsou zleva Hamerský potok a Nová řeka, zprava Radouňský potok a Řečička. 

Vyhlášené záplavové území 

vodní tok Kým kdy Číslo jednací 

Nežárka KÚ Jihočeského kraje 4.12.2007 KUJCK 26057/2007 OZZL/5/Zah 

Nežárka KÚ Jihočeského kraje 22.1.2007 KUJCK 1506/2007 OZZL/2/Zah 

Hamerský potok KÚ Jihočeského kraje 20.10.2006 KUJCK 20915/2006 OZZL/2/Zah 

Řečička KÚ Jihočeského kraje 3.2.2005  

Řečička KÚ Jihočeského kraje 30.3.1998  

Radouňský potok KÚ Jihočeského kraje 2.8.2006  

 

Součástí vymezených rozvojových ploch veřejné zeleně izolační a ostatní – ZI (Z212 – Z214) je 
navržena revitalizace toku Řečičky v Otíně, u ostatních vodních toků, se předpokládá běžná údržba 

Vodohospodá řské plochy 

Nádrže – rybníky 

• v řešeném území jsou stávající vodní plochy (nádrže – rybníky) zařazeny do skupiny ploch 
vodních a vodohospodářských a jsou respektovány  

• v k.ú. Políkno je navržena plocha pro novou vodní nádrž – Z205 

• v k.ú. Jindřichův Hradec je navržena plocha pro revitalizaci stávajícího rybníka včetně 
kaskády vodních nádrží – Z206 
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Vodní útvary 

ID útvaru název vodního útvaru 

11777000 Radouňský potok po ústí do toku Nežárka 

11780000 Nežárka po soutok s tokem Hamerský potok 

11797000 Hamerský potok po ústí do toku Nežárka 

11817000 Řečice po ústí do toku Nežárka 

11822010 Nežárka po ústí do toku Lužnice 

12120 Kvartér Nežárky 

PLOCHY PŘÍRODNÍ 

V území se nacházejí zvláště chráněná území ochrany přírody (ZCHÚ)  - přírodní památka (PP): 
Pískovna na cvičišti (ochrana mokřadních živočichů a rostlin) a na západní hranici území zasahuje 
ochranné pásmo ZCHÚ - PP Matenský rybník (mokřadní biotopy se vzácnou faunou a florou). ZCHÚ 
– PP Horní Lesák (rybník, zamokřené louky, obojživelníci a vzácné druhy rostlin) bylo zrušeno a 
začleněno do nově vyhlášené přírodní památky Rybníky u Lovětína. 

V řešeném území jsou jako plochy přírodní vymezeny plochy biocenter. Územní systém je vymezen 
na místní úrovni oborovou dokumentací generelu lokálního ÚSES Jindřichův Hradec. Na regionální 
úrovni je výchozím dokumentem řešení ÚSES dle Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Tento 
dokument vymezuje na území města tři regionální biocentra  

Respektovány byly navazující body na katastrální území sousedních obcí. V jižní části katastru 
Děbolín a jihozápadní části katastru Jindřichův Hradec jsou navrženy plochy přírodní pro realizaci 
biocenter místního významu. Rozšíření ploch přírodních je navrženo také v rámci řešení regionálního 
biocentra Lišný Dvůr. 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

V plochách zemědělských je nutno zvýšit podíl přírodních prvků, zejména v severní části území a 
rozsáhlé plochy orné půdy rozdělit vzrostlou zelení. Zde územní plán navrhuje rozvoj ploch smíšených 
nezastavěného území – krajinná zeleň a ploch přírodních. 

Rozšíření ploch zemědělských např. rekultivací, není navrženo.  

PLOCHY LESNÍ 

Plochy lesní jsou v území stabilizované. Plochy k zalesnění územní plán nenavrhuje. 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – KRAJINNÁ ZELE Ň 

Plochy vzrostlé zeleně nelesního charakteru, podmáčené plochy, postagrární lada, dále plochy 
extenzivně využívané, které již částečně zarostly náletovou vegetací, případně byly v nedávné 
minulosti hospodářsky obhospodařované, v současné době vykazují stav druhově pestrých remízů a 
dřevin rostoucích mimo les. 

• Územní plán navrhuje lokální územní systém ekologické stability – viz níže kap. H.4.2. 
Územní systém ekologické stability. 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ 

Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy 
v území. Jedná se o plochy luk, zahrad a sadů, případně o plochy orné půdy. Charakteristickým 
znakem je polyfunkčnost využívání (hospodaření, protierozní, estetická a ekologická funkce). 
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• Územní plán navrhuje rozšíření smíšených ploch nezastavěného území v návaznosti na 
zastavěná území místních částí a města Jindřichův Hradec, které by umožnily polyfunkční 
využívání (Děbolín - západní a východní okraj, Buk – severní a jižní okraj, Políkno – 
jihovýchodní okraj a prostor rybníků, Jindřichův Hradec – západní pokraj, Matná – západní a 
východní okraj, Otín – část východního kraje, Dolní Radouň – východní prostor se soustavou 
rybníků).  

 

H.4.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Územní systém je vymezen na místní úrovni oborovou dokumentací generelu lokálního ÚSES 
Jindřichův Hradec. Na regionální úrovni je výchozím dokumentem řešení ÚSES dle Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje. Tento dokument vymezuje na území města tři regionální biocentra a tři 
regionální biokoridory. 

Jednotlivé skladebné části jsou rozděleny na funkční a nefunkční. Jako funkční skladebné části jsou 
vymezena ta biocentra a biokoridory u nichž převažuje využívání ploch, bez nutnosti změny využití 
území. Jedná se zejména o plochy přírodní, plochy lesní, plochy SNÚ - krajinné zeleně, plochy vodní. 
Plochy vymezené jako nefunkční zahrnují převážně plochy s navrženou změnou na využití území. 
Převážně se jedná o změnu z ploch zemědělských na plochy SNÚ – krajinnou zeleň. 

NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ  STABILITY  

Prvky nadregionálního územního systému ekologické stability na území města nezasahují. Na území 
města jsou vymezena tři regionální biocentra. Dvě z nich, a to RBC Lišný Dvůr (RBC 672) a RBC U 
Malíře (RBC 541) jsou vymezena v údolí Nežárky. Propojena jsou regionálním biokoridorem RBK 498. 
Jižně až jihovýchodně od regionálního biocentra Lišný Dvůr je údolím Nežárky veden i regionální 
biokoridor RBK 492, který navazuje na katastrální území Dolní Žďár. 

V severozápadní části katastru Děbolín je na lesní půdě vymezena jihovýchodní část RBC Svatá 
Barbora (RBC687) a navazující regionální biokoridor RBK 478. 

RBC 1 - Svatá Barbora (RBC 687) – stabilizované regionální biocentrum zasahuje na katastr Děbolín 
od severozápadu. Vymezeno je na lesních porostech. Způsob využití území vyhovuje funkčnosti 
biocentra. Při zpracování územního plánu byla upravena jižní hranice biocentra z důvodů plánované 
homogenizace a rozšíření silnice I. třídy. 

RBC 2 - U Malíře (RBC 541) – stabilizované regionální biocentrum vymezené v katastru Jindřichův 
Hradec v údolí Nežárky. Vymezeno je na lučních a lesních porostech. Způsob využití území vyhovuje 
funkčnosti biocentra.  

RBC 3 - Lišný Dvůr (RBC 672) – biocentrum regionálního významu vymezené v katastru Jindřichův 
Hradec. Zahrnuje lesní prosty na svazích přilehlých k toku Nežárky, údolní dno s loukami a břehovými 
porosty. V severní části biocentra je údolí Nežárky navržena změna orné půdy na plochy přírodní. 

RBK 1 – 2 (RK 492) – regionální biokoridor vymezený v údolí Nežárky v katastru Horní Žďár a 
Jindřichův Hradec. Stabilizované břehové prosty a navazující louky v jižní části zahrádkářská lokalita. 
Funkční regionální biokoridor. 

RBK 4 – 10 (RK 498) – regionální biokoridor vymezený v údolí Nežárky v katastru Dolní Skrýchov a 
Jindřichův Hradec. Tok Nežárky, břehové porosty a navazující mezofilní a mokřadní louky 
v severovýchodní části města. Funkční regionální biokoridor. 

RBK 11 – RBK 12 (RK 487) – biokoridor vymezený na severozápadě území na lesních porostech, 
stabilizovaný, funkční. 

LOKÁLNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  

Biocentra     
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označení význam výměra 
(v ha) 

popis cílový stav společenstva 

LBC 1 Jižní lokální funkční 3,52 Biocentrum na hranici katastrů 
Horní a Dolní Žďár, vymezeno 
v údolí Nežárky. Zahrnuje 
vlastní vodní tok, navazující 
břehové porosty a kulturní 
louku v severozápadní části  

Vodní, pobřežní a luční 
společenstva. Luční 
porosty nezalesňovat, 
podpora druhové diverzity.  

LBC 2 U hřiště  lokální funkční 5,62 Biocentrum v katastru Horní 
Žďár, vymezeno v údolí 
Nežárky. Zahrnuje vlastní 
vodní tok, navazující břehové 
porosty a kulturní louky 
v severozápadní části  Jižní 
část biocentra tvoří mozaika 
společenstev v různém 
sukcesním vývoji. 

Vodní, pobřežní, luční a 
mokřadní společenstva.  

Nezalesňovat, podpora 
druhové diverzity, 
mokřadní enklávy apod.  

LBC 3 Kováčů 
rybníky 

lokální, funkční 4,68 Biocentrum na sever od 
zastavěného území místní 
části Horní Žďár. Zahrnuje 
údolnici s drobnými rybníky, 
přilehlé louky (silně 
ruderalizované). 

Jihovýchodní část je tvořena 
porosty lesního charakteru 
s nepůvodní druhovou 
skladbou.. 

Vodní, pobřežní a luční 
společenstva, lesní 
porosty, dřeviny rostoucí 
mimo les. Luční porosty 
nezalesňovat, kosit.  

LBC 4  
Pod Bukem 

lokální funkční 3,05 Biocentrum vymezené jižně od 
Buku v mělké údolnici na 
soutoku dvou vodních toků. 
Zahrnuje břehové porosty a 
přilehlé polokulturní louky. 
V jižní části remíz, 
v návaznosti na lesní 
pozemek. 

Vodní, pobřežní a luční 
společenstva, lesní 
porosty, dřeviny rostoucí 
mimo les. Luční porosty 
nezalesňovat, kosit.  

LBC 5 Pod 
Mackovou skálou 

lokální funkční 4,09 Biocentrum vymezené 
jihozápadně od Buku v mělké 
údolnici. Zahrnuje drobný 
rybník a přilehlé břehové a 
luční porosty  

Vodní, pobřežní, luční a 
mokřadní společenstva.  

Nezalesňovat, podpora 
druhové diverzity, 
mokřadní enklávy apod.  

LBC 6 - 
Třeboňská luka 

lokální funkční 4,66 Biocentrum vymezené 
v katastru Políkno, 
severozápadně od sídla. 
Zahrnuje soustavu  tří polních 
rybníků a navazující drobné 
remízy a louky. 

Vodní, pobřežní, luční a 
mokřadní společenstva.  

Nezalesňovat, podpora 
druhové diverzity, 
mokřadní enklávy apod.  

LBC 7 -  
U Strážských luk 

lokální funkční 2,14 Biocentrum vymezené 
v katastru Políkno, zahrnuje 
soustavu drobných rybníků a 
navazující porosty a louky.  

Vodní, pobřežní, luční a 
mokřadní společenstva.  

Nezalesňovat, podpora 
druhové diverzity, 
mokřadní enklávy apod.  

LBC 8 - Kovářů 
rybník 

 

lokální funkční 3,38 Biocentrum vymezené 
v severozápadní části,  
v návaznost na zastavěné 
území Buku. Zahrnuje dva 
rybníky a přilehlé břehové a 
luční porosty  

Vodní, pobřežní, luční a 
mokřadní společenstva.  

Nezalesňovat, podpora 
druhové diverzity, 
mokřadní enklávy apod.  

LBC 9 - Pod 
Literátským 
rybníkem 

lokální funkční 15,51 Biocentrum severovýchodně 
od místní části Buk, 
jihovýchodně od Frankova 
Dvora. Rybníky a pestrá 
mozaika lučních a mokřadních 
společenstev v různém 

Vodní, pobřežní, luční a 
mokřadní společenstva.  

Nezalesňovat, podpora 
druhové diverzity, 
mokřadní enklávy apod.  
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označení význam výměra 
(v ha) 

popis cílový stav společenstva 

sukcesním stádiu vývoje. 

LBC 10 – Baštýř 

 

lokální funkční 7,36 Biocentrum jihovýchodně od 
Matné, zahrnuje rybník Baštýř 
s drobnými rybníky, přilehlé 
louky.  

Jihovýchodní část je tvořena 
porosty lesního charakteru 
s nepůvodní druhovou 
skladbou.. 

Vodní, pobřežní a luční 
společenstva, lesní 
porosty, dřeviny rostoucí 
mimo les. Luční porosty 
nezalesňovat, kosit.  

LBC 11 – Březina 

 

lokální funkční 7,48 Biocentrum jihozápadně od 
Matné, zahrnuje část rybníka 
Březina. Navazují polokulturní 
mokřadní a mezofilní louky.  

Jihovýchodní část je tvořena 
porosty lesního charakteru 
s nepůvodní druhovou 
skladbou.. 

Vodní, pobřežní a luční 
společenstva, lesní 
porosty, dřeviny rostoucí 
mimo les. Luční porosty 
nezalesňovat, kosit.  

Lesní porosty. Zachovat 
stávající využívání. Do 
LHP a LHO zapracovat 
zásadu podpory přirozené 
obnovy lesních porostů a 
posílení podílu 
melioračních dřevin, 

Luční porosty 
nezalesňovat, kosit. 

LBC 12 -  
U Matné 

 

lokální funkční 3,18 Biocentrum vymezené 
severovýchodně od Matné, 
zahrnuje rybník a přilehlé luční 
porosty s drobným lesním 
porostem. Nachází se v mělké 
terénní depresi – prameništní 
poloha.  

Dřeviny rostoucí mimo les, 
louky, prameniště, 
mokřadní společenstva.  

Lesní porosty. Zachovat 
stávající využívání. Do 
LHP a LHO zapracovat 
zásadu podpory přirozené 
obnovy lesních porostů a 
posílení podílu 
melioračních dřevin, 

luční porosty 
nezalesňovat, kosit.  

LBC 13 - 
Kazatelna 

lokální nefunkční 6,39 Biocentrum vymezené jižně od 
zastavěné části Děbolín. Orná 
půda. 

Založit na orné půdě 
výsadbou, na výchozech 
podloží travinobylinná 
společenstva. Při realizaci 
využít řízené sukcese. 

 

LBC 14 – Polívka 

 

lokální funkční 6,94 Biocentrum vymezené jižně od 
letiště v katastru  Jindřichův 
Hradec. Zahrnuje soustavu 
dvou rybníků a navazujících 
mokřadních a lučních porostů 

 

Vodní a pobřežní 
společenstva. Zachovat 
stávající využívání 

 

LBC 15 -  
U Ratmírovského 
potoka 

lokální, vložené do 
regionálního 
biokoridoru RBK 
498, funkční 

4,18 Biocentrum v katastru 
Radouňka a Jindřichův 
Hradec. Zahrnuje břehové a 
navazující luční společenstva 
v různém stupni sukcesního 
vývoje.  

Vodní a pobřežní 
společenstva. Zachovat 
stávající využívání 

 

LBC 16 -  
Pod pražským 
předměstím 

lokální, vložené do 
regionálního 
biokoridoru RBK 
498, funkční 

2,36 Enkláva zeleně v zastavěném 
území města 

Zachovat stávající 
využívání. 

LBC 17 - 
Městský park 

lokální, vložené do 
regionálního 
biokoridoru RBK 

8,85 Lesoparková úprava Zachovat stávající 
využívání. 
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označení význam výměra 
(v ha) 

popis cílový stav společenstva 

498, funkční 

LBC 18 - Pod 
Nežáreckým 
předměstím 

lokální, vložené do 
regionálního 
biokoridoru RBK 
498, funkční 

4,06 Upravený tok Nežárky 
s navazujícími břehovými 
porosty tvořenými zejména 
alejemi vzrostlých dřevin. 
V severní části zahrnuje 
biocentrum plochu orné půdy. 

Biocentrum realizovat 
v součinnosti s městským 
prostředím, formou 
výsadby lesoparku. Při 
realizaci skloubit funkci 
přírodní i funkci 
městotvorné zeleně ve 
vazbě na vodní prvek. 

LBC 20 -  
Na soutoku 

lokální funkční 5,08 Biocentrum vymezené na 
soutoku Rudolfovského a 
Bukovského potoka. Luční 
porosty a drobný lesní remíz 
na jihu biocentra. 

Lesní porost, louky. Louky 
nezalesňovat. Zachovat 
stávající využívání. Do 
LHP a LHO zapracovat 
zásadu podpory přirozené 
obnovy lesních porostů a 
posílení podílu 
melioračních dřevin, 

LBC 21  
Pod Pěnou 

   LBC bylo na základě 
projednání vypuštěno 

 

LBC 23 -  
U Jiráskova 
předměstí 

lokální funkční 3,56 Otínský potok (Řečička) a 
navazující břehové a lužní 
porosty v enklávě u Jiráskova 
předměstí 

Louky, vodní tok a břehové 
porosty. Zachovat stávající 
využívání. Nezalesňovat. 

LBC 24 -  
Pod Kuniferem 

lokální funkční 2,24 Lesní porost v katastru Otín. Lesní porost, Zachovat 
stávající využívání. Do 
LHP a LHO zapracovat 
zásadu podpory přirozené 
obnovy lesních porostů a 
posílení podílu 
melioračních dřevin, 

LBC 25 -  
Otínský vrch 

lokální funkční 7,50 Biocentrum vymezené 
v katastru Otín, zahrnuje lesní 
porost. 

Lesní porost. Zachovat 
stávající využívání. Do 
LHP a LHO zapracovat 
zásadu podpory přirozené 
obnovy lesních porostů a 
posílení podílu 
melioračních dřevin, 

LBC 26 – 
Jednotář 

lokální funkční 5,62 Biocentrum v katastru Otín, 
zahrnuje rybník Jednotář a 
navazující luční a lesní 
porosty, vč. remízů dřevin 
náletového původu. 

Lesní, vodní a luční 
společenstva, Zachovat 
stávající využívání. 
Podpora mokřadních 
společenstev. 

LBC 28 -  
Na Baště 

lokální funkční 5,42 Biocentrum vymezené na 
hranici katastrů Jindřichův 
Hradec a Otín. Zahrnuje lesní 
porosty podél Hamerského 
potoka a původní nivní louky, 
dnes zarůstající náletem. 

Lesní, vodní a luční 
společenstva, Zachovat 
stávající využívání. 
Podpora mokřadních 
společenstev. 

LBC 29 – Vajgar lokální funkční 5,35 Biocentrum vymezené 
v katastru  Jindřichův Hradec. 
Zahrnuje prostor vtoku 
Hamerského potoka do 
Vajgaru. Mokřadní 
společenstva, rákosiny. 

Vodní a mokřadní 
společenstva, Zachovat 
stávající využívání.  

LBC 31-  
Pod Březským 
rybníkem 

lokální, vložené do 
regionálního 
biokoridoru RBK 
498, funkční 

4,59 Biocentrum vymezené na 
hranici katastrů Jindřichův 
Hradec a Radouňka. Zahrnuje 
lesní porosty podél 
Radouňského potoka a jejího 
soutoku s Nežárkou. 

Lesní, vodní a luční 
společenstva, Zachovat 
stávající využívání 
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označení význam výměra 
(v ha) 

popis cílový stav společenstva 

LBC 32  
Nad Skrýchovem 

lokální, vložené do 
regionálního 
biokoridoru RBK 
498, funkční 

5,30 Biocentrum vymezené 
v katastru Dolní Skrýchov na 
toku Nežárky. Zahrnuje lesní a 
luční porosty v údolí. 

 

 

Lesní, vodní a luční 
společenstva, Zachovat 
stávající využívání. 
Nezalesňovat louky. 

LBC 33 -  
U mostu 

lokální, vložené do 
regionálního 
biokoridoru RBK 
498, funkční 

4,75 Biocentrum vymezené 
v katastru Dolní Skrýchov na 
toku Nežárky. Zahrnuje vlastní 
tok a navazující luční porosty 

 

 

Vodní a luční 
společenstva, Zachovat 
stávající využívání. 
Nezalesňovat louky. 

LBC 35 - 
Městský les 

lokální funkční 12,30 Lesní porost v katastru 
Jindřichův Hradec. 

Lesní porost. Zachovat 
stávající využívání. Do 
LHP a LHO zapracovat 
zásadu podpory přirozené 
obnovy lesních porostů a 
posílení podílu 
melioračních dřevin, 

LBC 36 -  
Pod Vrzáků 
rybníkem 

lokální funkční 3,25 Biocentrum vymezené na 
hranici katastrů Dolní Radouň 
a Radouňka. Mělké údolí 
s regulovaným a napřímeným 
vodním tokem, navazující 
podmáčené luční , 
ruderalizované. V jižní části 
náletový porost, vrbiny. 

Vodní, luční a pobřežní 
společenstva. Zachovat 
stávající využívání.  

Louky kosit nezalesňovat, 
revitalizace vodního toku, 
podpora mokřadů. 

LBC 37 -  
Na dolinách 

lokální funkční 4,28 Biocentrum vymezené jižně od 
zastavěné části Dolní 
Radouně. Mělké údolí 
s vodním tokem, navazující 
luční polokulturní porosty a 
porosty náletových dřevin na 
hranách mělkého údolí. V jižní 
části lesní porost. 

Vodní, luční a pobřežní 
společenstva. Zachovat 
stávající využívání. 

Louky kosit nezalesňovat. 

LBC 38 - Straka lokální funkční 4,20 Lesní porost s dvěma 
drobnými rybníky v katastru 
Dolní Radouň. Cenná 
mokřadní společenstva. 

Lesní a mokřadní 
společenstva. Zachovat 
stávající využívání. Do 
LHP a LHO zapracovat 
zásadu podpory přirozené 
obnovy lesních porostů a 
posílení podílu 
melioračních dřevin, 

LBC 39 - Horní 
Korec 

lokální funkční 3,79 Biocentrum v katastru Dolní 
Radouň, zahrnuje polní rybník 
s navazujícími lučními 
polokulturními porosty. 

 

Vodní, pobřežní a luční 
společenstva. Louky kosit, 
nezalesňovat. 

LBC 40 -  
Pod hrází 

lokální funkční 2,59 Biocentrum v katastru Dolní 
Radouň, Lesní porost s 
rybníkem. Druhově pestré 
porosty lesního charakteru 

Vodní, pobřežní a lesní 
společenstva. Zachovat 
stávající využívání. Do 
LHP a LHO zapracovat 
zásadu podpory přirozené 
obnovy lesních porostů a 
posílení podílu 
melioračních dřevin, 
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označení význam výměra 
(v ha) 

popis cílový stav společenstva 

LBC 41 - Hrdlička lokální funkční 5,38 Biocentrum v katastru Dolní 
Radouň. Biocentrum zahrnuje 
rybník Hrdlička a navazující 
pobřežní podmáčená 
stanoviště, vč. lučních porostů, 
v různém sukcesním stádiu 
vývoje.  

Vodní, pobřežní mokřadní 
a luční společenstva- 
Nezalesňovat, zachovat 
stávající využívání, 
nerozšiřovat do plochy 
biocentra navazující 
rekreační aktivity. 

LBC 42 -  
Malý Hroch 

lokální funkční 3,33 Biocentrum v katastru Dolní 
Radouň. Biocentrum zahrnuje 
rybník a navazující luční 
porosty kulturního a 
polokulturního charakteru. 
Místy ruderalizováno 

Vodní, pobřežní a luční 
společenstva- Louky kosit, 
nezalesňovat. 

LBC 43 - 
Korbelovec 

lokální funkční 7,35 Biocentrum v katastru 
Radouňka, Lesní porost a 
lesní rybník Korbelovec. 

Vodní a pobřežní 
společenstva, lesní 
společenstva. Zachovat 
stávající využívání. Do 
LHP a LHO zapracovat 
zásadu podpory přirozené 
obnovy lesních porostů a 
posílení podílu 
melioračních dřevin, 

LBC 44 - Obora lokální funkční 6,45 Biocentrum v katastru 
Radouňka, Lesní porost se 
dvěma lesními rybníky. 

Vodní, pobřežní a lesní 
společenstva. Zachovat 
stávající využívání. Do 
LHP a LHO zapracovat 
zásadu podpory přirozené 
obnovy lesních porostů a 
posílení podílu 
melioračních dřevin, 

LBC 45 lokální funkční 10,38 Biocentrum v katastru Děbolín, 
Lesní porost se třemi rybníky a 
navazujícími břehovými 
porosty a loukami. 

Vodní a pobřežní 
společenstva, lesní prosty. 
Zachovat stávající 
využívání. Do LHP a LHO 
zapracovat zásadu 
podpory přirozené obnovy 
lesních porostů a posílení 
podílu melioračních dřevin, 

LBC 46 lokální funkční 3,00 Biocentrum v katastru Děbolín, 
Lesní porost 

Lesní porost. Zachovat 
stávající využívání. Do 
LHP a LHO zapracovat 
zásadu podpory přirozené 
obnovy lesních porostů a 
posílení podílu 
melioračních dřevin, 

LBC 47 lokální, vložené do 
regionálního 
biokoridoru funkční 

6,10 Biocentrum v katastru Děbolín, 
vložené do regionálního 
biokoridoru RBK 487. Lesní 
porost 

Lesní porost. Zachovat 
stávající využívání. Do 
LHP a LHO zapracovat 
zásadu podpory přirozené 
obnovy lesních porostů a 
posílení podílu 
melioračních dřevin, 

LBC 48 – Za 
oborou 

lokální nefunkční 3,45 Biocentrum vymezené na 
zemědělské půdě k založení 

Lesní společenstva, 
popřípadě dřeviny rostoucí 
mimo les 
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Biokoridory  

označení popis cílová společenstva, návrh opatření 

LBK 3 Funkční lokální biokoridor vymezen severně od 
Horního Žďáru v údolnici. Zahrnuje luční a břehové 
porosty – soustava dvou rybníků.  

Břehové prosty, vodní tok a louky. 
Revitalizace toku, podpora břehových 
porostů, nezalesňovat. 

LBK 4 Funkční lokální biokoridor vymezen ve východní části 
k.ú. Buk, podél Bukovského potoka. regulovaný 
vodní tok a kulturní louky  

Břehové prosty, vodní tok a louky. 
Revitalizace toku, podpora břehových 
porostů, nezalesňovat. 

LBK 6 Funkční lokální biokoridor vymezen podél 
Bukovského potoka, vymezen je průchod sídlem, 
zahrnuje vlastní tok a soustavu rybníků. 

Zachovat stávající využívání 

LBK 7 Funkční lokální biokoridor vymezen v části 
jihozápadní k.ú. Políkno, luční porosty.  

Břehové prosty, vodní tok a louky. 
Revitalizace toku, podpora břehových 
porostů, nezalesňovat. 

LBK 8 Nefunkční biokoridor v jižní části katastru Políkno, 
orná půda 

Realizovat nefunkční část biokoridoru 
výsadbou nespojitého rozvolněného 
porostu polních remízů. Respektovat 
strukturu a fragmentaci drobných lesních 
ploch a remízů v okolí.  

LBK 9 Částečně funkční až nefunkční biokoridor v jižní a 
východní části katastru Políkno. Luční porosty a 
drobné lesní remízy v jižní části biokoridoru, orná 
půda. 

Realizovat nefunkční část biokoridoru 
výsadbou nespojitého rozvolněného 
porostu polních remízů. Respektovat 
strukturu a fragmentaci drobných lesních 
ploch a remízů v okolí.  

LBK 10 Funkční, lokální biokoridor vymezen ve východní 
části k.ú. Dolní Radouň na lesní půdě.  

Lesní společenstva Ponechat stávající 
využívání. 

LBK 11 Funkční lokální biokoridor vymezen v severní části 
katastru Horní Žďár v mělké údolnici. Zahrnuje luční 
a břehové porosty a polní rybník s břehovými 
porosty.  

Břehové prosty, vodní tok a louky. 
Revitalizace toku, podpora břehových 
porostů, nezalesňovat. 

LBK 12 Nefunkční biokoridor vymezen v západní části 
katastru Jindřichův Hradec na orné půdě.  

Založit na orné půdě – dřeviny rostoucí 
mimo les Realizovat výsadbou nespojitého 
rozvolněného porostu polních remízů. 
Respektovat strukturu a fragmentaci 
drobných lesních ploch a remízů v okolí. 

LBK 13 Funkční, lokální biokoridor vymezen v západní části 
k.ú. Jindřichův Hradec, podél Bukovského potoka. 
regulovaný vodní tok a kulturní louky  

Břehové prosty, vodní tok a louky. 
Revitalizace toku, podpora břehových 
porostů, nezalesňovat. 

LBK 14 Funkční biokoridor lokálního významu v jihovýchodní 
části katastru Horní Žďár na lesní půdě. 

Ponechat stávající využívání 

LBK 21 Funkční biokoridor v katastru Jindřichův Hradec 
vymezený podél Otínského potoka (Řečička) a 
navazujících břehových a lučních porostů. 

Louky, vodní tok a břehové porosty. 
Zachovat stávající využívání. 
Nezalesňovat. 

LBK 22 Funkční biokoridor v katastru Jindřichův Hradec 
vymezený podél Otínského potoka (Řečička) a 
navazujících břehových a lučních porostů. 

Louky, vodní tok a břehové porosty. 
Zachovat stávající využívání. 
Nezalesňovat. 

LBK 23 Funkční biokoridor v katastru Otín vymezený podél 
Otínského potoka (Řečička) a navazujících 
břehových a lučních porostů. 

Louky, vodní tok a břehové porosty. 
Zachovat stávající využívání. 
Nezalesňovat. 

LBK 24 Funkční biokoridor podél Lodhéřovského potoka 
v západní části katastru Dolní Radouň.  

 

Zachovat stávající využívání, podpora 
břehových porostů 

LBK 25 Funkční biokoridor v katastru Otín, vymezený jižně 
od zastavěné části. V západní části vymezen 
především na lesních porostech, ve východní podél 
jižního břehu (břehové porosty a litorální pásmo) 
Otínského rybníka.  

Zachovat stávající využívání, podpora 
břehových porostů 



Odůvodnění územního plánu Jindřichův Hradec 

 68

označení popis cílová společenstva, návrh opatření 

LBK 26 Funkční lokální biokoridor vymezen v jihovýchodní a 
východní části k.ú. Otín. Biokoridor zahrnuje lesní 
porosty. 

Lesní společenstva. Zachovat stávající 
využívání 

LBK 27 Funkční biokoridor v k.ú. Jindřichův Hradec podél 
břehů Vajgaru  

 

Zachovat stávající využívání, podpora 
břehových porostů 

LBK 28 Funkční lokální biokoridor vymezen ve východní části 
k.ú. Jindřichův Hradec. Biokoridor zahrnuje tok 
Hamerského potoka a přilehlé krajinné formace.  

Vodní, mokřadní a luční společenstva, 
Zachovat stávající využívání 

LBK 29 Funkční lokální biokoridor vymezen v  k.ú. Otín. 
Biokoridor zahrnuje tok Hamerského potoka a 
přilehlé krajinné formace.  

Vodní, mokřadní a luční společenstva, 
Zachovat stávající využívání 

LBK 30 Funkční biokoridor na lesní půdě v katastru 
Jindřichův Hradec 

 

Na lesní půdě ponechat stávající 
využívání. 

LBK 31 Funkční lokální biokoridor vymezen podél 
Bukovského potoka, vymezen je průchod sídlem, 
zahrnuje vlastní tok a soustavu rybníků. 

 

Zachovat stávající využívání 

LBK 32 Funkční lokální biokoridor vymezen v severozápadní 
části k.ú. Buk, zahrnuje luční a lesní prosty. 
Prameništní poloha. 

 

Na lesní půdě ponechat stávající 
využívání, louky nezalesňovat. 

LBK 33 Funkční lokální biokoridor vymezen v k.ú. Buk. 
Biokoridor vymezen podél regulovaného toku 
Rudolfovského potoka. Na vodní tok navazují 
mezofilní kulturní louky, částečně ruderalizované. 

Podpora břehových porostů, podpora 
zadržení vody v krajině – obnova rybníků, 
revitalizace vodního toku. Louky kosit, 
nezalesňovat. 

LBK 34 Funkční lokální biokoridor vymezen v k.ú. Buk, 
severně od sídla. Biokoridor vymezen podél 
regulovaného toku Rudolfovského potoka. Na vodní 
tok navazují mezofilní kulturní louky, částečně 
ruderalizované. 

Podpora břehových porostů, podpora 
zadržení vody v krajině – obnova rybníků, 
revitalizace vodního toku. Louky kosit, 
nezalesňovat. 

LBK 35 Funkční lokální biokoridor vymezen v k.ú. Matná. 
Biokoridor vymezen podél regulovaného toku 
Rudolfovského potoka, na vodní tok navazují 
mezofilní kulturní louky, v jižní části bohaté břehové 
porosty.. 

Podpora břehových porostů, podpora 
zadržení vody v krajině – obnova rybníků, 
revitalizace vodního toku. Louky kosit, 
nezalesňovat. 

LBK 36 Funkční lokální biokoridor vymezen v k.ú. Matná a 
Děbolín. Biokoridor vymezen podél regulovaného 
toku Rudolfovského potoka, jeho prameniště. Na 
vodní tok navazují mezofilní kulturní louky. 

Podpora zadržení vody v krajině – obnova 
rybníků, revitalizace vodního toku. Louky 
kosit, nezalesňovat. 

LBK 37 Nefunkční biokoridor na rozhraní katastrů Matná a 
Děbolín. Kulturní louky a  orná půda 

Založit nefunkční část biokoridoru 
výsadbou nespojitého rozvolněného 
porostu polních remízů. Respektovat 
strukturu a fragmentaci drobných lesních 
ploch a remízů v okolí.  

LBK 38 Funkční lokální biokoridor vymezen v k.ú. Matná. 
Biokoridor vymezen podél západní hranice katastru, 
zahrnuje mezofilní kulturní louky 

Luční společenstva, zachovat stávající 
využívání 

LBK 39 Funkční lokální biokoridor vymezen v k.ú. Matná. 
Biokoridor vymezen podél západní hranice katastru, 
zahrnuje severní břeh a přilehlé prosty rybníka 
Březina.  

Vodní břehová a lesní společenstva, 
zachovat stávající využívání. 

LBK 40 Funkční lokální biokoridor vymezen v jihovýchodní 
části k.ú. Matná. Biokoridor zahrnuje lesní porosty a 
louky podél přítoku rybníka Baštýř. 

Lesní a luční společenstva, Zachovat 
stávající využívání. 
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označení popis cílová společenstva, návrh opatření 

LBK 41 Částečně funkční lokální biokoridor vymezen 
v severozápadní a severní části k.ú. Jindřichův 
Hradec na lučních porostech, v severní části orná 
půda. 

Realizovat neexistující část biokoridoru 
výsadbou nespojitého rozvolněného 
porostu polních remízů. Respektovat 
strukturu a fragmentaci drobných lesních 
ploch a remízů v okolí.  

LBK 42 Funkční lokální biokoridor v katastru Jindřichův 
Hradec, zahrnuje mělkou údolnici s rybníky. 

Vodní, luční a pobřežní společenstva. 
Zachovat stávající využívání.Louky kosit 
nezalesňovat, revitalizace vodního toku, 
podpora mokřadů. 

LBK 48 Funkční biokoridor na lesní půdě v katastru 
Jindřichův Hradec 

Na lesní půdě ponechat stávající 
využívání. 

LBK 49 Funkční biokoridor místního významu vymezený 
v údolí Radouňského potoka na hranici katastrů 
Radouňka a Dolní Skrýchov. Pestrá mozaika 
krajinných formací, převažují mokřadní a luční 
společenstva, významně ruderalizovaná. 

Vodní, luční a pobřežní společenstva. 
Zachovat stávající využívání.  

Louky kosit nezalesňovat, revitalizace 
vodního toku, podpora mokřadů. 

LBK 50 Funkční biokoridor místního významu vymezený 
v údolí přítoku Radouňského potoka v katastru Dolní 
Skrýchov. Luční porosty, částečně ruderalizované, 
bariérový efekt plochy SÚS. 

Luční a pobřežní společenstva. Zachovat 
stávající využívání.  

Louky kosit nezalesňovat, revitalizace 
vodního toku, podpora mokřadů. 

LBK 51 Funkční biokoridor místního významu vymezený 
podél Ratmírovského potoka v katastru Radouňka 
(rybniční soustavě) a přilehlých lučních a lesních 
porostech. 

Vodní, luční a lesní společenstva. 
zachovat stávající využívání. 

LBK 52 Funkční biokoridor místního významu vymezený 
v k.ú. Radouňka na lesních a břehových porostech 
v údolí Ratmírovského potoka  

Mokřadní, luční a lesní společenstva. 
zachovat stávající využívání. 

LBK 53 Funkční biokoridor místního významu vymezený 
v severní části katastru Radouňka na lesních a 
břehových porostech v návaznosti na rybních Hroch. 

Mokřadní, luční a lesní společenstva. 
zachovat stávající využívání. 

V západní části doplnit výsadbou část 
biokoridoru. 

LBK 54 Funkční biokoridor místního významu vymezený 
v jihozápadní části  k.ú. Dolní Radouň na lesních a 
lučních porostech  

Mokřadní, luční a lesní společenstva. 
zachovat stávající využívání. 

LBK 55 funkční biokoridor místního významu vymezený 
v jihozápadní části  k.ú. Dolní Radouň podél jižního 
břehu rybníka Fejrar. 

Mokřadní, pobřežní a vodní společenstva. 
zachovat stávající využívání. 

LBK 56 Funkční biokoridor místního významu vymezený 
v jižní části k.ú. Dolní Radouň podél Radouňského 
potoka. Luční porosty, pobřežní remízy, pestrá 
mozaika společenstev. 

Luční, pobřežní a vodní společenstva. 
zachovat stávající využívání. 

LBK 57 Funkční lokální biokoridor vymezen v jihovýchodní 
části k.ú. Dolní Radouň na lesní půdě a lučních 
porostech. Vymezen podél soustavy drobných 
rybníků. 

Lesní, mokřadní, pobřežní a vodní 
společenstva. zachovat stávající 
využívání. 

LBK 58 Funkční biokoridor místního významu vymezený 
v zastavěném území  Dolní Radouň podél 
Radouňského potoka 

Luční, pobřežní a vodní společenstva. 
zachovat stávající využívání. 

LBK 59 Funkční biokoridor místního významu vymezený 
východně od zastavěné části k.ú. Dolní Radouň  
podél přítoku Radouňského potoka.   

Mokřadní, pobřežní a vodní společenstva. 
zachovat stávající využívání. 

LBK 60 Funkční lokální biokoridor vymezen ve východní části 
k.ú. Dolní Radouň na lesní půdě a lučních porostech. 
Ve střední části vymezen podél jižního břehu rybníka 
Přeslička. 

Lesní, mokřadní, pobřežní a vodní 
společenstva. zachovat stávající 
využívání. 

LBK 61 Funkční lokální biokoridor vymezen ve východní části 
k.ú. Dolní Radouň na lesní půdě.  

Lesní společenstva Ponechat stávající 
využívání. 
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označení popis cílová společenstva, návrh opatření 

LBK 62 Funkční lokální biokoridor vymezen v severozápadní 
části k.ú. Dolní Radouň na lesní půdě a lučních 
porostech.  

Ponechat stávající využívání, louky 
nezalesňovat. 

LBK 63 Funkční biokoridor místního významu vymezený 
v západní části  k.ú. Dolní Radouň podél západního 
břehu rybníka Hons a podél toku Radouňského 
potoka.. 

Mokřadní, pobřežní a vodní společenstva. 
zachovat stávající využívání. 

LBK 64 Částečně funkční lokální biokoridor vymezen 
v jihozápadní části k.ú. Dolní Radouň na lesní půdě a 
lučních porostech. Ve střední části orná půda podél 
regulovaného toku mezi Fejrarem a rybníkem Hons. 

Založit nefunkční část biokoridoru 
revitalizací toku.  

LBK 65 Částečně funkční lokální biokoridor vymezen 
v severozápadní a severní části k.ú. Děbolín na lesní 
půdě a lučních porostech. Ve střední části orná 
půda. 

Založit nefunkční část biokoridoru 
výsadbou nespojitého rozvolněného 
porostu polních remízů. Respektovat 
strukturu a fragmentaci drobných lesních 
ploch a remízů v okolí.  

LBK 66 Částečně funkční lokální biokoridor vymezen 
v severozápadní a severní části k.ú. Děbolín na lesní 
půdě a lučních porostech. Ve střední části orná 
půda. 

Založit nefunkční část biokoridoru 
výsadbou nespojitého rozvolněného 
porostu polních remízů. Respektovat 
strukturu a fragmentaci drobných lesních 
ploch a remízů v okolí.  

LBK 67 Funkční lokální biokoridor vymezen v severozápadní 
části k.ú. Děbolín na lesní půdě a lučních porostech.  

Ponechat stávající využívání, louky 
nezalesňovat. 

LBK 68 Funkční lokální biokoridor vymezen v severozápadní 
části k.ú. Děbolín na lesní půdě.  

Ponechat stávající využívání 

LBK 69 Funkční lokální biokoridor vymezen na západním 
okraji k.ú. Buk u Jindřichova Hradce na lesní půdě.   

Ponechat stávající využívání 

 

Úpravy a zm ěny prvk ů ÚSES, provedené p ři zpracování územního plánu 

ÚSES byl zpracován na základě koordinace podkladů z aktualizace územně analytických podkladů, 
územního plánu (r.1998) a jeho změn a ZÚR JčK. Při řešení územního plánu byly provedeny některé 
úpravy vyvolané koordinací záměrů v území a řešením požadavků na udržitelný rozvoj území, jak 
vyplynuly ze zpracovaných průzkumů a rozborů. 

Byly provedeny následující úpravy:  

• LBC 48 – respektována změna územního plánu – doplnění biocentra místního významu oproti 
zpracované oborové dokumentaci. 

• V případě rozdílného řešení oborové dokumentace a nadřazené dokumentace ZÚR JčK bylo 
respektováno řešení dle ZÚR JčK, např. řešení prostoru RBC U Malíře. 

• Jednotlivé skladebné části, zejména plochy biocenter, v maximální možné míře byly 
upřesněny na hranici pozemku katastrální mapy. 

 

H.4.3.  PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Řešené území se nachází v krajině s vyšším stupněm erozního ohrožení. Z tohoto důvodu jsou, na 
základě průzkumů, vytipovány lokality s potenciálním rizikem zvýšené vodní eroze (plochy 
protierozních opatření Y1 – Y11), které jsou navrženy k řešení formou technických opatření snižujících 
erozi půdy, zadržení vody v krajině a eliminaci projevů extravilánových vod. 
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H.5 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPAT ŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPE ČNOSTI 
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K PO ZEMKŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

V územním plánu jsou navrženy veřejně prospěšné stavby (VPS), veřejně prospěšná opatření (VPO), 
věcná břemena (VB) a asanace (AS), pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
Vymezené plochy a koridory byly vyhodnoceny z hlediska umístění jako nejvhodnější. 

 

H.5.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ DLE ZÚR 
JIHOČESKÉHO KRAJE 

Do územního plánu Jindřichův Hradec byly ze  ZÚR Jč Kraje převzaty a upřesněny následující veřejně 
prospěšné stavby pro  koridory dopravní a technické infrastruktury: 

� D 9 - homogenizace silnice I/23, severní obchvat Děbolína 

� D 12/a - I/34 východní obchvat Horního Žďáru 

� D 12/b - I/34 východní obchvat Jindřichova Hradce 

� D 75 - cyklostezka Studnice - Jindřichův Hradec 

� V 10 - vodovod Polště - Vydří – Polínko 

 

H.5.2. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ  

V územním plánu jsou vymezeny veřejně prosp ěšných stavby : 

� Dopravní infrastruktura – vymezené plochy a koridory (VD1 – VD21, VD23 – VD82, VD84, 
VD87 – VD90, VD93 – VD94) jsou nezbytné pro převedení průjezdné dopravy mimo obytná 
území, prostorové provázání jednotlivých částí sídel, zajištění komunikačního zpřístupnění a 
obsluhy stávajících a navrhovaných rozvojových ploch a lokalit motorovou a nemotorovou 
dopravou, pro zajištění komunikační prostupnosti krajiny, zpřístupnění pozemků i pro rozvoj 
rekreace a turistiky (cyklostezky, cyklotrasy). 

� Technická infrastruktura – vymezené plochy pro rozšíření skládky a čistírny odpadních vod 
(VT1 - VT6) jsou nezbytné pro zajištění obsluhy řešeného území technickou infrastrukturou 
(inženýrské sítě jsou zařazeny do kategorie věcné břemeno). 

V územním plánu jsou vymezena věcná b řemena:  

� Technická infrastruktura – vymezené koridory pro vodovod, kanalizaci, plynovod VTL a STL, 
nadzemní vedení elektrické energie VN (VB1 – VB29 ) jsou nezbytné pro zásobování i  
odvádění odpadních vod navrhovaných rozvojových ploch, posílení stávajících sítí a vedení 
ve stabilizovaných plochách. 

V územním plánu jsou vymezeny veřejně prosp ěšná opat ření:  

Opatření ke snížení ohrožení území povodněmi – plochy (VP1 - VP4) jsou vymezeny pro revitalizaci 
toku Řečičky v části Otín  a toku Radouňky v části Radouňky. Slouží k eliminaci rizik ohrožení území 
povodněmi. 

 

H.5.3. STAVBY A OPAT ŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPE ČNOSTI STÁTU 

Územní plán nevymezuje. 
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H.5.4. PLOCHY PRO ASANACI ÚZEMÍ 

V územním plánu je vymezena plocha  pro asanaci : 

� opuštěná plocha (plocha a nádvoří vedené v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha) umístěná v 
aktivní záplavové zóně vodního toku Nežárky – k.ú. Jindřichův Hradec (AS1)   

 

H.6. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P ŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby, u kterých je možné uplatnit předkupní právo bez 
možnosti vyvlastnění. Vymezené plochy byly vyhodnoceny z hlediska umístění jako nejvhodnější. 
Veřejně prospěšné stavby situované na pozemcích ve vlastnictví města byly z předkupního práva 
vypuštěny. 

V územním plánu jsou vymezeny veřejně prosp ěšné stavby s p ředkupním právem : 

Občanské vybavení – stavby veřejného občanského vybavení (rozšíření hřbitova PP2, školské 
zařízení PP3, plochy pro sport - hřiště PP5, PP6, PP8, PP10) jsou navrženy z důvodu již 
nevyhovujících stávajících zařízení či prostranství (rozšíření hřiště), nebo chybějících zařízení, 
chybějící či nedostatečné nabídky sportovního a rekreačního vyžití obyvatel v sídlech a okolí. 

Oproti předchozím etapám byly vypuštěny ty záměry, které jsou ve vlastnictví města (PP1, PP4, 
PP7, PP9). 

Veřejná prostranství – plochy veřejných prostranství jsou navrženy pro vymezení veřejných 
centrálních prostorů (náměstí, náves) a pro oddych obyvatel (PP11)  

Oproti předchozím etapám byly vypuštěny ty záměry, které jsou navrženy na plochách ve vlastnictví 
města (PP12, PP13). 

 

H.7. ÚZEMNÍ STUDIE 

Územní plán pro vybraná rozvojová území (plochy a koridory) vymezuje zpracování územních studií, 
které jsou podmínkou pro rozhodování v území.  To se týká rozvojových území: 

• Jarošovské předměstí 

• Jindřichův Hradec, západ 

• Jindřichův Hradec, sv. Václav 

• Otín – Kunifer, střed, u Jitky 

• Buk, jihozápad 

• Frankův Dvůr 

• Děbolín, severozápad 

• Políkno, severovýchod 

• Horní Žďár, sever 

• Radouňka - jih, západ, jihovýchod, průmyslová zóna 

• Jindřichův Hradec, centrum, IV., Nežárecká 

Oproti předchozím etapám byly vypuštěny studie rozvojových území v plochách výroby, v plochách 
zeleně a v ploše bydlení. Podrobnější řešení v těchto plochách bude zpracováno v jiných typech 
dokumentací - prováděcích projektů s prověřením a podrobnějším rozpracováním např. plánu 
generelu provozu, plánu výsadby apod. 

Oproti předchozím etapám je nově vymezeno zpracování územní studie na lávku pro cyklisty a 
pěší přes vodní plochu Vajgaru.  Cílem je prověření reálnosti a podmínek pro umístění  a realizaci 
lávky pro cyklisty a pěší přes Vajgar s propojením obytného území jižně od Vajgaru s centrem města 
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pro nemotorovou dopravu, její možné architektonické řešení ve vztahu k podmínkám zachování 
historických a architektonických hodnot a infrastruktury městské památkové rezervace.  

Tento námět současně vychází i z výsledků zpracované dokumentace „Zpracování komplexní 
koncepce dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec“, kde jako jeden z cílů a priorit dopravní 
obslužnosti města je: vytvo řit p ěší p řístup ze sídlišt ě Vajgar mimo Víde ňskou ulici a posílit 
postavení hromadné, p ěší a cyklistické dopravy v centru m ěsta. 

 

H.8. REGULAČNÍ PLÁNY 

Pro centrální prostor Jindřichova Hradce byl zpracován regulační plán a jeho změna: 

• Regulační plán městské památkové rezervace Jindřichův Hradec  
(nabyl účinnosti 21.12.2006) 

• Regulační plán městské památkové rezervace Jindřichův Hradec, Změna č. 1  
(nabyl účinnosti 21.9.2012) 

Územní plán nevymezuje zpracování nového regulačního plánu. 
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I. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zastavěná území města Jindřichův Hradec a jeho místních částí jsou dostatečně a účelně využívána. 
Území městské památkové rezervace má kompaktní urbanistické uspořádání sevřené do prostorově 
úzkých místních komunikací. Také zástavba navazující na historické jádro města má charakter 
uzavřených bloků s vnitřními dvorními prostory, postupně zahušťovanými dalšími objekty. Výjimkou je 
plocha trojúhelníkového tvaru při ulici Miřiovského, která zůstala nezastavěná. Územní plán ji navrhuje 
využít pro občanskou vybavenost. 

Plochy v sídlištích Pod kasárny, Vajgar a Hvězdárna není možno zahušťovat dalšími objekty pro 
bydlení. Nezastavěné plochy budou využity pro funkce občanského vybavení a sportu. 

Nové zastavitelné plochy je tedy nutno vymezit v návaznosti na současně zastavěné území. 

Obdobně je možno hodnotit i urbanistické uspořádání místních částí Jindřichova Hradce. Venkovská 
sídla mají řadovou zástavbu zemědělskými usedlostmi, bez volných proluk. Nové zastavitelné plochy 
navazují na současně zastavěné území. Vymezení a plošný rozsah zastavitelných ploch odpovídá 
postavení a významu jednotlivých sídel ve struktuře osídlení. 

Územní plán zapracovává rovněž záměry vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace – 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (záměry na dopravní stavby, záměr ploch bydlení na 
Jarošovském předměstí). 

Ochrana volné krajiny je zajišťována návrhem etapizace výstavby. Jsou vymezeny tři etapy výstavby a 
určeny podmínky čerpání ploch. Plochy zařazené do II. a III. etapy je možno čerpat až po zastavění 
80% výměry navazujících ploch předchozích etap. Další plochy jsou zařazeny do územních rezerv 
s dlouhodobým časovým horizontem využití. 

VÝPOČET POTŘEBY NOVÝCH BYTŮ 

Výpočet potřeby nových bytů vychází z jedné z priorit Programu rozvoje Jč. Kraje - rozvoj měst 
velikostní kategorie 20 – 40 tis. obyvatel. 

Prognóza obyvatelstva podle krajů do r. 2025 

kraj, ČR 
2001 1.1.2005 2010 2015 2020 2025 

absolutní počet obyvatel 

Hlavní město Praha 1 169 106 1 170 571 1 180 000 1 185 000 1 190 000 1 187 000 

Středočeský kraj 1 122 473 1 144 071 1 185 000 1 213 000 1 230 000 1 225 000 

Jiho český kraj 625 267  625 712 631 000 633 000 631 000 628 000 

Plzeňský kraj 550 688 549 618 559 000 564 000 560 000 550 000 

Karlovarský kraj 304 343 304 588 306 000 306 000 305 000 303 000 

Ústecký kraj 820 219 822 133 835 000 842 000 838 000 830 000 

Liberecký kraj 428 184 427 563 431 000 432 000 430 000 427 000 

Královéhradecký kraj 550 724 547 296 545 000 542 000 540 000 536 000 

Pardubický kraj 508 281 505 285 503 000 500 000 498 000 492 000 

Vysočina 512 143 510 114 509 000 506 000 503 000 500 000 

Jihomoravský kraj 1 134 786 1 130 240 1 133 000 1 133 000 1 131 000 1 128 000 

Olomoucký kraj 643 817 639 423 638 000 636 000 634 000 631 000 

Zlínský kraj 595 010 590 706 588 000 585 000 582 000 578 000 

Moravskoslezský kraj 1 265 019 1 253 257 1 240 000 1 225 000 1 212 000 1 202 000 

Česká republika 10 230 060 10 220 577 10 283 000 10 302 000 10 284 000 10 217 000 

Pramen: ČSÚ, prognóza krajů - vlastní výpočty ÚRS PRAHA, a.s. 

Dle prognózy bude počet obyvatel v Jihočeském kraji stagnovat nebo spíše mírně klesat. Pro výpočet 
potřeby bytů do r. 2025 budeme uvažovat počet obyvatel 23 000 a počet trvale obydlených bytů 8 149 
(dle sčítání lidu, bytů a domů - r. 2001). 
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Potřeba nových byt ů do r. cca 2025: 

počet obyvatel:  23 000 

trvale obydlené byty: 8 149 

Při návrhu počtu nových bytů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu stávajícího bytového fondu, nárůst 
počtu obyvatel, počet cenzových domácností1, přebydlenost bytů a předpokládaný úbytek bytů 
(asanace): 

Dle celostátních prognóz lze očekávat tyto tendence v bydlení: 

• počet domácností se bude zvyšovat 

• nejvíce se zvýší počet domácností jednotlivců 

• průměrnou velikost cenzové domácnosti lze očekávat 2,2 osob 

• předpokládá se odpad bytového fondu cca 0,6%, čemuž odpovídá cyklus obnovy 170 let 

• míra soužití zůstane na stejné úrovni 

Dle této prognózy by bylo v Jindřichově Hradci potřeba bytů: 

• obložnost2         2,2 osob/byt 

• potřeba bytů pro 23 000 obyvatel při 10% soužití cenzových domácností: 9 000 bytů 

23000 : 2,2 = 10455 

10% z 10455 je cca 1045 

10455 – 1045 = 9410 

• disponibilní počet bytů v r. 2025 (odečten odpad ve výši 15*0.006*8149) 7 416 bytů 

15*0.006*8149 – 15 = počet let (2010 – 2025), 0,006 = % odpadu, 8149 = trvale obydlené byty 

• cca do r. 2015 je potřeba       1 994 bytů 

9410 – 7416 = 1994 

pro období do r. 2025 je t řeba navrhnout nové plochy pro bydlení pro cca 2 000  nových byt ů 

celkový po čet trvale obydlených byt ů bude v r. 2025 cca 9 416 (7 416 + 2 000) 

• nárůst počtu bytů o: 21% 

2000 : 7416 = 0,212 = 21% 

V případě, že budeme uvažovat (s ohledem na charakter území) rozložení bytů v rodinných domech 
70% a bytových domech 30%: 

• počet bytů v rodinných domech: 1400 

• počet bytů v bytových domech: 600 

                                                      
1    cenzová domácnost -  lidé společně bydlící a hospodařící, kteří jsou navíc spojeni příbuzenskými vztahy. 
2  ve vyspělých zemích EU se hodnota průměrného počtu obyvatel na jeden trvale obydlený byt (obložnost) pohybuje 

v současnosti okolo hodnot 2,0 - 2,4 obyvatel/byt, průměrná obložnost bytů v ČR je cca 2,6 (zdroj MMR). 
Obložnost bytů v řešeném území by se měla výrazně snížit z dnešní hodnoty cca 2,7 na 2,2 k roku 2025. Navržená hodnota 
2,2 je v souladu s trendem ČR i EU, kde dochází k setrvalému poklesu obložnosti bytů. Nízká hodnota navíc vyplývá ze 
snahy posilovat bydlení městského charakteru (na úkor bydlení venkovského a související negativní suburbanizace) a 
zvýšení standardu bydlení. 



Odůvodnění územního plánu Jindřichův Hradec 

 76

 počet bytů obložnost počet 
obyvatel 

počet 
obyvatel / ha 

průměrná 
velikost 
parcely3 

cca potřebná 
plocha (ha) 

rodinné domy 1 400 2,2 3 080 - 950 m2 133 

bytové domy 600 2,2 1 320 200 - 7 

celkem 2 000 - 4 400 - - 140 

• celková potřebná plocha: 140 ha + 25% (35 ha) = 175 ha 

25% = související veřejná infrastruktura (občanské vybavení, dopravní a technická infrastruktura, 
ostatní veřejná prostranství + veřejná zeleň…) – vyplývá z vysokého zastoupení smíšených ploch 

175 ha + 20% (35 ha) = 210 ha 

20% = nedostupné pozemky, konkurence… 

V ÚP Jindřichův Hradec jsou navrženy obytné plochy (plochy bydlení, plochy smíšené obytné)  
o celkové výměře cca 206 ha 

 

 

 

 

 

                                                      
3    včetně veřejných prostranství nezbytných pro obsluhu pozemků 
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J. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST.1 SZ),  
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ  

 

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Jihočeského 
kraje, nejsou předmětem řešení územního plánu Jindřichův Hradec. 
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K. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA  

K.1  VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond je provedeno ve smyslu zákona 
č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 48 Ministerstva životního prostředí ze dne  22.2.2011 a společného 
metodického doporučení MMR a MŽP (červenec 2011). 

Způsob identifikace lokalit záboru rozvojových lokalit  v grafické části dokumentace 

Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu. Členěny jsou: 

Zxx  – lokality záboru ZPF – zastavitelné plochy  

Pxx  – lokality záboru ZPF – plochy p řestavby   

Plochy změn v krajině - založení prvků ÚSES (E), plochy smíšené nezastavěného území – krajinná 
zeleň (NK) a plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské (NZ); dle společného metodického 
doporučení MMR a MŽP se zábor nevyhodnocuje.  

Územní rezervy – nejsou předmětem vyhodnocení záborů ZPF 

Kvalita zem ědělského p ůdního fondu  

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky.  

Zemědělské půdy s vysokou úrovní ochrany (v I. a II. třídě ochrany) jsou v území zastoupeny zejména 
severozápadně od zastavěného území Jindřichova Hradce. 

Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba 
odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb. (příloha A). 

Z půdních jednotek jsou zde v 7. klimatickém regionu zastoupeny: 

HPJ 21. Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na 
lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech  

HPJ 22. Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá 
hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející  

HPJ 23. Regozemě arenické a kambizemě arenické, v obou případech i slabě oglejené na 
zahliněných píscích a štěrkopíscích nebo terasách, ležících na nepropustném podloží jílů, slínů, flyše i 
tercierních jílů, vodní režim je značně kolísavý, a to vždy v závislosti na hloubce nepropustné vrstvy a 
mocnosti překryvu  

HPJ 27. Kambizemě modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu, brdském 
kambriu, flyši, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy výsušné  
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HPJ 29. Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, 
svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně 
skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry  

HPJ 32. Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, 
minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké 
lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu  

HPJ 40. Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou 
skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici  

HPJ 47. Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k 
dočasnému zamokření  

HPJ 50. Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách 
(které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se 
sklonem k dočasnému zamokření  

HPJ 51. Kambizemě oglejené a pseudoglej modální na zahliněných štěrkopíscích, terasách a 
morénách, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s 
nepravidelným vodním režimem závislým na srážkách  

HPJ 52. Pseudogleje modální, kambizemě oglejené na lehčích sedimentech limnického tercieru 
(sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny), často s příměsí eolického materiálu, zpravidla jen 
slabě skeletovité, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, se sklonem k dočasnému převlhčení  

HPJ 53. Pseudogleje pelické planické, kambizemě oglejené na těžších sedimentech limnického 
tercieru (sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny), středně těžké až těžké, pouze ojediněle 
středně skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamokřené  

HPJ 56. Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na 
nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez 
skeletu, vláhově příznivé  

HPJ 58. Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo 
středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění 
příznivé  

HPJ 64. Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních 
uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně 
těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité  

HPJ 65. Gleje akvické, histické, modální zrašelinělé, organozemě glejové na nivních uloženinách, 
svahovinách, horninách limnického tercieru i flyše, lehké až velmi těžké s vyšším obsahem 
organických látek, vlhčí než HPJ 64  

HPJ 67. Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých 
depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, 
zaplavované, těžko odvodnitelné  

HPJ 68. Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních 
uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, 
středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim  
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HPJ 71. Gleje fluvické, fluvizemě glejové, stejných vlastností jako HPJ 70, avšak výrazně vlhčí při 
terasových částech úzkých niv  

HPJ 72. Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženinách, středně těžké až 
velmi těžké, trvale pod vlivem hladiny vody v toku 

Schéma zastoupení  zem ědělských p ůd I. a II. třídy ochrany v území 

 

 

Ze schématu je patrné převažující zastoupení půd s I. a II. třídou ochrany. Jejich územní rozsah je 
vysoký. Územní plán respektuje kontinuitu vývoje území a většina ploch navržených k zástavbě 
vychází z územního plánu (r. 1998), který situoval rozvoj ploch pro bydlení v Jindřichově Hradci 
v severovýchodním až východním sektoru, na sever od Jindřichova Hradce a podél západní hranice 
zastavěného území. Ve většině případů se jedná o území, kde je zastoupení kvalitních zemědělských 
půd relativně nižší. Obdobně je řešen návrh i v místních částech, např. Dolní Radouni, kde je rozvoj 
ploch řešen na východním okraji, v místech s nižší bonitní třídou. V případě Buku nelze realizovat 
rozumný rozvoj sídla bez záboru zemědělské půdy I. nebo II. třídy ochrany.  

Struktura ploch s navrhovanou změnou způsobu vyžití a jejich průmět do dotčených tříd ochrany 
odráží relativně vysoký podíl zemědělských ploch  v I. třídě ochrany. 

Při vyhodnocení jednotlivých lokalit byla použita účelová katastrální mapa za jednotlivá katastrální 
území. Kvalita zemědělské půdy byla určena dle podkladu BPEJ poskytnutých z územně analytických 
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podkladů ORP Jindřichův Hradec. Rozsah jednotlivých ploch, jejich výměra v zastavěném území, 
podíl zemědělské a nezemědělské půdy, případně podíl ploch PUPFL byl určen topologickými 
operacemi GIS. Zejména výměra jednotlivých BPEJ, a tedy i tříd ochrany, v rámci lokalit je zatížen 
chybou zdrojových dat. Podíl ploch ZPF v rámci jednotlivých ploch byl vyhodnocen dle podkladu KN 
platné v době zpracování příslušné fáze ÚP a nemusí se shodovat se součtem výměr příslušných tříd 
ochrany v lokalitě. 

VZTAH ZPRACOVANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, PODKLAD Ů A NADŘAZENÉ 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE KE KONCEPCI TOHOTO ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Územní plán města Jindřichův Hradec byl schválen v roce 1998. V období do roku 2011 bylo ještě 
zpracováno a schváleno (vydáno) 21 změn. 

Dle § 102, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vlastníkovi pozemku, jehož 
určení k zastavění bylo zrušeno na základě změny územního plánu nebo vydáním nového územního 
plánu, náleží náhrada. Povinnost poskytnout náhradu za změnu v území upravuje novela stavebního 
zákona – zákon č. 350/2012 Sb. V odst. 3 tohoto zákona je stanovena lhůta 5 let od nabytí účinnosti 
územního plánu nebo jeho změny, limitující nárok na náhradu. 

Nově zpracovaný územní plán  Jindřichův Hradec respektuje vazbu na územní plán schválený r. 1998 
včetně jeho změn. Začleňuje do územního plánu plochy, které byly obsaženy v územním plánu 
(r. 1998) a jeho změnách – a do současné doby nebyly zastavěny. Zachovává tedy dlouhodobou 
kontinuitu rozvoje města. K plochám navrženým k odnětí v územním plánu (r. 1998) i jeho změnám 
byl vydán souhlas s odnětím dle § 5 zákona č. 334/1992 Sb. 

Další územně plánovací dokumentací a podklady, které stavební zákon ukládá respektovat, jsou 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (vydány 13. 9. 2011) a Politika územního rozvoje 
(Usnesení vlády ČR č. 929/2009 Sb.). Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují koridory 
pro přeložky významných dopravních tras i plochy nadmístního významu. 

Do nového územního plánu jsou dále zapracovány vybrané návrhy vycházející z dokumentace 
„Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec“, kterou pořizoval 
Městský úřad Jindřichův Hradec. I tyto navrhované záměry nárokují odnětí zemědělského půdního 
fondu. 

Lokality navrhované nad rámec ploch odsouhlasených v územním plánu (r. 1998) a jeho 
změnách a jejich zábor dle t říd ochrany 

Navrhovaný 
způsob 
využití 

Lokalita 
Třída ochrany [ha] 

I. II. III. IV. V. 

BI Z132, Z177, Z179, Z316, Z317 2,441 0,000 0,000 0,000 0,029 

DL Z127 0,069 0,000 1,962 0,000 0,000 

DP Z285, Z466, Z467, Z470, Z471 0,456 0,000 0,210 0,000 0,000 

DS 
Z120, Z312, Z338, Z341, Z351, Z372, Z401, Z402, Z403, 
Z464, Z484, Z492, Z493 2,660 0,038 1,749 1,713 0,586 

DU 
Z253, Z274, Z286, Z294, Z373, Z375, Z394, Z41, Z414, 
Z423, Z440, Z465, Z472, Z473, Z474, Z475, Z476, Z487 1,178 0,073 1,463 0,000 0,393 

OK Z121, Z229, Z456, Z496, Z83 2,035 0,031 5,357 0,000 0,480 

OS Z381, Z382, Z384, Z389 0,094 0,724 0,389 0,000 0,000 

OV Z390, Z439, Z478, Z503 1,402 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Navrhovaný 
způsob 
využití 

Lokalita 
Třída ochrany [ha] 

I. II. III. IV. V. 

PV 

Z116, Z117, Z122, Z144, Z178, Z187, Z193, Z209, Z224, 
Z225, Z247, Z282, Z290, Z298, Z299, Z315, Z327, Z330, 
Z331, Z39, Z391, Z393, Z399, Z400, Z405, Z415, Z420, 
Z425, Z436, Z441, Z443, Z449, Z451, Z489, Z490, Z491, 
Z77 1,515 0,623 1,300 0,294 0,890 

RH Z267, Z421 0,000 0,000 0,000 0,000 0,344 

RS Z482, Z488 0,000 1,152 0,461 0,000 0,000 

RZ Z406, Z442 0,000 0,000 2,044 0,000 0,632 

SC Z485, Z486 0,000 0,000 0,000 0,130 0,192 

SM Z210, Z211, Z339, Z340, Z40, Z483 9,415 0,000 6,713 0,000 2,137 

SV 

Z115, Z145, Z161, Z166, Z168, Z185, Z186, Z188, Z189, 
Z190, Z191, Z195, Z197, Z199, Z200, Z203, Z220, Z222, 
Z223, Z227, Z231, Z236, Z246, Z283, Z284, Z289, Z300, 
Z321, Z325, Z368, Z379, Z392, Z395, Z446, Z447, Z458, 
Z459, Z460, Z494, Z497, Z501, Z502, Z75, Z76, Z94 5,782 5,449 9,917 4,624 2,513 

T Z207, Z323, Z417, Z422 5,539 0,184 1,585 0,000 0,345 

VP Z426, Z461, Z462, Z463, Z479, Z480 12,426 0,000 1,561 0,000 0,000 

VS Z128, Z133, Z277, Z369, Z386 0,236 0,315 1,575 0,000 0,327 

VZ Z254, Z255, Z495 0,272 0,000 0,000 0,000 0,000 

W Z205, Z206 0,166 0,000 0,001 0,000 0,000 

ZI 
Z108, Z213, Z221, Z226, Z250, Z293, Z324, Z343, Z380, 
Z416, Z424, Z428, Z435, Z445, Z450, Z498, Z499, Z504 2,399 0,338 0,823 0,866 2,723 

ZP Z434, Z438, Z452 1,347 0,010 1,090 0,000 0,018 

ZZ Z194, Z237, Z396, Z500, Z505, Z506 1,712 0,148 0,455 0,000 0,486 

Celkem   51,143 9,085 38,655 7,627 12,095 

 

 

Celkový zábor ploch navrhovaných nad rámec ploch odsouhlasených v územním plánu (r.1998)  
a jeho změnách v ÚP:         118,605 ha 

Bilance z předchozích etap: 

- celkový zábor ploch ke 2. veřejnému jednání (USB Brno, 2011):   134,922 ha 

- celkový zábor ploch ke 2. společnému jednání (Atelier T-plan, 2013):   105,580 ha 

- celkový zábor ploch ke 3. veřejnému jednání (Atelier T-plan, 2013):  119,086 ha 

 

Odůvodnění změn: 

- ke zvýšení záborů mezi etapou ke 2. společnému jednání (Atelier T-plan, 2013) - celkem 
105,580 ha) a 3. veřejnému jednání (Atelier T-plan, 2013) - celkem 119,086 ha) dochází 
v důsledku zařazení dalších zastavitelných ploch požadovaných Výborem pro územní plán 
MěÚ Jindřichův Hradec, 

- ke snížení záborů mezi výsledným návrhem ÚP – 118,772 ha a etapou ke 3. veřejnému 
jednání dochází v důsledku vypořádání námitek a připomínek pořizovatelem a z toho 
vyplývající vypuštění vybraných záměrů, 

- zábor ZPF je v obou etapách pro 2. společné a 3. veřejné jednání (Atelier T-plan, 2013) 
nižší, než vykazuje návrh územního plánu pro 2. veřejné jednání (USB Brno, 2011, tj. 
celkem 134,922 ha). 
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Celkový rozsah záborů ploch ve výsledném návrhu ÚP splňuje požadavek ochrany ZPF Krajského 
úřadu Jč kraje: „nepřekračovat výměru záboru z roku 2011“.  

Podrobný rozsah a vyhodnocení jednotlivých lokalit je patrné z tabelárního vyhodnocení jednotlivých 
lokalit v kap. K.3.  Do záboru jsou zařazeny též všechny plochy obsažené v územním plánu (r. 1998) a 
jeho změnách, které do současné doby nejsou zastavěny. U jednotlivých ploch, které jsou již 
obsažené v územním plánu (r. 1998) nebo v jeho změnách a to v plném rozsahu, případně v dílčím 
rozsahu, je v kap. K.3. v tabulce Souhrnné vyhodnocení v posledním sloupci „Vztah k územnímu 
plánu (r. 1998) včetně změn“ uvedena informace: „zahrnuto“ – tzn. v plném rozsahu, příp. „zčásti 
zahrnuto“ – tzn. v omezeném rozsahu.  

Způsob vyhodnocení dopravních staveb - předpokládaný zábor ZPF je v souladu se Společným 
metodickým pokynem MMR a MŽP (červenec 2011) vyčíslen jako násobek délky osy dopravní stavby 
a předpokládané průměrné šířky dopravní stavby. 

Údaje o záboru ZPF podle navrženého zp ůsobu využití - zastavitelné plochy 

Způsob 
využití 

Úhrnná vým ěra lokality [ha] 

celkem v zastav ěném území  mimo zastav ěné 
území zemědělská p ůda nezem ědělská p ůda 

BI 11,185 0,703 10,482 10,093 1,092 
DL 2,176 0,000 2,176 2,031 0,145 
DP 1,340 0,471 0,868 1,022 0,317 
DS 21,061 1,890 19,171 12,443 8,618 
DU 10,025 0,985 9,040 4,363 5,662 
OH 2,051 0,000 2,051 2,051 0,000 
OK 22,814 2,659 20,155 21,804 1,009 
OS 2,979 1,479 1,499 1,932 1,047 
OV 1,644 0,242 1,402 1,402 0,242 
PV 23,421 7,866 15,555 13,515 9,907 
RH 2,833 0,000 2,833 0,894 1,939 
RS 23,857 0,607 23,250 23,604 0,253 
RX 14,157 0,001 14,156 14,155 0,001 
RZ 2,747 0,000 2,747 2,731 0,016 
SC 0,425 0,425 0,000 0,425 0,000 
SM 90,609 5,403 85,205 89,256 1,353 
SV 85,741 12,144 73,598 79,864 5,877 
T 9,601 0,000 9,601 9,179 0,423 

VP 28,063 0,000 28,063 27,305 0,758 
VS 53,478 0,702 52,775 50,075 3,403 
VZ 1,182 0,000 1,182 0,280 0,903 
W 2,283 0,000 2,283 0,167 2,116 
ZI 24,611 0,757 23,854 23,943 0,668 
ZP 5,541 1,995 3,546 5,541 0,000 
ZZ 4,145 0,154 3,991 3,935 0,210 

Celkem  447,969 38,484 409,485 402,009 45,960 

 

Celkový zábor zastavitelných ploch v ÚP:    447,9696 ha 
 z toho ZPF:  402,009 ha 

Bilance předchozích etap: 

- celkový zábor ploch ke 2. veřejnému jednání (USB Brno, 2011):  448,218 ha 

z toho ZPF:  402,695 ha 

- celkový zábor ploch k 2. společnému jednání (Atelier T-plan, 2013):  554,430 ha 

z toho ZPF:  415,956 ha 

- celkový zábor ploch ke 3. veřejnému jednán (Atelier T-plan, 2013):  448,218 ha 

z toho ZPF:   402,695 ha 
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Odůvodnění změn: 

- v záborech ke 2. společnému jednání (Atelier T-plan, 2013) jsou zahrnuty plochy z 
Územního plánu města Jindřichův Hradec (1998), které dosud nebyly zastavěny, ale v 
návrhu územního plánu ke 2. veřejnému jednání (USB Brno, 2011) nebyly do zastavitelného 
území začleněny, 

- v záborech ke 2. společnému jednání (Atelier T-plan, 2013) jsou začleněny plochy změn 
v krajině v rozsahu uvedeném v návrhu územního plánu ke 2. veřejnému jednání (USB 
Brno, 2011), 

- v záborech ke 3. veřejnému jednání (Atelier T-plan, 2013) byly některé plochy dle 
požadavku orgánu ochrany ZPF převedeny do územních rezerv (zábor se nehodnotí), 

- v záborech ke 3. veřejnému jednání (Atelier T-plan, 2013) byly ve smyslu Metodiky MMR a 
MŽP (2011) vypuštěny ze záborů ploch změn v krajině, 

- v záborech ke 3. veřejnému jednání (Atelier T-plan, 2013) jsou ve smyslu Metodiky MMR a 
MŽP (2011) hodnoceny dopravní stavby (vymezené v koridorech) předpokládanou délkou 
osy stavby a průměrnou šířkou stavby daného záměru, 

- v záborech ke 3. veřejnému jednání (Atelier T-plan, 2013) zůstávají zahrnuty zábory parcel 
menších než 0,2 ha (v souhrnné tabulce v Kap. 3 uvedena poznámka), které byly obsaženy  
v návrhu  územního plánu ke 2. veřejnému jednání (USB, 2011) i v návrhu ke 2. 
společnému jednání (Atelier T-plan, 2013); podle Metodiky MMR a MŽP (2011) tyto malé 
pozemky není nutno vyčíslit v záborech, 

- k mírnému snížení záborů ve výsledném návrhu ÚP dochází v důsledku vypořádání 
námitek a připomínek pořizovatelem a z toho vyplývající vypuštění vybraných záměrů. 

 

Celkový rozsah záborů ploch navrhovaných v ÚP splňuje požadavek ochrany ZPF Krajského úřadu Jč 
kraje: „nepřekračovat výměru záboru z roku 2011“.  

 

Celkový rozsah záboru ZPF v zastavitelných plochách  dle jednotlivých kultur a t říd ochrany  
v katastrálních územích a za obec 

Katastrální území  

Zábor ZPF podle kultur [ha] 
ZPF 

celkem 
[ha] 

Zábor ZPF podle t řídy ochrany [ha] 

orná p ůda 
trvale 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

Buk 21,185 0,539 7,101 2,160 30,984 12,190 0,259 9,689 0,000 8,825 
Děbolín 21,252 0,000 5,105 0,676 27,200 11,361 0,854 2,757 10,776 1,396 
Dolní Radouň 4,401 0,000 6,762 0,022 11,185 0,921 0,124 6,489 0,000 3,639 
Dolní Skrýchov 10,614 0,885 2,526 1,383 15,408 13,117 1,815 0,475 0,000 0,000 
Horní Žďár 14,162 0,000 3,402 0,000 17,565 7,377 1,565 6,717 0,000 1,298 
Jindřichův Hradec 119,873 0,000 45,166 1,774 166,813 57,107 10,181 75,907 0,130 22,974 
Matná 0,053 0,000 0,962 0,188 1,203 0,000 0,002 0,756 0,027 0,417 
Otín 47,534 0,000 11,917 2,691 62,141 25,381 4,872 23,220 0,000 7,673 
Políkno 8,099 0,000 1,564 1,229 10,893 0,000 6,388 0,850 2,213 1,441 
Radouňka 49,729 0,000 7,174 1,882 58,785 23,064 0,036 32,122 0,000 3,552 
Celkem  296,903 1,424 91,679 12,004 402,177 150,518 26,095 158,981 13,147 51,214 
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Plochy p řestavby 

Mimo návrhové plochy zastavitelné (Z) jsou v územním plánu vymezeny plochy přestavby. Jedná se o 
plochy v zastavěném území s drobnými lokalitami zemědělské půdy.  

V průběhu prací v r. 2013 byly všechny plochy přestavby prověřeny a plochy bez staveb s výhradním 
zastoupením zemědělské půdy byly zařazeny do zastavitelných ploch Z. 
 

Údaje o záboru ZPF podle navrženého zp ůsobu využití - plochy p řestavby 

Způsob využití 
Úhrnná vým ěra lokality [ha] 

celkem v zastav ěném území  mimo zastav ěné 
území zemědělská p ůda nezemědělská 

půda 
BI 1,736 1,736 0,000 1,635 0,100 
DP 0,357 0,357 0,000 0,000 0,357 
OK 0,793 0,793 0,000 0,000 0,793 
OV 1,102 1,102 0,000 0,000 1,102 
PV 2,789 2,789 0,000 1,903 0,886 
RH 3,512 3,512 0,000 0,000 3,512 
RS 1,145 1,145 0,000 0,891 0,255 
SC 1,654 1,654 0,000 0,760 0,894 
SM 2,139 2,139 0,000 1,763 0,376 
SV 0,106 0,106 0,000 0,000 0,106 
VP 4,396 4,197 0,199 0,000 4,396 
VS 7,349 7,349 0,000 1,632 5,718 
ZP 1,129 1,129 0,000 0,188 0,941 

Celkem  28,208 28,009 0,199 8,772 19,437 

 

Celkový zábor ploch přestavby v ÚP:    28,208 ha 
 z toho ZPF:  8,772 ha 

Bilance předchozích etap: 

- celkový zábor ploch ke 2. veřejnému jednání (USB Brno, 2011):  9,654 ha 

 toho ZPF:  7,670 ha 

- celkový zábor ploch ke 2. společnému jednání (Atelier T-plan, 2013):  32,476 ha 

z toho ZPF:  10,756 ha 

- celkový zábor ploch ke 3. veřejnému jednání (Atelier T-plan, 2013):  28,109 ha  

z toho ZPF:   8,672 ha 

 

Odůvodnění změn: 

- v záborech ke 2. společnému jednání (Atelier T-plan, 2013) je vyjádřena celková plocha 
lokality dotčená přestavbou, 

- v záborech ke 3. veřejnému jednání (Atelier T-plan, 2013) je výměra snížena, neboť 
aktualizací zastavěného území k 1.1.2013 byly plochy s již realizovanými novými stavbami 
zahrnuty do zastavěného území, 

- vyšší výměra záborů ke 3. veřejnému jednání (Atelier T-plan, 2013) oproti návrhu ke 2. 
veřejnému jednání (USB Brno, 2011) prokazuje snahu o intenzivnější využití zastavěných 
ploch. 
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Plochy zm ěn v krajin ě 

Dle Společného metodického pokynu MMR a MŽP (červenec 2011) se zábor pro změny v krajině 
nevyhodnocuje (tj. plochy vodní a vodohospodářské, plochy přírodní, plochy zemědělské, plochy 
lesní,  plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň, plochy smíšené nezastavěného území 
– zemědělské). 

Údaje o areálech a objektech staveb zem ědělské prvovýroby 

Areály zemědělské výroby se nacházejí jak v Jindřichově Hradci, tak v místních částech. Zemědělská 
prvovýroba je zaměřena na živočišnou i rostlinnou výrobu. Plochy areálů jsou respektovány, některé 
nevyužívané areály jsou navrženy pro smíšené využití (VS).  

Uspo řádání zem ědělského p ůdního fondu a pozemkové úpravy 

V řešeném území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Zpracované jednoduché 
pozemkové úpravy jsou zapracovány do návrhu územního plánu. 

Opatření k zajišt ění ekologické stability 

Vymezeny jsou erozně ohrožené plochy, kde jsou rámcově stanoveny zásady obhospodařování, pro 
snížení rizika vodní eroze. 

Při návrzích byl brán zřetel na riziko erozního ohrožení v území. Plochy a liniové stavby jsou 
navrhovány s ohledem na tuto skutečnost.  

Nároky na zábor zemědělského půdního fondu realizací prvků ÚSES a protierozních opatření 
dosahují souhrnné hodnoty cca 60 ha za celé řešené území. Jedná se zejména o doplnění ploch 
krajinné zeleně v  katastru Děbolín, realizaci regionálního biocentra Lišný Dvůr v katastru Jindřichova 
Hradce apod.  

Síť zemědělských ú čelových komunikací 

V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. Při realizaci záměrů je 
nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny.  

Investice do p ůdy 

V řešeném území jsou realizovány velkoplošné zavlažovací systémy, na části ploch i odvodnění.  Je 
nutno zajistit taková opatření, aby byla zajištěna funkčnost melioračního systému. 

 

ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ V POROVNÁNÍ S JINÝMI MOŽNÝMI 
VARIANTAMI 

Mezi hlavní dokumentace a podklady, které byly zapracovány do návrhu koncepce územního plánu 
města, patří: 

• ZÚR Jč Kraje  - respektování záměrů z nadřazené dokumentace: 

- plocha nadmístního významu (Jarošovské předměstí) 

- řešení nadřazeného dopravního skeletu – přeložky silnic I/23 a I/34, rezervní plochy pro 
úpravu trasy železnice a přeložku silnice I/23 (severní obchvat) 

- trasy sítí nadřazené technické infrastruktury 

• Program rozvoje Jiho českého kraje , Program rozvoje m ěsta Jind řichův Hradec  - 
respektování záměrů rozvojových programů, ukládajících rozvoj urbánních prostorů, přičemž 
jednou z priorit je rozvoj měst velikostní kategorie 20 – 40 tis. obyvatel. 
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Pro naplnění těchto požadavků je nutno: 

- udržet a rozvíjet kvalitní životní prostředí 

- připravit nabídku ploch pro vytváření pracovních míst a adekvátních ploch pro bydlení  

- vymezením ploch pro bydlení ve vazbě na město zamezit nežádoucí suburbanizaci. 

Při zpracování územního plánu města byl brán zřetel na základní rozvojovou strategii kraje, 
jejímž smyslem je podpora konkurenceschopnosti Jihočeského kraje posilováním atraktivity jeho 
území pro podnikání i investice, dynamizací lidských zdrojů a zkvalitňováním životních podmínek 
obyvatel při respektování principů udržitelného rozvoje. Navrhovaná koncepce rozvoje svým 
komplexním řešením (s důrazem na vyvážený vztah hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti 
a kvalitních životních podmínek) umožňuje růst města (včetně zvýšení počtu obyvatel) v souladu 
s rozvojovými programy. 

• Územní plán a jeho zm ěny  – při zpracování územního plánu je zachována kontinuita s  územním 
plánem (r. 1998) včetně změn. Kontinuální rozvoj je důležitým faktorem pro stabilizaci 
hospodářské a průmyslové základny města a souvisejícího sociálně demografického prostředí. 

Hlavní rozvojové plochy jsou převzaty a doplněny o nové záměry. Vazba na plochy 
odsouhlasené v ÚP (r. 1998) nebo jeho změnách je uvedena u každé lokality v tabulkové části 
v kolonce „Vztah k územnímu plánu (r. 1998) včetně změn“.  

Strategické a kapacitní plochy pro rozvoj bydlení  jsou situovány v návaznosti na severní a 
severovýchodní část zastavěného území města. Tyto lokality jsou v souladu s územním plánem (r. 
1998) i se ZÚR Jihočeského kraje. Tak je zachována kontinuita rozvoje města v návaznosti na 
jednotnou koncepci rozvoje.  

Menší plochy pro bydlení jsou dále navrženy v západní části zastavěného území. Plochy pro bydlení 
jsou navrženy v odpovídající výměře v návaznosti na zastavěná území místních částí. Rozvoj ploch 
pro bydlení je navržen v prostoru mezi Jindřichovým Hradcem a místní částí Otín. Jedná se o 
rozvojové plochy pro bydlení a občanské vybavení v lokalitě Otín – Kunifer. Území je součástí silné 
komunikační trasy mezi sídlištěm Vajgar a rozvojovými plochami v k.ú. Otín. 

Plochy pro výrobu a plochy smíšené výrobní jsou navrhovány v prostoru dnešní průmyslové části 
města, tedy na jižním a severovýchodním okraji zastavěného území. Součástí řešení je i plocha 
nadmístního významu dle ZÚR Jihočeského kraje (Jarošovské předměstí). 

Návrh územního plánu zachovává územní rozsah zastavitelných ploch navržených územním plánem 
(r. 1998) a jeho změnami v převážné části obvodu města. K disproporcím v rozsahu navrhovaných 
ploch dochází v lokalitách: 

1) západní okraj města – Nežárecké předměstí 

2) lokalita letiště 

3) lokalita Děbolín 

4) severní okraj Dolního Skrýchova 

5) lokalita Otín - Kunifer 

ad 1) Do nového územního plánu jsou zapracovány plochy z územního plánu (r. 1998) situované 
v severní části lokality. Plochy situované v jižní části jsou převedeny do územní rezervy. 

ad 2) Návrh na rozšíření letiště je v souladu s koncepcí územního plánu (r. 1998). Konfigurace terénu 
a historická stopa založení letiště neumožňuje jiný rozvoj než jihozápadním směrem. 
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ad 3) Děbolín je jednou ze dvou místních částí města, které mají výrazný potenciál rozvoje v závislosti 
na struktuře osídlení. Místní část Děbolín má nejen velmi výhodnou dopravní polohu vzhledem 
k městu, ale i dobrou dopravní dostupnost na nadřazenou komunikační síť. V této místní části jsou 
umístěny některé hospodářské provozy, které generují poměrně významnou část pracovních 
příležitostí v oblasti. Jedná se o progresivní a dynamické provozy s vysokým potenciálem dalšího 
rozvoje. Z tohoto důvodu reaguje návrh ÚP vymezením adekvátních ploch pro rozvoj bydlení. Tyto 
plochy jsou umístěny převážně na západním okraji zastavěného území, a to z důvodu, že jižní část je 
limitována trasami nadřazených inženýrských sítí, severní část železnicí a plochou pro přeložku silnice 
I. třídy. Východní okraj sídla má nevhodnou konfiguraci terénu a je v dosahu negativních vlivů z letiště.  

ad 4) Místní část Dolní Skrýchov nemá pro rozvoj ploch pro bydlení z urbanistického hlediska jiné 
možnosti než na severním okraji zastavěného území. Jižní část území je zasažena negativními vlivy 
z dopravy a vymezeným záplavovým územím Nežárky. 

ad 5) Rozvoj ploch pro bydlení je navržen v prostoru mezi Jindřichovým Hradcem a místní částí Otín. 
Jedná se o rozvojové plochy pro bydlení a občanské vybavení v lokalitě Otín - Kunifer v území s 
kvalitním životním prostředím, bez výraznějšího dopadu na krajinný ráz. Území má velmi výhodné 
podmínky pro napojení na technickou a dopravní infrastrukturu města, dobrou dopravní obslužnost i 
dostupnost vybavenosti města a pracovních příležitostí. Je součástí silné komunikační trasy mezi 
sídlištěm a rozvojovými plochami v k.ú. Otín. Důvodem pro navýšení zastavitelných ploch v této 
lokalitě je také nutnost naplnění požadovaných ploch pro bydlení, které je potřeba vymezit v závislosti 
na doloženém výpočtu nových bytů – viz kap. I. Odůvodnění. Dále je kompenzován úbytek ploch pro 
bydlení vymezených v lokalitě Radouňka, podél silnice na Lodhéřov. 

Při zpracování územního plánu byly prověřovány různé alternativy umístění rozvojových ploch. Po 
vyhodnocení všech možných aspektů (dostupnost, náročnost na obsluhu území, krajinný ráz, kvalita 
zemědělské půdy, zájmy ochrany přírody, apod.) je předkládáno kompromisní řešení, jehož cílem je 
minimalizace negativních dopadů na dotčené území. 

Při návrhu urbanistické koncepce byl naším cílem rozvoj kompaktní městské zástavby v návaznosti na 
zastavěné území a respektování přirozených městotvorných vazeb (např. Jindřichův Hradec – Otín, 
Jindřichův Hradec – Radouňka). Tyto vazby není možné pominout i přes fakt, že město (dle map 
BPEJ) obklopuje kvalitní zemědělská půda. Kvalita zemědělských půd byla zohledněna například 
v lokalitě Otín – Kunifer. Další navazující území je zařazeno pouze do ploch územních rezerv a není 
tedy součástí záboru ZPF.  

Využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území - dle společné metodiky MMR a MŽP (červenec 
2011) se vyhodnocuje pouze zábor zemědělské půdy. Výměra nezemědělské půdy navrhované pro 
zástavbu se dle Společné metodiky MMR a MŽP (červenec 2011) neuvádí ve vyhodnocení záborů.  

Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a využití enkláv zemědělské 
půdy v zastavěném území - zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je 
využívána především jako samozásobitelské zahrady a sady. Enklávy velkovýrobně 
obhospodařované zemědělské půdy se v zastavěném území nevyskytují. Část zahrad je navržena 
k zástavbě pro bydlení.  

Plochy přestavby - jsou součástí zastavěného území. V některých plochách je ještě zastoupena 
nepatrným podílem zemědělská půda. V průběhu prací r. 2013 byly všechny plochy přestavby 
prověřeny a plochy bez staveb s výhradním zastoupením zemědělské půdy jsou zařazeny do ploch Z. 

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch zemědělského půdního fondu - dle § 2 zákona č. 
114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů by měla být krajina a její funkce co nejméně narušena. 
Navrhované plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy 
pro rozvoj bydlení a výrobních aktivit jsou umístěny v návaznosti na současně zastavěné území sídla.  
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Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území - 
v územním plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových poměrů. 
Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou 
samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou 
kanalizací, na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční 
schopnosti krajiny. 

Způsob vyhodnocení dopravních staveb - předpokládaný zábor ZPF je v souladu se Společným 
metodickým pokynem MMR a MŽP (červenec 2011) vyčíslen jako násobek délky osy dopravní stavby 
a předpokládané průměrné šířky dopravní stavby. 

 

ETAPIZACE VÝSTAVBY 

Územní plán Jindřichův Hradec navrhuje etapizaci zastavitelných ploch. Do I. etapy jsou zařazeny 
zastavitelné plochy, které navazují na zastavěné území. Do II. a III. etapy jsou zařazeny plochy, které 
navazují na zastavěné území. Do II. a III. etapy jsou zařazeny plochy vzdálenější. Jejich čerpání je 
přípustné až po zastavění 80 % výměry ploch předchozí etapy.  

Lokality zařazené do II. etapy  zástavby: 

� Z8, Z9, Z10, Z13, Z14, Z15, Z121, Z122, Z210, Z297, Z339, Z409, Z411, Z434, Z435, Z478 

Lokality zařazené do III. etapy  zástavby: 

� Z72, Z74, Z340, Z413, Z431 

Etapizace výstavby a zábor ů ZPF 

Etapa 
Podíl vým ěry navrhovaných ploch za etapu Z toho: 

[ha] [%] zemědělská p ůda [ha]  nezemědělská p ůda 
[ha] 

I. 431,926 90,707 366,530 65,396 
II. 26,274 5,518 26,274 0,000 
III. 17,977 3,775 17,977 0,000 

 

Etapizace je navržena tak, aby co nejvíce zohlednila požadavky ochrany ZPF a přitom neomezovala 
nad únosnou míru nabídku a rozmanitost zástavbových ploch. Pro sociální pilíř udržitelného rozvoje, 
pro soudržnost obyvatel v území je vhodné, aby obyvatelé měli možnost výstavby dle vlastního 
výběru. 

 

K.2 VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

V grafické části je vyznačena hranice 50 m od okraje lesa. Některé navrhované zastavitelné plochy 
zasahují do pásma 50 m od okraje lesa. Pro realizaci zástavby v těchto lokalitách je nutno řešit 
výjimku v následných řízeních. Doporučuje se respektovat podmínku zachování vzdálenosti staveb od 
okraje lesa min 25 m. 

Výměra a rozložení lesů v území, lesnatost 

Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa je ve správním území města Jindřichův Hradec 
1372,73 ha. Lesnatost území činí 18,48 % (průměrná lesnatost České republiky je cca 33 %). Větší 
lesní celky se nacházejí v severní a východní části řešeného území. 

Členění lesů podle kategorií 
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V řešeném území jsou zastoupeny lesy hospodářské a lesy zvláštního určení. Lesy zvláštního určení 
se nacházejí severně od Jindřichova Hradce a zahrnují prostor bažantnice. Lesy zvláštního určení 
nejsou dotčeny záborem PUPFL s výjimkou lokality č. Z414 – cyklostezky podél silnice II/128 v lokalitě 
Na samotách u Řeznického rybníka.  

Věková a druhová skladba 

Převažují středněvěké porosty s proměnnou druhovou skladbou. Převažují porosty smrku a borovice, 
s porostními skupinami s druhově pestrým zastoupením přírodě blízké dřevinné skladby.  

 

BILANCE ZÁBOR Ů POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Způsob vyhodnocení dopravních staveb - předpokládaný zábor PUPFL je v souladu s Metodickým 
pokynem MMR a MŽP (červenec 2011) vyčíslen jako násobek délky osy dopravní stavby a 
předpokládané průměrné šířky dopravní stavby. 

Bilance zábor ů pozemk ů určených k pln ění funkce lesa 

Funkční typ  Číslo 
lokality Katastrální území Celková rozloha 

lokality [ha] 
Z toho PUPFL 

[ha] 

Zábor kategorie lesa [ha] 

hospodá řský les  les zvláštního 
určení 

OK Z73 Jindřichův Hradec 4,585 0,143 0,143 0,000 
DS Z402 Děbolín 3,858 0,002 0,002 0,000 
DS Z110 Otín 2,929 1,056 1,056 0,000 
BI Z33 Jindřichův Hradec 2,713 0,157 0,157 0,000 
DS Z110 Jindřichův Hradec 1,580 0,370 0,370 0,000 
DU Z414 Radouňka 1,405 0,013 0,000 0,013 
DS Z372 Horní Žďár 1,398 0,473 0,473 0,000 
DU Z294 Děbolín 1,155 0,005 0,005 0,000 
DS Z312 Jindřichův Hradec 1,101 0,002 0,002 0,000 
DS Z401 Děbolín 0,896 0,381 0,381 0,000 
PV Z420 Jindřichův Hradec 0,847 0,056 0,056 0,000 
DU Z272 Jindřichův Hradec 0,733 0,016 0,016 0,000 
VS Z457 Dolní Skrýchov 0,697 0,007 0,007 0,000 
VZ Z254 Otín 0,587 0,052 0,052 0,000 
PV Z441 Jindřichův Hradec 0,581 0,054 0,054 0,000 
DS Z418 Jindřichův Hradec 0,575 0,007 0,007 0,000 
DU Z275 Matná 0,456 0,003 0,003 0,000 
PV Z180 Horní Žďár 0,448 0,002 0,002 0,000 
DU Z286 Jindřichův Hradec 0,394 0,000 0,000 0,000 
DS Z404 Horní Žďár 0,353 0,022 0,022 0,000 
DS Z70 Radouňka 0,349 0,047 0,047 0,000 
PV Z34 Jindřichův Hradec 0,294 0,030 0,030 0,000 
DS Z70 Jindřichův Hradec 0,222 0,096 0,096 0,000 
DS Z464 Jindřichův Hradec 0,220 0,007 0,007 0,000 
DS Z338 Dolní Skrýchov 0,213 0,116 0,116 0,000 
DU Z474 Jindřichův Hradec 0,125 0,000 0,000 0,000 
PV Z66 Radouňka 0,118 0,001 0,001 0,000 
RS P27 Jindřichův Hradec 0,102 0,000 0,000 0,000 
DU Z487 Jindřichův Hradec 0,026 0,000 0,000 0,000 
Celkem 28,958 3,121   

 

Celkový zábor PUPFL v ÚP:     3,121 ha 

Bilance předchozích etap: 
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- celkový zábor PUPFL ke 2. veřejnému jednání (USB Brno, 2011):   17,903 ha 

- celkový zábor PUPFL ke 2. společnému jednání (Atelier T-plan, 2013):  4,156 ha 

- celkový zábor PUPFL ke 3. veřejnému jednání (Atelier T-plan, 2013):  3,161 ha 

 

Odůvodnění změn: 

- zábory PUPFL ke 3. veřejnému jednání (Atelier T-plan, 2013) oproti záborům PUPFL ke 2. 
veřejnému jednání (USB Brno, 2011) jsou nižší, neboť dopravní stavby (vymezené 
v koridorech) jsou ve smyslu Metodiky MMR a MŽ (2011) vyjádřeny předpokládanou délkou 
osy stavby a průměrnou šířkou stavby, 

- zábory PUPFL ke 3. veřejnému jednání (Atelier T-plan, 2013) jsou oproti záborům PUPFL 
ke 2. společnému jednání (Atelier T-plan, 2013) nižší, neboť byly vypuštěny ze záboru 
plochy změn  v krajině (ÚSES, plochy smíšené nezastavěného území NK, NZ).  
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K.3. TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT DLE  KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ   

SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ – ZASTAVITELNÉ PLOCHY A PLOCHY  PŘESTAVBY, SÍDELNÍ ZELEŇ 

Katastrální území – Buk u Jind řichova Hradce 

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur za k.ú. [ha] Celk. 

zábor 
ZPF 
[ha] 

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice do 

půdy [ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu (r. 1998) 
včetně změn 

Metodická poznámka 
celkem  zastav. 

území 
nezast.  
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost  

ovoc. 
sad 

zahra- 
da I. II. III. IV. V. 

DU Z257 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

DU Z271 0,424 0,000 0,424 0,099 0,049 0,000 0,000 0,148 0,017 0,000 0,056 0,000 0,076 0,170 zahrnuto   

DU Z273 0,333 0,000 0,333 0,246 0,053 0,000 0,000 0,299 0,000 0,000 0,196 0,000 0,095 0,137 zahrnuto   

DU Z275 0,173 0,000 0,173 0,083 0,000 0,000 0,000 0,083 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

DU Z286 0,176 0,000 0,176 0,001 0,115 0,000 0,000 0,116 0,000 0,005 0,111 0,000 0,000 0,172 0   

DU Z476 0,137 0,000 0,137 0,137 0,000 0,000 0,000 0,137 0,137 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0   

DU celkem          0,783          

PV Z160 0,195 0,163 0,032 0,000 0,000 0,000 0,016 0,016 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z164 0,570 0,248 0,321 0,047 0,281 0,000 0,004 0,333 0,029 0,000 0,031 0,000 0,272 0,303 zahrnuto   

PV Z165 0,193 0,035 0,158 0,043 0,010 0,000 0,000 0,052 0,020 0,000 0,000 0,000 0,033 0,130 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z167 0,246 0,165 0,081 0,055 0,000 0,000 0,065 0,121 0,121 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z169 0,037 0,000 0,037 0,000 0,037 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z235 0,130 0,109 0,021 0,020 0,000 0,000 0,022 0,042 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z436 0,042 0,000 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0   

PV celkem          0,600          

RH Z269 0,534 0,000 0,534 0,534 0,000 0,000 0,000 0,534 0,000 0,000 0,534 0,000 0,000 0,184 zahrnuto   

RH celkem          0,534          

RS Z266 4,764 0,000 4,764 4,764 0,000 0,000 0,000 4,764 0,000 0,000 4,313 0,000 0,451 4,580 zahrnuto   

RS celkem          4,764          

RX Z158 1,647 0,001 1,646 1,498 0,147 0,000 0,000 1,645 1,645 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

RX Z259 3,386 0,000 3,386 3,386 0,000 0,000 0,000 3,386 3,386 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

RX Z260 3,169 0,000 3,169 3,169 0,000 0,000 0,000 3,169 2,328 0,000 0,000 0,000 0,842 0,000 zahrnuto   
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur za k.ú. [ha] Celk. 

zábor 
ZPF 
[ha] 

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice do 

půdy [ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu (r. 1998) 
včetně změn 

Metodická poznámka 
celkem  zastav. 

území 
nezast.  
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost  

ovoc. 
sad 

zahra- 
da I. II. III. IV. V. 

RX Z261 2,086 0,000 2,086 2,086 0,000 0,000 0,000 2,086 0,000 0,000 2,057 0,000 0,030 1,903 zahrnuto   

RX celkem          10,287          

SV Z156 0,101 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,101 0,101 0,000 0,000 0,083 0,000 0,017 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z157 1,075 1,075 0,000 0,057 0,000 0,000 1,019 1,075 0,085 0,000 0,990 0,000 0,000 0,000 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV Z159 0,552 0,100 0,452 0,452 0,000 0,000 0,100 0,552 0,552 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z161 1,251 0,000 1,251 0,000 1,178 0,000 0,000 1,178 0,110 0,000 0,000 0,000 1,067 1,178 0 
méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z162 2,671 0,703 1,968 1,168 0,855 0,539 0,000 2,561 0,723 0,000 0,000 0,000 1,838 0,886 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV Z163 3,092 0,056 3,036 0,000 2,364 0,000 0,287 2,651 0,087 0,000 0,000 0,000 2,551 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z166 0,407 0,000 0,407 0,000 0,407 0,000 0,000 0,407 0,000 0,000 0,351 0,000 0,056 0,407 0   

SV Z168 0,912 0,000 0,912 0,912 0,000 0,000 0,000 0,912 0,912 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zčásti zahrnuto 
méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z236 0,574 0,000 0,574 0,382 0,000 0,000 0,147 0,528 0,528 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zčásti zahrnuto   

SV Z446 0,107 0,107 0,000 0,000 0,000 0,000 0,107 0,107 0,000 0,107 0,000 0,000 0,000 0,000 0 
méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z447 0,101 0,000 0,101 0,000 0,101 0,000 0,000 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,101 0,000 0 
méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV celkem          10,172          

T Z155 1,359 0,000 1,359 0,000 1,359 0,000 0,000 1,359 0,000 0,000 0,000 0,000 1,359 1,286 zahrnuto   

T celkem          1,359          

VZ Z495 0,113 0,000 0,113 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,113 0   

VZ celkem          0,000          

W Z205 1,489 0,000 1,489 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

W celkem          0,000          

ZI Z270 0,774 0,000 0,774 0,774 0,000 0,000 0,000 0,774 0,000 0,000 0,773 0,000 0,001 0,757 zahrnuto   

ZI Z428 0,151 0,151 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

ZI Z429 0,164 0,000 0,164 0,000 0,146 0,000 0,000 0,146 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

ZI celkem          0,920          

ZZ Z237 1,421 0,000 1,421 1,074 0,000 0,000 0,293 1,367 1,220 0,148 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

ZZ Z506 0,198 0,000 0,198 0,198 0,000 0,000 0,000 0,198 0,004 0,000 0,194 0,000 0,000 0,175 0   
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur za k.ú. [ha] Celk. 

zábor 
ZPF 
[ha] 

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice do 

půdy [ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu (r. 1998) 
včetně změn 

Metodická poznámka 
celkem  zastav. 

území 
nezast.  
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost  

ovoc. 
sad 

zahra- 
da I. II. III. IV. V. 

ZZ celkem          1,565          

k. ú. celkem       21,185 7,101 0,539 2,160 30,984 12,190 0,259 9,689 0,000 8,825     

 

Katastrální území – D ěbolín 

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur za k.ú. [ha] Celk. 

zábor 
ZPF 
[ha] 

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice do 

půdy [ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu (r. 1998) 
včetně změn 

Metodická poznámka 
celkem  zastav. 

území 
nezast.  
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost  

ovoc. 
sad 

zahra- 
da I. II. III. IV. V. 

DL Z127 0,543 0,000 0,543 0,543 0,000 0,000 0,000 0,543 0,069 0,000 0,474 0,000 0,000 0,543 0   

DL celkem          0,543          

DS Z401 0,896 0,000 0,896 0,084 0,050 0,000 0,002 0,136 0,081 0,023 0,000 0,000 0,031 0,073 Z401   

DS Z402 3,858 0,042 3,816 2,605 0,437 0,000 0,000 3,043 1,007 0,000 0,135 1,713 0,188 0,260 Z402 méně než 0,2 ha 

DS Z403 0,378 0,000 0,378 0,205 0,000 0,000 0,000 0,205 0,105 0,000 0,100 0,000 0,000 0,055 Z403   

DS celkem          3,384          

DU Z294 1,155 0,000 1,155 0,128 0,032 0,000 0,000 0,160 0,157 0,000 0,003 0,000 0,000 0,120 0   

DU celkem          0,160          

PV Z278 0,273 0,000 0,273 0,273 0,000 0,000 0,000 0,273 0,056 0,000 0,000 0,218 0,000 0,000 zahrnuto   

PV Z282 0,250 0,000 0,250 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0   

PV Z290 0,324 0,000 0,324 0,318 0,000 0,000 0,006 0,324 0,324 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

PV Z298 0,287 0,021 0,266 0,157 0,002 0,000 0,000 0,159 0,147 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

PV Z299 0,159 0,037 0,121 0,000 0,018 0,000 0,000 0,018 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,078 0 méně než 0,2 ha 

PV Z302 0,290 0,036 0,255 0,255 0,000 0,000 0,004 0,259 0,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z318 0,238 0,136 0,102 0,000 0,000 0,000 0,012 0,012 0,000 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z320 0,241 0,241 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,035 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 zahrnuto   

PV Z451 0,245 0,245 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

PV celkem          1,330          

RZ Z406 2,544 0,000 2,544 0,000 2,528 0,000 0,000 2,528 0,000 0,000 2,044 0,000 0,437 2,460 zčásti zahrnuto   

RZ Z442 0,204 0,000 0,204 0,000 0,204 0,000 0,000 0,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,195 0,162 0   
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur za k.ú. [ha] Celk. 

zábor 
ZPF 
[ha] 

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice do 

půdy [ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu (r. 1998) 
včetně změn 

Metodická poznámka 
celkem  zastav. 

území 
nezast.  
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost  

ovoc. 
sad 

zahra- 
da I. II. III. IV. V. 

RZ celkem          2,731          

SV Z279 2,087 0,000 2,087 2,087 0,000 0,000 0,000 2,087 0,627 0,000 0,000 1,460 0,000 0,160 zahrnuto   

SV Z280 0,525 0,000 0,525 0,525 0,000 0,000 0,000 0,525 0,235 0,000 0,000 0,291 0,000 0,000 zahrnuto   

SV Z281 0,662 0,000 0,662 0,628 0,000 0,000 0,000 0,628 0,000 0,000 0,000 0,628 0,000 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z283 1,598 0,000 1,598 1,433 0,000 0,000 0,000 1,433 0,000 0,000 0,000 1,433 0,000 0,000 0 
méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z284 1,873 0,000 1,873 1,873 0,000 0,000 0,000 1,873 0,048 0,000 0,000 1,825 0,000 0,000 0   

SV Z289 0,764 0,000 0,764 0,764 0,000 0,000 0,000 0,764 0,764 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

SV Z291 3,101 0,000 3,101 2,986 0,000 0,000 0,113 3,098 3,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z300 1,289 0,000 1,289 0,000 1,289 0,000 0,000 1,289 0,488 0,801 0,000 0,000 0,000 1,079 zčásti zahrnuto   

SV Z301 1,314 0,004 1,310 1,309 0,000 0,000 0,003 1,312 1,312 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z303 0,803 0,195 0,607 0,607 0,000 0,000 0,195 0,802 0,802 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z304 0,720 0,000 0,720 0,720 0,000 0,000 0,000 0,720 0,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z305 0,620 0,620 0,000 0,157 0,000 0,000 0,113 0,270 0,000 0,000 0,000 0,270 0,000 0,000 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV Z319 0,384 0,384 0,000 0,000 0,000 0,000 0,169 0,169 0,000 0,000 0,000 0,169 0,000 0,000 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV Z321 0,191 0,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 plocha bydlení SV 

SV celkem          14,970          

T Z323 0,401 0,000 0,401 0,000 0,296 0,000 0,000 0,294 0,000 0,000 0,000 0,000 0,296 0,000 0   

T celkem          0,294          

VS Z292 0,698 0,000 0,698 0,698 0,000 0,000 0,000 0,698 0,363 0,000 0,000 0,335 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

VS Z342 1,392 0,000 1,392 1,274 0,000 0,000 0,000 1,274 0,000 0,000 0,000 1,274 0,000 0,134 zahrnuto   

VS celkem          1,972          

ZI Z293 0,533 0,000 0,533 0,509 0,000 0,000 0,024 0,533 0,533 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

ZI Z324 0,252 0,000 0,252 0,000 0,252 0,000 0,000 0,252 0,000 0,000 0,000 0,000 0,252 0,000 0   

ZI Z343 0,963 0,000 0,963 0,866 0,000 0,000 0,000 0,866 0,000 0,000 0,000 0,866 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

ZI celkem          1,817          

k. ú. celkem       21,252 5,105 0,000 0,676 27,033 11,194 0,854 2,757 10,776      
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Katastrální území – Dolní Radou ň 

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur za k. ú. [ha] Celk. 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice do 

půdy [ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu (r. 1998) 
včetně změn 

Metodická poznámka 

celkem zastav. 
území 

nezast. 
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovoc. 
sad 

zahra-
da I. II. III. IV. V. 

DU Z394 0,073 0,000 0,073 0,050 0,013 0,000 0,000 0,062 0,000 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000 0  

DU celkem         0,062         

OK Z229 0,480 0,480 0,000 0,000 0,480 0,000 0,000 0,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,480 0,480 0  

OK celkem         0,480         

OS Z389 0,094 0,000 0,094 0,094 0,000 0,000 0,000 0,094 0,094 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0  

OS celkem         0,094         

OV Z390 0,758 0,000 0,758 0,758 0,000 0,000 0,000 0,758 0,758 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0  

OV celkem         0,758         

PV Z192 0,117 0,078 0,039 0,000 0,000 0,000 0,014 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z193 0,272 0,000 0,272 0,162 0,046 0,000 0,000 0,208 0,000 0,124 0,000 0,000 0,084 0,111 0  

PV Z247 0,537 0,000 0,537 0,117 0,192 0,000 0,000 0,309 0,000 0,000 0,309 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

PV Z329 0,262 0,262 0,000 0,000 0,064 0,000 0,008 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,072 0,000 zahrnuto  

PV Z330 0,300 0,300 0,000 0,000 0,190 0,000 0,000 0,190 0,000 0,000 0,015 0,000 0,176 0,000 0  

PV Z331 0,092 0,092 0,000 0,000 0,084 0,000 0,000 0,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,084 0,003 0 méně než 0,2 ha 

PV Z332 0,225 0,225 0,000 0,000 0,223 0,000 0,000 0,223 0,000 0,000 0,000 0,000 0,223 0,225 zahrnuto  

PV Z391 0,157 0,035 0,121 0,040 0,009 0,000 0,000 0,049 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

PV Z393 0,087 0,000 0,087 0,000 0,087 0,000 0,000 0,087 0,000 0,000 0,087 0,000 0,000 0,000 0  

PV celkem         1,236         

SV Z189 0,226 0,000 0,226 0,000 0,226 0,000 0,000 0,226 0,000 0,000 0,000 0,000 0,226 0,000 0 méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z190 0,266 0,266 0,000 0,000 0,083 0,000 0,000 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,083 0,000 0 plocha bydlení SV 

SV Z191 0,101 0,000 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0  

SV Z195 0,272 0,272 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 plocha bydlení SV 

SV Z197 0,251 0,000 0,251 0,000 0,251 0,000 0,000 0,251 0,000 0,000 0,251 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z199 1,167 0,000 1,167 0,203 0,878 0,000 0,000 1,081 0,000 0,000 1,081 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z200 0,310 0,000 0,310 0,082 0,227 0,000 0,000 0,310 0,000 0,000 0,310 0,000 0,000 0,000 zčásti 
zahrnuto 

 

SV Z203 0,229 0,000 0,229 0,136 0,093 0,000 0,000 0,229 0,000 0,000 0,229 0,000 0,000 0,000 zčásti méně než 0,2 ha, plocha 



Odůvodnění územního plánu Jindřichův Hradec 

 97

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur za k. ú. [ha] Celk. 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice do 

půdy [ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu (r. 1998) 
včetně změn 

Metodická poznámka 

celkem zastav. 
území 

nezast. 
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovoc. 
sad 

zahra-
da I. II. III. IV. V. 

zahrnuto bydlení SV 

SV Z204 0,327 0,000 0,327 0,327 0,000 0,000 0,000 0,327 0,000 0,000 0,327 0,000 0,000 0,000 zahrnuto  

SV Z215 1,026 0,000 1,026 1,026 0,000 0,000 0,000 1,026 0,020 0,000 1,005 0,000 0,001 0,693 zahrnuto méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z217 0,354 0,354 0,000 0,000 0,354 0,000 0,000 0,354 0,000 0,000 0,000 0,000 0,354 0,354 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV Z218 0,346 0,346 0,000 0,000 0,346 0,000 0,000 0,346 0,000 0,000 0,000 0,000 0,346 0,346 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV Z220 0,671 0,000 0,671 0,508 0,162 0,000 0,000 0,671 0,000 0,000 0,453 0,000 0,218 0,102 0  

SV Z228 0,274 0,000 0,274 0,274 0,000 0,000 0,000 0,274 0,000 0,000 0,160 0,000 0,113 0,274 zahrnuto  

SV Z244 0,178 0,000 0,178 0,000 0,178 0,000 0,000 0,178 0,000 0,000 0,000 0,000 0,178 0,178 zahrnuto  

SV Z245 0,238 0,000 0,238 0,000 0,238 0,000 0,000 0,238 0,000 0,000 0,000 0,000 0,238 0,238 zahrnuto  

SV Z246 0,311 0,311 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 plocha bydlení SV 

SV Z392 0,458 0,000 0,458 0,000 0,458 0,000 0,000 0,458 0,000 0,000 0,458 0,000 0,000 0,000 0  

SV celkem         6,050         

T Z232 0,142 0,000 0,142 0,000 0,142 0,000 0,000 0,142 0,000 0,000 0,000 0,000 0,142 0,000 zahrnuto  

T celkem         0,142         

VS Z219 0,282 0,282 0,000 0,000 0,282 0,000 0,000 0,282 0,000 0,000 0,000 0,000 0,282 0,282 zahrnuto  

VS Z277 0,874 0,000 0,874 0,000 0,439 0,000 0,000 0,439 0,000 0,000 0,427 0,000 0,000 0,110 0  

VS celkem         0,721         

ZI Z216 0,182 0,000 0,182 0,182 0,000 0,000 0,000 0,182 0,000 0,000 0,182 0,000 0,000 0,001 zahrnuto méně než 0,2 ha 

ZI Z221 0,119 0,000 0,119 0,119 0,000 0,000 0,000 0,119 0,000 0,000 0,000 0,000 0,119 0,118 0  

ZI Z416 0,156 0,000 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0  

ZI celkem         0,301         

ZZ Z194 0,331 0,000 0,331 0,000 0,207 0,000 0,000 0,207 0,000 0,000 0,000 0,000 0,207 0,116 0 méně než 0,2 ha 

ZZ Z196 0,225 0,000 0,225 0,000 0,225 0,000 0,000 0,225 0,000 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 zahrnuto  

ZZ Z198 0,534 0,000 0,534 0,134 0,367 0,000 0,000 0,501 0,000 0,000 0,501 0,000 0,000 0,000 zahrnuto  

ZZ Z201 0,088 0,000 0,088 0,022 0,067 0,000 0,000 0,088 0,000 0,000 0,088 0,000 0,000 0,000 zahrnuto  

ZZ Z202 0,320 0,000 0,320 0,167 0,153 0,000 0,000 0,320 0,000 0,000 0,320 0,000 0,000 0,000 zahrnuto  

ZZ celkem         1,341         

k. ú. celkem      4,401 6,762 0,000 0,022 11,185 0,921 0,124 6,489 0,000 3,639    
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Katastrální území – Dolní Skrýchov 

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celk. 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územní
mu plánu 
(r. 1998) 
včetně 
změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  
zastav.  
území 

nezast.  
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovoc. 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

DS Z110 0,448 0,025 0,423 0,236 0,103 0,000 0,000 0,340 0,334 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

DS Z338 0,213 0,000 0,213 0,000 0,028 0,000 0,000 0,028 0,000 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0   

DS Z79 0,146 0,000 0,146 0,000 0,000 0,045 0,101 0,146 0,146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

DS celkem         0,514          

OK Z3 1,175 0,000 1,175 1,175 0,000 0,000 0,000 1,175 0,734 0,000 0,441 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

OK Z73 0,005 0,000 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

OK celkem         1,180          

OS Z382 0,504 0,504 0,000 0,000 0,426 0,000 0,079 0,504 0,000 0,504 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

OS celkem         0,504          

PV Z326 0,135 0,051 0,083 0,083 0,000 0,000 0,000 0,083 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z77 0,053 0,000 0,053 0,037 0,000 0,000 0,000 0,037 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

PV celkem         0,121          

RS Z482 1,152 0,000 1,152 0,000 1,152 0,000 0,000 1,152 0,000 1,152 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

RS celkem         1,152          

SV Z231 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

SV Z325 1,255 0,489 0,766 0,766 0,000 0,000 0,000 0,766 0,764 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
zčásti 

zahrnuto plocha bydlení SV 

SV Z75 0,479 0,000 0,479 0,479 0,000 0,000 0,000 0,479 0,479 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

SV Z76 0,158 0,000 0,158 0,000 0,158 0,000 0,000 0,158 0,000 0,158 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

SV celkem         1,403          

VP Z334 2,044 0,000 2,044 0,000 0,000 0,840 1,203 2,044 2,044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

VP Z336 1,421 0,000 1,421 1,421 0,000 0,000 0,000 1,421 1,421 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

VP Z337 1,465 0,000 1,465 1,465 0,000 0,000 0,000 1,465 1,465 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

VP Z461 0,168 0,000 0,168 0,168 0,000 0,000 0,000 0,168 0,168 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

VP Z462 0,370 0,000 0,370 0,370 0,000 0,000 0,000 0,370 0,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

VP Z463 2,152 0,000 2,152 2,152 0,000 0,000 0,000 2,152 2,152 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

VP Z480 2,143 0,000 2,143 2,143 0,000 0,000 0,000 2,143 2,143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

VP Z78 0,020 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celk. 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územní
mu plánu 
(r. 1998) 
včetně 
změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  
zastav.  
území 

nezast.  
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovoc. 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

VP celkem         9,762          

VS Z457 0,696 0,000 0,696 0,000 0,658 0,000 0,000 0,658 0,658 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

VS celkem         0,658          

ZI Z1 0,114 0,000 0,114 0,114 0,000 0,000 0,000 0,114 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

ZI celkem         0,114          

k. ú. celkem     10,614 2,526 0,885 1,383 15,408 13 ,117 1,815 0,474 0,000 0,000     

 

 

Katastrální území – Horní Ž ďár u Jind řichova Hradce 

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za k.ú. 
[ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 
včetně 
změn 

Metodická poznámka 
celkem  zastav. 

území 
nezastav. 

území 
orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost  

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

DS Z372 1,398 0,000 1,398 0,718 0,010 0,000 0,000 0,728 0,229 0,000 0,408 0,000 0,083 0,129 
zčásti 

zahrnuto   

DS Z404 0,353 0,060 0,293 0,000 0,130 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000 0,025 0,000 0,106 0,000 zahrnuto   

DS 
celkem         0,858          

DU Z286 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

DU Z288 0,431 0,000 0,431 0,000 0,031 0,000 0,000 0,031 0,000 0,002 0,000 0,000 0,029 0,110 zahrnuto   

DU 
celkem         0,031          

PV Z139 0,409 0,000 0,409 0,052 0,000 0,000 0,000 0,052 0,036 0,000 0,000 0,000 0,016 0,114 zahrnuto   

PV Z180 0,448 0,000 0,448 0,425 0,021 0,000 0,000 0,446 0,000 0,000 0,364 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z181 0,350 0,000 0,350 0,350 0,000 0,000 0,000 0,350 0,000 0,000 0,136 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

PV Z328 0,209 0,022 0,187 0,143 0,066 0,000 0,000 0,209 0,000 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z371 0,213 0,031 0,183 0,090 0,000 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za k.ú. 
[ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 
včetně 
změn 

Metodická poznámka 
celkem  zastav. 

území 
nezastav. 

území 
orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost  

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

PV Z398 0,154 0,000 0,154 0,132 0,000 0,000 0,000 0,132 0,081 0,000 0,051 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

PV Z419 0,601 0,404 0,197 0,046 0,030 0,000 0,000 0,076 0,000 0,060 0,016 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

PV Z433 0,154 0,012 0,142 0,142 0,000 0,000 0,000 0,142 0,142 0,000 0,000 0,000 0,000 0,085 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z491 0,240 0,240 0,000 0,041 0,000 0,000 0,000 0,041 0,039 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0   

PV 
celkem         1,537          

RS Z147 0,981 0,000 0,981 0,920 0,062 0,000 0,000 0,981 0,703 0,000 0,000 0,000 0,279 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

RS 
celkem         0,981          

SV Z134 0,477 0,000 0,477 0,477 0,000 0,000 0,000 0,477 0,000 0,477 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

SV Z135 0,817 0,000 0,817 0,817 0,000 0,000 0,000 0,817 0,000 0,817 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

SV Z136 0,216 0,000 0,216 0,000 0,216 0,000 0,000 0,216 0,003 0,000 0,213 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

SV Z138 0,589 0,000 0,589 0,000 0,589 0,000 0,000 0,589 0,000 0,000 0,000 0,000 0,589 0,000 zahrnuto   

SV Z140 3,502 0,000 3,502 2,955 0,344 0,000 0,000 3,299 3,294 0,000 0,000 0,000 0,005 0,648 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, plocha 
bydlení SV 

SV Z141 0,213 0,213 0,000 0,213 0,000 0,000 0,000 0,213 0,204 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV Z183 1,048 0,000 1,048 1,048 0,000 0,000 0,000 1,048 0,000 0,000 1,045 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

SV Z184 1,096 0,000 1,096 0,000 1,096 0,000 0,000 1,096 0,000 0,000 1,096 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

SV Z368 0,577 0,000 0,577 0,577 0,000 0,000 0,000 0,577 0,000 0,000 0,577 0,000 0,000 0,000 0   

SV Z395 0,963 0,000 0,963 0,963 0,000 0,000 0,000 0,963 0,455 0,000 0,507 0,000 0,000 0,000 0   

SV Z397 1,693 0,000 1,693 1,574 0,055 0,000 0,000 1,629 1,300 0,000 0,330 0,000 0,000 0,439 zahrnuto   

SV Z459 0,059 0,000 0,059 0,000 0,059 0,000 0,000 0,059 0,000 0,000 0,029 0,000 0,030 0,000 0   

SV Z460 0,284 0,284 0,000 0,000 0,284 0,000 0,000 0,284 0,132 0,000 0,000 0,000 0,151 0,000 0 plocha bydlení SV 

SV 
celkem         11,267          

T Z182 0,020 0,000 0,020 0,020 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

T Z417 0,141 0,000 0,141 0,000 0,141 0,000 0,000 0,141 0,000 0,000 0,135 0,000 0,000 0,000 0   

T celkem         0,161          

VS Z369 1,172 0,000 1,172 1,149 0,000 0,000 0,000 1,149 0,000 0,000 1,149 0,000 0,000 0,000 
zčásti 

zahrnuto méně než 0,2 ha 
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za k.ú. 
[ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 
včetně 
změn 

Metodická poznámka 
celkem  zastav. 

území 
nezastav. 

území 
orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost  

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

VS Z383 0,270 0,000 0,270 0,000 0,270 0,000 0,000 0,270 0,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 zahrnuto   

VS 
celkem         1,418          

ZI Z370 0,643 0,000 0,643 0,496 0,000 0,000 0,000 0,496 0,000 0,000 0,496 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

ZI Z445 0,282 0,000 0,282 0,282 0,000 0,000 0,000 0,282 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

ZI celkem         0,778          

ZZ Z396 0,533 0,000 0,533 0,533 0,000 0,000 0,000 0,533 0,489 0,000 0,044 0,000 0,000 0,000 0   

ZZ 
celkem         0,533          

k. ú. 
celkem     14,162 3,402 0,000 0,000 17,565 7,377 1, 565 6,717 0,000 1,298     

 

Katastrální území – Jind řichův Hradec 

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

BI Z132 0,075 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení BI 

BI Z177 0,226 0,226 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0 plocha bydlení BI 

BI Z179 0,102 0,102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení BI 

BI Z309 1,493 0,000 1,493 1,472 0,000 0,000 0,000 1,472 1,452 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

BI Z316 1,104 0,000 1,104 0,242 0,863 0,000 0,000 1,104 1,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
zčásti 

zahrnuto   

BI Z317 1,337 0,000 1,337 0,000 1,337 0,000 0,000 1,337 1,337 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
zčásti 

zahrnuto   

BI Z32 3,131 0,000 3,131 2,651 0,044 0,000 0,195 2,890 2,192 0,000 0,698 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

BI Z33 2,713 0,300 2,413 0,000 2,256 0,000 0,000 2,257 2,154 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 zahrnuto plocha bydlení BI 

BI Z38 1,003 0,000 1,003 0,425 0,579 0,000 0,000 1,003 0,000 0,000 0,000 0,000 1,003 0,000 zahrnuto   
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

BI celkem         10,093          

DL Z127 1,633 0,000 1,633 1,336 0,152 0,000 0,000 1,488 0,000 0,000 1,488 0,000 0,000 1,553 0   

DL 
celkem         1,488          

DP Z262 0,122 0,000 0,122 0,000 0,122 0,000 0,000 0,122 0,000 0,000 0,122 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

DP Z263 0,291 0,000 0,291 0,000 0,235 0,000 0,000 0,235 0,000 0,000 0,235 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

DP Z285 0,456 0,000 0,456 0,456 0,000 0,000 0,000 0,456 0,456 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

DP Z466 0,057 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

DP Z467 0,123 0,123 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

DP Z470 0,210 0,210 0,000 0,210 0,000 0,000 0,000 0,210 0,000 0,000 0,210 0,000 0,000 0,000 0   

DP Z471 0,080 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

DP 
celkem         1,022          

DS Z110 1,580 0,000 1,580 1,034 0,036 0,000 0,000 1,069 0,338 0,032 0,263 0,000 0,423 0,030 zahrnuto méně než 0,2 ha 

DS Z12 0,286 0,000 0,286 0,206 0,080 0,000 0,000 0,286 0,101 0,000 0,185 0,000 0,000 0,071 zahrnuto   

DS Z2 0,169 0,000 0,169 0,169 0,000 0,000 0,000 0,169 0,000 0,000 0,169 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

DS Z312 1,101 0,000 1,101 0,371 0,588 0,000 0,000 0,959 0,516 0,000 0,380 0,000 0,059 0,664 
zčásti 

zahrnuto   

DS Z349 0,826 0,364 0,462 0,281 0,040 0,000 0,000 0,320 0,000 0,000 0,307 0,000 0,013 0,000 zahrnuto   

DS Z351 0,263 0,098 0,165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

DS Z352 0,306 0,014 0,292 0,000 0,122 0,000 0,000 0,122 0,000 0,037 0,000 0,000 0,085 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

DS Z353 0,116 0,068 0,048 0,000 0,116 0,000 0,000 0,116 0,004 0,112 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

DS Z365 0,128 0,000 0,128 0,128 0,000 0,000 0,000 0,128 0,000 0,031 0,096 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

DS Z418 0,575 0,024 0,551 0,424 0,054 0,000 0,000 0,478 0,000 0,000 0,466 0,000 0,006 0,030 zahrnuto méně než 0,2 ha 

DS Z464 0,220 0,000 0,220 0,038 0,118 0,000 0,000 0,156 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

DS Z484 0,458 0,424 0,034 0,022 0,000 0,000 0,011 0,034 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

DS Z492 0,354 0,354 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

DS Z493 0,401 0,050 0,350 0,137 0,243 0,000 0,000 0,380 0,204 0,000 0,000 0,000 0,177 0,146 0   

DS Z5 0,310 0,000 0,310 0,307 0,000 0,000 0,000 0,307 0,000 0,000 0,307 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

DS Z70 0,222 0,072 0,150 0,006 0,000 0,000 0,000 0,006 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

DS Z71 0,691 0,000 0,691 0,613 0,078 0,000 0,000 0,691 0,587 0,000 0,000 0,000 0,104 0,135 zahrnuto   

DS Z79 0,151 0,000 0,151 0,151 0,000 0,000 0,000 0,151 0,004 0,000 0,147 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   
DS 
celkem         5,372          

DU Z257 0,181 0,000 0,181 0,181 0,000 0,000 0,000 0,181 0,000 0,000 0,181 0,000 0,000 0,097 zahrnuto   

DU Z271 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

DU Z272 0,733 0,000 0,733 0,261 0,000 0,000 0,000 0,261 0,254 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 zahrnuto   

DU Z273 0,049 0,000 0,049 0,000 0,047 0,000 0,000 0,047 0,000 0,000 0,047 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

DU Z274 0,320 0,037 0,284 0,113 0,020 0,000 0,000 0,132 0,026 0,000 0,102 0,000 0,000 0,055 0 méně než 0,2 ha 

DU Z275 0,060 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

DU Z286 0,394 0,000 0,394 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,208 0   

DU Z350 0,102 0,000 0,102 0,000 0,102 0,000 0,000 0,102 0,000 0,102 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

DU Z373 0,147 0,000 0,147 0,000 0,077 0,000 0,000 0,077 0,000 0,018 0,000 0,000 0,059 0,000 0   

DU Z375 0,690 0,000 0,690 0,193 0,194 0,000 0,000 0,387 0,000 0,000 0,370 0,000 0,017 0,000 0   

DU Z414 0,057 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

DU Z440 0,676 0,458 0,217 0,000 0,233 0,000 0,000 0,233 0,000 0,015 0,000 0,000 0,218 0,000 0   

DU Z465 0,036 0,036 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,000 0 méně než 0,2 ha 

DU Z472 0,103 0,016 0,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

DU Z473 0,809 0,008 0,800 0,272 0,047 0,000 0,000 0,320 0,214 0,000 0,068 0,000 0,037 0,030 0 méně než 0,2 ha 

DU Z474 0,125 0,000 0,125 0,000 0,045 0,000 0,000 0,045 0,000 0,000 0,008 0,000 0,032 0,000 0   

DU Z475 0,295 0,066 0,229 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

DU Z476 0,154 0,000 0,154 0,154 0,000 0,000 0,000 0,154 0,154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 0   

DU Z487 0,026 0,026 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

DU 
celkem         1,996          

OH Z355 2,051 0,000 2,051 2,051 0,000 0,000 0,000 2,051 0,000 1,556 0,495 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

OH 
celkem         2,051          

OK Z109 1,283 0,000 1,283 1,283 0,000 0,000 0,000 1,283 0,042 1,234 0,000 0,000 0,006 1,169 zahrnuto   

OK Z3 4,556 0,000 4,556 4,509 0,000 0,000 0,000 4,509 0,003 0,000 4,506 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

OK Z448 0,291 0,291 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,060 0,000 0,001 0,000 0,000 0,059 0,000 zahrnuto   

OK Z496 0,439 0,000 0,439 0,439 0,000 0,000 0,000 0,439 0,000 0,000 0,439 0,000 0,000 0,000 0   

OK Z73 4,585 0,000 4,585 4,318 0,000 0,000 0,000 4,318 0,056 0,000 4,226 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

OK 
celkem         10,608          

OS Z384 0,975 0,975 0,000 0,000 0,220 0,000 0,000 0,220 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

OS 
celkem         0,220          

OV Z439 0,069 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

OV Z478 0,644 0,000 0,644 0,644 0,000 0,000 0,000 0,644 0,644 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

OV Z503 0,174 0,174 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

OV 
celkem         0,644          

PV Z107 0,180 0,055 0,126 0,126 0,000 0,000 0,000 0,126 0,000 0,000 0,126 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z15 0,534 0,000 0,534 0,534 0,000 0,000 0,000 0,534 0,534 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

PV Z178 0,193 0,193 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0 méně než 0,2 ha 

PV Z313 0,534 0,043 0,491 0,527 0,000 0,000 0,000 0,527 0,527 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z315 0,592 0,066 0,527 0,164 0,261 0,000 0,000 0,425 0,425 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

PV Z322 0,236 0,000 0,236 0,234 0,000 0,000 0,000 0,234 0,000 0,000 0,234 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

PV Z327 0,234 0,234 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 0,027 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

PV Z34 0,294 0,000 0,294 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

PV Z39 0,255 0,048 0,207 0,109 0,082 0,000 0,000 0,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,191 0,000 0 méně než 0,2 ha 

PV Z399 0,130 0,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

PV Z400 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

PV Z415 0,349 0,349 0,000 0,000 0,149 0,000 0,081 0,229 0,009 0,213 0,006 0,000 0,001 0,000 0   

PV Z420 0,847 0,036 0,812 0,000 0,184 0,000 0,000 0,184 0,000 0,000 0,132 0,000 0,052 0,000 80 méně než 0,2 ha 

PV Z436 0,399 0,000 0,399 0,001 0,079 0,000 0,000 0,081 0,010 0,000 0,000 0,000 0,064 0,046 0   

PV Z441 0,581 0,581 0,000 0,102 0,000 0,000 0,000 0,102 0,000 0,000 0,102 0,000 0,000 0,000 0   

PV Z443 0,330 0,147 0,183 0,008 0,070 0,000 0,000 0,079 0,000 0,000 0,079 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

PV Z449 0,165 0,165 0,000 0,000 0,165 0,000 0,000 0,165 0,000 0,013 0,000 0,000 0,152 0,000 0 méně než 0,2 ha 
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

PV Z489 0,053 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,048 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

PV Z490 0,085 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

PV Z8 0,861 0,000 0,861 0,861 0,000 0,000 0,000 0,861 0,000 0,000 0,861 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

PV 
celkem         3,841          

RH Z267 1,940 0,000 1,940 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,609 0   

RH 
celkem         0,000          

RS Z264 2,720 0,000 2,720 2,720 0,000 0,000 0,000 2,720 2,269 0,000 0,449 0,000 0,000 0,002 zahrnuto   

RS Z265 1,746 0,000 1,746 1,746 0,000 0,000 0,000 1,746 1,660 0,000 0,000 0,000 0,086 0,000 zahrnuto   

RS Z268 1,863 0,000 1,863 0,003 1,860 0,000 0,000 1,863 0,373 0,000 0,000 0,000 1,404 0,951 zahrnuto   

RS Z333 4,768 0,000 4,768 4,708 0,000 0,000 0,000 4,708 4,708 0,000 0,000 0,000 0,000 4,567 zahrnuto   

RS Z454 1,363 0,000 1,363 1,363 0,000 0,000 0,000 1,363 1,307 0,000 0,000 0,000 0,000 1,281 zahrnuto   

RS Z488 0,461 0,461 0,000 0,000 0,461 0,000 0,000 0,461 0,000 0,000 0,461 0,000 0,000 0,000 0   

RS 
celkem         12,860          

RX Z256 2,369 0,000 2,369 2,337 0,033 0,000 0,000 2,369 0,000 0,000 2,369 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

RX Z258 1,075 0,000 1,075 1,075 0,000 0,000 0,000 1,075 0,129 0,000 0,946 0,000 0,000 0,632 zahrnuto   

RX Z259 0,423 0,000 0,423 0,000 0,423 0,000 0,000 0,423 0,007 0,000 0,417 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

RX 
celkem         3,868          

SC Z485 0,252 0,252 0,000 0,000 0,000 0,000 0,252 0,252 0,000 0,000 0,000 0,130 0,121 0,000 0 plocha bydlení SC 

SC Z486 0,173 0,173 0,000 0,000 0,059 0,000 0,114 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 0,000 0 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SC 

SC 
celkem         0,425          

SM Z10 4,179 0,000 4,179 3,369 0,810 0,000 0,000 4,179 0,780 0,000 3,398 0,000 0,000 0,699 zahrnuto   

SM Z104 1,120 0,275 0,845 0,845 0,000 0,000 0,266 1,111 0,000 0,000 1,111 0,000 0,000 0,000 zahrnuto plocha bydlení SM 

SM Z105 1,094 0,000 1,094 1,094 0,000 0,000 0,000 1,094 0,401 0,000 0,693 0,000 0,000 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SM 

SM Z106 1,288 0,010 1,278 1,137 0,106 0,000 0,000 1,243 0,175 0,000 1,068 0,000 0,000 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SM 
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

SM Z11 14,906 0,000 14,906 7,419 7,349 0,000 0,000 14,769 6,280 0,000 1,684 0,000 6,805 8,167 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SM 

SM Z16 14,652 0,000 14,652 9,654 4,627 0,000 0,003 14,285 7,432 0,000 0,000 0,000 6,803 2,559 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SM 

SM Z248 0,614 0,614 0,000 0,000 0,090 0,000 0,524 0,614 0,004 0,042 0,000 0,000 0,568 0,000 zahrnuto plocha bydlení SM 

SM Z483 0,688 0,688 0,000 0,497 0,088 0,000 0,104 0,688 0,688 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 plocha bydlení SM 

SM Z57 0,971 0,971 0,000 0,000 0,971 0,000 0,000 0,971 0,000 0,952 0,019 0,000 0,000 0,000 zahrnuto plocha bydlení SM 

SM Z72 5,101 0,000 5,101 2,994 2,107 0,000 0,000 5,101 0,941 0,000 2,737 0,000 1,424 1,963 zahrnuto   

SM Z74 4,046 0,000 4,046 3,630 0,416 0,000 0,000 4,046 3,375 0,000 0,000 0,000 0,664 0,000 zahrnuto   

SM 
celkem         48,101          

SV Z231 0,399 0,000 0,399 0,261 0,000 0,000 0,134 0,395 0,364 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z240 0,084 0,084 0,000 0,012 0,071 0,000 0,000 0,084 0,000 0,000 0,084 0,000 0,000 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z242 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

SV 
celkem         0,479          

VP Z334 1,873 0,000 1,873 1,873 0,000 0,000 0,000 1,873 0,062 0,000 1,811 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

VP Z426 0,703 0,000 0,703 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

VP Z479 9,154 0,000 9,154 8,919 0,235 0,000 0,000 9,154 7,594 0,000 1,561 0,000 0,000 0,000 0   

VP Z78 1,549 0,000 1,549 1,514 0,000 0,000 0,000 1,514 0,000 0,000 1,514 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

VP 
celkem         12,541          

VS Z128 0,844 0,000 0,844 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

VS Z133 0,236 0,236 0,000 0,000 0,236 0,000 0,000 0,236 0,236 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

VS Z345 8,622 0,000 8,622 7,487 0,897 0,000 0,000 8,384 0,000 0,000 8,363 0,000 0,021 0,000 zahrnuto   

VS Z348 2,394 0,000 2,394 0,000 2,394 0,000 0,000 2,394 0,000 2,394 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

VS Z354 1,245 0,000 1,245 0,000 1,245 0,000 0,000 1,245 0,053 1,193 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

VS Z356 5,134 0,000 5,134 5,134 0,000 0,000 0,000 5,134 0,000 0,875 4,259 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

VS Z386 0,643 0,000 0,643 0,000 0,643 0,000 0,000 0,643 0,000 0,315 0,000 0,000 0,327 0,000 0   

VS Z387 13,504 0,000 13,504 6,806 6,477 0,000 0,000 13,283 0,000 0,000 13,283 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

VS Z4 6,888 0,000 6,888 6,848 0,000 0,000 0,000 6,848 0,000 0,000 6,848 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

VS Z407 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

VS Z455 0,185 0,185 0,000 0,000 0,178 0,000 0,000 0,178 0,000 0,178 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

VS Z6 1,189 0,000 1,189 0,007 1,182 0,000 0,000 1,189 0,000 0,000 1,187 0,000 0,002 1,164 zahrnuto   

VS 
celkem         39,534          

W Z206 0,794 0,000 0,794 0,167 0,000 0,000 0,000 0,167 0,166 0,000 0,001 0,000 0,000 0,331 0   

W celkem         0,167          

ZI Z1 1,600 0,000 1,600 1,585 0,000 0,000 0,000 1,585 0,071 0,000 1,514 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

ZI Z103 0,557 0,000 0,557 0,557 0,000 0,000 0,000 0,557 0,533 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

ZI Z108 0,633 0,000 0,633 0,633 0,000 0,000 0,000 0,633 0,633 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

ZI Z13 0,678 0,000 0,678 0,642 0,037 0,000 0,000 0,678 0,426 0,000 0,000 0,000 0,245 0,000 zahrnuto   

ZI Z23 0,197 0,000 0,197 0,197 0,000 0,000 0,000 0,197 0,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

ZI Z31 0,165 0,000 0,165 0,096 0,000 0,000 0,042 0,137 0,137 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

ZI Z344 0,691 0,000 0,691 0,568 0,117 0,000 0,000 0,685 0,000 0,000 0,685 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

ZI Z346 0,696 0,000 0,696 0,000 0,696 0,000 0,000 0,696 0,000 0,000 0,696 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

ZI Z347 0,613 0,000 0,613 0,000 0,613 0,000 0,000 0,613 0,000 0,541 0,000 0,000 0,072 0,000 zahrnuto   

ZI Z450 0,239 0,239 0,000 0,000 0,239 0,000 0,000 0,239 0,000 0,000 0,000 0,000 0,239 0,000 0   

ZI Z504 0,020 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

ZI Z7 1,138 0,000 1,138 0,482 0,656 0,000 0,000 1,138 0,000 0,000 0,924 0,000 0,215 0,828 zahrnuto méně než 0,2 ha 

ZI Z9 0,929 0,000 0,929 0,929 0,000 0,000 0,000 0,929 0,278 0,000 0,651 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

ZI celkem         8,087          

ZP Z14 1,977 0,000 1,977 1,977 0,000 0,000 0,000 1,977 1,977 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

ZP Z36 1,098 0,000 1,098 0,766 0,333 0,000 0,000 1,098 0,310 0,000 0,000 0,000 0,783 0,083 zahrnuto   

ZP 
celkem         3,075          

ZZ Z500 0,341 0,000 0,341 0,000 0,341 0,000 0,000 0,341 0,000 0,000 0,062 0,000 0,279 0,000 0 méně než 0,2 ha 

ZZ 
celkem         0,341          
k. ú. 
celkem     119,873 45,166 0,000 1,774 166,813 57,107 10,181 75,907 0,130 22,974     
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Katastrální území – Matná 

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územní
mu plánu 
(r. 1998) 
včetně 
změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav 
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

DU Z275 0,456 0,063 0,392 0,053 0,013 0,000 0,000 0,066 0,000 0,002 0,036 0,027 0,000 0,182 zahrnuto méně než 0,2 ha 

DU 
celkem                 0,066                

PV Z233 0,229 0,175 0,053 0,000 0,063 0,000 0,045 0,108 0,000 0,000 0,053 0,000 0,055 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV 
celkem                 0,108                

SV Z172 0,751 0,751 0,000 0,000 0,640 0,000 0,000 0,640 0,000 0,000 0,640 0,000 0,000 0,000 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV Z234 0,515 0,359 0,156 0,000 0,246 0,000 0,143 0,389 0,000 0,000 0,027 0,000 0,362 0,000 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV 
celkem                 1,029                

k. ú. 
celkem         0,053 0,962 0,000 0,188 1,203 0,000 0,002 0,756 0,027 0,417      

 

Katastrální území – Otín u Jind řichova Hradce 

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 
včetně 
změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezast. 
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

DS Z110 2,929 0,000 2,929 0,574 0,060 0,000 0,000 0,634 0,011 0,399 0,000 0,000 0,223 0,582 zahrnuto méně než 0,2 ha 

DS Z120 0,426 0,238 0,187 0,151 0,034 0,000 0,078 0,262 0,174 0,015 0,003 0,000 0,050 0,130 zčásti 
zahrnuto 

 

DS 
celkem 

        0,896         

DU Z253 0,076 0,000 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0  

DU 
celkem 

        0,000         
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 
včetně 
změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezast. 
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

OK Z109 1,073 0,000 1,073 1,070 0,000 0,000 0,000 1,070 0,003 1,067 0,000 0,000 0,000 1,005 zahrnuto méně než 0,2 ha 

OK Z112 0,702 0,702 0,000 0,000 0,000 0,000 0,702 0,702 0,702 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto  

OK Z114 0,378 0,378 0,000 0,000 0,000 0,000 0,378 0,378 0,378 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto  

OK 
Z121 2,120 0,000 2,120 2,120 0,000 0,000 0,000 2,120 2,035 0,031 0,054 0,000 0,000 1,044 

zčásti 
zahrnuto 

 

OK Z456 4,920 0,000 4,920 4,297 0,623 0,000 0,000 4,920 0,000 0,000 4,864 0,000 0,000 0,000 0  

OK Z83 0,439 0,439 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0  

OK Z85 0,368 0,368 0,000 0,000 0,347 0,000 0,000 0,347 0,343 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 zahrnuto  

OK 
celkem         9,537       

  

PV 
Z116 0,241 0,000 0,241 0,085 0,149 0,000 0,000 0,234 0,085 0,000 0,149 0,000 0,000 0,078 

zčásti 
zahrnuto 

méně než 0,2 ha 

PV Z117 0,187 0,000 0,187 0,058 0,054 0,000 0,000 0,112 0,000 0,000 0,112 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

PV Z122 0,283 0,000 0,283 0,283 0,000 0,000 0,000 0,283 0,283 0,000 0,000 0,000 0,000 0,147 0  

PV Z124 0,088 0,000 0,088 0,000 0,088 0,000 0,000 0,088 0,000 0,000 0,028 0,000 0,059 0,000 zahrnuto  

PV Z125 0,104 0,000 0,104 0,000 0,104 0,000 0,000 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104 0,000 zahrnuto  

PV Z173 0,246 0,116 0,130 0,010 0,049 0,000 0,000 0,059 0,000 0,000 0,059 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z175 0,163 0,000 0,163 0,000 0,091 0,000 0,001 0,093 0,000 0,000 0,093 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z209 0,071 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

PV Z276 0,172 0,000 0,172 0,172 0,000 0,000 0,000 0,172 0,000 0,000 0,172 0,000 0,000 0,000 zahrnuto  

PV Z425 0,327 0,327 0,000 0,004 0,000 0,000 0,095 0,099 0,099 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0  

PV Z82 0,102 0,099 0,004 0,000 0,044 0,000 0,000 0,044 0,000 0,000 0,044 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z87 0,144 0,144 0,000 0,000 0,144 0,000 0,000 0,144 0,144 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z91 0,108 0,000 0,108 0,000 0,108 0,000 0,000 0,108 0,108 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto  

PV Z97 0,066 0,033 0,033 0,000 0,033 0,000 0,000 0,033 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z98 0,710 0,099 0,611 0,211 0,114 0,000 0,000 0,325 0,083 0,000 0,243 0,000 0,000 0,002 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV 
celkem         1,899       

  

RH Z421 0,360 0,000 0,360 0,000 0,360 0,000 0,000 0,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,344 0,000 0  

RH 
celkem 

        0,360         
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 
včetně 
změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezast. 
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

RS Z123 4,038 0,147 3,892 2,492 1,354 0,000 0,000 3,846 0,000 2,363 0,445 0,000 0,995 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

RS 
celkem 

        3,846         

SM Z210 5,771 0,000 5,771 5,771 0,000 0,000 0,000 5,771 4,414 0,000 0,000 0,000 0,734 4,628 0  

SM Z211 4,489 0,000 4,489 3,646 0,718 0,000 0,000 4,364 3,377 0,000 0,765 0,000 0,186 2,977 0  

SM 
celkem                 10,134             

  

SV 
Z100 0,130 0,000 0,130 0,000 0,116 0,000 0,000 0,116 0,000 0,000 0,116 0,000 0,000 0,000 

zahrnuto méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z101 0,296 0,296 0,000 0,296 0,000 0,000 0,000 0,296 0,000 0,000 0,121 0,000 0,174 0,000 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV Z102 0,848 0,000 0,848 0,000 0,848 0,000 0,000 0,848 0,000 0,000 0,371 0,000 0,477 0,000 zahrnuto  

SV 
Z115 1,947 0,000 1,947 0,539 1,358 0,000 0,000 1,897 0,440 0,000 1,416 0,000 0,041 0,476 

zčásti 
zahrnuto 

méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z118 1,298 0,020 1,277 0,373 0,487 0,000 0,000 0,860 0,000 0,000 0,834 0,000 0,000 0,000 zahrnuto  

SV 
Z119 0,706 0,000 0,706 0,706 0,000 0,000 0,000 0,706 0,000 0,000 0,706 0,000 0,000 0,019 

zahrnuto méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV 
Z174 0,189 0,189 0,000 0,000 0,189 0,000 0,000 0,189 0,000 0,000 0,189 0,000 0,000 0,000 

zahrnuto méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z208 0,402 0,000 0,402 0,371 0,031 0,000 0,000 0,402 0,006 0,000 0,000 0,000 0,396 0,000 zahrnuto  

SV Z242 0,439 0,000 0,439 0,439 0,000 0,000 0,000 0,439 0,010 0,000 0,423 0,000 0,000 0,000 zahrnuto  

SV Z243 0,587 0,000 0,587 0,587 0,000 0,000 0,000 0,587 0,000 0,000 0,587 0,000 0,000 0,000 zahrnuto  

SV Z437 0,368 0,368 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV Z458 0,147 0,000 0,147 0,000 0,147 0,000 0,000 0,147 0,000 0,000 0,147 0,000 0,000 0,000 0  

SV Z494 0,591 0,591 0,000 0,158 0,000 0,000 0,397 0,555 0,000 0,000 0,555 0,000 0,000 0,000 0 plocha bydlení SV 

SV Z501 0,212 0,000 0,212 0,000 0,212 0,000 0,000 0,212 0,000 0,000 0,212 0,000 0,000 0,000 0  

SV 
Z502 0,158 0,000 0,158 0,000 0,158 0,000 0,000 0,158 0,000 0,000 0,158 0,000 0,000 0,000 

0 méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV 
Z81 1,044 0,146 0,899 0,826 0,146 0,000 0,000 0,972 0,000 0,363 0,609 0,000 0,000 0,000 

zahrnuto méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z84 0,561 0,561 0,000 0,000 0,533 0,000 0,000 0,533 0,533 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV Z86 0,372 0,372 0,000 0,000 0,372 0,000 0,000 0,372 0,372 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV 
Z88 0,321 0,000 0,321 0,000 0,321 0,000 0,000 0,321 0,321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

zahrnuto méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 
včetně 
změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezast. 
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

SV 
Z90 0,333 0,000 0,333 0,000 0,333 0,000 0,000 0,333 0,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

zahrnuto méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV 
Z92 0,920 0,000 0,920 0,000 0,761 0,000 0,150 0,911 0,022 0,000 0,889 0,000 0,000 0,000 

zahrnuto méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z93 0,572 0,000 0,572 0,572 0,000 0,000 0,000 0,572 0,000 0,000 0,572 0,000 0,000 0,000 zahrnuto  

SV Z94 1,653 0,000 1,653 0,771 0,881 0,000 0,000 1,653 0,154 0,000 1,499 0,000 0,000 0,000 0  

SV 
Z96 3,349 0,000 3,349 3,349 0,000 0,000 0,000 3,349 3,228 0,000 0,062 0,000 0,059 2,595 

zahrnuto méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z99 0,400 0,400 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV 
celkem                 16,826             

  

T Z207 7,347 0,000 7,347 7,039 0,000 0,000 0,000 7,039 5,539 0,000 1,450 0,000 0,051 1,373 zčásti 
zahrnuto 

 

T celkem         7,039         

VP Z154 5,003 0,000 5,003 5,003 0,000 0,000 0,000 5,003 0,000 0,286 4,717 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

VP 
celkem 

        5,003         

VS Z356 1,438 0,000 1,438 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto  

VS 
celkem 

        0,000         

VZ Z254 0,587 0,000 0,587 0,280 0,000 0,000 0,000 0,280 0,272 0,000 0,000 0,000 0,000 0,227 0  

VZ Z255 0,483 0,000 0,483 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0  

VZ 
celkem 

        0,280         

ZI Z212 0,859 0,000 0,859 0,859 0,000 0,000 0,000 0,859 0,098 0,000 0,000 0,000 0,702 0,659 zahrnuto  

ZI 
Z213 2,145 0,000 2,145 2,145 0,000 0,000 0,000 2,145 0,000 0,010 0,000 0,000 2,033 2,142 

zčásti 
zahrnuto 

 

ZI Z214 1,009 0,000 1,009 1,009 0,000 0,000 0,000 1,009 0,020 0,000 0,000 0,000 0,989 0,841 zahrnuto  

ZI Z424 0,383 0,000 0,383 0,383 0,000 0,000 0,000 0,383 0,000 0,327 0,000 0,000 0,055 0,383 0  

ZI Z435 0,274 0,000 0,274 0,274 0,000 0,000 0,000 0,274 0,274 0,000 0,000 0,000 0,000 0,065 0  

ZI Z95 0,140 0,000 0,140 0,140 0,000 0,000 0,000 0,140 0,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0  

ZI         4,810        zahrnuto méně než 0,2 ha 
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 
včetně 
změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezast. 
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

ZI celkem Z212 0,859 0,000 0,859 0,859 0,000 0,000 0,000 0,859 0,098 0,000 0,000 0,000 0,702 0,659   

ZP Z434 0,471 0,000 0,471 0,471 0,000 0,000 0,000 0,471 0,471 0,000 0,000 0,000 0,000 0,108 0  

ZP Z438 0,887 0,887 0,000 0,000 0,000 0,000 0,887 0,887 0,877 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000   

ZP 
celkem                 1,357             

  

ZZ Z505 0,154 0,154 0,000 0,000 0,151 0,000 0,003 0,154 0,000 0,000 0,154 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

ZZ 
celkem 

        0,154         

k. ú. 
celkem 

 
   47,534 11,917 0,000 2,691 62,141 25,381 4,872 23,220 0,000 7,673  

  

 

Katastrální území – Políkno u Jind řichova Hradce 

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

DU Z288 0,075 0,000 0,075 0,008 0,020 0,000 0,000 0,028 0,000 0,000 0,019 0,000 0,010 0,075 zahrnuto   

DU Z423 0,035 0,000 0,035 0,000 0,032 0,000 0,000 0,032 0,000 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

DU 
celkem                 0,061                

OS Z146 0,722 0,000 0,722 0,000 0,722 0,000 0,000 0,722 0,000 0,000 0,722 0,000 0,000 0,590 zahrnuto   

OS 
celkem                 0,722                

PV Z144 0,233 0,000 0,233 0,214 0,009 0,000 0,000 0,223 0,000 0,168 0,012 0,044 0,000 0,067 0   

PV Z148 0,211 0,000 0,211 0,199 0,000 0,000 0,000 0,199 0,000 0,053 0,000 0,145 0,000 0,000 zahrnuto   

PV Z150 0,149 0,000 0,149 0,147 0,000 0,000 0,000 0,147 0,000 0,147 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

PV 
celkem                 0,569                
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

SV Z142 1,223 0,460 0,763 0,727 0,017 0,000 0,368 1,111 0,000 0,000 0,000 0,334 0,777 0,000 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV Z143 0,638 0,631 0,007 0,000 0,000 0,000 0,638 0,638 0,000 0,000 0,000 0,000 0,638 0,000 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV Z145 6,142 0,230 5,912 5,130 0,580 0,000 0,000 5,710 0,000 4,351 0,053 1,306 0,000 0,161 
zčásti 

zahrnuto plocha bydlení SV 

SV Z149 0,429 0,000 0,429 0,402 0,000 0,000 0,000 0,402 0,000 0,078 0,000 0,324 0,000 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z151 0,092 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,092 0,000 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z152 0,207 0,152 0,055 0,055 0,000 0,000 0,131 0,186 0,000 0,186 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z153 0,797 0,000 0,797 0,797 0,000 0,000 0,000 0,797 0,000 0,797 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

SV Z497 0,076 0,000 0,076 0,076 0,000 0,000 0,000 0,076 0,000 0,000 0,000 0,060 0,016 0,000 0   

SV 
celkem         9,013          

T Z422 0,184 0,000 0,184 0,000 0,184 0,000 0,000 0,184 0,000 0,184 0,000 0,000 0,000 0,000 
zčásti 

zahrnuto   

T celkem         0,184          

ZI Z427 0,344 0,000 0,344 0,344 0,000 0,000 0,000 0,344 0,000 0,299 0,045 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

ZI celkem         0,344          

k. ú. 
celkem     8,099 1,564 0,000 1,229 10,893 0,000 6,388 0,850 2,213 1,441     

 

Katastrální území – Radou ňka 

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

DS Z312 0,057 0,000 0,057 0,038 0,000 0,000 0,000 0,038 0,000 0,000 0,038 0,000 0,000 0,002 
zčásti 

zahrnuto   

DS Z338 0,139 0,000 0,139 0,094 0,000 0,000 0,000 0,094 0,094 0,000 0,000 0,000 0,000 0,061 0 méně než 0,2 ha 

DS Z341 0,664 0,000 0,664 0,633 0,000 0,000 0,000 0,633 0,060 0,000 0,573 0,000 0,000 0,367 
zčásti 

zahrnuto   
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

DS Z403 0,277 0,005 0,272 0,064 0,015 0,000 0,005 0,084 0,000 0,000 0,084 0,000 0,000 0,031 0 méně než 0,2 ha 

DS Z412 0,374 0,050 0,323 0,274 0,001 0,000 0,000 0,275 0,000 0,000 0,275 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

DS Z70 0,349 0,000 0,349 0,295 0,000 0,000 0,000 0,295 0,248 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

DS 
celkem         1,419          

DU Z41 0,072 0,000 0,072 0,036 0,007 0,000 0,000 0,043 0,000 0,000 0,043 0,000 0,000 0,015 0   

DU Z414 1,405 0,167 1,238 1,067 0,015 0,000 0,033 1,114 0,489 0,000 0,625 0,000 0,000 0,073 0   

DU Z465 0,049 0,049 0,000 0,001 0,045 0,000 0,000 0,046 0,000 0,003 0,043 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

DU 
celkem         1,203          

OS Z19 0,157 0,000 0,157 0,003 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

OS Z381 0,526 0,000 0,526 0,000 0,389 0,000 0,000 0,389 0,000 0,000 0,389 0,000 0,000 0,475 0 méně než 0,2 ha 

OS 
celkem         0,392          

PV Z129 0,576 0,126 0,450 0,246 0,075 0,000 0,000 0,321 0,004 0,000 0,000 0,000 0,317 0,167 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z131 0,266 0,077 0,189 0,127 0,000 0,000 0,000 0,127 0,000 0,000 0,127 0,000 0,000 0,078 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z187 0,051 0,000 0,051 0,007 0,000 0,000 0,000 0,007 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

PV Z224 0,088 0,000 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,088 0   

PV Z225 0,090 0,000 0,090 0,000 0,090 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,077 0,000 0,013 0,081 0 méně než 0,2 ha 

PV Z322 0,167 0,000 0,167 0,167 0,000 0,000 0,000 0,167 0,161 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

PV Z327 0,633 0,372 0,261 0,173 0,000 0,000 0,001 0,174 0,000 0,001 0,174 0,000 0,000 0,125 0   

PV Z405 0,096 0,096 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,048 0,000 0,042 0,000 0 méně než 0,2 ha 

PV Z46 0,126 0,126 0,000 0,052 0,043 0,000 0,031 0,126 0,000 0,000 0,126 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z49 0,271 0,000 0,271 0,271 0,000 0,000 0,000 0,271 0,000 0,000 0,271 0,000 0,000 0,264 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z54 0,074 0,051 0,023 0,023 0,051 0,000 0,000 0,074 0,000 0,000 0,074 0,000 0,000 0,005 zahrnuto   

PV Z55 0,189 0,000 0,189 0,149 0,040 0,000 0,000 0,189 0,000 0,000 0,189 0,000 0,000 0,147 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z56 0,182 0,021 0,162 0,162 0,000 0,000 0,000 0,162 0,000 0,000 0,162 0,000 0,000 0,159 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z65 0,221 0,031 0,191 0,191 0,000 0,000 0,031 0,221 0,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z66 0,118 0,000 0,118 0,093 0,000 0,000 0,000 0,093 0,093 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

PV Z67 0,158 0,000 0,158 0,069 0,000 0,000 0,000 0,069 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

PV Z68 0,493 0,306 0,187 0,094 0,000 0,000 0,000 0,094 0,000 0,000 0,094 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

PV         2,275       zahrnuto   

PV 
celkem Z129 0,576 0,126 0,450 0,246 0,075 0,000 0,000 0,321 0,004 0,000 0,000 0,000 0,317 0,167    

SM Z105 0,269 0,000 0,269 0,269 0,000 0,000 0,000 0,269 0,269 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SM 

SM Z106 0,096 0,000 0,096 0,096 0,000 0,000 0,000 0,096 0,075 0,000 0,021 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

SM Z130 2,054 0,000 2,054 2,054 0,000 0,000 0,000 2,054 1,769 0,000 0,285 0,000 0,000 0,204 zahrnuto   

SM Z20 1,441 0,000 1,441 1,379 0,000 0,000 0,000 1,379 0,000 0,000 0,000 0,000 1,379 1,091 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SM 

SM Z287 1,814 0,802 1,011 0,000 1,804 0,000 0,000 1,804 1,804 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto plocha bydlení SM 

SM Z339 1,864 0,000 1,864 1,864 0,000 0,000 0,000 1,864 0,256 0,000 1,608 0,000 0,000 0,336 
zčásti 

zahrnuto   

SM Z340 2,912 0,000 2,912 2,912 0,000 0,000 0,000 2,912 0,000 0,000 2,912 0,000 0,000 0,625 
zčásti 

zahrnuto   

SM Z40 3,338 0,000 3,338 3,327 0,000 0,000 0,000 3,327 0,680 0,000 1,429 0,000 1,218 2,711 
zčásti 

zahrnuto   

SM Z410 0,344 0,000 0,344 0,344 0,000 0,000 0,000 0,344 0,251 0,000 0,094 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

SM Z411 4,912 0,000 4,912 4,912 0,000 0,000 0,000 4,912 1,625 0,000 3,287 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

SM Z413 5,514 0,000 5,514 5,514 0,000 0,000 0,000 5,514 0,000 0,000 5,514 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

SM Z42 0,435 0,378 0,057 0,000 0,000 0,000 0,370 0,370 0,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto plocha bydlení SM 

SM Z43 0,743 0,743 0,000 0,000 0,000 0,000 0,723 0,723 0,546 0,000 0,177 0,000 0,000 0,000 zahrnuto plocha bydlení SM 

SM Z45 0,786 0,786 0,000 0,234 0,105 0,000 0,432 0,770 0,000 0,000 0,770 0,000 0,000 0,000 zahrnuto plocha bydlení SM 

SM Z47 0,579 0,000 0,579 0,579 0,000 0,000 0,000 0,579 0,000 0,000 0,579 0,000 0,000 0,170 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SM 

SM Z48 1,589 0,000 1,589 1,101 0,000 0,000 0,000 1,101 0,000 0,000 1,101 0,000 0,000 1,589 zahrnuto   

SM Z57 0,137 0,137 0,000 0,000 0,137 0,000 0,000 0,137 0,000 0,032 0,105 0,000 0,000 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SM 

SM Z58 2,865 0,000 2,865 2,865 0,000 0,000 0,000 2,865 0,043 0,000 2,822 0,000 0,000 1,696 zahrnuto   

SM 
celkem         31,021          

SV Z185 0,273 0,000 0,273 0,000 0,204 0,000 0,000 0,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,204 0,000 0 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z186 0,574 0,000 0,574 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

SV Z188 0,143 0,000 0,143 0,143 0,000 0,000 0,000 0,143 0,143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z222 0,113 0,113 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z223 0,402 0,000 0,402 0,000 0,402 0,000 0,000 0,402 0,000 0,000 0,399 0,000 0,003 0,401 0 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z227 0,375 0,000 0,375 0,000 0,375 0,000 0,000 0,375 0,000 0,000 0,158 0,000 0,217 0,231 0 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z379 1,076 0,000 1,076 0,000 1,075 0,000 0,000 1,075 0,000 0,000 1,075 0,000 0,000 1,076 0 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z50 1,087 0,258 0,828 0,828 0,000 0,000 0,256 1,084 0,000 0,000 1,084 0,000 0,000 0,425 zahrnuto plocha bydlení SV 

SV Z51 0,614 0,000 0,614 0,614 0,000 0,000 0,000 0,614 0,000 0,000 0,614 0,000 0,000 0,569 zahrnuto   

SV Z52 0,258 0,000 0,258 0,170 0,088 0,000 0,000 0,258 0,000 0,000 0,258 0,000 0,000 0,110 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z53 1,483 0,000 1,483 1,271 0,181 0,000 0,000 1,452 0,000 0,000 1,452 0,000 0,000 1,387 zahrnuto   

SV Z61 0,376 0,000 0,376 0,376 0,000 0,000 0,000 0,376 0,373 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

SV Z62 1,083 0,000 1,083 1,083 0,000 0,000 0,000 1,083 1,014 0,000 0,069 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

SV Z63 0,336 0,000 0,336 0,336 0,000 0,000 0,000 0,336 0,336 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV Z64 1,153 0,000 1,153 1,153 0,000 0,000 0,000 1,153 1,153 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

SV 
celkem         8,655           

VS Z249 1,437 0,000 1,437 1,437 0,000 0,000 0,000 1,437 1,437 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

VS Z252 3,149 0,000 3,149 3,149 0,000 0,000 0,000 3,149 3,149 0,000 0,000 0,000 0,000 1,881 zahrnuto méně než 0,2 ha 

VS Z407 1,186 0,000 1,186 1,186 0,000 0,000 0,000 1,186 1,186 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

VS 
celkem         5,772          

ZI Z103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

ZI Z108 0,121 0,000 0,121 0,121 0,000 0,000 0,000 0,121 0,121 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

ZI Z226 0,124 0,000 0,124 0,000 0,124 0,000 0,000 0,124 0,000 0,000 0,099 0,000 0,025 0,124 0 méně než 0,2 ha 

ZI Z250 0,393 0,000 0,393 0,393 0,000 0,000 0,000 0,393 0,391 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0   

ZI Z251 0,876 0,000 0,876 0,876 0,000 0,000 0,000 0,876 0,876 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 zahrnuto méně než 0,2 ha 

ZI Z380 0,265 0,000 0,265 0,000 0,265 0,000 0,000 0,265 0,000 0,000 0,265 0,000 0,000 0,264 0 méně než 0,2 ha 
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

ZI Z408 1,235 0,000 1,235 1,235 0,000 0,000 0,000 1,235 1,214 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

ZI Z409 0,776 0,000 0,776 0,776 0,000 0,000 0,000 0,776 0,712 0,000 0,064 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

ZI Z431 0,404 0,000 0,404 0,404 0,000 0,000 0,000 0,404 0,000 0,000 0,404 0,000 0,000 0,000 zahrnuto   

ZI Z498 0,558 0,000 0,558 0,558 0,000 0,000 0,000 0,558 0,100 0,000 0,457 0,000 0,000 0,485 0   

ZI Z499 0,347 0,347 0,000 0,000 0,347 0,000 0,000 0,347 0,347 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

ZI Z59 0,642 0,000 0,642 0,642 0,000 0,000 0,000 0,642 0,193 0,000 0,449 0,000 0,000 0,373 0   

ZI Z69 1,229 0,000 1,229 1,200 0,000 0,000 0,000 1,200 1,183 0,000 0,004 0,000 0,014 0,027 zahrnuto   

ZI celkem                 6,939                

ZP Z452 1,108 1,108 0,000 0,000 1,108 0,000 0,000 1,108 0,000 0,000 1,090 0,000 0,018 0,000   

ZP 
celkem                 1,108               

k. ú. 
celkem         49,729 7,174 0,000 1,882 58,785 23,0 64 0,036 32,122 0,000 3,552      
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PLOCHY PŘESTAVBY 

Katastrální území – Dolní Radou ň 

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu (r. 
1998) včetně 

změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav  
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

RH P31 3,512 3,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

RH 
celkem                0,000                

VS P12 1,833 1,833 0,000 0,000 1,479 0,000 0,000 1,479 0,000 1,470 0,000 0,000 0,000 0,010 0   

VS P30 2,193 2,193 0,000 0,000 0,073 0,000 0,000 0,073 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

VS 
celkem                1,551                

k. ú. 
celkem        0,000 1,551 0,000 0,000 1,551 0,073 1 ,470 0,000 0,000 0,000      

Katastrální území – Horní Ž ďár u Jind řichova Hradce 

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu (r. 
1998) včetně 

změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

OK P14 0,152 0,152 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

OK 
celkem         0,000         

PV P15 0,369 0,369 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0  

PV 
celkem         0,000         

ZP P16 0,204 0,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,188 0,188 0,175 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0  

ZP P44 0,925 0,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0  

ZP 
celkem         0,000         

k. ú. 
celkem     0,000 0,000 0,000 0,188 0,188 0,175 0,00 0 0,000 0,000 0,013    
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Katastrální území – Jind řichův Hradec 

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

BI P1 0,734 0,734 0,000 0,000 0,000 0,000 0,715 0,715 0,715 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 plocha bydlení BI 

BI P7 1,002 1,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,920 0,920 0,920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 plocha bydlení BI 

BI celkem         1,635         

DP P48 0,065 0,065 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

DP P49 0,106 0,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

DP P56 0,186 0,186 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

DP 
celkem         0,000          

OK P38 0,641 0,641 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

OK 
celkem         0,000         

OV P43 0,658 0,658 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

OV P57 0,444 0,444 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

OV 
celkem         0,000          

PV P17 0,585 0,585 0,000 0,243 0,249 0,000 0,000 0,492 0,000 0,000 0,492 0,000 0,000 0,000 0   

PV P18 0,233 0,233 0,000 0,001 0,072 0,000 0,030 0,103 0,103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

PV P39 0,129 0,129 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

PV P40 0,139 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

PV P54 0,729 0,729 0,000 0,000 0,000 0,000 0,717 0,717 0,717 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

PV P55 0,605 0,605 0,000 0,590 0,000 0,000 0,000 0,590 0,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

PV 
celkem         1,903          

RS P26 1,043 1,043 0,000 0,000 0,420 0,000 0,471 0,891 0,000 0,000 0,888 0,000 0,000 0,000 0   

RS P27 0,102 0,102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

RS 
celkem         0,891          

SC P5 1,654 1,654 0,000 0,000 0,036 0,000 0,724 0,760 0,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 plocha bydlení SC 

SC 
celkem         0,760          
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Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

SM P23 0,140 0,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SM 

SM P36 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,457 0,457 0,000 0,000 0,000 0,000 0,457 0,000 0 plocha bydlení SM 

SM P37 0,122 0,122 0,000 0,000 0,000 0,000 0,110 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,110 0,000 0 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SM 

SM P4 0,524 0,524 0,000 0,000 0,000 0,000 0,483 0,483 0,483 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 plocha bydlení SM 

SM P51 0,188 0,188 0,000 0,000 0,000 0,000 0,083 0,083 0,000 0,082 0,000 0,000 0,000 0,000 0 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SM 

SM P9 0,330 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,302 0,302 0,302 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 plocha bydlení SM 

SM 
celkem         1,485          

VP P33 4,396 4,197 0,199 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

VP 
celkem         0,000          

VS P24 1,964 1,964 0,000 0,022 0,000 0,000 0,058 0,080 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

VS P25 0,239 0,239 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

VS P34 0,150 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

VS 
celkem         0,080          

k. ú. 
celkem    0,856 0,777 0,000 5,120 6,754 4,640 0,162 1,380 0,000 0,567      

Katastrální území – Matná 

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu (r. 
1998) včetně 

změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

VS P19 0,971 0,971 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0   

VS 
celkem         0,000          

k. ú. 
celkem     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Katastrální území – Polínko u Jind řichova Hradce 

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za 
k.ú. [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu 
(r. 1998) 

včetně změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

nezastav  
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

SV P53 0,106 0,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 
méně než 0,2 ha, 
plocha bydlení SV 

SV 
celkem         0,000          
k. ú. 
celkem     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

 

Katastrální území – Radou ňka 

Způsob 
využití 
plochy 

Id 

Úhrnná vým ěra lokality za k.ú. 
[ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur za k.ú. [ha] Celkový 

zábor 
ZPF [ha]  

Zábor podle t říd ochrany [ha] 
Investice 
do půdy 

[ha] 

Vztah 
k územnímu 

plánu (r. 
1998) včetně 

změn 

Metodická 
poznámka 

celkem  zastav. 
území 

Nezastav  
území 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

ovocný 
sad zahrada  I. II. III. IV. V. 

RH P31 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 méně než 0,2 ha 

RH 
celkem          0,000          

SM P2 0,335 0,335 0,000 0,000 0,000 0,000 0,278 0,278 0,000 0,000 0,278 0,000 0,000 0,000 0 plocha bydlení SM 

SM 
celkem          0,278          

k. ú. 
celkem      0,000  0,000 0,000 0,278 0,278 0,000 0,000 0,278 0,000 0,000     
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L. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH V ČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

 

Rozhodnutí o námitkách podaných v souladu se staveb ním zákonem ve lh ůtách: 

1. veřejné projednání – konané dne 6. 9. 2011. Lhůta pro podání námitek od 22. 7. 2011 do 6. 9. 2011 

2. veřejné projednání – konané dne 24. 11. 2011. Lhůta pro podání námitek od 24. 10. 2011 do 24. 11. 2011 

3. veřejné projednání – konané dne 17. 10. 2013. Lhůta pro podání námitek od 9. 9. 2013 do 24. 10. 2013 

 

Námitka Rozhodnutí v četně odůvodn ění 

Námitka č. 1: 
Monika a Jiří Opičkovi, Buk 94, vlastníci pozemku č. 117/2 v k. ú. Buk,  
požadují změnu regulativů uvedeného pozemku ze ZZ-zeleň zahrad a záhumenků na 
plochu pro bydlení BI-bydlení individuální. 

Námitce č. 1 se vyhovuje. 
Odůvodn ění  
Předmětný pozemek je v zastavěném území, za hranicí negativního vlivu 
zemědělského areálu. Je také dostatečně přístupný a zábor ZPF byl s orgánem 
ochrany ZPF dohodnut. Nově navržená plocha nese označení Z446 a jde o plochu 
SV-bydlení smíšené venkovské, tak aby odpovídala možnostem využití okolních 
pozemků. 

Námitka č. 2: 
Ing. Radek Vohlmut, Na sídlišti 591, Světlá nad Sázavou, vlastník pozemku č. 3654 v k. ú. 
Buk,  
žádá o změnu spodní části svého pozemku ze ZZ-zeleň zahrad a záhumenků (Z237) na 
plochy bydlení Sv-bydlení smíšené venkovské.  

Námitce č. 2 se částečně vyhovuje. (doplněno námitkou č. 73, související 
s námitkou č. 152) 
Odůvodn ění 
Původně navrhovaná plocha (Z237) je upravena tak, aby nebyl vytvořen klín jako 
v předchozím návrhu. Dojde tak k zarovnání plochy podle parcelní kresby. 
Namítaná část je přičleněna k navrhované ploše SV-bydlení smíšené venkovské 
(Z236). Námitkou č. 73 byl graficky vymezen požadovaný rozsah zastavitelné 
plochy. Takto vymezená zastavitelná plocha by však narušovala kompaktní tvar 
sídla, proto byla vymezena taková část, která logicky navazuje na okolní zastavěné 
území a zastavitelné plochy. Zbývající část parcely bude stejně jako u sousedních 
parcel sloužit jako zeleň zahrad a záhumenků bez možnosti rozšiřování zástavby.   
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Námitka Rozhodnutí v četně odůvodn ění 

Námitka č. 3: 
Ing. Radek Vohlmut, Na sídlišti 591, Světlá nad Sázavou, vlastníka pozemku č. 3653/1v k. 
ú. Buk,  
požaduje celou, nebo alespoň část uvedeného pozemku změnit na plochu pro bydlení. 

Námitce č. 3 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Pozemek č. 3653/1 byl v platném ÚPM vymezen k zastavění částečně. Při 
zpracovávání nového ÚP došlo k přesnějšímu zakreslení jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití. V případě namítaného pozemku došlo také pouze 
k přesnějšímu zakreslení, které však neznamená výraznou úpravu zastavitelnosti 
plochy oproti ÚPM. Část parcely 3653/1 je nadále zastavitelnou v ploše SV-bydlení 
smíšené venkovské.  
Zábor větší plochy parcely pro výstavbu není možný vzhledem ke kompaktnosti 
zastavěného území a zastavitelných ploch. V sídle Buk jsou rozsáhlé zastavitelné 
plochy, nové zábory jsou neodůvodnitelné.  

Námitka č. 4: 
Ing. Martin Sláma, Horní Žďár 87, vlastník pozemků č. 399, 400/1 a 17/2, v k. ú. H. Žďár,  
nesouhlasí s navrhovaným vedením komunikace Z419 přes jeho pozemky. Požaduje u 
pozemků č. 400/1 a 17/2 minimální zásah a u pozemku č. 399 jej zcela nepřipouští.  

Námitka č. 4 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Územní plán vymezuje plochy a koridory, v jejichž mezích se musí případný projekt 
realizovat a předem nelze konkrétní řešení předurčit. Při realizaci konkrétních 
projektů je samozřejmě přihlíženo ke stávajícím stavbám, přírodním a krajinným 
prvkům apod., aby došlo k co nejmenším zásahům. Po realizaci projektu jsou zbylé 
části koridorů vráceny původnímu účelu, tedy např. plocha vodní. Pozemky, 
uvedené v námitce jsou částečně zahrnuty právě koridorem pro dopravu a 
částečně i plochou veřejného prostranství. Při přípravě projektu i navazujících 
řízeních bude přesně vymezena a navrhnuta komunikace, tak aby splňovala 
technické požadavky a normy pro přístupovou komunikaci k lokalitě určené pro 
bydlení v rodinných domech a co nejméně se dotýkala vlastnictví soukromých 
osob.  

Námitka č. 5: 
Pavel Mičuda, Vajgar 587/III, a NKR invest s.r.o., IČ 280 63 481, vlastníci pozemku č. 
947/2, v k. ú. J. Hradec, 
požadují část uvedeného pozemku změnit na plochu pro bydlení.  

Námitka č. 5 se zamítá.  
Odůvodn ění 
Ministerstvo kultury uplatnilo záporné stanovisko: Jedná se o pozemek v OP MPR 
Jindřichův Hradec. Zřízením OP kolem nemovité kulturní památky MPR Jindřichův 
Hradec se sleduje zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy 
z nejbližšího okolí a rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území 
vymezeném OP. Zejména při pořizování ÚP, projektové dokumentace apod. je 
nutné dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace 
zástavby v území OP oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, 
měřítko a silueta MPR a její přírodní krajinářské hodnoty. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a 
výškových objektů na terénních horizontech měst, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k MPR. Uvažovaná parcela se nachází na západně orientovaném svahu, 
vně MPR, ale s orientací k historickému jádru města a zejména k NKP Zámek JH. 
Stávající stavby v řešené lokalitě jsou situovány podél komunikace Mlýnská, při 
úpatí svahu a podél Václavské ulice. Vnitřní prostor mezi výše zmíněnými ulicemi a 
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Námitka Rozhodnutí v četně odůvodn ění 

stávající zástavbou je volný, nezastavěný, se zahradami a vzrostlou zelení. Svah 
se zahradami a zelní prostorově vymezuje území jižně od zámku, spoluutváří jeho 
nejbližší okolí. Plochy svahu jsou v pohledovém kontaktu s budovou zámku a 
naopak. Z hlediska urbanistické skladby je kompaktní historické město položeno 
severně od zámku, v této části města zůstala zachována zástavba drobnější, spíše 
již venkovského charakteru včetně objektů mlýnů. Objekty jsou umístěny podél 
cest, plochy mezi nimi – prudký svah, jsou bez staveb. Pokud tedy má zůstat 
zachována charakteristická urbanistická skladba v této části OP MPR 
s dominantním působením zámku, je nutné svah orientovaný směrem k zámku 
ponechat volný, bez staveb tak, jak je uvedeno v platném ÚPM.   

Námitka č. 6: 
Michal Hirsch, Dolnokubínská 1448, Pelhřimov a Mgr. Rudolf Macek, Václavská 96/III, 
vlastníci pozemku č. 935/1 v k. ú. J. Hradec, 
požadují část parcely změnit na plochu pro bydlení.  

Námitka č. 6 se zamítá.  
Odůvodn ění 
Ministerstvo kultury uplatnilo záporné stanovisko: Jedná se o pozemek v OP MPR 
Jindřichův Hradec. 
Zřízením OP kolem nemovité kulturní památky MPR Jindřichův Hradec se sleduje 
zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a 
rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném OP. 
Zejména při pořizování ÚP, projektové dokumentace apod. je nutné dbát, aby 
nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby v území OP 
oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta MPR a 
její přírodní krajinářské hodnoty. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba 
zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních 
horizontech měst, které se pohledově uplatňují ve vztahu k MPR. Předmětný 
pozemek se nachází v OP MPR v těsné blízkosti hranice rezervace a zároveň 
v těsné blízkosti významné NKP zámek Jindřichův Hradec. Dále se nachází při 
úpatí západně orientovaných svahů nad řekou Nežárkou. Území má klidný, 
parkový charakter. V Mlýnské ulici je zachována drobnější zástavba venkovského 
charakteru. Celkově svým klidovým charakterem navazuje předmětná lokalita na 
území podél řeky Nežárky, kde jsou zachovány břehové porosty, snížená část 
dřívější nivy, v blízkosti zámku pak i drobná zástavba venkovského charakteru. 
Strmé, k západu ukloněné svahy zůstaly volné, bez zástavby. Celkově si místo 
uchovalo svoji volnější urbanistickou strukturu. Z těchto uvedených důvodů je 
vhodné zachovat stávající volnější urbanistickou strukturu a předmětný pozemek 
neměnit pro účely bytové zástavby.  
 

Námitka č. 7: 
Manželé Prágerovi, Na Palici 325/IV, vlastníci pozemků č. 1473/1, 1473/14, 1473/28, 
1473/50, v k. ú. J. Hradec,  
nesouhlasí s návrhem koridoru pro komunikaci v blízkosti zastavěného území a požadují 
její oddálení k vedení el. energie. 

Námitce č. 7 se vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici bylo řešeno již v ÚPM 
z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení dopravního 
propojení západního okraje města zejména nově navrhovaných zastavitelných 
ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách předpokládáme zvýšenou 
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Námitka Rozhodnutí v četně odůvodn ění 

intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá 
alternativní větev koridoru pro propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, 
odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o koridor pro místní 
komunikaci.  
Koridor byl posunut co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí a 
ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnil funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.  
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 

Námitka č. 8: 
Manželé Šímovi, Schwaigrova 613/II,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) vlastníci pozemku č. 712/4 v k. ú Radouňka, 
požadují zařadit uvedený pozemek do ploch SM-bydlení smíšené městské nikoli jako 
Z327 PV/VS-veřejné prostranství  
 
 
 
 

Námitce č. 8 se částečně vyhovuje (shodné námitky č. 143 a 144) 
Odůvodn ění 
S řešením plochy P32, Z18 a Z287 nesouhlasila KHS z pohledu nevyhovujícího 
zvýšení hygienické zátěže z dopravy ve stávajících a navrhovaných lokalitách pro 
bydlení v Radouňce, proto došlo k celkovému přehodnocení lokality.  
Vzhledem k okolní stávající a navrhované zástavbě pro bydlení, ponechává územní 
plán v plochách VS-smíšené výrobní pouze stávající objekty výroby, které jsou 
k tomuto účelu také převážně využívány. Rozšíření výroby v této lokalitě 
nenavrhuje. Dále navrhuje plochy pro bydlení, tak aby tvořily ucelené lokality bez 
vklínění výrobních ploch. Pokud by došlo k návrhu zastavitelných ploch pro bydlení 
ve všech pozemcích namítajícího, vytvořila by plocha VS „ostrov“ zcela obklopený 
plochami pro bydlení a tedy potenciální problém s hygienickou zátěží. Územním 
plánem tedy dojde k ucelenému rozdělení území do ploch pro bydlení a pro výrobu, 
tak aby byl minimalizován negativní dopad na bydlení. Musel být respektován 
stávající pozemek s přilehlou zahradou, který je k bydlení využíván. Ostatní 
navrhované plochy pro bydlení jsou od stávající výroby odděleny navrhovanou 
izolační zelení.  
1) shodná námitka č. 144 
pozemek p. č. 712/4 je využíván jako přístupová cesta k pozemkům majitele. Jde 
tedy o přístup soukromého charakteru, jehož zařazení do ploch VS-smíšené 
výrobní nezamezuje možnosti přístupu k objektu bydlení i výroby, které jsou 
v majetku namítajícího. Není tedy nutné měnit využití tohoto pozemku na bydlení 
SM-smíšené městské, také vzhledem k tomu, že tento pozemek není vhodný pro 
výstavbu objektu pro bydlení. Je pro využití přístupové komunikace. 
2) shodná námitka č. 143  
pozemky č. 93 a č. 13/8 jsou zařazeny do plochy SM-bydlení smíšené městské 
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2) vlastníci pozemků č. 13/15, 13/6, 13/8, 93, 96, 97, 99 a 181 v k. ú. Radouňka,  
požadují změnu z ploch VS - plochy smíšené výrobní na plochy SV - bydlení – smíšené 
venkovské.  
 

stav, v souladu se současným využitím.  
Pozemky č. 13/6, 181, 96 a 97 a část 13/15 jsou zařazeny do ploch VS-smíšené 
výrobní v souladu se současným využitím. Část pozemku 13/15 je zahrnuta do 
ploch izolační zeleně, aby došlo k odclonění stávajících ploch výroby a 
navrhovaných ploch bydlení Z287. Pozemek č. 99 a část č. 13/15 je zahrnut do 
ploch SM-bydlení smíšené městské označené jako Z287. 
Řešením této lokality dojde s přihlédnutím k současnému využití i k částečnému 
vyhovění namítajícího.  

Námitka č. 9: 
Manželé Šímovi, Schwaigrova 613/II, vlastníci pozemku č. 3394/6 v k. ú. J. Hradec, 
požadují vypustit z návrhu účelovou komunikaci (Z257). 

Námitce č. 9 se vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Pro obsluhu území s umístěním ploch pro rekreaci a oplocených ploch je 
dostačující plocha dopravní infrastruktury označena jako Z286 umístěná v linii 
stávající komunikace na parcelním č. 3403 a stávající komunikace III. třídy. Plocha 
Z257 byla upravena a posunuta, tak aby vedla po hranici parcel a sledovala 
navrhovaný lokální biokoridor a nedělila je. Z257 je určena pro propojení silnice III. 
třídy a koridoru Z286. 

Námitka č. 10: 
Ing. Vladimíra Šímová, Schwaigrova 613/II, vlastník pozemků č. 158/1 a 160 v k. ú. D. 
Skrýchov, 
požaduje pozemky určit pro výrobu a posunout uvažovanou křižovatku (Z110). 

Námitce č. 10 se částečně vyhovuje. (věcně shodná připomínka č. 11 podaná 
v souladu s §50 odst. 3)) 
Odůvodn ění 
Oba pozemky jsou zahrnuty do plochy pro východní obchvat Jindřichova Hradce 
(Z110). Je převzata ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a v návrhu ÚP 
byla zpřesněna do podrobnosti dovolující ÚP. Toto zpřesnění bylo dohodnuto s MD 
jako dotčeným orgánem. Není tedy možné plochu pro východní obchvat dále 
zmenšovat nebo jinak upravovat. Po dohodě s orgánem ochrany ZPF bylo námitce 
částečně vyhověno rozšířením plochy pro výrobu i na část pozemku č. 158/1, který 
je mimo Z110. Tvar a umístění křižovatky ÚP nepředurčuje, je vymezena pouze 
plocha, ve které dojde k realizaci komunikace včetně např. terénních úprav a 
křižovatek, to je ale předmětem navazujících řízení.  

Námitka č. 11: 
Jaromír Šantrůček, Pod Hradem 8/IV,  
1) Vlastník pozemků č. 3214/7, 3230/1, 3231/1 a 3458, 3459 v k. ú. Buk, 
je proti celkovému řešení lokality Frankova dvora, vedení cyklotras VD 18 a VD 19 a 
návrhu parkovišť Z262 a Z263 
 
 
 
 
 
 
 

Námitce č. 11 se částečně vyhovuje (doplněno námitkou č. 129, shodná námitka 
č. 147) 
1) vyhovuje se částečně 
odůvodn ění 
Celkové řešení lokality Frankova dvora, bylo řešeno změnou č. 14 ÚPM Jindřichův 
Hradec, která nabyla účinnosti 14. 6. 2005. Tato změna byla tehdejším 
zastupitelstvem města vydána a do nového návrhu ÚP je převzata. Území je 
řešeno komplexně, bylo třeba prověřit možnosti návrhu ploch s rozdílným 
způsobem využití a řešení uvedené v ÚP je urbanisticky i dopravně nejvhodnější. 
Parkovací plochy i návrh ploch pro místní komunikace v lokalitě Frankova dvora 
jednak vyplývají z výše uvedené změny č. 14, a jsou nezbytné pro celkovou 
obsluhu území. Vedení cyklistických tras a stezek v tomto území bylo 
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2) Vlastník pozemku č. 3166/3 v k. ú. J. Hradec, 
je proti koridoru Z312 za Jakubem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Vlastník pozemků č. 1481, 3303/1 v k. ú. J. Hradec, 
je proti koridoru Z312 a Z34 a proti obytné zástavbě a veřejným prostranstvím Z30, 
Z32,Z33, Z35,  
 
 
 
 
 
 
 
4) Vlastník pozemku č. 1100 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s komunikací VDT 30 

přepracováno. Namítajícím označená severní větev (původně označená jako 
VD19) je posunuta výrazně blíž k zastavěnému území města. Zajištění kvalitního a 
dostatečného dopravního napojení lokality je dokonce podmínkou realizace 
výstavby v této lokalitě. V době pořizování nového návrhu ÚP probíhalo stavební 
řízení a další přípravné práce v souladu s ÚPM.  
 
2) vyhovuje se částečně 
odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici bylo řešeno již v ÚPM 
z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení dopravního 
propojení západního okraje města zejména nově navrhovaných zastavitelných 
ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách předpokládáme zvýšenou 
intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá 
alternativní větev plochy pro propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná 
od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.  
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení.  
3) vyhovuje se částečně 
odůvodn ění 
Plochy Z30 a Z35 byly po odsunutí Z312 až k vedení ing. sítí pro další projednání 
sloučeny s plochami Z32 a Z33. Plochy Z32 a Z33 jsou určeny pro výstavbu RD a 
jsou převzaty z ÚPM z roku 1998, z urbanistického pohledu jde o nabídku 
zastavitelných ploch logicky navazujících na současnou stávající zástavbu. Plocha 
Z34 je veřejným prostranstvím, ve kterém má být řešeno komunikační propojení 
lokality, včetně chodníků. Zdůvodnění Z312 je v bodě 2. V době pořizování nového 
návrhu ÚP probíhaly přípravné práce v souladu s ÚPM. 
4) zamítá se 
Odůvodn ění 
Řešení této lokality se objevuje v ÚPM z roku 1998, dále je celá lokalita, jejíž 
součástí jsou i pozemky namítajících, řešena studií ing. arch. Jiřího Číly (rok 1999), 
která je po dohodě s Ministerstvem kultury nadále považována jako podklad pro 
řešení v této lokalitě a je tedy respektována i v novém ÚP. Řešení zástavby v tomto 
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území musí respektovat podmínky ochrany vyplývající z MPR a OP MPR a blízkosti 
NKP zámek Jindřichův Hradec. Urbanisticky nejvhodnější řešení bylo dohadováno 
z hlediska státní památkové péče s Ministerstvem kultury, jako dotčeným orgánem 
zmocněným ustanovením §26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

Námitka č. 12: 
Drahomíra Votavová, Nežárecká 240/IV, vlastník pozemku č. 1114/4 v k. ú. J. Hradec,  
nesouhlasí s plochou přestavby P52 (obslužné komunikaci k ploše přestavby),  
 

Námitka č. 12 se zamítá. (shodná námitka č. 148) 
Odůvodn ění 
Předmětná lokalita (zejména P5, jejíž součástí je i původně označená P52) byla již 
v minulosti několikrát řešena v souvislosti s možnou výstavbou. Řešení této lokality 
se objevuje v ÚPM z roku 1998, dále je celá lokalita, jejíž součástí jsou i pozemky 
namítajících, řešena studií ing. arch. Jiřího Číly (rok 1999), která je po dohodě 
s ministerstvem kultury nadále považována jako podklad pro řešení v této lokalitě a 
je tedy respektována i v novém ÚP. Řešení zástavby v tomto území musí 
respektovat podmínky ochrany vyplývající z MPR a OP MPR a blízkosti NKP 
zámek Jindřichův Hradec. Urbanisticky nejvhodnější řešení bylo dohadováno 
z hlediska státní památkové péče s Ministerstvem kultury, jako dotčeným orgánem 
zmocněným ustanovením §26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů.  
Při etapě návrhu ÚP dle §50 stavebního zákona byla tato lokalita opět předmětem 
jednání s dotčenými orgány. Znovu bylo potvrzeno, že maximální možná míra 
zastavění území bude plně respektovat výše uvedenou studii ing. arch. Číly.  

Námitka č. 13: 
manželé Novotných, Sládkův kopec 1075/II, vlastníci pozemku č. 3119/102 v k. ú. J. 
Hradec,  
nesouhlasí s dotčením svého pozemku koridorem Z312. 

Námitce č. 13 se vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Plocha pro dopravní napojení Sládkova kopce s ulicí Jemčinskou (Z493, původní 
Z312) je odsunuta západně od Sládkova kopce, je zúžena a zkrácena na 
nezbytnou míru. Plochu pro komunikaci je nutné chápat jako prostor, ve kterém 
bude realizována případná komunikace včetně např. terénních úprav. Zbývající 
nevyužitá část plochy bude navrácena svému původnímu účelu. V místě 
předmětného pozemku nepředpokládáme nutnou úpravu stávající komunikace, 
proto pozemek není zahrnut do Z493. 

Námitka č. 14: 
Bohumila Dvířková, Pod Kasárny 1000/II, vlastník pozemků č. 3734/2 a 3805/2 v k. ú. J. 
Hradec, 
požaduje předmětné pozemky určit pro zástavbu. 

Námitka č. 14 se zamítá. (shodná námitka č. 162) 
Odůvodn ění 
Pozemky tvoří klín mezi sjezdem na komunikaci I. třídy, vojenským cvičištěm a 
zahrádkářskou kolonií. Přes část pozemku vede také ochranné pásmo el. vedení. 
Dochází zde ke střetu s ochranným pásmem silnice I. třídy. Pozemky jsou také 
zcela nevyhovující z hlediska hluku z dopravy, nebyl dán souhlas KHS jako 
dotčeného orgánu. Vojenské cvičiště je dalším zdrojem negativního vlivu pro 
bytovou zástavbu. 
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Námitka č. 15: 
Miroslav a Ivana Zettlovi, Na Palici 346/IV, vlastníci pozemků č. 1473/2, 1473/47, 
1473/36, 1473/37 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s koridorem Z312 „malým západním obchvatem“ tedy s vedením komunikace 
Z312, zřízením kruhového objezdu atd.   
 
 

Námitce č. 15 se částečně vyhovuje. (shodná námitka č. 168) 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici bylo řešeno již v ÚPM 
z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení dopravního 
propojení západního okraje města zejména nově navrhovaných zastavitelných 
ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách předpokládáme zvýšenou 
intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá 
alternativní větev plochy pro propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná 
od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. Řešení tvaru křižovatky není předmětem ÚP, ale až následného projektu 
a realizace.  

Námitka č. 16: 
Mgr. Zdeněk Havlíček, Vajgar 551/III, vlastník pozemku č. 12/9 v k. ú. H. Žďár,  
nesouhlasí s vedením plochy PV - veřejné prostranství a zároveň VS - veřejně prospěšná 
stavba na svém pozemku. 

Námitce č. 16 se vyhovuje. (shodné námitky č. 94 a 167) 
Odůvodn ění  
Část pozemku č. 12/9 není nezbytně nutná pro obsluhu zastavěného území nebo 
zastavitelných ploch. Pozemek je v současné době využíván jako soukromá 
zahrada a příjezd k ní je po pozemku č. 12/16, který je zahrnut do ploch PV-veřejné 
prostranství. Tento přístup je pro zmíněnou zahradu i okolní zástavbu dostačující.  

Námitka č. 17: 
Jiří a Jana Hamrovi, Sládkův kopec 1065/II, vlastníci pozemku č. 3119/92 v k. ú. J. 
Hradec,   
nesouhlasí s vedením koridoru Z312 přes svůj pozemek navrhují vedení koridoru 
odsunout za současnou zástavbu.  

Námitce č. 17 se vyhovuje. (shodná námitka č. 186) 
Odůvodn ění 
Plocha pro dopravní napojení Sládkova kopce s ulicí Jemčinskou (Z493, původní 
Z312) je odsunuta západně od Sládkova kopce, je zúžena a zkrácena na 
nezbytnou míru. Plochu pro komunikaci je nutné chápat jako prostor, ve kterém 
bude realizována případná komunikace včetně např. terénních úprav. Zbývající 
nevyužitá část plochy bude navrácena svému původnímu účelu. V místě 
předmětného pozemku nepředpokládáme nutnou úpravu stávající komunikace, 
proto pozemek není zahrnut do Z493. 

Námitka č. 18: 
Antonín Šimek, Děbolín 82 a Jiří Šimek, Děbolín 85, vlastníci pozemků č. 44/1, 3830, 
3821, 3822, 3815, 3803, 3909 v k. ú. Děbolín,  
nesouhlasí se zastavitelností svých pozemků.   

Námitce č. 18 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Pozemek č. 44/1 je zahrnut do zastavěného území do ploch SV-bydlení smíšené 
venkovské. Regulace ploch SV umožňuje také využití pozemků jako zahrady, 
majitel není nucen k zástavbě na svém pozemku.  
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Pozemky č. 3830, 3821, 3822, 3815, 3803 jsou zahrnuty do rezerv. Tzn., že jejich 
současné využití není nijak omezeno, případná zastavitelnost pozemků, tedy 
změna z ploch rezervy do ploch návrhu je možná pouze změnou územního plánu. 
Tento krok je reálný v případě nedostatku zastavitelných ploch v sídle Děbolín. 
Současně navrhované zastavitelné plochy jsou však zatím pro adekvátní rozvoj 
Děbolína dostačující.  
Parcela č. 3909 zůstala částečně zastavitelná a to jen v části, které je 
bezprostředně navazující na zastavěné území a logicky jej doplňuje a tvoří spojení 
s vedlejším zastavitelným pozemkem. Stejně jako v případě pozemku č. 44/1 není 
majitel pozemku nucen tento zastavět. 

Námitka č. 19: 
vlastníků nemovitostí na levém břehu Vajgaru proti pěší komunikaci kolem Vajgaru  
Vlastimil a Marie Božejovských, Vídeňská 3 
Jana a Vladimír Slavíkovi, Vídeňská 5 
Věra Hurychová, Věra Vítovská, Vídeňská 6 
Hana Stránská, Vídeňská 7 
Dagmar Beranová, Vídeňská 17 
Milan Pouzal, Vídeňská 8 
František a Bohuslava Hrozných, Vídeňská 9 
PhDr. Renata Vaněčková, Vídeňská 10 
Mgr. Gustav Fiala, Vídeňská 12 
Jaroslav a Jarmila Štíchovi, Vídeňská 13 
Ing. Karel a Eva Maškovi, Vídeňská 14 
Jindřiška Havlová, Vídeňská 16 
Jana Šiblová, Jáchymova 174 
Jitka Linhartová, Jáchymova 175 
ak. soch. V. Krninský, Jáchymova 179 
Martina Janků-Palcová, Jáchymova 921 
Ing. Ondřej Prokopec, Jáchymova 207 
MUDr. Olga Bellinviová, Jáchymova 213, zastoupena Mgr. Ondřejem Pumprem, 
Jáchymova 213 
Ing. Božena Pekárková, Jáchymova 214 
Zdeňka Hávová, Jáchymova 215 
Mgr. Marie Hodinářová zmocněná Ing. Václavem Hodinářem, Praha 6, Zvonická 2/699 
JUDr. Jaroslav Cvrček, Jáchymova 901 
Ing. Hana Hanousková, Sibiřská 376/III, J. Hradec, MVDr. Rudolf Šetka, Myslbekova 
1821/30, N. Jičín, Mgr. Irena Vybíralová, U Nemocnice 486/III, J. Hradec - vlastníci p. č. 
3493/1 k. ú. J. Hradec, 
 

Námitce č. 19 se vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Na základě průběžných jednání s orgány města Jindřichův Hradec byl pořizovateli 
předán pokyn určeného zastupitele k vypuštění plochy pro pěší komunikace 
(pobřežní lávka kolem Vajgaru) doposud v návrhu ÚP označené jako Z126 a Z400. 
V letech 2011 a 2012 byla zpracována studie „Komplexní koncepce dopravní 
obslužnosti města Jindřichův Hradec“. Tato studie měla kromě jiného prověřit 
možnosti řešení nedostatečné dopravní kapacity v ulici Vídeňská. Návrh studie 
sleduje dvě varianty řešení tohoto problému, jedna z nich počítá s lávkou pro pěší a 
pro cyklisty přes rybník Vajgar. Pokud se v budoucnu Město přikloní k této variantě 
řešení, bude konkrétně posuzována možnost, kudy a jakým způsobem bude lávka 
realizována a také jak bude lávka začleněna do MPR.  
V regulativech ploch vodních je podmíněně umožněno realizovat lávku za 
podmínky, že nebude omezován průtočný profil a bude řešen architektonický vliv 
na MPR.  



Odůvodnění územního plánu Jindřichův Hradec 

 131

Námitka Rozhodnutí v četně odůvodn ění 

Z mnoha důvodů nesouhlasí s vedením lávky kolem Vajgaru a požadují její vypuštění 

Námitka č. 20: 
Ing. Ondřej Prokopec, vlastník pozemků č. 195/2, 195/3 v k. ú. J. Hradec,  
nesouhlasí s vedením lávky kolem Vajgaru. 

Námitce č. 20 se vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Na základě průběžných jednání s orgány města Jindřichův Hradec byl pořizovateli 
předán pokyn určeného zastupitele k vypuštění plochy pro pěší komunikace 
(pobřežní lávka kolem Vajgaru) doposud v návrhu ÚP označené jako Z126 a Z400. 
V letech 2011 a 2012 byla zpracována studie „Komplexní koncepce dopravní 
obslužnosti města Jindřichův Hradec“. Tato studie měla kromě jiného prověřit 
možnosti řešení nedostatečné dopravní kapacity v ulici Vídeňská. Návrh studie 
sleduje dvě varianty řešení tohoto problému, jedna z nich počítá s lávkou pro pěší a 
pro cyklisty přes rybník Vajgar. Pokud se v budoucnu Město přikloní k této variantě 
řešení, bude konkrétně posuzována možnost, kudy a jakým způsobem bude lávka 
realizována a také jak bude lávka začleněna do MPR.  
V regulativech ploch vodních je podmíněně umožněno realizovat lávku za 
podmínky, že nebude omezován průtočný profil a bude řešen architektonický vliv 
na MPR. 

Námitka č. 21: 
Milan Tejčka, Políkno 65, vlastník pozemků č. 461/1 a 461/2 v k. ú. Políkno,  
požaduje části svých pozemků zahrnout do ploch pro bydlení. 

Námitce č. 21 se částečně vyhovuje (věcně shodné námitky č. 23 a 154, věcně 
shodné připomínky č. 2 a 5 podané v souladu s §50 odst. 3)). 
Odůvodn ění 
Námitkou č. 21 a č. 23, připomínkami (uplatněnými v souladu s §50 stavebního 
zákona) č. 2 a č. 5 byla požadována změna řešení do ploch pro bydlení. 
Jednotlivými námitkami a připomínkami byl doplňován návrh řešení.  
Námitka č. 21 - Původně požadovaná zastavitelnost pozemků č. 461/1 a 461/2 byla 
částečně zamítnuta. Pozemek č. 461/1 zůstal nezastavitelný a zahrnutý do orné 
půdy.  
Námitka č. 23 – původně požadovaná zastavitelnost části pozemku č. 470 
(pozemkový katastr) byla zamítnuta.  
Připomínky č. 2 a č. 5 – žadatel nechal zpracovat geometrický plán, kterým byl 
pozemek č. 461/2 rozdělen na 461/3 a 461/2 a část pozemku č. 470 (pozemkový 
katastr) byla oddělena na pozemek č. 458/5.  
Námitkám a připomínkám se vyhovuje tak, že pozemky č. 461/1 a č. 461/2 
zůstanou v plochách zeleně, tedy nebudou určeny k zástavbě. Pozemky č. 461/3 a 
č. 458/5 budou zahrnuty do zastavitelných ploch určených pro výstavbu RD. Toto 
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řešení bylo odsouhlaseno orgánem ochrany ZPF.  
Námitkou č. 154 - je výše uvedené zopakováno. Stále se jedná o tytéž pozemky a 
shodný požadavek. Místo pozemku č. 470 podle pozemkového katastru je uváděn 
pozemek č. 458/3 označen podle katastru nemovitostí.  

Námitka č. 22: 
Jaroslava Houserová, Políkno 18, vlastník pozemku PK 473 v k. ú. Políkno,  
požaduje zastavitelnost tohoto pozemku. 

Námitka č. 22 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Předmětný pozemek je mimo zastavěné území, prochází jím nadzemní elektrické 
vedení a v bezprostřední blízkosti je trafostanice a telekomunikační zařízení včetně 
ochranného pásma.  
Políkno nabízí dostatek zastavitelných pro bydlení vzhledem k současným 
potřebám. Nebyl dán souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.   

Námitka č. 23: 
Milan Tejčka, Políkno 65, vlastník pozemku č. 470 v k. ú. Políkno, 
požaduje zastavitelnost tohoto pozemku. 

Námitce č. 23 se částečně vyhovuje (věcně shodné námitky č. 21 a 154, věcně 
shodné připomínky č. 2 a 5 podané v souladu s §50 odst. 3)). 
Odůvodn ění 
Námitkou č. 21 a č. 23, připomínkami (uplatněnými v souladu s §50 stavebního 
zákona) č. 2 a č. 5 byla požadována změna řešení do ploch pro bydlení. 
Jednotlivými námitkami a připomínkami byl doplňován návrh řešení.  
Námitka č. 21 - Původně požadovaná zastavitelnost pozemků č. 461/1 a 461/2 byla 
částečně zamítnuta. Pozemek č. 461/1 zůstal nezastavitelný a zahrnutý do orné 
půdy.  
Námitka č. 23 – původně požadovaná zastavitelnost části pozemku č. 470 
(pozemkový katastr) byla zamítnuta.  
Připomínky č. 2 a č. 5 – žadatel nechal zpracovat geometrický plán, kterým byl 
pozemek č. 461/2 rozdělen na 461/3 a 461/2 a část pozemku č. 470 (pozemkový 
katastr) byla oddělena na pozemek č. 458/5.  
Námitkám a připomínkám se vyhovuje tak, že pozemky č. 461/1 a č. 461/2 
zůstanou v plochách zeleně, tedy nebudou určeny k zástavbě. Pozemky č. 461/3 a 
č. 458/5 budou zahrnuty do zastavitelných ploch určených pro výstavbu RD. Toto 
řešení bylo odsouhlaseno orgánem ochrany ZPF.  
Námitkou č. 154 - je výše uvedené zopakováno. Stále se jedná o tytéž pozemky a 
shodný požadavek. Místo pozemku č. 470 podle pozemkového katastru je uváděn 
pozemek č. 458/3 označen podle katastru nemovitostí.  
 

Námitka č. 24: 
Ing. Stanislav Slanina, Václavská 57/III, vlastník pozemků č. 1191/1 a 1191/3 v k. ú. Otín 
u J. Hradce,  
požaduje zařazení pozemků jako zastavitelné plochy.  

Námitce č. 24 se vyhovuje. (shodná námitka č. 161) 
Odůvodn ění 
Parcely jsou zařazeny do ploch OK-občanské vybavení komerční. Je získáno 
souhlasné stanovisko státní energetické inspekce, správce plynovodu, orgánu 
ochrany ZPF a ŽP. Pozemky jsou zahrnuty do zastavitelné plochy Z456, kde je 
podmínkou využití území zejména zpracování územní studie a respektování VTL 
plynovodu včetně ochranného pásma.  
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Námitka č. 25: 
Všechny pozemky jsou v k. ú. Jindřichův Hradec (Pohodnice) 
Mgr. Zdeněk Kasper, Kostelní 73, vlastník pozemku č. 3425/1,  
Vratislav Schneidr, Vajgar 707/III, vlastník pozemku č.  3425/3,  
Irena Růžičková, U Nádraží 794/II, vlastník pozemku č.  3425/4,  
Věra Bláhová, Vajgar 551/III, vlastník pozemku č. 3425/5,  
 
požadují vrácení pozemků do ploch dle ÚPM. 

Námitce č. 25 se vyhovuje. (shodná námitka č. 140) 
Odůvodn ění 
Všechny předmětné pozemky jsou zahrnuty do ploch RS-rekreace smíšená, 
zastavitelná plocha je označena Z454. Podmínky využití území požadují zejména 
respektování vedení el. energie včetně ochranného pásma a prvků ÚSES.  
Některé pozemky v dotčené lokalitě jsou již zastavovány v souladu s ÚPM z roku 
1998, některé jsou v různých fázích stavebního řízení. Není tedy vhodné lokalitu 
členit a měnit její využití v rozporu s ÚPM. 

Námitka č. 26: 
Irena Růžičková, U Nádraží 794/II, vlastník pozemku č.  3425/4, v k. ú. J. Hradec 
(Pohodnice), 
požaduje vrácení pozemku dle ÚPM. 
  

Námitce č. 26 se vyhovuje. (shodná námitka č. 140) 
Odůvodn ění 
Všechny předmětné pozemky jsou zahrnuty do ploch RS-rekreace smíšená, 
zastavitelná plocha je označena Z454. Podmínky využití území požadují zejména 
respektování vedení el. energie včetně ochranného pásma a prvků ÚSES. 
Některé pozemky v dotčené lokalitě jsou již zastavovány v souladu s ÚPM z roku 
1998, některé jsou v různých fázích stavebního řízení. Není tedy vhodné lokalitu 
členit a měnit její využití v rozporu s ÚPM. 

Námitka č. 27: 
Alena Vránková, Otín 26, vlastník pozemku č. 1482/25 v k. ú. J. Hradec, 
1) z mnoha důvodů nesouhlasí se zastavitelnými plochami Z33 a Z35, které jsou 
v sousedství jejího pozemku. 
 
 
 
 
 
 
 
2) nesouhlasí s vedením koridoru Z312 a požaduje jeho odsunutí až za Polívky z důvodu 
poškození životního prostředí a zdravotního stavu svého syna.  

Námitce č. 27 se částečně vyhovuje. (shodná námitka č. 121) 
1) vyhovuje se částečně 
odůvodn ění 
Plochy Z30 a Z35 byly po odsunutí Z312 až k vedení ing. sítí pro další projednání 
sloučeny s plochami Z32 a Z33. Plochy Z32 a Z33 jsou určeny pro výstavbu RD a 
jsou převzaty z ÚPM z roku 1998, z urbanistického pohledu jde o nabídku 
zastavitelných ploch logicky navazujících na současnou stávající zástavbu. Plocha 
Z34 je veřejným prostranstvím, ve kterém má být řešeno komunikační propojení 
lokality, včetně chodníků. Zdůvodnění Z312 je v bodě 2. V době pořizování nového 
návrhu ÚP probíhaly přípravné práce v souladu s ÚPM. 
2) vyhovuje se částečně 
odůvodn ění  
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici bylo řešeno již v ÚPM 
z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení dopravního 
propojení západního okraje města zejména nově navrhovaných zastavitelných 
ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách předpokládáme zvýšenou 
intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá 
alternativní větev plochy pro propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná 
od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o koridor pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace. Odsunutím až za Polívky by neplnila funkci propojení místních 
částí.  
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Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 

Námitka č. 28: 
Manželé Šteflovi, Horní Žďár 14, vlastníci pozemku č. 369/20 v k. ú. H. Žďár,  
nesouhlasí s vymezením pozemku pro bydlení na sousední parcele č. 369/16. 

Námitka č. 28 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Zastavitelná plocha nezasahuje do parcely č. 369/16 v k. ú. Horní Žďár, tento 
pozemek je celý ponechán v ploše P-plochy zemědělské. Již v územním plánu 
z roku 1998 bylo s rozvojem sídla počítáno právě severním směrem. Nový územní 
plán tyto zastavitelné plochy ucelil, aby tvořily kompaktní celek. Namítající pozemek 
není do tohoto rozvoje začleněn. Namítající jsou od zastavitelných ploch odděleni 
navrhovanou plochou zeleně označenou jako Z396 – ZZ-zeleň zahrad a 
záhumenků.   

Námitka č. 29: 
Staviservis, Deštenská 71, Radouňka, vlastník pozemků č. 3860/316 a 3859/5 v k. ú. J. 
Hradec,  
nesouhlasí s návrhem ploch po Zi na svých pozemcích, ale požadují ponechat možnost 
původního využití na mycí linku, prodejní servis apod.  

Námitce č. 29 se vyhovuje (věcně shodná připomínka č. 3 podaná v souladu s 
§50 odst. 3)).  
Odůvodn ění 
Oba pozemky jsou bezprostředně sousedící se stávající čerpací stanicí a jsou 
vhodně přístupné z kapacitní komunikace. Pozemky byly zahrnuty do ploch OK-
občanské vybavení komerční, zastavitelná plocha Z448 a vhodně tak doplňují 
stávající zázemí pro motoristy.   

Námitka č. 30: 
Miroslava Zádrapová, Sládkův kopec 908/II, vlastník pozemku č.  3111/57 v k. ú. J. 
Hradec,  
nesouhlasí s vedením koridoru pro komunikaci Z312 a požaduje její oddálení za 
zastavěnou oblast.  

Námitce č. 30 se částečně vyhovuje. (shodná námitka č. 176) 
Odůvodn ění  
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici bylo řešeno již v ÚPM 
z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení dopravního 
propojení západního okraje města zejména nově navrhovaných zastavitelných 
ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách předpokládáme zvýšenou 
intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá 
alternativní větev plochy pro propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná 
od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o koridor pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
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napojení. 

Námitka č. 31: 
Vlastníci pozemků a objektů v ulici Mukova podávají dohromady námitku 
Dagmar Kryzánková, Sady 186/II,  
Manželé Vojtěchovi, Mukova 75/V  
Jaromír Semotán, Mukova 76/V 
Manželé Vaňkovi, Mukova 74/V 
 
Nesouhlasí s plnohodnotným komunikačním propojením Lišného dvora a sídliště 
Hvězdárna.  

Námitce č. 31 se částečně vyhovuje. (částečně shodná s námitkou č. 164) 
Odůvodn ění 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 

Námitka č. 32: 
Manželé Hlaváčovi, Mládežnická 363/IV, vlastníci pozemků č. 3327/46 a 3327/74 v k. ú. J. 
Hradec, 
nesouhlasí s navrhovanými záměry Z21 až Z28 a Z306 až Z317. Argumentují 
nepotřebností další zástavby, zhoršením podmínek ve stávajících domech a hodnotami 
území, které slouží jako "klidová zóna". 

Námitce č. 32 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici bylo řešeno již v ÚPM 
z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení dopravního 
propojení západního okraje města zejména nově navrhovaných zastavitelných 
ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách předpokládáme zvýšenou 
intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá 
alternativní větev plochy pro propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná 
od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o koridor pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
Námitkou č. 195 požadují zrušení nebo odsunutí Z313, což se také týká lokality 
namítané námitkou č. 32. 
V počátečním zpracovávání návrhu ÚP bylo území mezi ulicemi Jemčinská a 
nejjižnějším koncem ulice Mládežnické a souběžné U Samotníčku zahrnuto do 
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zastavitelných ploch určených pro individuální bydlení (BI). Množství uplatněných 
námitek, které nesouhlasili s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce, 
vedlo k přehodnocení tohoto území. Vzhledem k nemožnosti přeložení stávajících 
inženýrských sítí (zejména plynovodu) pro nesouhlas vlastníků, jsou původní 
zastavitelné plochy zahrnuty do rezerv R23, R24 a R29, původní komunikační 
propojení je zahrnuto do rezervy R27. V návrhových plochách jsme ponechali 
plochu Z313 PV-veřejné prostranství. Vzhledem ke stávajícímu nadzemnímu 
vedení el. energie, u nějž se předpokládá jeho přeložka nebo uložení pod zem je 
třeba zachovat přístupný pruh, který je v ÚP v podobě Z313. Plochy veřejných 
prostranství lze využít např. pro zeleň, pěší či cyklotrasy apod. 

Námitka č. 33: 
Marie Sládková, Bratrská 1110/II, vlastník pozemků 3111/1, 3119/125, 3119/11, 3119/90, 
3111/35, 3111/36, 3111/37 v k. ú. J. Hradec, 
1) nesouhlasí s trasou komunikace Z312. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) nesouhlasí s výstavbou dětského hřiště Z37. 

Námitce č. 33 se částečně vyhovuje.  (shodná s námitkou č. 158) 
 
 
1) vyhovuje se částečně 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici bylo řešeno již v ÚPM 
z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení dopravního 
propojení západního okraje města zejména nově navrhovaných zastavitelných 
ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách předpokládáme zvýšenou 
intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá 
alternativní větev plochy pro propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná 
od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o koridor pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
 
 
2) vyhovuje se 
Odůvodn ění 
pozemek je využíván k soukromým účelům. Vzhledem k okolní zástavbě i 
k sousední ploše veřejné zeleně není pozemek namítající nezbytně nutný 
k realizaci veřejné zeleně s dětským hřištěm.  
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Námitka č. 34: 
Milan Michálek, Otín 92, J. Hradec,  
1) vlastník pozemku č. 1117/3 v k. ú. Otín, 
nesouhlasí s Z120 (koridor pro dopravu) VDT13 (veřejně prospěšná stavba). 
 
 
 
 
 
 
2) vlastník pozemků č. 1090/2, 1090/3 a 1090/4 v k. ú. Otín, 
nesouhlasí s vedením Z424 (plocha sídelní zeleně). 

 

Námitce č. 34 se částečně vyhovuje. 
 
1) zamítá se  (shodná námitka č. 178) 
Odůvodn ění 
Plocha Z120 je vymezena pro umístění dopravního napojení nově navrhovaných 
zastavitelných ploch s průmyslovou a obchodní zónou. Podmínky využití plochy 
Z120 upozorňují zejména na nutnost řešení přemostění toku, respektování zeleně 
a inženýrských sítí. Potřeba komunikace a jejích parametrů závisí na intenzitě 
zastavování nově navrhovaných zastavitelných ploch.  
2) vyhovuje se částečně 
Odůvodn ění  
Plocha označená Z424 je zredukována na minimum, které bude sloužit k izolování 
klidových zón a rezerv pro výstavbu od východního silničního obchvatu.  

Námitka č. 35: 
Vladimír a Irena Borčinovi, Otín 176, vlastníci pozemků č. 3650/123, 3650/169, 3650/168, 
3650167, 36510/166 v k. ú. J. Hradec, 
požadují změnu funkce těchto pozemků na OV-občanské vybavení ve shodě s vydaným 
ÚR. 

Námitce č. 35 se vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Zahrnutím uvedených pozemků do ploch OV-občanské vybavení veřejné a SM-
bydlení smíšené městské vše stávající je respektován stávající stav. Objekt včetně 
zázemí je realizován v souladu s ÚPM, platným v době stavebního řízení. 

Námitka č. 36: 
Miroslav Šlechta, Políkno 21, vlastník pozemku č. 436/2 v k. ú. Políkno,  
nesouhlasí s řešením svého pozemku jako plocha zeleně (Zz) a požaduje návrh obytné 
plochy. 

Námitce č. 36 se vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Uvedený pozemek je navazující na stávající zástavbu a spolu s plochou Z142 
uzavírá plochy vhodné pro bydlení při komunikaci vycházející z Políkna. Pozemek 
je také kvalitně dopravně napojen.  

Námitka č. 37: 
MUDr. Josef Kunkela, Na Palici 341/IV a MUDr. Vladimíra Kunkelová, Italských legií 
430/III, J. Hradec, vlastníci pozemku č. 3518/36  v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s koridorem Z443, jehož budoucím vlivem na okolí má být dotčena jejich 
nemovitost. 

Námitce č. 37 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určena pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 
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Námitka č. 38: 
František Zwicker, Nové Stavení 49/II, vlastník pozemků č. 1133, 1125/1 a 1124/1 v k. ú. 
J. Hradec,  
nesouhlasí s řešením lokality. Odkazuje se na „zrušení“ územního plánu v roce 2000, 
statut vyvlastnění apod.  

Námitka č. 38 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Řešení této lokality se objevuje v ÚPM z roku 1998, dále je celá lokalita, jejíž 
součástí jsou i pozemky namítajících, řešena studií ing. arch. Jiřího Číly (rok 1999), 
která je po dohodě s ministerstvem kultury nadále považována jako podklad pro 
řešení v této lokalitě a je tedy respektována i v novém ÚP. Řešení zástavby v tomto 
území musí respektovat podmínky ochrany vyplývající z MPR a OP MPR a blízkosti 
NKP zámek Jindřichův Hradec (viz níže citace ze stanoviska MK). Urbanisticky 
nejvhodnější řešení bylo dohadováno z hlediska státní památkové péče 
s Ministerstvem kultury, jako dotčeným orgánem zmocněným ustanovením §26 
odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů. 
Jedná se o pozemky v OP MPR Jindřichův Hradec. 
Zřízením OP kolem nemovité kulturní památky MPR Jindřichův Hradec se sleduje 
zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a 
rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném OP. 
Zejména při pořizování ÚP, projektové dokumentace apod. je nutné dbát, aby 
nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby v území OP 
oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta MPR a 
její přírodní krajinářské hodnoty. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba 
zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních 
horizontech měst, které se pohledově uplatňují ve vztahu k MPR. Celkově si místo 
uchovalo svoji volnější urbanistickou strukturu vně kompaktního historického 
města. Zůstalo zachováno dominantní postavení bývalého hradu, později zámku na 
okraji městské struktury. Z výše uvedených důvodů je vhodné zachovat stávající 
volnější urbanistickou strukturu. 
Závěrem: pozemky č. 1133 a částečně 1125/1, jsou zahrnuty do ploch SC-bydlení 
smíšené centrální, musí však respektovat výše citované podmínky ochrany OP 
NKP. Na pozemku č. 1124/1 je stávající budova, pozemek je tedy zahrnut do ploch 
SC stávající.   

Námitka č. 39: 
Jaroslava Koudelková, J. Hradec 66/IV, vlastník pozemku č. 3310/24 v k. ú. J. Hradec, 
1) požaduje odsunutí koridoru Z312 z předmětného pozemku. 
 
 
 
 
 
 
 

Námitce č. 39 se částečně vyhovuje. 
 
 
1) vyhovuje se částečně 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
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2) požaduje vymazání záměru Z21 OV-občanské vybavení veřejné z předmětného 
pozemku. 

tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Námitkou č. 217 požaduje zrušení nebo odsunutí Z313, což se také týká lokality 
namítané námitkou č. 39. 
V počátečním zpracovávání návrhu ÚP bylo území mezi ulicemi Jemčinská a 
nejjižnějším koncem ulice Mládežnické a souběžné U Samotníčku zahrnuto do 
zastavitelných ploch určených pro individuální bydlení (BI). Množství uplatněných 
námitek, které nesouhlasili s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce, 
vedlo k přehodnocení tohoto území. Vzhledem k nemožnosti přeložení stávajících 
inženýrských sítí (zejména plynovodu) pro nesouhlas vlastníků, jsou původní 
zastavitelné plochy zahrnuty do rezerv R23, R24 a R29, původní komunikační 
propojení je zahrnuto do rezervy R27. V návrhových plochách jsme ponechali 
plochu Z313 PV-veřejné prostranství. Vzhledem ke stávajícímu nadzemnímu 
vedení el. energie, u nějž se předpokládá jeho přeložka nebo uložení pod zem je 
třeba zachovat přístupný pruh, který je v ÚP v podobě Z313. Plochy veřejných 
prostranství lze využít např. pro zeleň, pěší či cyklotrasy apod. 
2) vyhovuje se 
Odůvodn ění 
Plocha Z21 je vypuštěna a zahrnuta do rezervy R23. Tzn., že současné využití není 
nijak omezeno, případná zastavitelnost pozemků, tedy změna z ploch rezervy do 
ploch návrhu je možná pouze změnou územního plánu. Tento krok je reálný 
v případě nedostatku zastavitelných ploch nebo nemožnost jejich využití v území a 
realizace přeložky inženýrských sítí, které v současném stavu omezují realizaci 
zástavby v dotčené lokalitě. 

Námitka č. 40: 
Jan Emmer, Nežárecká 67/IV, vlastník pozemků č. 3314/9, ½ parcel č. 3310/24, 3314/20 
a 1/3 parcel č. 3231/1, 3214/7, 3230/1, 3458, 3278/4, 1481 a 3303/1 v k. ú. J. Hradec, 
1) nesouhlasí s návrhem výstavby dvou parkovišť Z262 a Z263. 
 
 
 
 
 
 
 

Námitka č. 40 se zamítá.  
 
 
 
1) zamítá se 
odůvodn ění 
Celkové řešení lokality Frankova dvora, bylo řešeno změnou č. 14 ÚPM Jindřichův 
Hradec, která nabyla účinnosti 14. 6. 2005. Tato změna byla tehdejším 
zastupitelstvem města vydána a do nového návrhu ÚP je převzata. Území je 
řešeno komplexně, bylo třeba prověřit možnosti návrhu ploch s rozdílným 
způsobem využití a řešení uvedené v ÚP je urbanisticky i dopravně nejvhodnější. 
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2) nesouhlasí se zásahem Z312 do pozemků č. 1481 a 3303/1. 
3) nesouhlasí s vedením Z312 přes pozemky č. 3310/24 a 3314/9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a se záměrem Z21 OV-občanské vybavení veřejné. 
 
 
 
 

Parkovací plochy i návrh ploch pro místní komunikace v lokalitě Frankova dvora 
jednak vyplývají z výše uvedené změny č. 14, a jsou nezbytné pro celkovou 
obsluhu území. Zajištění kvalitního a dostatečného dopravního napojení lokality je 
dokonce podmínkou realizace výstavby v této lokalitě.  
2) a 3) vyhovuje se částečně 
odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Námitkou č. 217 požaduje zrušení nebo odsunutí Z313, což se také týká lokality 
namítané námitkou č. 40. 
V počátečním zpracovávání návrhu ÚP bylo území mezi ulicemi Jemčinská a 
nejjižnějším koncem ulice Mládežnické a souběžné U Samotníčku zahrnuto do 
zastavitelných ploch určených pro individuální bydlení (BI). Množství uplatněných 
námitek, které nesouhlasili s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce, 
vedlo k přehodnocení tohoto území. Vzhledem k nemožnosti přeložení stávajících 
inženýrských sítí (zejména plynovodu) pro nesouhlas vlastníků, jsou původní 
zastavitelné plochy zahrnuty do rezerv R23, R24 a R29, původní komunikační 
propojení je zahrnuto do rezervy R27. V návrhových plochách jsme ponechali 
plochu Z313 PV-veřejné prostranství. Vzhledem ke stávajícímu nadzemnímu 
vedení el. energie, u nějž se předpokládá jeho přeložka nebo uložení pod zem je 
třeba zachovat přístupný pruh, který je v ÚP v podobě Z313. Plochy veřejných 
prostranství lze využít např. pro zeleň, pěší či cyklotrasy apod. 
Plocha Z21 je vypuštěna a zahrnuta do rezervy R23. Tzn., že současné využití není 
nijak omezeno, případná zastavitelnost pozemků, tedy změna z ploch rezervy do 
ploch návrhu je možná pouze změnou územního plánu. Tento krok je reálný 
v případě nedostatku zastavitelných ploch nebo nemožnost jejich využití v území a 
realizace přeložky inženýrských sítí, které v současném stavu omezují realizaci 
zástavby v dotčené lokalitě. 
4) zamítá se 
Odůvodn ění  
Koridor KT je určen pro přeložku ing. sítí. Je umístěn co nejdále od plánované i 
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4) nesouhlasí s koridory pro občanskou infrastrukturu plánovanými na pozemku č. 3314/9. 

stávající zástavby ve stejné „stopě“ jako je rezerva pro komunikační propojení 
Jemčinská-Mládežnická. Přeložka stávajících sítí je nezbytná pro možnost využití 
ploch, které jsou v návrhu označeny jako rezervy pro výstavbu R, předmětný 
pozemek zasahuje v co nejmenší možné míře.  

Námitka č. 41: 
Bc. Václav Kabriel, Michnova 141, vlastník pozemků č. 3526/554, 3526/405 a 3526/406 
v k. ú. J. Hradec,  
požaduje vypuštění rezervy R22 a koridoru Z443. 

Námitce č. 41 se částečně vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 

Námitka č. 42: 
MUDr. Žídek a MUDr. Žídková, vlastníci pozemků č. 3518/41 a bytu v bytovém domě na 
pozemku 3518/44 v k .ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s dopravním řešením: 

a) Z420 
b) Z443 
c) R22 

 

Námitce č. 42 se částečně vyhovuje. (shodná námitka č. 150). 
Odůvodn ění 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 
 

Námitka č. 43: 
MUDr. Pavel Hesoun a MUDr. Pavla Hesounová, Řečička 784/III, vlastníci pozemků č. 

Námitka č. 43 se zamítá. (shodná s námitkou č. 155 a 211) 
Odůvodn ění 
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1101/2 a 1084/2 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí se zařazením svých pozemků do ploch ZZ a požadují jejich přiřazení 
k zastavitelným parcelám. 

Ministerstvo kultury uplatnilo záporné stanovisko (viz níže citace ze stanoviska č. j. 
MK 60907/2011 OPP ze dne 22.11.2011): Jedná se o pozemek v OP MPR 
Jindřichův Hradec. 
Zřízením OP kolem nemovité kulturní památky MPR Jindřichův Hradec se sleduje 
zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a 
rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném OP. 
Zejména při pořizování ÚP, projektové dokumentace apod. je nutné dbát, aby 
nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby v území OP 
oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta MPR a 
její přírodní krajinářské hodnoty. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba 
zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních 
horizontech měst, které se pohledově uplatňují ve vztahu k MPR. Uvažovaná 
parcela se nachází na hraně východně orientovaných svahů nad řekou Nežárkou 
ve vizuálním kontaktu s rondelem zámku. Území má klidný charakter a dotváří 
prostředí NKP. Celkově svým charakterem navazuje předmětná lokalita na území 
podél řeky, kde jsou zachovány břehové porosty, snížená část dřívější nivy, i 
drobná zástavba venkovského charakteru. Celkově si místo uchovalo svoji volnější 
urbanistickou struktur vně kompaktního historického města. Zůstalo zachováno 
dominantní postavení bývalého hradu, později zámku na okraji městské struktury. 
Z výše uvedených důvodů je vhodné zachovat stávající volnější urbanistickou 
strukturu a předmětný pozemek neměnit pro účely bytové zástavby, ale ponechat 
jako plochy zeleně.  

Námitka č. 44: 
Manželé Bőhmovi, Denisova 1181/II, vlastníci pozemku č. 118/2 v k. ú. H. Žďár,  
požadují změnit pozemek z ploch P-orná půda do ploch ZZ – zeleň zahrad a záhumenků. 

Námitka č. 44 se zamítá. (shodná námitka č. 160) 
Odůvodn ění 
Pozemek je zcela mimo zastavěné území i zastavitelné plochy a je součástí ploch 
zemědělských. Podmínky využití ploch ZZ-zeleň zahrad a záhumenků dovolují za 
určitých podmínek i některé objekty, které jsou výrazně odlišné od podmínek využití 
ploch zemědělských a jejich realizace by negativně ovlivnila ráz volné krajiny i 
využitelnost ploch zemědělských. Následně nebyl získán souhlas s orgánem 
ochrany ZPF.  

Námitka č. 45: 
Manželé Lojkovi, Michnova 140/V, spoluvlastníci domu č.p. 140/V a pozemků 3526/407 a 
3526/408 v k. ú. J. Hradec,  
nesouhlasí s R22 a Z443. 

Námitce č. 45 se částečně vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
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pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 

Námitka č. 46: 
Věra Smolíková, Šeříková 161, Radouňka, spoluvlastník pozemků č. 2400 a 2052/1 v k. 
ú. Radouňka, 
požaduje zařazení do bytové zástavby venkovského typu na obou pozemcích a to v celé 
ploše.  

Námitka č. 46 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Zařazení celých pozemků do ploch SV-bydlení smíšené venkovské je nevhodné 
vzhledem k zastavěnému území i návrhu zastavitelných ploch. Zastavitelné plochy 
jsou navrhovány tak, aby v co nejmenší míře zasahovali do ploch zemědělských a 
aby se zastavěným územím tvořily kompaktní celek, což v tomto případě by nebylo 
splněno. Dále nebyl získán souhlas orgánu ochrany ZPF.  

Námitka č. 47: 
Oldřich a Věra Frühaufovi, Pražská 150, vlastníci domu                                                              
čp. 150/II a pozemku č. 3040/4 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s koridorem Z312, který zasahuje předmětný pozemek. 

Námitce č. 47 se vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Plocha pro dopravní napojení Sládkova kopce s ulicí Jemčinskou (Z493, původní 
Z312) je odsunuta západně od Sládkova kopce, je zúžena a zkrácena na 
nezbytnou míru. Plochu pro komunikaci je nutné chápat jako prostor, ve kterém 
bude realizována případná komunikace včetně např. terénních úprav. Zbývající 
nevyužitá část plochy bude navrácena svému původnímu účelu. V místě 
předmětného pozemku nepředpokládáme nutnou úpravu stávající komunikace, 
proto pozemek není zahrnut do Z493. 

Námitka č. 48: 
Lenka a Hana Voborských, Sládkův kopec 934/II, vlastníci domu č. p. 934/II a pozemku 
3039/1 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s koridorem Z312, který zasahuje předmětný pozemek. 

Námitce č. 48 se vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Plocha pro dopravní napojení Sládkova kopce s ulicí Jemčinskou (Z493, původní 
Z312) je odsunuta západně od Sládkova kopce, je zúžena a zkrácena na 
nezbytnou míru. Plochu pro komunikaci je nutné chápat jako prostor, ve kterém 
bude realizována případná komunikace včetně např. terénních úprav. Zbývající 
nevyužitá část plochy bude navrácena svému původnímu účelu. V místě 
předmětného pozemku nepředpokládáme nutnou úpravu stávající komunikace, 
proto pozemek není zahrnut do Z493. 

Námitka č. 49: 
Ing. Josef a Jana Drnkovi, Sládkův kopec 1134/II, vlastníci pozemků č. 3327/50 a 3327/71 
v k. ú. J. Hradec,  
1) dotčení sousedstvím a potenciálním vlivem koridoru Z312, se kterými nesouhlasí a 
požadují odsunutí koridoru až za elektrická vedení. 
 
 
 
 
 

Námitce č. 49 se částečně vyhovuje. 
 
 
1) vyhovuje se částečně 
odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
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2) nesouhlasí s plochou Z21 
 

tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
2) vyhovuje se 
Odůvodn ění  
Plocha Z21 je vypuštěna a zahrnuta do rezervy R23. Tzn., že současné využití není 
nijak omezeno, případná zastavitelnost pozemků, tedy změna z ploch rezervy do 
ploch návrhu je možná pouze změnou územního plánu. Tento krok je reálný 
v případě nedostatku zastavitelných ploch nebo nemožnost jejich využití v území a 
realizace přeložky inženýrských sítí, které v současném stavu omezují realizaci 
zástavby v dotčené lokalitě. 

Námitka č. 50: 
Mgr. Ing. Vlastimil a  Bc. Marie Kantorovi, Michnova 143/V, vlastníci nemovitosti čp. 143/V 
a pozemků č. 3526/550, 3526/401 a 3526/402 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s vedením koridorů Z443 a Z420 a rezervou R22. 

Námitce č. 50 se částečně vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 
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Námitka č. 51: 
Global projekt JIH s. r. o. Belgická 1268/II, vlastník pozemků č. 3526/414, 3526/416, 
3526/418 a3526/420 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s vedením koridoru Z443 a rezervou R22. 

Námitce č. 51 se částečně vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 
 
 

Námitka č. 52: 
Mgr. Hana Pragerová, Sládkův kopec 907/II, vlastník pozemků č. 3111/61 a 3111/29 v k. 
ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s vedením koridoru Z312 a požaduje jeho odsunutí. 

Námitce č. 52 se vyhovuje. (shodná námitka č. 163) 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
Předmětné pozemky jsou od koridoru odděleny pásem zeleně.  
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Námitka č. 53: 
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad a JUDr. Gabriela Strnadová, Křižíkova 95, Jindřichův Hradec, 
vlastníci pozemků č. 3526/235 a 3526/238 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s koridory Z420, Z443, Z444 a požadují vypustit R22. 

Námitce č. 53 se částečně vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 
 
 

Námitka č. 54: 
Ing. Petr Votava, Elišky Krásnohorské 673/II, vlastník pozemků č. 1113/2, 1113/7, 1113/8, 
1113/9, 1113/13 a 1113/15 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí se zařazením ploch do ploch smíšených centrálních (P5 – SC). Trvá na 
plochách výrobních.  

Námitka č. 54 se zamítá (shodná s námitkou 156).  
Odůvodn ění 
Řešení této lokality se objevuje v ÚPM z roku 1998, dále je celá lokalita, jejíž 
součástí jsou i pozemky namítajících, řešena studií ing. arch. Jiřího Číly (rok 1999), 
která je po dohodě s ministerstvem kultury nadále považována jako podklad pro 
řešení v této lokalitě a je tedy respektována i v novém ÚP. Řešení zástavby v tomto 
území musí respektovat podmínky ochrany vyplývající z MPR a OP MPR a blízkosti 
NKP zámek Jindřichův Hradec (viz níže citace ze stanoviska MK). Urbanisticky 
nejvhodnější řešení bylo dohadováno z hlediska státní památkové péče 
s Ministerstvem kultury, jako dotčeným orgánem zmocněným ustanovením §26 
odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů. 
Jedná se o pozemky v OP MPR Jindřichův Hradec. 
Zřízením OP kolem nemovité kulturní památky MPR Jindřichův Hradec se sleduje 
zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a 
rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném OP. 
Zejména při pořizování ÚP, projektové dokumentace apod. je nutné dbát, aby 
nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby v území OP 
oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta MPR a 
její přírodní krajinářské hodnoty. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba 
zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních 
horizontech měst, které se pohledově uplatňují ve vztahu k MPR. Území má klidný 
charakter a dotváří prostředí NKP. Celkově si místo uchovalo svoji volnější 
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urbanistickou strukturu vně kompaktního historického města. Zůstalo zachováno 
dominantní postavení bývalého hradu, později zámku na okraji městské struktury. 
Z výše uvedených důvodů je vhodné zachovat stávající volnější urbanistickou 
strukturu. 
Závěrem: stávající využívání pozemků bude zachováno. Jde o podmínky pro 
případné přestavby a další rozvoj v území.  

Námitka č. 55: 
Ing. Hana Šteflová, Jakubská 294/IV, vlastník pozemků č. 3103/65 a 3103/82 v k. ú. J. 
Hradec, 
dotčenou potenciálními účinky navržené komunikace Z312 v celé navrhované délce (od 
ul. Pražské až na Hvězdárnu) a požaduje její odsunutí. 

Námitce č. 55 se vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 
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Námitka č. 56: 
Alena Zudová, Nežárecká 241/IV, vlastník pozemku č. 1113/14 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s veřejným prostranstvím zasahujícím její pozemek. 

Námitce č. 56 se vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Zahrnutí pozemku do ploch veřejného prostranství není nezbytně nutné pro kvalitní 
přístup a dostatečný veřejný prostor zejména pro potřeby přestavbové plochy P5. 
Pozemek je tedy zahrnut do ploch SC-bydlení smíšené centrální stav. 

Námitka č. 57: 
Roman Zwicker, Deštenská 180, vlastník pozemků č. 1124/2 a 1125/2 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s navrženým regulativem Zz ve východní části, požaduje umožnění stavby 
RD.  

Námitka č. 57 se zamítá.  
Odůvodn ění 
Řešení této lokality se objevuje v ÚPM z roku 1998, dále je celá lokalita, jejíž 
součástí jsou i pozemky namítajících, řešena studií ing. arch. Jiřího Číly (rok 1999), 
která je po dohodě s ministerstvem kultury nadále považována jako podklad pro 
řešení v této lokalitě a je tedy respektována i v novém ÚP. Řešení zástavby v tomto 
území musí respektovat podmínky ochrany vyplývající z MPR a OP MPR a blízkosti 
NKP zámek Jindřichův Hradec (viz níže citace ze stanoviska MK). Urbanisticky 
nejvhodnější řešení bylo dohadováno z hlediska státní památkové péče 
s Ministerstvem kultury, jako dotčeným orgánem zmocněným ustanovením §26 
odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ministerstvo kultury uplatnilo záporné stanovisko (k pozemku č. 1125/2): Jedná se 
o pozemek v OP MPR Jindřichův Hradec. 
Zřízením OP kolem nemovité kulturní památky MPR Jindřichův Hradec se sleduje 
zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a 
rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném OP. 
Zejména při pořizování ÚP, projektové dokumentace apod. je nutné dbát, aby 
nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby v území OP 
oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta MPR a 
její přírodní krajinářské hodnoty. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba 
zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních 
horizontech měst, které se pohledově uplatňují ve vztahu k MPR. Uvažovaná 
parcela se nachází na hraně východně orientovaných svahů nad řekou Nežárkou 
ve vizuálním kontaktu s rondelem zámku. Území má klidný charakter a dotváří 
prostředí NKP. Celkově si místo uchovalo svoji volnější urbanistickou strukturu vně 
kompaktního historického města. Zůstalo zachováno dominantní postavení 
bývalého hradu, později zámku na okraji městské struktury. Z výše uvedených 
důvodů je vhodné zachovat stávající volnější urbanistickou strukturu a předmětný 
pozemek neměnit pro účely bytové zástavby, ale ponechat jako plochy zeleně.  
Závěrem: pozemek č. 1125/2 je částečně zahrnut do ploch SC-bydlení smíšené 
centrální, musí však respektovat výše citované podmínky ochrany OP NKP. 
Pozemek č. 1124/2 je vzhledem ke stávajícímu využití a sousednímu objektu 
zahrnut do ploch SC stávající.   
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Námitka č. 58: 
Roman Zwicker, Deštenská 180, vlastník pozemků č. 1124/2 a 1125/2 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s vymezením veřejného prostranství P52. 

Námitce č. 58 se částečně vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Plocha P52 byla včleněna do plochy P5.  
Řešení této lokality se objevuje v ÚPM z roku 1998, dále je celá lokalita, jejíž 
součástí jsou i pozemky namítajících, řešena studií ing. arch. Jiřího Číly (rok 1999), 
která je po dohodě s ministerstvem kultury nadále považována jako podklad pro 
řešení v této lokalitě a je tedy respektována i v novém ÚP. Řešení zástavby v tomto 
území musí respektovat podmínky ochrany vyplývající z MPR a OP MPR a blízkosti 
NKP zámek Jindřichův Hradec (viz níže citace ze stanoviska MK). Urbanisticky 
nejvhodnější řešení bylo dohadováno z hlediska státní památkové péče 
s Ministerstvem kultury, jako dotčeným orgánem zmocněným ustanovením §26 
odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ministerstvo kultury uplatnilo záporné stanovisko k námitce č. 57, které obdobně 
odůvodňuje i námitku č. 58:  
Jedná se o pozemek v OP MPR Jindřichův Hradec. 
Zřízením OP kolem nemovité kulturní památky MPR Jindřichův Hradec se sleduje 
zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a 
rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném OP. 
Zejména při pořizování ÚP, projektové dokumentace apod. je nutné dbát, aby 
nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby v území OP 
oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta MPR a 
její přírodní krajinářské hodnoty. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba 
zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních 
horizontech měst, které se pohledově uplatňují ve vztahu k MPR. Uvažovaná 
parcela se nachází na hraně východně orientovaných svahů nad řekou Nežárkou 
ve vizuálním kontaktu s rondelem zámku. Území má klidný charakter a dotváří 
prostředí NKP. Celkově si místo uchovalo svoji volnější urbanistickou strukturu vně 
kompaktního historického města. Zůstalo zachováno dominantní postavení 
bývalého hradu, později zámku na okraji městské struktury. Z výše uvedených 
důvodů je vhodné zachovat stávající volnější urbanistickou strukturu a předmětný 
pozemek neměnit pro účely bytové zástavby, ale ponechat jako plochy zeleně.  

Námitka č. 59: 
manželé Štěpánovi, Mládežnická 164/IV, vlastníci pozemku pč. 3327/53 v k. ú. J. Hradec, 
1) nesouhlasí s Z21 a požadují změnu využití na zástavbu RD. 
 
 
 
 
 

Námitce č. 59 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění 
 
1) vyhovuje se částečně 
Odůvodn ění  
Plocha Z21 je vypuštěna a zahrnuta do rezervy R23. Tzn., že současné využití není 
nijak omezeno, případná zastavitelnost pozemků, tedy změna z ploch rezervy do 
ploch návrhu je možná pouze změnou územního plánu. Tento krok je reálný 
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2) nesouhlasí s Z312 a požadují její odsunutí nejméně k vedení ing. sítí. 

v případě nedostatku zastavitelných ploch nebo nemožnost jejich využití v území a 
realizace přeložky inženýrských sítí, které v současném stavu omezují realizaci 
zástavby v dotčené lokalitě. 
2) vyhovuje se 
Odůvodn ění  
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 

Námitka č. 60: 
Petr Füllsack, Bermannova 152/V, vlastník pozemků č. 3526/561 a 3526/326 v k. ú. J. 
Hradec, 
nesouhlasí s rezervou R22 a ani s koridorem Z443. Namítá hlučnost a zhoršení životního 
prostředí.  

Námitce č. 60 se částečně vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 
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Námitka č. 61: 
Jiří Tejčka, Políkno 44, vlastník pozemků č. 339 a 340 v k. ú. Políkno, 
nesouhlasí s návrhem komunikace Z144 přes jeho pozemky. 

Námitka č. 61 se zamítá. (Shodné námitky č. 166, 204 a 212 a věcně shodné 
připomínky č. 22 a 35 podané v souladu s §50 odst. 3)) 
Odůvodn ění 
Jde o nejvhodnější trasu komunikace, nutné k obsluze zastavitelných ploch. Tato je 
navržena pro namítajícího velmi výhodně, zasahuje velmi malou část jeho pozemků 
a měla by v budoucnu sloužit i jako přístup k jeho pozemkům. Koridor Z144 je také 
vhodně navržen v trase stávajícího vedení el. energie. 

Námitka č. 62: 
Helena Svobodová, Nušlova 67/V, J. Hradec, vlastník bytu v bytovém domě na pozemku 
č. 3518/9 v k. ú. J. Hradec,  
nesouhlasí s „malým západním obchvatem“ na Hvězdárně.  
 

Námitce č. 62 se částečně vyhovuje. (shodná s námitkou 145) 
Odůvodn ění 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 

Námitka č. 63: 
Karel Tejčka, U Nádraží 733/II, vlastník pozemku č. 3195 v k. ú. Buk u J. Hradce, 
požaduje rozšíření plochy SV-bydlení smíšené venkovské na větší část tohoto pozemku.  

Námitka č. 63 se zamítá.  (shodná námitka č. 151) 
Odůvodn ění 
Předmětná parcela je určena k zastavění v maximální možné míře, vzhledem 
k existenci ing. sítí a ochranných pásem, možnosti přístupu a celkovému rozsahu 
zastavitelných ploch v k. ú. Buk u J. Hradce. Orgán ochrany ZPF nedal souhlas 
k dalšímu záboru zemědělské půdy v k. ú. Buk u J. Hradce.  

Námitka č. 64: 
V. Čudlý, vlastník pozemku č. 2253 v k. ú. J. Hradec 
postrádá v ÚP opatření proti dopravní zátěži a hluku v Claudiusově ulici. 

Námitka č. 64 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Řešení problematiky hluku a dopravních zátěží stávajících komunikací a vlivu na 
stávající zástavbu je nad rámec podrobnosti územně plánovacích dokumentací.   
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Námitka č. 65: 
Mgr. Lenka Navarová, Kosmonautů 40/V, vlastník bytu v bytovém domě na pozemku č. 
3521/25 v ul. Kosmonautů v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s  
1) komunikačním napojením Lišného dvora a sídliště Hvězdárna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) propojením do ulice na Piketě (VDT23) 
 
 
 
 
 
3) P17 
 

Námitce č. 65 se částečně vyhovuje.  
 
 
 
1) vyhovuje se částečně 
Odůvodn ění  
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 
2) vyhovuje se 
Odůvodn ění  
Plocha VDT23, která tvořila spojnici mezi ulicí Nušlovou a na Piketě není nezbytně 
nutná pro koncepci dopravní obsluhy na sídlišti a je z návrhu vypuštěna. Prostor je 
zahrnut do ploch ZP-zeleň parková. Ke zvýšení dopravy v ulici na Piketě tedy 
nedojde. 
3) zamítá se 
Odůvodn ění  
Plocha P17 je plochou PV-veřejné prostranství, které zahrnuje několik stávajících 
ploch. Tyto plochy je zejména třeba upravit. Jde o stávající parkoviště, dětské hřiště 
s přilehlou hvězdárnou a pěší a cyklistické propojení směrem k objektu OV-
občanské vybavení veřejné. Toto propojení by mělo navazovat na křižovatku ulice 
Václavská s komunikací I/34.  

Námitka č. 66: 
Hromadně podepsaná námitka obyvatel Mládežnické ulice (Anna Štufková, J. Hradec 
167/IV + 13 podpisů), 
kteří požadují zapracovat do ÚP ochranná opatření v ul. Mládežnické během realizace 
záměrů ÚP i po ní ohledně průjezdnosti, bezpečnosti a hluku. Důvodem je již dnes 
přetížená ulice Mládežnická. 

Námitce č. 66 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 



Odůvodnění územního plánu Jindřichův Hradec 

 153

Námitka Rozhodnutí v četně odůvodn ění 

Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Nepředpokládáme tedy v dohledné době navýšení provozu v ulici Mládežnická 
z důvodu výstavby, vzhledem k tomu, že jsou původně zastavitelné plochy 
převedeny do rezervy.  
ÚP řeší namítané problémy dostatečně v podrobnosti, kterou umožňuje územně 
plánovací dokumentace. Opatření během výstavby jsou věcí následných řízení, 
např. řízení o vydání stavebního povolení.   

Námitky č. 67: 
MUDr. Iva Hellerová-Zemanová, U Samotníčku 360IV, vlastník pozemku č. 3327/51 v k. 
ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s plochou 
1) požaduje oddálení komunikace více na západ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Námitce č. 67 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění 
 
 
1) vyhovuje se 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
V námitce č. 196 namítající dále nesouhlasí s plochou Z313. 
V počátečním zpracovávání návrhu ÚP bylo území mezi ulicemi Jemčinská a 
nejjižnějším koncem ulice Mládežnické a souběžné U Samotníčku zahrnuto do 
zastavitelných ploch určených pro individuální bydlení (BI). Množství uplatněných 
námitek, které nesouhlasili s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce, 
vedlo k přehodnocení tohoto území. Vzhledem k nemožnosti přeložení stávajících 
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2) požaduje zrušení plochy Z21   
  

inženýrských sítí (zejména plynovodu) pro nesouhlas vlastníků, jsou původní 
zastavitelné plochy zahrnuty do rezerv R23, R24 a R29, původní komunikační 
propojení je zahrnuto do rezervy R27. V návrhových plochách jsme ponechali 
plochu Z313 PV-veřejné prostranství. Vzhledem ke stávajícímu nadzemnímu 
vedení el. energie, u nějž se předpokládá jeho přeložka nebo uložení pod zem je 
třeba zachovat přístupný pruh, který je v ÚP v podobě Z313. Plochy veřejných 
prostranství lze využít např. pro zeleň, pěší či cyklotrasy apod. 
2) vyhovuje se částečně 
Odůvodn ění  
Plocha Z21 je vypuštěna a zahrnuta do rezervy R23. Tzn., že současné využití není 
nijak omezeno, případná zastavitelnost pozemků, tedy změna z ploch rezervy do 
ploch návrhu je možná pouze změnou územního plánu. Tento krok je reálný 
v případě nedostatku zastavitelných ploch nebo nemožnost jejich využití v území a 
realizace přeložky inženýrských sítí, které v současném stavu omezují realizaci 
zástavby v dotčené lokalitě. 

Námitka č. 68: 
Jiří Beneš, Sládkův kopec 1127/II, vlastník pozemku č. 114/2 v k. ú. D. Skrýchov, 
dotčenou návrhem koridoru Z79 pro komunikaci a odůvodňuje ji dotčením vlastnického 
práva. 

Námitka č. 68 se zamítá.  (shodná námitka č. 170) 
Odůvodn ění 
Koridor Z79 je vymezen pro komunikační propojení stávajících i navrhovaných 
výrobních areálů a je umístěn při stávajícím vedení inženýrských sítí. Dojde tak 
k minimálnímu potřebnému zásahu do pozemků, které mohou být využity v rámci 
podmínek využití ploch VP-průmyslová výroba.    

Námitka č. 69: 
Karel Drobil, Dolní Skrýchov 85, vlastník pozemku č. 3310/7 v k. ú. J. Hradec, 
namítá jeho dotčení záměry Z306 až Z317 a Z21 až Z27; tj. namítá proti veškeré výstavbě 
na Nežárce. 
 

Námitce č. 69 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
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napojení. 

Námitka č. 70: 
Jiří Krátký, Hvězdná 34, vlastník pozemku č. 3526/179 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s  
1) komunikačními propojeními mezi sídlištěm Hvězdárna a Líšným dvorem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) propojením u Jednoty.   

Námitce č. 70 se vyhovuje částečně. 
Odůvodn ění 
 
1) vyhovuje se částečně  
Odůvodn ění  
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 
2) vyhovuje se 
Odůvodn ění  
Plocha VDT23, která tvořila spojnici mezi ulicí Nušlovou a na Piketě není nezbytně 
nutná pro koncepci dopravní obsluhy na sídlišti a je z návrhu vypuštěna. Prostor je 
zahrnut do ploch ZP-zeleň parková. Ke zvýšení dopravy v ulici na Piketě tedy 
nedojde. 

Námitka č. 71: 
David Kovář, Na Palici 304/IV, J. Hradec, vlastník pozemků č. 3310/10 a 3310/15 v k. ú. J. 
Hradec, 
nesouhlasí se Z312 a požaduje její oddálení.  
 

Námitce č. 71 se vyhovuje. (shodná námitka č. 132) 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
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Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
Komunikace p. č. 3310/15 není Z312 zůstává vedena jako plocha PV – veřejné 
prostranství, kde je možné realizovat příjezdy, zeleň, plochy pro parkování apod.   

Námitka č. 72: 
Manželé Novákovi, vlastníci pozemku č. 3310/11 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí se Z312 a požaduje její oddálení. 

Námitce č. 72 se vyhovuje. (shodná námitka č. 188) 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 

Námitka č. 73: 
Ing. Radek Vohlmut, Na sídlišti 591, Světlá nad Sázavou, vlastník pozemku č. 3654 v k. ú. 
Buk,  
žádá o změnu spodní části svého pozemku ze ZZ (Z237) na plochy bydlení Sv. (doplnění 
námitky č. 2). 

Námitce č. 73 se částečně vyhovuje. (shodná námitka č. 2 a související 
s námitkou č. 152, věcně shodná připomínka č. 50 podaná v souladu s §50 odst. 
3)) 
Odůvodn ění 
Původně navrhovaná plocha ZZ (Z237) je upravena tak, aby nebyl vytvořen klín 
jako v předchozím návrhu. Dojde tak k zarovnání plochy podle parcelní kresby. 
Namítaná část je přičleněna k navrhované ploše SV-bydlení smíšené venkovské 
(Z236). Námitkou č. 73 byl graficky vymezen požadovaný rozsah zastavitelné 
plochy. Takto vymezená zastavitelná plocha by však narušovala kompaktní tvar 
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sídla, proto byla vymezena taková část, která logicky navazuje na okolní zastavěné 
území a zastavitelné plochy. Zbývající část parcely bude stejně jako u sousedních 
parcel sloužit jako zeleň zahrad a záhumenků bez možnosti rozšiřování zástavby.   

Námitka č. 74: 
Vlastimil Houška, Dolní Skrýchov 21 a Oldřich Houška, Molákova 2143/3, Brno, vlastníci 
pozemku č. 4160/112 v k. ú. J. Hradec, 
namítají dotčení tohoto pozemku plochou Z80 a koridorem KT28. Požadují vypuštění z 
návrhu nebo jednání.  

Námitce č. 74 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Koridor Z80 není nezbytně nutný pro obsluhu území, proto byl z ÚP vypuštěn.  
Existující technickou infrastrukturu je třeba přeložit mimo zastavěné území (plochy 
výroby) a to pokud možno po hranici parcel či zcela mimo zastavěné a zastavitelné 
území. Vzhledem k tomu, že jde o technickou infrastrukturu, která je řešena v ZÚR, 
její přeložky lze do ÚP zatím zahrnout pouze jako rezervy pro přeložku. Proto je 
původně navrhovaný koridor v této lokalitě převeden jako územní rezerva (R33).  
Pozn. koridor KT28 je však v k. ú. Radouňka a vůbec nezasahuje pozemek č. 
4160/112 v k. ú. Jindřichův Hradec.   

Námitka č. 75: 
MUDr. Miroslav a MUDr. Daniela Verdánovi, Na výsluní 848/III, vlastníci pozemku č. 
3310/12 v k. ú. J. Hradec, 
namítají jeho budoucí dotčení sousedstvím koridoru Z312. 

Námitce č. 75 se vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 

Námitka, č. 76: 
Ing. Tomáš Prager, Sádecká 218, Radouňka, vlastník pozemku č. 644/2 v k. ú. 
Radouňka, 
požaduje, aby byl zakreslen jako samostatná funkční plocha bydlení. 

Námitce č. 76 se vyhovuje. 
Odůvodn ění  
Pozemek byl využíván v souladu s možnostmi využití dle ÚPM Jindřichův Hradec. 
V ÚP Jindřichův Hradec je pozemek zahrnut do ploch SM-bydlení smíšené 
městské, které umožňuje stávající využití a případný rozvoj musí respektovat 
podmínky využití ploch SM, zejména hygienické limity.  
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Námitka č. 77: 
Ing. Roman Roh, Pražská 349/III, vlastník pozemků č. 3041/1 a 3042 v k. ú. J. Hradec,  
nesouhlasí s vedením komunikace Z312, zejména s ohledem na její napojení na stávající 
komunikaci vedoucí v sousedství jeho nemovitostí. Požaduje oddálení. 

Námitce č. 77 se vyhovuje. (shodná námitka č. 171) 
Odůvodn ění 
Plocha pro dopravní napojení Sládkova kopce s ulicí Jemčinskou (Z493, původní 
Z312 je odsunuta západně od Sládkova kopce) je zúžena a zkrácena na nezbytnou 
míru. Plochu pro komunikaci je nutné chápat jako prostor, ve kterém bude 
realizována případná komunikace včetně např. terénních úprav. Zbývající nevyužitá 
část plochy bude navrácena svému původnímu účelu. V místě předmětného 
pozemku nepředpokládáme nutnou úpravu stávající komunikace, proto pozemek 
není zahrnut do Z493. 

Námitka č. 78: 
Jiřina Rohová, Sládkův kopec 1132/II, vlastník pozemků č. 3040/6 a 3040/3 v k. ú. J. 
Hradec,  
nesouhlasí s vedením komunikace Z312, zejména s ohledem na její napojení na stávající 
komunikaci vedoucí v sousedství jejích nemovitostí. Požaduje oddálení. 

Námitce č. 78 se vyhovuje. (shodná námitka č. 172) 
Odůvodn ění 
Plocha pro dopravní napojení Sládkova kopce s ulicí Jemčinskou (Z493, původní 
Z312 je odsunuta západně od Sládkova kopce) je zúžena a zkrácena na nezbytnou 
míru. Plochu pro komunikaci je nutné chápat jako prostor, ve kterém bude 
realizována případná komunikace včetně např. terénních úprav. Zbývající nevyužitá 
část plochy bude navrácena svému původnímu účelu. V místě předmětného 
pozemku nepředpokládáme nutnou úpravu stávající komunikace, proto pozemek 
není zahrnut do Z493. 

Námitka č. 79: 
Ing. Marie Štanglová, Vilová čtvrť 238, Nové Hrady, vlastník pozemku č. 1188/4 v k. ú. 
Otín, 
JUDr. Petr Říha, Francouzská 1266/II, vlastník pozemku č. 1191/4 v k. ú. Otín, 
Ing. Stanislav Slanina, Václavská 57/III, vlastník pozemku č. 1191/3 v k. ú. J. Hradec, 
požadují zařazení pozemků do zastavitelného území.  

Námitce č. 79 se vyhovuje. (shodná námitka č. 179) 
Odůvodn ění 
Parcely jsou zařazeny do ploch OK-občanské vybavení komerční. Je získáno 
souhlasné stanovisko státní energetické inspekce, správce plynovodu, orgánu 
ochrany ZPF a ŽP. Při navazujícím řízení je nutné řešit střet s inženýrskými sítěmi, 
plochou dopravy a vyřešit bezpečné dopravní napojení. 

Námitka č. 80: 
Jan Schneider, Třebického 848/II, vlastník pozemků č. 4148, 4147/1, 3964/13, 3966/3, 
3964/12 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s jejich dotčením východním obchvatem města. 

Námitka č. 80 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Východní obchvat města je záměrem vycházejícím z nadřazené územně plánovací 
dokumentace, v tomto případě jde o Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. 
ÚP musí tento záměr převzít a upřesnit jej v možnostech a podrobnostech ÚP. 
Nelze tedy východní obchvat vypustit, nebo zmenšit jeho plochu, tak aby nebylo 
možné zrealizovat komunikaci.  

Námitka č. 81: 
Some J. Hradec s. r. o., Jarošovská 1267/II, Ing. Bohdan Soukup, vlastník pozemku č. 
3638/3 v k.ú. J. Hradec, 
požaduje zařadit jejich pozemek č. 3638/3 (u Benziny) do ostatních ploch. 

Námitce č. 81 se vyhovuje. (věcně shodná připomínka č. 10 podaná v souladu s 
§50 odst. 3) 
Odůvodn ění  
Dle požadavků námitky č. 81 a připomínky č. 10 jde o zahrnutí pozemků č. 3638/3 
a 3619/1 v k. ú. Jindřichův Hradec do ploch VS-smíšené výrobní. Tomuto 
požadavku bylo vyhověno. Pozemky jsou v bezprostřední blízkosti komunikace I. 
třídy a stávající čerpací stanice. Majitel je využívá např. k prezentaci vozů. ÚP však 
vymezuje pruh izolační zeleně mezi plochou VS a stávající komunikací I. třídy, pro 
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případné zřízení chodníku nebo komunikace pro cyklisty. 
Dalším požadavkem je pozemek č. 3959/285 v k. ú. Jindřichův Hradec zahrnout do 
ploch OK-občanské vybavení komerční. Tento pozemek je bezprostředně 
navazující na již stávající plochy užívané k prezentaci a prodeji firmy. Při realizaci 
záměrů na předmětném pozemku je však třeba respektovat stávající vedení el. 
energie.  

Námitka č. 82: 
Ing. Josef a Markéta Komárkovi, vlastníci pozemku č. 3111/114 v k. ú. J. Hradec,  
nesouhlasí s přiblížení trasy koridoru Z312 proti dosud platnému ÚPO.  

Námitce č. 82 se částečně vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 

Námitka č. 83: 
Ing. Viktor Zeman, Vajgar 705/III, spoluvlastník pozemku č. 3753/1 v k. ú. J. Hradec, 
1) nesouhlasí s omezením plochy výměry zahrádkářské chaty do max. 36 m2, navrhuje 
ponechat pouze omezení v %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) nesouhlasí se zařazením pozemku do ploch RZ (rekreace zahrádkářské osady) a 

Námitka č. 83 se zamítá.  (doplnění v námitce č. 182) 
 
1) zamítá se 
Odůvodn ění 
Podmínky využití území ploch zahrádkářských kolonií jsou vymezeny tak, aby 
nedošlo k neregulované zástavbě jednotlivých parcel nežádoucími stavbami např. i 
pro bydlení. Pouze % omezení umožní u rozsáhlejších parcel i velký objekt a to je 
v plochách RZ nežádoucí. Také by to vyvolalo zvýšenou potřebu na dopravní a 
technickou infrastrukturu, což by významně zasáhlo do osobních vlastnictví.  
 
 
2) zamítá se 
Odůvodn ění 
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požaduje zařazení do ploch Rs (rekreace smíšená). Celá lokalita je i v předchozí územně plánovací dokumentaci vedena jako lokalita 
zahrádkářské kolonie. V RS-rekreace smíšená je za určitých podmínek možnost 
umístit i rodinné domy, v předmětné zahrádkářské kolonii by nebyl splněn 
hygienický limit pro chráněný venkovní prostor.   

Námitka č. 84: 
Roman Lebl a Mgr. Marta Leblová, U nádraží 807/II, vlastníci pozemku č. 3327/49 v k. ú. 
J. Hradec, nesouhlasí s  
1) umístěním občanské vybavenosti Z21. 
 
 
 
 
 
 
 
2) vybudováním obslužné komunikace Z313. 
 

Námitce č. 84 se částečně vyhovuje. (část shodná s námitkou č. 187 a 206) 
Odůvodn ění  
 
1) vyhovuje se částečně 
Odůvodn ění  
Plocha Z21 je vypuštěna a zahrnuta do rezervy R23. Tzn., že současné využití není 
nijak omezeno, případná zastavitelnost pozemků, tedy změna z ploch rezervy do 
ploch návrhu je možná pouze změnou územního plánu. Tento krok je reálný 
v případě nedostatku zastavitelných ploch nebo nemožnost jejich využití v území a 
realizace přeložky inženýrských sítí, které v současném stavu omezují realizaci 
zástavby v dotčené lokalitě. 
2) vyhovuje se 
Odůvodn ění 
Také v námitce č. 206 namítající nesouhlasí s plochou Z313. 
V počátečním zpracovávání návrhu ÚP bylo území mezi ulicemi Jemčinská a 
nejjižnějším koncem ulice Mládežnické a souběžné U Samotníčku zahrnuto do 
zastavitelných ploch určených pro individuální bydlení (BI). Množství uplatněných 
námitek, které nesouhlasili s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce, 
vedlo k přehodnocení tohoto území. Vzhledem k nemožnosti přeložení stávajících 
inženýrských sítí (zejména plynovodu) pro nesouhlas vlastníků, jsou původní 
zastavitelné plochy zahrnuty do rezerv R23, R24 a R29, původní komunikační 
propojení je zahrnuto do rezervy R27. V návrhových plochách jsme ponechali 
plochu Z313 PV-veřejné prostranství. Vzhledem ke stávajícímu nadzemnímu 
vedení el. energie, u nějž se předpokládá jeho přeložka nebo uložení pod zem je 
třeba zachovat přístupný pruh, který je v ÚP v podobě Z313. Plochy veřejných 
prostranství lze využít např. pro zeleň, pěší či cyklotrasy apod. 

Námitka č. 85: 
Jan Štěpnička, Kosmonautů 24/V, vlastník pozemků č. 2155 a 2156 v k. ú. Radouňka,  
nesouhlasí se stavbou komunikace a cyklostezky v Radouňce.  

Námitka č. 85 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení na jižním okraji Radouňky včetně zastavitelných ploch bylo 
řešeno již v ÚPM z roku 1998. Při návrhu nového ÚP byla tato lokalita znovu 
prověřována a síť koridorů pro komunikace byla upravena s minimálně nutným 
zásahem do pozemků soukromých vlastníků a při respektování kompaktnosti 
zastavěného území a zastavitelných ploch.  
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Cyklistické propojení je navrženo v rámci plochy veřejného prostranství, které je 
určeno pro propojení stávajících a případně i navrhovaných zastavitelných ploch, 
včetně umístění chodníků a dalších veřejných prostor. Po realizaci dojde 
k bezpečnému propojení obou částí Radouňky pro pěší a cyklisty.  
Koridor pro komunikaci je nutné chápat jako prostor, ve kterém bude realizována 
případná komunikace včetně např. terénních úprav. 

Námitka č. 86: 
Manželé Jelínkovi, spoluvlastníci pozemků č. 836/20, 836/46 a 836/56 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s návrhem dopravního řešení v lokalitě na Piketě a navazujících a namítají 
dotčení budoucím zvýšením provozu v ulici Na Piketě. 

Námitce č. 86 se vyhovuje.  
Odůvodn ění  
Plocha VDT23, která tvořila spojnici mezi ulicí Nušlovou a na Piketě není nezbytně 
nutná pro koncepci dopravní obsluhy na sídlišti a je z návrhu vypuštěna. Prostor je 
zahrnut do ploch ZP-zeleň parková. Ke zvýšení dopravy v ulici na Piketě tedy 
nedojde. 
Provoz a linky MHD byly jedním z bodů řešených v rámci studie „zpracování 
komplexní koncepce dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec“, jejíž výsledky 
byly do návrhu ÚP zapracovány, avšak vedení linek veřejné dopravy je nad rámec 
územně plánovací dokumentace, který bude konkrétně řešen v navazujících 
řízeních. 

Námitka č. 87: 
MUDr. Jaroslav Čech a D. Čechová, Na Piketě 607/III, vlastníci pozemků č. 836/26, 
836/49 a 836/50 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s  
1) s propojením ulice Nušlova a Na Piketě. 
 
 
 
 
 
2) návrhem vedení MHD. 
 
 
 
 
 
 
3) komunikačním řešením mezi sídlištěm Hvězdárna a Líšným dvorem. 

Námitce č. 87 se vyhovuje.  
Odůvodn ění  
 
 
1) vyhovuje se 
Odůvodn ění  
Plocha VDT23, která tvořila spojnici mezi ulicí Nušlovou a na Piketě není nezbytně 
nutná pro koncepci dopravní obsluhy na sídlišti a je z návrhu vypuštěna. Prostor je 
zahrnut do ploch ZP-zeleň parková. Ke zvýšení dopravy v ulici na Piketě tedy 
nedojde. 
2) zamítá se 
Odůvodn ění  
Provoz a linky MHD byly jedním z bodů řešených v rámci studie „zpracování 
komplexní koncepce dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec“, jejíž výsledky 
byly do návrhu ÚP zapracovány, avšak vedení linek veřejné dopravy je nad rámec 
územně plánovací dokumentace, který bude konkrétně řešen v navazujících 
řízeních. 
3) vyhovuje se částečně  
Odůvodn ění  
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
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územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 

Námitka č. 88: 
Jan Kopřiva, Kosmonautů 13/V, vlastník bytu v čp.13/V 
nesouhlasí s provozem mezi školou a sídlištěm VDT23, navrhuje řešit parkovací místa a 
volné prostory pro děti. 

Námitce č. 88 se vyhovuje.  
Odůvodn ění  
Plocha VDT23, která tvořila spojnici mezi ulicí Nušlovou a na Piketě není nezbytně 
nutná pro koncepci dopravní obsluhy na sídlišti a je z návrhu vypuštěna. Prostor je 
zahrnut do ploch ZP-zeleň parková. Ke zvýšení dopravy v ulici na Piketě tedy 
nedojde. 
Jedním z dílčích problémů, které měla řešit studie „Zpracování komplexní koncepce 
dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec“, která byla zpracována v rámci 
projektů Města v rozletu v roce 2012, byla i systém parkování v sídle Jindřichův 
Hradec. Výstupy této studie (nejen navrhovaná parkovací místa) byla zapracována 
do ÚP Jindřichův Hradec. Prostory pro dětská hřiště, zelené plochy a klidové 
plochy pro veřejnost budou řešeny zejména v rámci ploch PV - veřejných 
prostranství. Navazující řízení upřesní jejich umístění, účel, parametry atd.  

Námitka č. 89: 
Libuše Čejková, Sládkův kopec 1107/II, vlastník pozemků č. 3068/21, 3068/2, 3068/28 a 
3068/29 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s vedením obchvatu a případnými zábory pozemků u stávajících domů.  

Námitce č. 89 se vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Plocha pro dopravní napojení Sládkova kopce s ulicí Jemčinskou (Z493, původní 
Z312 je odsunuta západně od Sládkova kopce) je zúžena a zkrácena na nezbytnou 
míru. Plochu pro komunikaci je nutné chápat jako prostor, ve kterém bude 
realizována případná komunikace včetně např. terénních úprav. Zbývající nevyužitá 
část plochy bude navrácena svému původnímu účelu. V místě předmětného 
pozemku nepředpokládáme nutnou úpravu stávající komunikace, proto pozemek 
není zahrnut do Z493. 
Co se týče plochy pro místní komunikaci na západním okraji města, platí 
následující: 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
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na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 

Námitka č. 90: 
František Petrák, Feřtekova 557/18, Praha 8, spoluvlastník pozemku č. 1393 v k. ú. J. 
Hradec, 
Nesouhlasí s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce. 

Námitce č. 90 se částečně vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 

Námitka č. 91: 
Růžena Hrůšová, Sládkův kopec 1061/II, vlastník pozemků č. 3068/4 a 3068/9 v k. ú. J. 
Hradec, 
nesouhlasí s „malým západním obchvatem“ Z312. 
 
 

Námitce č. 91 se vyhovuje. (shodná námitka č. 185) 
Odůvodn ění 
Plocha pro dopravní napojení Sládkova kopce s ulicí Jemčinskou (Z493, původní 
Z312 je odsunuta západně od Sládkova kopce) je zúžena a zkrácena na nezbytnou 
míru. Plochu pro komunikaci je nutné chápat jako prostor, ve kterém bude 
realizována případná komunikace včetně např. terénních úprav. Zbývající nevyužitá 
část plochy bude navrácena svému původnímu účelu. V místě předmětného 
pozemku nepředpokládáme nutnou úpravu stávající komunikace, proto pozemek 
není zahrnut do Z493. 



Odůvodnění územního plánu Jindřichův Hradec 

 164

Námitka Rozhodnutí v četně odůvodn ění 

Co se týče plochy pro místní komunikaci na západním okraji města, platí 
následující: 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 

Námitka č. 92: 
Vladimír a Irena Borčinovi, Otín 176, vlastníci pozemků č. 1493/4 a 1493/3 v k. ú. J. 
Hradec, 
vzhledem k realizaci objektů požadují začlenění do ploch SM-bydlení smíšené městské. 

Námitce č. 92 se vyhovuje. (věcně shodná námitka č. 124) 
Odůvodn ění 
Na pozemcích jsou stávající zrekonstruované objekty s funkcí SM-bydlení smíšené 
městské, v souladu s platným územním rozhodnutím. Jde tedy o zakreslení 
současného stavu.  

Námitka č. 93: 
Františka  Pilsnerová, Skrýchovská 34, vlastník pozemků č. 2017, 2018 a 18/1v k. ú. J. 
Hradec, 
1) nesouhlasí s koridorem pro dopravu R3. 
 
 
 
 
 
 
2) nesouhlasí s vedením Z65. 
 
 
 
 

Námitka č. 93 se zamítá.  
Odůvodn ění  
 
1) zamítá se 
Odůvodn ění 
rezerva pro severní obchvat města je záměrem vycházejícím z nadřazené územně 
plánovací dokumentace, v tomto případě jde o zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje. ÚP musí tento záměr převzít a v ÚP zpřesnit. 
 
 
2) zamítá se 
Odůvodn ění  
Komunikační síť na jižním okraji Radouňky včetně zastavitelných ploch byla řešena 
již v ÚPM z roku 1998. Při návrhu nového ÚP byla tato lokalita znovu prověřována 
a síť koridorů pro komunikace a veřejná prostranství byla upravena s minimálně 
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nutným zásahem do pozemků soukromých vlastníků, pokud možno po hranici 
parcel a při respektování kompaktnosti zastavěného území a zastavitelných ploch. 
Z65 bude sloužit zejména pro napojení stávajících a rozvojových ploch na koridor 
pro komunikaci označený Z70. 

Námitka č. 94: 
Mgr. Zdeněk Havlíček, Vajgar 551/III, vlastník pozemku č. 12/9 v k. ú. H. Žďár,  
nesouhlasí s vedením plochy PV - veřejné prostranství a zároveň VS - veřejně prospěšná 
stavba na svém pozemku. 
 

Námitce č. 94 se vyhovuje. (shodné námitky č. 16 a 167) 
Odůvodn ění  
Část pozemku č. 12/9 není nezbytně nutná pro obsluhu zastavěného území nebo 
zastavitelných ploch. Pozemek je v současné době využíván jako soukromá 
zahrada a příjezd k ní je po pozemku č. 12/16, který je zahrnut do ploch PV-veřejné 
prostranství. Tento přístup je pro zmíněnou zahradu i okolní zástavbu dostačující.  

Námitka č. 95: 
J. Houšková, Nežárecká 224/IV, vlastník pozemku č. 3314/19 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s 
1) KT5 
 
 
 
 
 
 
2) Z26 

Námitce č. 95 se částečně vyhovuje. (část shodná s námitkou č. 174) 
Odůvodn ění 
 
1) zamítá se 
Odůvodn ění  
Koridor KT je určen pro přeložku ing. sítí. Je umístěn co nejdále od plánované i 
stávající zástavby ve stejné „stopě“ jako je rezerva pro komunikační propojení 
Jemčinská-Mládežnická. Přeložka stávajících sítí je nezbytná pro možnost využití 
ploch, které jsou v návrhu označeny jako rezervy pro výstavbu, předmětný 
pozemek zasahuje v co nejmenší možné míře. 
2) vyhovuje se 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
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napojení. 
Z26 je tedy vypuštěna. 

Námitka č. 96: 
zástupce veřejnosti MZO občanského sdružení, Jemčinská 264, 377 01 Jindřichův 
Hradec,  
1) nesouhlas s Z312 a dopravním řešením napojení Líšný dvůr – sídl. Hvězdárna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Námitka č. 96 obsahuje n ěkolik díl čích částí, které jsou vypo řádány 
následovn ě: 
1) částečně se vyhovuje: 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Líšného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Líšného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Líšného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
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2) požadavek na předložení předpokládaných dopravních zatížení vzniklých z navržených 
komunikací. 
 
 
 
 
3) námitka proti vedení komunikace Z312 v extravilánu, již nejde o místní komunikaci. 
 
 
 
 
4) rozpor mezi textovou a grafickou částí v část nenarušení klidových a rekreačních zón. 
 
 
 
 
 
 
5) námitka proti ploše Z21 (požadavek demografické studie, obava ze zneužití ke 
komerčním účelům). 
 
 
 
 
 
 
6) most přes Nežárku má být jen pro pěší a cyklisty. 
 
 
 
 
 
 

veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 
2) zamítá se 
odůvodn ění 
Zpracování předpokládaného dopravního zatížení není předmětem zpracovávání 
ÚP. Tyto informace lze nalézt v dokumentu „Zpracování komplexní koncepce 
dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec“, která byla zpracována v rámci 
projektů Města v rozletu v roce 2012. 
3) zamítá se 
odůvodn ění 
Místní komunikace je kategorií komunikací, stejně jako např. dálnice. Není 
podstatné, je-li v intravilánu či extravilánu, ale jak je evidována v pasportu 
komunikací. V případě Z312 tedy jde o koridor pro místní komunikaci, byť je na 
okraji zastavěného území a spojuje zastavitelné plochy. 
4) zamítá se 
odůvodn ění 
Celkové řešení západního okraje města je v odůvodnění bodu 1). Při případné 
realizaci komunikace bude nutné splnit legislativní rámec i platné normy, týkající se 
nejen parametrů komunikace, ale také hlukové zátěže, hygienických norem atd. to 
je však předmětem navazujícího řízení. Provoz bude také řízen dopravním 
značením, což je také nad rámec podrobnosti územně plánovací dokumentace.  
5) zamítá se 
odůvodn ění 
Plocha Z21 je vypuštěna a zahrnuta do rezervy R23. Tzn., že současné využití není 
nijak omezeno, případná zastavitelnost pozemků, tedy změna z ploch rezervy do 
ploch návrhu je možná pouze změnou územního plánu. Tento krok je reálný 
v případě nedostatku zastavitelných ploch nebo nemožnost jejich využití v území a 
realizace přeložky inženýrských sítí, které v současném stavu omezují realizaci 
zástavby v dotčené lokalitě. 
6) vyhovuje se 
odůvodn ění 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Líšného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Líšného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Líšného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
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7) nesouhlas se Z420, Z443 a R22. 
 
 
8) snaha o legalizaci výstavby v Z170. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) vyjmutí nebo přepracování Z312, Z420 a Z443. 

pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 
7) částečně se vyhovuje 
odůvodn ění 
viz odůvodnění předchozích částí námitky.  
8) vyhovuje se 
odůvodn ění 
Ministerstvo kultury ve svém stanovisku k opakovanému veřejnému projednání 
(stanovisko č.j. 52314/13 doručené dne 23.10.2013) trvá na vyloučení plochy Z170 
ze zastavitelných ploch.  
výtah ze stanoviska MK: Plocha se nachází v OP MPR JH a zároveň zasahuje do 
prostředí kulturní památky, kostela sv. Jakuba s hrobkou, zapsané v ÚSKP ČR. 
Zmiňovaný kostel je situován na vyvýšenině, která včetně zalesněné podnože 
vymezuje a určuje v této městské zóně základní morfologické charakteristiky, které 
by měly být současnou urbanizací respektovány. V tomto případě není žádný 
pádný důvod necitlivě zasahovat do vývojově ustálené a příznivé urbanistické 
kompozice předmětné městské zóny. Zmenšováním plochy zeleně přiléhající ke 
kulturní památce dojde k nepříznivému zásahu nejen do prostředí památky 
samotné, ale i do urbanistické kompozice této lokality, a to jak pro stránce 
půdorysné, tak prostorové.  
9) vyhovuje se 
odůvodn ění 
Viz vypořádání dílčích částí 1 a 6. Přesné parametry kategorií komunikací jsou nad 
podrobnost ÚP, proto byly z textové části vypuštěny. Případný projekt, který přesně 
umístí do navrhovaného koridoru komunikaci, určí její parametry.  

Námitky č. 97: 
zástupce veřejnosti Martin Tuček, Na Piketě 746/III,  
1) nesouhlas s vybudováním přemostění Nežárky u Líšného dvora, požadavek 
přepracovat jako PV. 
 
 
 
 
 
 

Námitce č. 97 se částečně vyhovuje: 
1) vyhovuje se 
Odůvodn ění  
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Líšného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Líšného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 



Odůvodnění územního plánu Jindřichův Hradec 

 169

Námitka Rozhodnutí v četně odůvodn ění 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) nesouhlas s VDT23. 

prostoru u Líšného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 
2) vyhovuje se 
Odůvodn ění  
Plocha VDT23, která tvořila spojnici mezi ulicí Nušlovou a na Piketě není nezbytně 
nutná pro koncepci dopravní obsluhy na sídlišti a je z návrhu vypuštěna. Prostor je 
zahrnut do ploch ZP-zeleň parková. Ke zvýšení dopravy v ulici na Piketě tedy 
nedojde. 

Námitka č. 98: 
MUDr. Martin Dvořák, Lodhéřovská 12, vlastník pozemků č. 127/3, 2150 a 2325/2 v k. ú. 
Radouňka, 
nesouhlasí s Z55 - Pv (veřejná prostranství) komunikací navrhovanou přes jeho pozemky.  

Námitka č. 98 se zamítá. (shodná námitka č. 184) 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení na jižním okraji Radouňky včetně zastavitelných ploch bylo 
řešeno již v ÚPM z roku 1998. Při návrhu nového ÚP byla tato lokalita znovu 
prověřována a síť koridorů pro komunikace byla upravena s minimálně nutným 
zásahem do pozemků soukromých vlastníků a při respektování kompaktnosti 
zastavěného území a zastavitelných ploch. V území, kde má namítající pozemky ve 
svém vlastnictví je v maximální míře využito stávajících komunikací. Zrealizovaná 
komunikace významně odlehčí stávající málo kapacitní komunikace ve stávající 
zástavbě a odvede dopravní zátěž ze zástavby v dnes zastavitelných plochách do 
kapacitních komunikací vyšší třídy. 
 

Námitka č. 99 
Jan Štundl, Buk 93, vlastník pozemku č. 3519 v k. ú. Buk, 
požaduje zahrnutí tohoto pozemku do zastavitelných ploch určených pro bytovou 
výstavbu.   

Námitka č. 99 se zamítá. 
Odůvodn ění 
V místní části Buk je vymezeno velké množství zastavitelných ploch určených pro 
bydlení. Jsou z větší části převzaty z původního ÚPM a doplněny tak, aby byla 
dodržena kompaktnost území. Pro požadovaný pozemek nebyl získán souhlas 
orgánu ochrany ZPF.  

Námitka č. 100: 
Jiří a Ing. Petra Marešovi, U Samotníčku 359/IV, vlastníci pozemku č. 3327/52 v k. ú. J. 
Hradec, 
nesouhlasí s  
1) koridorem Z312. 
 
 
 
 
 

Námitce č. 100 se částečně vyhovuje: 
Odůvodn ění  
 
 
1) vyhovuje se 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
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2) návrhovou plochou Z21 (OV) 

plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
V námitce č. 223 namítající dále nesouhlasí s plochou Z313. 
V počátečním zpracovávání návrhu ÚP bylo území mezi ulicemi Jemčinská a 
nejjižnějším koncem ulice Mládežnické a souběžné U Samotníčku zahrnuto do 
zastavitelných ploch určených pro individuální bydlení (BI). Množství uplatněných 
námitek, které nesouhlasili s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce, 
vedlo k přehodnocení tohoto území. Vzhledem k nemožnosti přeložení stávajících 
inženýrských sítí (zejména plynovodu) pro nesouhlas vlastníků, jsou původní 
zastavitelné plochy zahrnuty do rezerv R23, R24 a R29, původní komunikační 
propojení je zahrnuto do rezervy R27. V návrhových plochách jsme ponechali 
plochu Z313 PV-veřejné prostranství. Vzhledem ke stávajícímu nadzemnímu 
vedení el. energie, u nějž se předpokládá jeho přeložka nebo uložení pod zem je 
třeba zachovat přístupný pruh, který je v ÚP v podobě Z313. Plochy veřejných 
prostranství lze využít např. pro zeleň, pěší či cyklotrasy apod. 
2) vyhovuje se částečně 
Odůvodn ění  
Plocha Z21 je vypuštěna a zahrnuta do rezervy R23. Tzn., že současné využití není 
nijak omezeno, případná zastavitelnost pozemků, tedy změna z ploch rezervy do 
ploch návrhu je možná pouze změnou územního plánu. Tento krok je reálný 
v případě nedostatku zastavitelných ploch nebo nemožnost jejich využití v území a 
realizace přeložky inženýrských sítí, které v současném stavu omezují realizaci 
zástavby v dotčené lokalitě. 

Námitka č. 101: 
Ing. Dagmar Moravcová, Chrudim, Vaňkova 1396 a Ing. Ivana Záhorovská, Rapšach 38 
(které zmocnily L. Janíčka, J. Hradec 906/II), vlastníci pozemku 3111/46 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlas s vedením kanalizace k nové zástavbě. 
 

Námitka č. 101 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Při navazujícím řízení, např. rozhodování o umístění stavby, bude řešeno kromě 
dopravního napojení, také napojení na technickou infrastrukturu. Upřednostňuje se 
vedení sítí v plochách komunikací nebo veřejných prostranství, nikoli přes pozemky 
soukromých vlastníků. Řešení přípojek technické infrastruktury je nad podrobnost 
územně plánovací dokumentace.  

Námitka č. 102: 
Jaroslav Blábolil, Ke Škole 17, Radouňka, vlastník pozemků č. 2365 a 2363 v k. ú. 
Radouňka, 
Požaduje zahrnutí obou pozemků do ploch určených pro výstavbu rodinných domů.   

Námitce č. 102 se částečně vyhovuje: 
Odůvodn ění  
V případě pozemku č. 2365 se námitce vyhovuje. Pozemek je přímo navazující na 
zastavěné území a nijak nenarušuje kompaktnost zastavěného území a 



Odůvodnění územního plánu Jindřichův Hradec 

 171

Námitka Rozhodnutí v četně odůvodn ění 

zastavitelných ploch. 
V případě pozemku č. 2363 se námitce částečně vyhovuje tím, že její převážná 
část je zahrnuta do plochy rezervy pro plochu smíšenou obytnou (R6). Oblast 
Radouňky má velkou nabídku zastavitelných ploch, rezervy by byly využity až po 
vyčerpání převážně většiny zastavitelných ploch dle ÚP. zahrnutí ploch rezerv do 
ploch návrhových lze pouze změnou územního plánu.   

Námitka č. 103: 
zástupce veřejnosti, Mgr. Vojtěch Duba, Buk 72,  
nesouhlas s lávkou kolem Vajgaru. 

Námitce č. 103 se vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Na základě průběžných jednání s orgány města Jindřichův Hradec byl pořizovateli 
předán pokyn určeného zastupitele k vypuštění koridoru pěší komunikace 
(pobřežní lávka kolem Vajgaru) doposud v návrhu ÚP označené jako Z126 a Z400. 
V letech 2011 a 2012 byla zpracována studie „Komplexní koncepce dopravní 
obslužnosti města Jindřichův Hradec“. Tato studie měla kromě jiného prověřit 
možnosti řešení nedostatečné dopravní kapacity v ulici Vídeňská. Návrh studie 
sleduje dvě varianty řešení tohoto problému, jedna z nich počítá s lávkou pro pěší a 
pro cyklisty přes rybník Vajgar. Pokud se v budoucnu Město přikloní k této variantě 
řešení, bude konkrétně posuzována možnost, kudy a jakým způsobem bude lávka 
realizována a také jak bude lávka začleněna do MPR.  
V regulativech ploch vodních je podmíněně umožněno realizovat lávku za 
podmínky, že nebude omezován průtočný profil a bude řešen architektonický vliv 
na MPR. 
 

Námitky č. 104 až č. 109: 
jsou zcela shodného znění avšak různí namítající.   
Námitka č. 104: 
Jiřina Heřmánková, Jakubská 197, vlastník pozemku č. 1482/49 v k. ú. J. Hradec, 
Námitka č. 105: 
Stanislava Müllerová Jakubská 20, vlastník pozemku č. 1482/47 v k. ú. J. Hradec, 
Námitka č. 106: 
Stanislav Černý, Jakubská 198, vlastník pozemku č. 1482/23 v k. ú. J. Hradec, 
Námitka č. 107: 
Hana Černá, Jakubská 198, vlastník pozemku č. 1482/23 v k. ú. J. Hradec, 
Námitka č. 108: 
Bohuslava Řezníčková, Jakubská 194, vlastník pozemku č. 1482/3 v k. ú. J. Hradec, 
Námitka č. 109: 
Aleš Müller, Jakubská 203, vlastník pozemku č. 1482/47 v k. ú. J. Hradec, 
 
Z mnoha důvodů nesouhlasí s plochami Z33 a Z35 
Požadují neposunovat značku zákazu vjezdu na cyklotrase směrem k Polívkám 
 

Námitky č. 104 - 109 se zamítají. 
Odůvodn ění 
Plochy Z33 a Z35 byly po odsunutí Z312 až k vedení ing. sítí pro další projednání 
sloučeny s plochami Z32 a Z33. Plochy Z32 a Z33 jsou určeny pro výstavbu RD a 
jsou převzaty z ÚPM z roku 1998, z urbanistického pohledu jde o nabídku 
zastavitelných ploch logicky navazujících na současnou stávající zástavbu. Plocha 
Z34 je veřejným prostranstvím, ve kterém má být řešeno komunikační propojení 
lokality, včetně chodníků. 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
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a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
Umístění dopravního značení je zcela mimo podrobnost územně plánovací 
dokumentace.  

Námitka č. 110-111: 
Námitka č. 111 doplňuje odůvodnění námitky č. 110 
Zástupce veřejnosti Ing. Martin Kukačka Jakubská 293 J. Hradec,  
1) nesouhlasí s dopravním propojením Pražského a Nežáreckého předměstí, žádají 
vyjmutí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) požadují přezkoumání podložené odpovídajícími daty, výzkumy a studiemi. 
 
 
 
 

Námitkám č. 110 – 111 se částečně vyhovuje. (Částečně shodné námitky č. 181 
a 210) 
Odůvodn ění  
1) zamítá se 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
2) částečně se vyhovuje: 
Odůvodn ění 
Zpracování požadovaných průzkumů není předmětem zpracovávání ÚP. Tyto 
informace lze nalézt v dokumentu „Zpracování komplexní koncepce dopravní 
obslužnosti města Jindřichův Hradec“, která byla zpracována v rámci projektů 
Města v rozletu v roce 2012, výstupy tohoto dokumentu byly v novém ÚP 
v maximální míře respektovány. Nové řešení lokality Sládkova kopce je 
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3) nesouhlasí s propojením silnice I. třídy směřující na Veselí n. L. se silnicí I. třídy 
směřující na Třeboň. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) nesouhlasí s výstavbou v těsné blízkosti Jakuba – Z170, žádají vyjmutí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) nesouhlasí s jakýmikoli komunikacemi v lesoparku, zejména Z39. 

v odůvodnění předchozího bodu. 
3) částečně se vyhovuje: 
Odůvodn ění 
Řešení propojení mezi ulicí Pražská a Nežáreckým předměstím je v odůvodnění 
předchozích bodů.  
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Líšného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Líšného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 
 
4) vyhovuje se 
odůvodn ění 
Ministerstvo kultury ve svém stanovisku k opakovanému veřejnému projednání 
(stanovisko č.j. 52314/13 doručené dne 23.10.2013) trvá na vyloučení plochy Z170 
ze zastavitelných ploch.  
výtah ze stanoviska MK: Plocha se nachází v OP MPR JH a zároveň zasahuje do 
prostředí kulturní památky, kostela sv. Jakuba s hrobkou, zapsané v ÚSKP ČR. 
Zmiňovaný kostel je situován na vyvýšenině, která včetně zalesněné podnože 
vymezuje a určuje v této městské zóně základní morfologické charakteristiky, které 
by měly být současnou urbanizací respektovány. V tomto případě není žádný 
pádný důvod necitlivě zasahovat do vývojově ustálené a příznivé urbanistické 
kompozice předmětné městské zóny. Zmenšováním plochy zeleně přiléhající ke 
kulturní památce dojde k nepříznivému zásahu nejen do prostředí památky 
samotné, ale i do urbanistické kompozice této lokality, a to jak pro stránce 
půdorysné, tak prostorové.  
5) částečně se vyhovuje  
Odůvodn ění 
Komunikační propojení západního okraje města včetně zastavitelných ploch bylo 
řešeno již v ÚPM z roku 1998. Při návrhu nového ÚP bylo celé území znovu 
prověřováno a síť koridorů pro komunikace byla upravena s minimálně nutným 
zásahem do pozemků soukromých vlastníků a při respektování kompaktnosti 
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6) nesouhlasí se stávající podobou Z38, požadují vyjmutí. 
 
 
 
 
 
 
7) požadují nezmenšování stávajícího lesoparku a jeho kvalifikaci jako ZP-zeleň parková 
(zejména pozemek č. 3105). 
 
 
 
8) nesouhlasí s Z33 a Z35, požadují ponechání jako zeleň. 
 
 

zastavěného území a zastavitelných ploch. V území zejména lesoparku je 
v maximální míře využito stávajících komunikací a cest. Kvalitní dopravní napojení 
je zásadní pro rozvoj ploch i pro využitelnost stávajících ploch. Z39 je zahrnut do 
ploch PV-veřejného prostranství a podmínkami využití území je upřednostňována 
cesta pro pěší. S provozem motorových vozidel v Z39 tedy ÚP nepočítá.  
6) zamítá se 
Odůvodn ění 
Lokalita Z38 byla řešena již v ÚPM z roku 1998. Při návrhu nového ÚP byla tato 
lokalita znovu prověřována. Byla shledána jako vhodná lokalita pro výstavbu 
rodinných domů, navazující na zastavěné území s možností řešení přístupu a 
napojení na technickou infrastrukturu. Konkrétní napojení včetně dopravního je 
však předmětem řešení v navazujícím řízení. 
7) vyhovuje se 
Odůvodn ění 
Celé území Jakuba i s předmětným pozemkem je zahrnuto do ploch ZP-zeleň 
parková a zároveň do významných ploch sídelní a příměstské zeleně. Co se týká 
zastavitelných ploch – viz odůvodnění v předchozích bodech.  
8) zamítá se 
Odůvodn ění 
Plochy Z33 a Z35 byly po odsunutí Z312 až k vedení ing. sítí pro další projednání 
sloučeny s plochami Z32 a Z33. Plochy Z32 a Z33 jsou určeny pro výstavbu RD a 
jsou převzaty z ÚPM z roku 1998, z urbanistického pohledu jde o nabídku 
zastavitelných ploch logicky navazujících na současnou stávající zástavbu. Plocha 
Z34 je veřejným prostranstvím, ve kterém má být řešeno komunikační propojení 
lokality, včetně chodníků. 
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Námitka č. 112: 
Pavel Koranda, Jakubská 195/IV, vlastník pozemku č. 1482/22 v k. ú. J. Hradec, 
Námitka č. 113: 
Martina Korandová, Jakubská 195/IV, vlastník pozemku č. 1482/22 v k. ú. J. Hradec, 
Námitka č. 114: 
Jiří Vondrus, Jakubská 201/IV, vlastník pozemku č. 1482/19 v k. ú. J. Hradec, 
Námitka č. 115: 
Milena Vondrusová, Jakubská 201/IV, vlastník pozemku č. 1482/19 v k. ú. J. Hradec, 
Námitka č. 116: 
Marie Zudová, Jakubská 202/IV, vlastník pozemku č. 1482/48 v k. ú. J. Hradec, 
Námitka č. 117: 
Jitka Hrušková, Jakubská 199/IV, vlastník pozemku č. 1482/21 v k. ú. J. Hradec, 
Námitka č. 118: 
Ing. František Krška, Jakubská 196/IV, vlastník pozemku č. 1482/50 v k. ú. J. Hradec, 
Námitka č. 119: 
Jaroslav Kovanda, Pravdova 880/IV, vlastník pozemku č. 1482/2 v k. ú. J. Hradec, 
Námitka č. 120: 
Jan Vránek, Otín 26, vlastník pozemku č. 1482/25 v k. ú. J. Hradec, 
Námitka č. 121: (shodná námitka č. 27) 
Alena Vránková, Otín 26, vlastník pozemku č. 1482/25 v k. ú. J. Hradec, 
Námitka č. 122: 
Bohumír Heřmánek, Jakubská 197/IV, vlastník pozemku č. 1482/49 v k. ú. J. Hradec, 
Naprosto shodný text námitek č. 112 – 122   
 
Z mnoha důvodů nesouhlasí s plochami Z33 a Z35 
Požadují neposunovat značku zákazu vjezdu na cyklotrase směrem k Polívkám 

Námitkám č. 112-122 se částečně vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Plochy Z33 a Z35 byly po odsunutí Z312 až k vedení ing. sítí pro další projednání 
sloučeny s plochami Z32 a Z33. Plochy Z32 a Z33 jsou určeny pro výstavbu RD a 
jsou převzaty z ÚPM z roku 1998, z urbanistického pohledu jde o nabídku 
zastavitelných ploch logicky navazujících na současnou stávající zástavbu. Plocha 
Z34 je veřejným prostranstvím, ve kterém má být řešeno komunikační propojení 
lokality, včetně chodníků. 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
Umístění dopravního značení je zcela mimo podrobnost územně plánovací 
dokumentace. 

Námitka č. 123: 
Manželé Ing. Karin a Ing. Petr Vovsovi, Na Výsluní 864/III, vlastníci pozemků č. 3650/75 a 
3650/147 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí se zařazením blízkého pozemku č. 3642/7 v k. ú. J. Hradec do ploch výroby a 
kteří požadují vyčlenění části plochy, zastavěné stavbou dočasnou, pro přísnější 
regulativy, aby se ochránila pohoda bydlení.  

Námitce č. 123 se částečně vyhovuje. (věcně shodné námitky č. 125, 126, 127) 
Odůvodn ění 
Změnou ÚPM č. 12 byla zmiňovaná parcela i okolní parcely zahrnuty do ploch 
s názvem Obytná a smíšená plocha. Možnosti využití umožňovaly vedle bydlení 
apod. také drobnou výrobu a služby. V souladu s touto možností využití byla a je 
využívána i uvedená parcela. Podotýkáme, že se souhlasem jejího majitele. Pro 
odclonění pozemku na kterém je plocha OV-občanské vybavení veřejné, je 
navrhován pruh izolační zeleně. Zahrnutím namítaného pozemku do ploch VS-
smíšených výrobních, nedochází k uvedené legalizaci. Pozemek je zahrnut do 
ploch podle současného využití, které bylo zahájeno v souladu s ÚPM a jeho 
změnou.   
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Námitka č. 124: 
Ing. Karin Vovsová, Na Výsluní 864/III, spoluvlastník pozemků č. 1493/3 a 1493/4 v k. ú. 
J. Hradec, 
požaduje určení vhodnějších regulativů pro pozemky.  

Námitce č. 124 se vyhovuje. (věcně shodná námitka č. 92) 
Odůvodn ění 
Na pozemcích jsou stávající zrekonstruované objekty s funkcí SM-bydlení smíšené 
městské, v souladu s platným územním rozhodnutím. Jde tedy o zakreslení 
současného stavu. 

Námitka č. 125: 
Manželé Denisa a Oldřich Veselí, K Vilkám 836/III, vlastníci pozemků č. 3650/25 a 
3650/178 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí se zařazením blízkého pozemku č. 3642/7 v k. ú. J. Hradec do ploch výroby a 
kteří požadují vyčlenění části plochy, zastavěné stavbou dočasnou, pro přísnější 
regulativy, aby se ochránila pohoda bydlení. 

Námitce č. 125 se částečně vyhovuje. (věcně shodné námitky č. 126, 127 a 123) 
Odůvodn ění 
Změnou ÚPM č. 12 byla zmiňovaná parcela i okolní parcely zahrnuty do ploch 
s názvem Obytná a smíšená plocha. Možnosti využití umožňovaly vedle bydlení 
apod. také drobnou výrobu a služby. V souladu s touto možností využití byla a je 
využívána i uvedená parcela. Podotýkáme, že se souhlasem jejího majitele. Pro 
odclonění pozemku na kterém je plocha OV-občanské vybavení veřejné, je 
navrhován pruh izolační zeleně. Zahrnutím namítaného pozemku do ploch VS-
smíšených výrobních, nedochází k uvedené legalizaci. Pozemek je zahrnut do 
ploch podle současného využití, které bylo zahájeno v souladu s ÚPM a jeho 
změnou.   

Námitka č. 126: 
Manželé Tůmovi, Na Výsluní 840/III, vlastníci pozemků č. 3650/40 a 3650/142 v k. ú. J. 
Hradec, 
nesouhlasí se zařazením blízkého pozemku č. 3642/7 v k. ú. J. Hradec do ploch výroby a 
kteří požadují vyčlenění části plochy, zastavěné stavbou dočasnou, pro přísnější 
regulativy, aby se ochránila pohoda bydlení. 

Námitce č. 126 se částečně vyhovuje. (věcně shodné námitky č. 123, 125, 127) 
Odůvodn ění 
Změnou ÚPM č. 12 byla zmiňovaná parcela i okolní parcely zahrnuty do ploch 
s názvem Obytná a smíšená plocha. Možnosti využití umožňovaly vedle bydlení 
apod. také drobnou výrobu a služby. V souladu s touto možností využití byla a je 
využívána i uvedená parcela. Podotýkáme, že se souhlasem jejího majitele. Pro 
odclonění pozemku na kterém je plocha OV-občanské vybavení veřejné, je 
navrhován pruh izolační zeleně. Zahrnutím namítaného pozemku do ploch VS-
smíšených výrobních, nedochází k uvedené legalizaci. Pozemek je zahrnut do 
ploch podle současného využití, které bylo zahájeno v souladu s ÚPM a jeho 
změnou.   

Námitka č. 127: 
manželé Irena a Jiří Křížovi, Na Výsluní 852/III, vlastníci parcel č. 3650/40 a 3650/142 v k. 
ú. J. Hradec, 
nesouhlasí se zařazením blízkého pozemku č. 3642/7 v k. ú. J. Hradec do ploch výroby a 
kteří požadují vyčlenění části plochy, zastavěné stavbou dočasnou, pro přísnější 
regulativy, aby se ochránila pohoda bydlení. 

Námitce č. 127 se částečně vyhovuje. (věcně shodné námitky č. 123, 125, 126) 
Odůvodn ění 
Změnou ÚPM č. 12 byla zmiňovaná parcela i okolní parcely zahrnuty do ploch 
s názvem Obytná a smíšená plocha. Možnosti využití umožňovaly vedle bydlení 
apod. také drobnou výrobu a služby. V souladu s touto možností využití byla a je 
využívána i uvedená parcela. Podotýkáme, že se souhlasem jejího majitele. Pro 
odclonění pozemku na kterém je plocha OV-občanské vybavení veřejné, je 
navrhován pruh izolační zeleně. Zahrnutím namítaného pozemku do ploch VS-
smíšených výrobních, nedochází k uvedené legalizaci. Pozemek je zahrnut do 
ploch podle současného využití, které bylo zahájeno v souladu s ÚPM a jeho 
změnou.   

Námitka č. 128: 
Roman Hirsch, Sládkův kopec 896/II, vlastník pozemků č. 3111/32 a 3111/34 v k. ú. J. 

Námitce č. 128 se částečně vyhovuje.  
Odůvodn ění 
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Hradec, 
nesouhlasí s Z312 kolem Jakuba. 

Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 

Námitka č. 129:  
Jaromír Šantrůček, Pod Hradem 8/IV,  
námitka podaná 17. 8. 2011 je námitkou nikoli připomínkou. 

Námitce č. 129 se vyhovuje: (doplnění k námitce č. 11 a 147) 
Odůvodn ění  
Námitka č. 11 byla za námitku považována již při doručení.  

Námitka č. 130: 
Michaela Zudová, U Nádraží 791/II, vlastník pozemku č. 1114/3 v k. ú. J. Hradec, 
požaduje zahrnutí této parcely do plochy P5.  

Námitka č. 130 se zamítá.  
Odůvodn ění 
Ministerstvo kultury uplatnilo záporné stanovisko: Jedná se o pozemek v OP MPR 
Jindřichův Hradec. 
Zřízením OP kolem nemovité kulturní památky MPR Jindřichův Hradec se sleduje 
zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a 
rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném OP. 
Zejména při pořizování ÚP, projektové dokumentace apod. je nutné dbát, aby 
nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby v území OP 
oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta MPR a 
její přírodní krajinářské hodnoty. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba 
zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních 
horizontech měst, které se pohledově uplatňují ve vztahu k MPR. Uvažovaná 
parcela se nachází na hraně východně orientovaných svahů nad řekou Nežárkou 
ve vizuálním kontaktu s rondelem zámku. Území má klidný charakter a dotváří 
prostředí NKP. Celkově si místo uchovalo svoji volnější urbanistickou strukturu vně 
kompaktního historického města. Zůstalo zachováno dominantní postavení 
bývalého hradu, později zámku na okraji městské struktury. Z výše uvedených 
důvodů je vhodné zachovat stávající volnější urbanistickou strukturu a předmětný 
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pozemek neměnit pro účely bytové zástavby, ale ponechat jako plochy zeleně.  

Námitka č. 131: 
MUDr. Daniela Verdánová, J. Hradec 848III, vlastník pozemků č. 3650/21 a 3650/82 v k. 
ú. J. Hradec, 
nesouhlasí se zařazením blízkého pozemku č. 3642/7 v k. ú. J. Hradec do ploch výroby a 
požaduje zamezení legalizace provozu stavebnin. 

Námitka č. 131 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Změnou ÚPM č. 12 byla zmiňovaná parcela i okolní parcely zahrnuty do ploch 
s názvem Obytná a smíšená plocha. Možnosti využití umožňovaly vedle bydlení 
apod. také drobnou výrobu a služby. V souladu s touto možností využití byla a je 
využívána i uvedená parcela. Podotýkáme, že se souhlasem jejího majitele. Pro 
odclonění pozemku na kterém je plocha OV-občanské vybavení veřejné, je 
navrhován pruh izolační zeleně. Zahrnutím namítaného pozemku do ploch VS-
smíšených výrobních, nedochází k uvedené legalizaci. Pozemek je zahrnut do 
ploch podle současného využití, které bylo zahájeno v souladu s ÚPM a jeho 
změnou.   

Námitka č. 132: 
David Kovář, Na Palici 304/IV, J. Hradec, vlastník pozemků č. 3310/10 a 3310/15 v k. ú. J. 
Hradec, 
nesouhlasí se Z312 a požaduje její oddálení.  

Námitce č. 132 se vyhovuje. (shodná námitka č. 71) 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
Komunikace p. č. 3310/15 není Z312 zůstává vedena jako plocha PV – veřejné 
prostranství, kde je možné realizovat příjezdy, zeleň, plochy pro parkování apod.   
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Námitka č. 133: 
Božena Pekárková, Jáchymova 214, vlastník pozemků č. 198, 199/1 a 199/2 v k. ú. J. 
Hradec, 
nesouhlasí s lávkou kolem Vajgaru, zdůrazňuje potřebu klidu a odejmutí možnosti 
rybaření. 

Námitce č. 133 se vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Na základě průběžných jednání s orgány města Jindřichův Hradec byl pořizovateli 
předán pokyn určeného zastupitele k vypuštění koridoru pěší komunikace 
(pobřežní lávka kolem Vajgaru) doposud v návrhu ÚP označené jako Z126 a Z400. 
V letech 2011 a 2012 byla zpracována studie „Komplexní koncepce dopravní 
obslužnosti města Jindřichův Hradec“. Tato studie měla kromě jiného prověřit 
možnosti řešení nedostatečné dopravní kapacity v ulici Vídeňská. Návrh studie 
sleduje dvě varianty řešení tohoto problému, jedna z nich počítá s lávkou pro pěší a 
pro cyklisty přes rybník Vajgar. Pokud se v budoucnu Město přikloní k této variantě 
řešení, bude konkrétně posuzována možnost, kudy a jakým způsobem bude lávka 
realizována a také jak bude lávka začleněna do MPR.  
V regulativech ploch vodních je podmíněně umožněno realizovat lávku za 
podmínky, že nebude omezován průtočný profil a bude řešen architektonický vliv 
na MPR. 

Námitka č. 134: 
Hana Petráková, Návršní 13, Praha 4, spoluvlastník pozemku č. 1394 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s řešením západního okraje města. 

Námitka č. 134 se zamítá.  
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
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Námitka č. 135: 
Miloslav Dvořák, Pravdova 879/II, vlastník pozemků č. 97/4 a 97/5 v k. ú. Radouňka, 
požaduje změnit jejich určení na výstavbu RD. 

Námitka č. 135 se zamítá. (shodná námitka č. 228) 
Odůvodn ění 
Zahrnutí předmětných pozemků do zastavitelných ploch by narušilo kompaktnost 
rozvojových ploch sídla. Stávající plochy pro bydlení jsou od namítaných parcel za 
cestou a celkový rozvoj je směřován severním a severovýchodním směrem. 
Zároveň jsou oba pozemky součástí prvku ÚSES. Obě parcely, včetně sousedních 
jsou v silně podmáčeném území.  V Radouňce je velké množství nevyužitých 
zastavitelných ploch a návrh dalších je neodůvodnitelný. 

Námitka č. 136: 
Pavel Koranda, Smetanova 558, Kardašova Řečice, vlastník pozemku č. 20/10 v k. ú. 
Políkno,  
požaduje změnit regulativ ze ZZ-zeleň zahrad a záhumenků na obytnou zástavbu. 

Námitka č. 136 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Uvedený pozemek nebyl určen k zástavbě ani podle ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k opětovnému posouzení lokality. 
Záměr je v konfliktu s koncepcí sídelní zeleně v dané lokalitě; rybník by neměl být 
ze všech stran obestavěn. Zeleň by měla být především nad rybníkem a navazovat 
na další návrhové plochy sídelní zeleně.  
Obdobnou připomínku dal pan Koranda už k zadání a do zadání nebyla 
zapracována. 

Námitka č. 137: 
Ladislav a Marie Magyarovi, Kosmonautů 4/V, vlastníci pozemku č. 137/5 v k. ú. Matná, 
požadují vymezit plochu pro bydlení v Matné. 

Námitce č. 137 se vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Pozemek je ve vymezeném zastavěném území, logicky navazuje na stávající 
zástavbu a má i dostatečný přístup.  

Námitka č. 138:  
Petr Broukal, K Vilkám 806/III vlastník pozemku č. 357/21v k. ú. J. Hradec a Zdeněk 
Nechvátal, 28. října 891/III, vlastník pozemku č. 357/8 v k. ú. J. Hradec,  
požadují zahrnutí pozemků do ploch pro výstavbu. 

Námitka č. 138 se zamítá. 
Odůvodn ění.  
Pozemky jsou zcela v aktivní zóně záplavového území a v lokálním biokoridoru-
prvek ÚSES. 

Námitka č. 139: 
Ing. Jiří Plucar a MUDr. Mária Plucarová, Česká 842/II, vlastníci pozemků 3656/1 a 
3675/5 v k. ú. J. Hradec, 
žádají o vyjmutí částí dotčených parcel z biocentra v rozsahu změny č. 13.  

Námitce č. 139 se částečně vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Parcely jsou zahrnuty do ploch VS-smíšených výrobních v maximálním rozsahu, 
který dovoluje hranice vyhlášeného záplavového území a hranice lokálního 
biocentra-prvku ÚSES. Pozemky však není vhodné zahrnout do ploch 
umožňujících výstavbu RD. Rozvoj celé oblasti kolem mimoúrovňové křižovatky je 
směřován na rozvoj výroby nikoli bydlení, které by se zde dostalo do konfliktu 
s hygienickými požadavky na bydlení.   

Námitka č. 140: 
Všechny pozemky jsou v k. ú. Jindřichův Hradec (Pohodnice) 
Mgr. Zdeněk Kasper, Kostelní 73/I, vlastník pozemku č. 3425/1, 3425/20 v k. ú. J. Hradec, 
Vratislav Schneidr, Vajgar 707/III, vlastník pozemku č.  3425/3 v k. ú. J. Hradec,  
Irena Růžičková, U Nádraží 794/II, vlastník pozemku č.  3425/4 v k. ú. J. Hradec,  

Námitce č. 140 se vyhovuje. (shodné námitky č. 25 a č. 26) 
Odůvodn ění 
Všechny předmětné pozemky jsou zahrnuty do ploch RS-rekreace smíšená, 
zastavitelná plocha je označena Z454. Podmínky využití území požadují zejména 
respektování vedení el. energie včetně ochranného pásma a prvků ÚSES. 
Některé pozemky v dotčené lokalitě jsou již zastavovány v souladu s ÚPM z roku 
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Věra Bláhová, Vajgar 551/III, vlastník pozemku č. 3425/5 v k. ú. J. Hradec,  
Háta Kasperová, Kostelní 73/I, vlastník pozemku č. 3425/28 v k. ú. J. Hradec,  
Manželé Gruberovi, Kuttelwascherova 929/17, Praha, vlastníci pozemku č. 3425/26 v k. ú. 
J. Hradec, 
požadují vrácení ploch dle ÚPM 

1998, některé jsou v různých fázích stavebního řízení. Není tedy vhodné lokalitu 
členit a měnit její využití v rozporu s ÚPM. 

Námitka č. 141: 
Pavel a Renata Severovi, Mládežnická 252/II, J. Hradec, vlastníci pozemku č. 208/5 v k. 
ú. Horní Žďár , 
požadují převedení pozemku z ploch PV - veřejné prostranství do ploch SV - smíšené 
venkovské  

Námitce č. 141 se vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Část pozemku sloužící jako přístup k objektu namítajících je zahrnuta do ploch SV-
bydlení smíšené venkovské. Zbývající část pozemku slouží jako přístup 
k sousednímu objektu, je tedy vhodné ponechat jej v plochách PV-veřejné 
prostranství.  

Námitka č. 142: 
Alena a Alfons Keszlerovi, Vajgar 575/III, vlastníci pozemků č. 3874/1,3,4,5 v k. ú. J. 
Hradec, 
Petr a Dana Večeřovi, Řečička 350, Jindřichův Hradec, vlastníci parcely 3874/2 v k. ú. J. 
Hradec, 
požadují změnit využití ploch z Rz - zahrádkářské osady na SM - bydlení smíšené 
městské. 

Námitka č. 142 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Střet se záplavovým územím, vedením el. energie vč. OP, 50 m od okraje plochy 
PUPFL, OP silnice I. třídy. Z těchto důvodů není plocha vhodná pro plochy bydlení 
SM – smíšené městské. Předložené povolení se týká stavby dočasné, nikoli trvalé. 

Námitka č. 143: 
Manželé Šímovi, Schwaigrova 613/II, Jindřichův Hradec, vlastníci pozemků č. 13/15, 13/6, 
13/8, 93, 96, 97, 99 a 181 v v k. ú. Radouňka,  
požadují změnu z ploch VS - plochy smíšené výrobní na plochy SV - bydlení smíšené 
venkovské 

Námitce č. 143 se částečně vyhovuje (shodná námitka č. 8) 
Odůvodn ění 
S řešením plochy P32, Z18 a Z287 nesouhlasila KHS z pohledu nevyhovujícího 
zvýšení hygienické zátěže z dopravy ve stávajících a navrhovaných lokalitách pro 
bydlení v Radouňce, proto došlo k celkovému přehodnocení lokality.  
Vzhledem k okolní stávající a navrhované zástavbě pro bydlení, ponechává územní 
plán v plochách VS-smíšené výrobní pouze stávající objekty výroby, které jsou 
k tomuto účelu také převážně využívány. Rozšíření výroby v této lokalitě 
nenavrhuje. Dále navrhuje plochy pro bydlení, tak aby tvořily ucelené lokality bez 
vklínění výrobních ploch. Pokud by došlo k návrhu zastavitelných ploch pro bydlení 
ve všech pozemcích namítajícího, vytvořila by plocha VS „ostrov“ zcela obklopený 
plochami pro bydlení a tedy potenciální problém s hygienickou zátěží. Územním 
plánem tedy dojde k ucelenému rozdělení území do ploch pro bydlení a pro výrobu, 
tak aby byl minimalizován negativní dopad na bydlení. Musel být respektován 
stávající pozemek s přilehlou zahradou, který je k bydlení využíván. Ostatní 
navrhované plochy pro bydlení jsou od stávající výroby odděleny navrhovanou 
izolační zelení.  
Pozemky č. 93 a č. 13/8 jsou zařazeny do plochy SM-bydlení smíšené městské 
stav, v souladu se současným využitím.  
Pozemky č. 13/6, 181, 96 a 97 a část 13/15 jsou zařazeny do ploch VS-smíšené 
výrobní v souladu se současným využitím. Část pozemku 13/15 je zahrnuta do 
ploch izolační zeleně, aby došlo k odclonění stávajících ploch výroby a 
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navrhovaných ploch bydlení Z287. Pozemek č. 99 a část č. 13/15 je zahrnut do 
ploch SM-bydlení smíšené městské označené jako Z287. 
Řešením této lokality dojde s přihlédnutím k současnému využití i k částečnému 
vyhovění namítajícího. 

Námitka č. 144: 
Manželé Šímovi, Schwaigrova 613/II, Jindřichův Hradec, vlastníci pozemku č. 712/4 v k. ú 
Radouňka, 
požadují zařadit do ploch SM – bydlení smíšené městské 
 

Námitka č. 144 se zamítá. (shodná námitka č. 8) 
Odůvodn ění 
Pozemek p. č. 712/4 je využíván jako přístupová cesta k pozemkům majitele. Jde 
tedy o přístup soukromého charakteru, jehož zařazení do ploch VS-smíšené 
výrobní nezamezuje možnosti přístupu k objektu bydlení i výroby, které jsou 
v majetku namítajícího. Není tedy nutné měnit využití tohoto pozemku na bydlení 
SM-smíšené městské, také vzhledem k tomu, že tento pozemek není vhodný pro 
výstavbu objektu pro bydlení. Je pro využití přístupové komunikace. 

Námitka č. 145: 
Helena Svobodová, Nušlova 67/V, J. Hradec, vlastník bytu v bytovém domě na pozemku 
č. 3518/9 v k. ú. J. Hradec,  
nesouhlasí s „malým západním obchvatem“ na Hvězdárně.  
 

Námitce č. 145 se částečně vyhovuje. (shodná s námitkou 62) 
Odůvodn ění 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 

Námitka č. 146: 
Manželé Moravcovi, Buk 7, vlastníci pozemku č. 3292 v k. ú. Buk u J. Hradce, 
požadují určení pozemku v k. ú. Buk na plochu pro bydlení. 

Námitka č. 146 se zamítá. 
Odůvodn ění.  
Pozemek není navazující na zastavěné území ani zastavitelné plochy určené pro 
bydlení a dochází zde ke střetu s plochami protierozních opatření. K námitce 
nebylo získáno kladné stanovisko orgánu ochrany ZPF.  

Námitka č. 147: 
Jaromír Šantrůček, Pod Hradem 8/IV,  
 
1) Vlastník pozemků č. 3214/7, 3230/1, 3231/1 v k. ú. Buk a 3458, 3459 v k. ú. J. Hradec 
a Buk, 
je proti celkovému řešení lokality Frankova dvora, vedení cyklotras VD 18 a VD 19 a 
návrhu parkovišť Z262 a Z263. 
 

Námitce č. 147 se částečně vyhovuje (shodná námitka č. 11, doplněno námitkou 
č. 129) 
 
1) zamítá se 
Odůvodn ění  
Celkové řešení lokality Frankova dvora, bylo řešeno změnou č. 14 ÚPM Jindřichův 
Hradec, která nabyla účinnosti 14. 6. 2005. Tato změna byla tehdejším 
zastupitelstvem města vydána a do nového návrhu ÚP je převzata. Území je 
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2) Vlastník pozemku č. 3166/3 v k. ú. J. Hradec 
je proti koridoru Z312 za Jakubem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Vlastník pozemků č. 1481, 3303/1 v k. ú. J. Hradec 
je proti koridoru Z312 a Z34 a proti obytné zástavbě a veřejným prostranstvím Z30, 
Z32,Z33, Z35. 
 
 
 

řešeno komplexně, bylo třeba prověřit možnosti návrhu ploch s rozdílným 
způsobem využití a řešení uvedené v ÚP je urbanisticky i dopravně nejvhodnější. 
Parkovací plochy i návrh koridorů pro místní komunikace v lokalitě Frankova dvora 
jednak vyplývají z výše uvedené změny č. 14, a jsou nezbytné pro celkovou 
obsluhu území. Vedení cyklistických tras a stezek v tomto území bylo 
přepracováno. Namítajícím označená severní větev (původně označená jako 
VD19) je posunuta výrazně blíž k zastavěnému území města. Parkovací místa i 
návrh koridorů pro místní komunikace v lokalitě Frankova dvora jednak vyplývají 
z výše uvedené změny č. 14, a jsou nezbytné pro celkovou obsluhu území. 
Zajištění kvalitního a dostatečného dopravního napojení lokality je dokonce 
podmínkou realizace výstavby v této lokalitě.  
2) vyhovuje se částečně 
Odůvodn ění  
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení.  
3) vyhovuje se částečně 
Odůvodn ění  
Plochy Z33 a Z35 byly po odsunutí Z312 až k vedení ing. sítí pro další projednání 
sloučeny s plochami Z32 a Z33. Plochy Z32 a Z33 jsou určeny pro výstavbu RD a 
jsou převzaty z ÚPM z roku 1998, z urbanistického pohledu jde o nabídku 
zastavitelných ploch logicky navazujících na současnou stávající zástavbu. Plocha 
Z34 je veřejným prostranstvím, ve kterém má být řešeno komunikační propojení 
lokality, včetně chodníků. Zdůvodnění Z312 je v bodě 2. 
4) zamítá se 
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4) Vlastník pozemku č. 1100 v k. ú. J. Hradec, nesouhlasí s komunikací VDT 30. 

Odůvodn ění  
Řešení této lokality se objevuje v ÚPM z roku 1998, dále je celá lokalita, jejíž 
součástí jsou i pozemky namítajících, řešena studií ing. arch. Jiřího Číly (rok 1999), 
která je po dohodě s ministerstvem kultury nadále považována jako podklad pro 
řešení v této lokalitě a je tedy respektována i v novém ÚP. Řešení zástavby v tomto 
území musí respektovat podmínky ochrany vyplývající z MPR a OP MPR a blízkosti 
NKP zámek Jindřichův Hradec. Urbanisticky nejvhodnější řešení bylo dohadováno 
z hlediska státní památkové péče s Ministerstvem kultury, jako dotčeným orgánem 
zmocněným ustanovením §26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

Námitka č. 148: 
Drahomíra Votavová, Nežárecká 240/IV, vlastník pozemku č. 1114/4 v k. ú. J. Hradec,  
nesouhlasí s plochou přestavby P52 (obslužné komunikaci k ploše přestavby). 
 

Námitka č. 148 se zamítá. (shodná námitka č. 12). 
Odůvodn ění 
Předmětná lokalita (zejména P5, jejíž součástí je i původně označená P52) byla již 
v minulosti několikrát řešena v souvislosti s možnou výstavbou. Řešení této lokality 
se objevuje v ÚPM z roku 1998, dále je celá lokalita, jejíž součástí jsou i pozemky 
namítajících, řešena studií ing. arch. Jiřího Číly (rok 1999), která je po dohodě 
s ministerstvem kultury nadále považována jako podklad pro řešení v této lokalitě a 
je tedy respektována i v novém ÚP. Řešení zástavby v tomto území musí 
respektovat podmínky ochrany vyplývající z MPR a OP MPR a blízkosti NKP 
zámek Jindřichův Hradec. Urbanisticky nejvhodnější řešení bylo dohadováno 
z hlediska státní památkové péče s Ministerstvem kultury, jako dotčeným orgánem 
zmocněným ustanovením §26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů.  
Při etapě návrhu ÚP dle §50 stavebního zákona byla tato lokalita opět předmětem 
jednání s dotčenými orgány. Znovu bylo potvrzeno, že maximální možná míra 
zastavění území bude plně respektovat výše uvedenou studii ing. arch. Číly. 

Námitka č. 149: 
Pavel Bejda, Jarošov n. N. č. 45, vlastník  
1) pozemků č. 158/2, 158/3, 168 v k. ú. Dolní Skrýchov, 
nesouhlasí s návrhem vedení VVN (KT19), zasahující jeho pozemky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Námitce č. 149 se částečně vyhovuje.  
 
1) vyhovuje se částečně 
Odůvodn ění 
Je upravena plocha pro dopravní infrastrukturu i rezerva pro přeložku sítí. Východní 
obchvat města je záměrem vycházejícím z nadřazené územně plánovací 
dokumentace, v tomto případě jde o Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. 
ÚP musí tento záměr převzít a upřesnit jej v možnostech a podrobnostech ÚP. 
Nelze tedy východní obchvat vypustit nebo zmenšit jeho plochu, tak aby nebylo 
možné zrealizovat komunikaci. Při respektování územního rozhodnutí došlo 
k úpravě koridoru pro východní obchvat, který ještě umožňuje umístění případné 
komunikace.  
Oblast je také omezena rezervou pro přeložku sítí – R32, která je vymezena tak, 
aby respektovala podmínky platné územně plánovací dokumentace kraje – ZÚR. 
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2) pozemků č. 176/1, 177/1, 178/1 požaduje zakreslit jako plochu výroby. 

2) zamítá se.   
Odůvodn ění 
Z výše uvedených důvodů není možné dále plochu pro výrobu rozšiřovat na úkor 
koridoru pro východní silniční obchvat a rezervy pro přeložku sítí.  

Námitka č. 150: 
MUDr. Žídek a MUDr. Žídková, vlastníci pozemků č. 3518/41 a bytu v bytovém domě na 
pozemku č. 3518/44 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s dopravním řešením Z443 

 

Námitce č. 150 se částečně vyhovuje. (shodná námitka č. 42). 
Odůvodn ění 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 

Námitka č. 151: 
Karel Tejčka, U Nádraží 733/II, vlastník pozemku č. 3195 v k. ú. Buk u J. Hradce, 
požaduje rozšíření plochy SV – bydlení smíšené venkovské na větší část tohoto 
pozemku.  

Námitka č. 151 se zamítá.  (shodná námitka č. 63) 
Odůvodn ění 
Předmětná parcela je určena k zastavění v maximální možné míře, vzhledem 
k existenci ing. sítí a ochranných pásem, možnosti přístupu a celkovému rozsahu 
zastavitelných ploch v k. ú. Buk u J. Hradce. Orgán ochrany ZPF nedal souhlas 
k dalšímu záboru zemědělské půdy v k. ú. Buk u J. Hradce.  

Námitka č. 152: 
Ing. Radek Vohlmut, Na sídlišti 591, Světlá nad Sázavou, vlastník pozemku č. 3654 v k. ú. 
Buk,  
žádá o změnu spodní části svého pozemku ze ZZ – zeleň zahrad a záhumenků (Z237) na 
plochy bydlení SV – bydlení smíšené venkovské.  

Námitka č. 152 se zamítá. (související námitky č. 2 doplněna námitkou č. 73. 
Věcně shodná připomínka č. 50 podaná v souladu s §50 odst. 3)) 
Odůvodn ění 
Vlastníkovi pozemku č. 3654 bylo již částečně vyhověno (viz. vypořádání námitek 
č. 2 a 73). Rozhodnutím o námitce č. 2 bylo částečně vyhověno tím, že pozemek 
vlastníka byl zahrnut do ploch SV v největší možné míře, tak aby vhodně a 
kompaktně doplňoval vedlejší pozemky, zahrnuté do ploch SV. Zábor větší plochy 
parcely pro výstavbu není možný vzhledem ke kompaktnosti zastavěného území a 
zastavitelných ploch. Námitkou č. 152 vlastník požaduje větší část pozemku 
zahrnout do ploch SV, jím zakreslený zábor je však svým malým rozsahem nad 
podrobnost územně plánovací dokumentace. Vymezení tedy zůstává tak jak bylo 
na základě rozhodnutí o námitce č. 2. 

Námitka č. 153: 
Vlastimil Salava a Marie Salavová, Claudiusova 477/II, vlastníci pozemku č. 137/4 v k. ú. 

Námitce č. 153 se vyhovuje.  
Odůvodn ění 
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Matná, 
nesouhlasí s vymezením plochy zeleně a požadují vymezit plochu pro bydlení.  

Pozemek je ve vymezeném zastavěném území, logicky navazuje na stávající 
zástavbu a má i dostatečný přístup. 

Námitka č. 154: 
Milan Tejčka, Políkno 65, vlastník pozemků č. 458/3 v k. ú. Políkno, 
požaduje další rozšíření zastavitelné plochy v Políkně. 

Námitce č. 154 se částečně vyhovuje (věcně shodné námitky č. 21 a 23, věcně 
shodné připomínky č. 2 a 5 podané v souladu s §50 odst. 3)). 
Odůvodn ění 
Námitkou č. 21 a č. 23, připomínkami (uplatněnými v souladu s §50 stavebního 
zákona) č. 2 a č. 5 byla požadována změna řešení do ploch pro bydlení. 
Jednotlivými námitkami a připomínkami byl doplňován návrh řešení.  
Námitka č. 21 - Původně požadovaná zastavitelnost pozemků č. 461/1 a 461/2 byla 
částečně zamítnuta. Pozemek č. 461/1 zůstal nezastavitelný a zahrnutý do orné 
půdy.  
Námitka č. 23 – původně požadovaná zastavitelnost části pozemku č. 470 
(pozemkový katastr) byla zamítnuta.  
Připomínky č. 2 a č. 5 – žadatel nechal zpracovat geometrický plán, kterým byl 
pozemek č. 461/2 rozdělen na 461/3 a 461/2 a část pozemku č. 470 (pozemkový 
katastr) byla oddělena na pozemek č. 458/5.  
Námitkám a připomínkám se vyhovuje tak, že pozemky č. 461/1 a č. 461/2 
zůstanou v plochách zeleně, tedy nebudou určeny k zástavbě. Pozemky č. 461/3 a 
č. 458/5 budou zahrnuty do zastavitelných ploch určených pro výstavbu RD. Toto 
řešení bylo odsouhlaseno orgánem ochrany ZPF.  
Námitkou č. 154 - je výše uvedené zopakováno. Stále se jedná o tytéž pozemky a 
shodný požadavek. Místo pozemku č. 470 podle pozemkového katastru je uváděn 
pozemek č. 458/3 označen podle katastru nemovitostí.  

Námitka č. 155: 
MUDr. Pavel Hesoun a MUDr. Pavla Hesounová, Řečička 784/III, vlastníci pozemků č. 
1101/2 a 1084/2 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí se zařazením svých pozemků do ploch ZZ a požadují jejich přiřazení 
k zastavitelným parcelám. 

Námitka č. 155 se zamítá. (shodná s námitkou č. 43 a 211) 
Odůvodn ění 
Ministerstvo kultury uplatnilo záporné stanovisko (viz níže citace ze stanoviska č. j. 
MK 60907/2011 OPP ze dne 22.11.2011): Jedná se o pozemek v OP MPR 
Jindřichův Hradec. 
Zřízením OP kolem nemovité kulturní památky MPR Jindřichův Hradec se sleduje 
zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a 
rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném OP. 
Zejména při pořizování ÚP, projektové dokumentace apod. je nutné dbát, aby 
nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby v území OP 
oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta MPR a 
její přírodní krajinářské hodnoty. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba 
zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních 
horizontech měst, které se pohledově uplatňují ve vztahu k MPR. Uvažovaná 
parcela se nachází na hraně východně orientovaných svahů nad řekou Nežárkou 
ve vizuálním kontaktu s rondelem zámku. Území má klidný charakter a dotváří 
prostředí NKP. Celkově svým charakterem navazuje předmětná lokalita na území 
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podél řeky, kde jsou zachovány břehové porosty, snížená část dřívější nivy, i 
drobná zástavba venkovského charakteru. Celkově si místo uchovalo svoji volnější 
urbanistickou struktur vně kompaktního historického města. Zůstalo zachováno 
dominantní postavení bývalého hradu, později zámku na okraji městské struktury. 
Z výše uvedených důvodů je vhodné zachovat stávající volnější urbanistickou 
strukturu a předmětný pozemek neměnit pro účely bytové zástavby, ale ponechat 
jako plochy zeleně.  

Námitka č. 156: 
Ing. Petr Votava, Elišky Krásnohorské 673/II, vlastník pozemků č. 1113/2, 1113/7, 1113/8, 
1113/9, 1113/13 a 1113/15 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí se zařazením ploch do ploch smíšených centrálních (P5 – SC). Trvá na 
plochách výrobních.  

Námitka č. 156 se zamítá (shodná s námitkou 54).  
Odůvodn ění 
Řešení této lokality se objevuje v ÚPM z roku 1998, dále je celá lokalita, jejíž 
součástí jsou i pozemky namítajících, řešena studií ing. arch. Jiřího Číly (rok 1999), 
která je po dohodě s ministerstvem kultury nadále považována jako podklad pro 
řešení v této lokalitě a je tedy respektována i v novém ÚP. Řešení zástavby v tomto 
území musí respektovat podmínky ochrany vyplývající z MPR a OP MPR a blízkosti 
NKP zámek Jindřichův Hradec (viz níže citace ze stanoviska MK). Urbanisticky 
nejvhodnější řešení bylo dohadováno z hlediska státní památkové péče 
s Ministerstvem kultury, jako dotčeným orgánem zmocněným ustanovením §26 
odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů. 
Jedná se o pozemky v OP MPR Jindřichův Hradec. 
Zřízením OP kolem nemovité kulturní památky MPR Jindřichův Hradec se sleduje 
zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a 
rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném OP. 
Zejména při pořizování ÚP, projektové dokumentace apod. je nutné dbát, aby 
nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby v území OP 
oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta MPR a 
její přírodní krajinářské hodnoty. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba 
zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních 
horizontech měst, které se pohledově uplatňují ve vztahu k MPR. Území má klidný 
charakter a dotváří prostředí NKP. Celkově si místo uchovalo svoji volnější 
urbanistickou strukturu vně kompaktního historického města. Zůstalo zachováno 
dominantní postavení bývalého hradu, později zámku na okraji městské struktury. 
Z výše uvedených důvodů je vhodné zachovat stávající volnější urbanistickou 
strukturu. 
Závěrem: stávající využívání pozemků bude zachováno. Jde o podmínky pro 
případné přestavby a další rozvoj v území.  

Námitka č. 157: 
Vít Jelínek, Jakubská 366/IV, vlastník pozemku č. 3110/3 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s vypuštěním plochy Z170. 

Námitka č. 157 se zamítá. (Shodná připomínka č. 24 a shodná připomínka č. 13 
podaná v souladu s §50 odst. 3) 
Odůvodn ění 
Ministerstvo kultury ve svém stanovisku k opakovanému veřejnému projednání 
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(stanovisko č.j. 52314/13 doručené dne 23.10.2013) trvá na vyloučení plochy Z170 
ze zastavitelných ploch.  
výtah ze stanoviska MK: Plocha se nachází v OP MPR JH a zároveň zasahuje do 
prostředí kulturní památky, kostela sv. Jakuba s hrobkou, zapsané v ÚSKP ČR. 
Zmiňovaný kostel je situován na vyvýšenině, která včetně zalesněné podnože 
vymezuje a určuje v této městské zóně základní morfologické charakteristiky, které 
by měly být současnou urbanizací respektovány. V tomto případě není žádný 
pádný důvod necitlivě zasahovat do vývojově ustálené a příznivé urbanistické 
kompozice předmětné městské zóny. Zmenšováním plochy zeleně přiléhající ke 
kulturní památce dojde k nepříznivému zásahu nejen do prostředí památky 
samotné, ale i do urbanistické kompozice této lokality, a to jak pro stránce 
půdorysné, tak prostorové.  
 
 
 

Námitka č. 158: 
Marie Sládková, Bratrská 1110/II, vlastník pozemků 3111/1, 3119/125, 3119/11, 3119/90, 
3111/35, 3111/36 a 3111/37 v k. ú. J. Hradec,  
1) nesouhlasí s trasou komunikace Z312. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) nesouhlasí s výstavbou dětského hřiště Z37. 

Námitce č. 158 se částečně vyhovuje.  (shodná s námitkou č. 33) 
 
1) vyhovuje se částečně 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici bylo řešeno již v ÚPM 
z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení dopravního 
propojení západního okraje města zejména nově navrhovaných zastavitelných 
ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách předpokládáme zvýšenou 
intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá 
alternativní větev plochy pro propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná 
od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o koridor pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
2) vyhovuje se 
Odůvodn ění  
pozemek je využíván k soukromým účelům. Vzhledem k okolní zástavbě i 
k sousední ploše veřejné zeleně není pozemek namítající nezbytně nutný 
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k realizaci veřejné zeleně s dětským hřištěm.  

Námitka č. 159: 
Mgr. Jiří Šamal, Nejedlého 378/6, Brno, vlastník pozemku č. 3761/1 v k. ú. J. Hradec,  
1) nesouhlasí s omezením plochy výměry zahrádkářské chat do max. 36 m2, navrhuje 
ponechat pouze omezení v %. 
 
 
 
 
 
2) nesouhlasí se zařazením pozemku do ploch RZ (rekreace zahrádkářské osady) a 
požaduje zařazení do ploch Rs (rekreace smíšená). 
 

Námitka č. 159 se zamítá.  (shodná námitka č. 183) 
 
1) zamítá se 
Odůvodn ění 
 Podmínky využití území ploch zahrádkářských kolonií jsou vymezeny tak, aby 
nedošlo k neregulované zástavbě jednotlivých parcel nežádoucími stavbami např. i 
pro bydlení. Pouze % omezení umožní u rozsáhlejších parcel i velký objekt a to je 
v plochách RZ nežádoucí. Také by to vyvolalo zvýšenou potřebu na dopravní a 
technickou infrastrukturu, což by významně zasáhlo do osobních vlastnictví.  
2) zamítá se 
Odůvodn ění  
Celá lokalita je i v předchozí územně plánovací dokumentaci vedena jako lokalita 
zahrádkářské kolonie. V RS-rekreace smíšená je za určitých podmínek možnost 
umístit i rodinné domy, v předmětné zahrádkářské kolonii by nebyl splněn 
hygienický limit pro chráněný venkovní prostor.   

Námitka č. 160: 
manželé Bőhmovi, Denisova 1181/II, vlastníci pozemku č. 118/2 v k. ú. H. Žďár,  
požadují změnit pozemek z ploch P-orná půda do ploch ZZ – zeleň zahrad a záhumenků. 

Námitka č. 160 se zamítá. (shodná námitka č. 44) 
Odůvodn ění 
Pozemek je zcela mimo zastavěné území i zastavitelné plochy a je součástí ploch 
zemědělských. Podmínky využití ploch ZZ-zeleň zahrad a záhumenků dovolují za 
určitých podmínek i některé stavby, které jsou výrazně odlišné od podmínek využití 
ploch zemědělských a realizace těchto staveb by negativně ovlivnila ráz volné 
krajiny i využitelnost ploch zemědělských. Následně nebyl získán souhlas 
s orgánem ochrany ZPF.  

Námitka č. 161: 
Ing. Stanislav Slanina, Václavská 57/III, vlastník pozemků č. 1191/1 a 1191/3 v k. ú. Otín 
u J. Hradce,  
požaduje zařazení pozemků jako zastavitelné plochy. 

Námitce č. 161 se vyhovuje. (shodná námitka č. 24) 
Odůvodn ění 
Parcely jsou zařazeny do ploch OK-občanské vybavení komerční. Je získáno 
souhlasné stanovisko státní energetické inspekce, správce plynovodu, orgánu 
ochrany ZPF a ŽP. Při navazujícím řízení je nutné řešit střet s inženýrskými sítěmi, 
plochou dopravy a vyřešit bezpečné dopravní napojení. 

Námitka č. 162: 
Bohumila Dvířková, Pod Kasárny 1000/II, vlastník pozemků č. 3734/2 a 3805/2 J. Hradec,  
požaduje předmětné pozemky určit pro zástavbu. 

Námitka č. 162 se zamítá. (shodná námitka č. 14) 
Odůvodn ění 
Pozemky tvoří klín mezi sjezdem na komunikaci I. třídy, vojenským cvičištěm a 
zahrádkářskou kolonií. Přes část pozemku vede také ochranné pásmo el. vedení. 
Dochází zde ke střetu s ochranným pásmem silnice I. třídy. Pozemky jsou také 
zcela nevyhovující z hlediska hluku z dopravy, nebyl dán souhlas KHS jako 
dotčeného orgánu. Vojenské cvičiště je dalším zdrojem negativního vlivu pro 
bytovou zástavbu. 
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Námitka č. 163: 
Mgr. Hana Pragerová, Sládkův kopec 907/II, vlastník pozemků č. 3111/61 a 3111/29 v k. 
ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s vedením koridoru Z312 a požaduje jeho odsunutí. 

Námitce č. 163 se vyhovuje. (shodná námitka č. 52) 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
Předmětné pozemky jsou od koridoru odděleny pásem zeleně.  

Námitka č. 164: 
Vlastníci pozemků a objektů v ulici Mukova podávají dohromady námitku proti řešení 
lokality Hvězdárna a Líšný dvůr 
Dagmar Kryzánková, Sady 186/II,  
Manželé Vojtěchovi, Mukova 75/V  
Jaromír Semotán, Mukova 76/V 
Manželé Vaňkovi, Mukova 74/V  

Námitce č. 164 se částečně vyhovuje. (částečně shodná s námitkou č. 31) 
Odůvodn ění 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 
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Námitka č. 165: 
Jiří Vistořín, E. Krásnohorské 1168/II, vlastník stavby na parcele 3642/7 v k. ú. J Hradec,  
nesouhlasí s navržením parcely pro Ov, požaduje zachovat využití smíšené obytné.  

Námitce č. 165 se vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Změnou ÚPM č. 12 byla zmiňovaná parcela i okolní parcely zahrnuty do ploch 
s názvem Obytná a smíšená plocha. Možnosti využití umožňovaly vedle bydlení 
apod. také drobnou výrobu a služby. V souladu s touto možností využití byla a je 
využívána i uvedená parcela. Podotýkáme, že se souhlasem jejího majitele. Pro 
odclonění pozemku na kterém je plocha OV-občanské vybavení veřejné, je 
navrhován pruh izolační zeleně. Zahrnutím namítaného pozemku do ploch VS-
smíšených výrobních, nedochází k uvedené legalizaci. Pozemek je zahrnut do 
ploch podle současného využití, které bylo zahájeno v souladu s ÚPM a jeho 
změnou.   

Námitka č. 166: 
Jiří Tejčka, Políkno 44, vlastník pozemků č. 339 a 340 v k. ú. Políkno, 
nesouhlasí s návrhem komunikace Z144 přes jeho pozemky. 

Námitka č. 166 se zamítá. (Shodné námitky č. 61, 204 a 212 a věcně shodné 
připomínky č. 22 a 35 podané v souladu s §50 odst. 3)) 
Odůvodn ění 
Jde o nejvhodnější trasu komunikace, nutné k obsluze zastavitelných ploch. Tato je 
navržena pro namítajícího velmi výhodně, zasahuje velmi malou část jeho pozemků 
a měla by v budoucnu sloužit i jako přístup k jeho pozemkům. Koridor Z144 je také 
vhodně navržen v trase stávajícího vedení el. energie. 

Námitka č. 167: 
Mgr. Zdeněk Havlíček, Vajgar 551/III, vlastník pozemku č. 12/9 v k. ú. H. Žďár,  
nesouhlasí s vedením plochy PV (veřejné prostranství) a zároveň VS (veřejně prospěšná 
stavba) na svém pozemku. 

Námitce č. 167 se vyhovuje. (shodné námitky č. 16 a 94) 
Odůvodn ění  
Část pozemku č. 12/9 není nezbytně nutná pro obsluhu zastavěného území nebo 
zastavitelných ploch. Pozemek je v současné době využíván jako soukromá 
zahrada a příjezd k ní je po pozemku č. 12/16, který je zahrnut do ploch PV-veřejné 
prostranství. Tento přístup je pro zmíněnou zahradu i okolní zástavbu dostačující. 

Námitka č. 168: 
Miroslav a Ivana Zettlovi, Na Palici 346/IV, vlastníci parcel č. 1473/2, 1473/47, 1473/36, 
1473/37 v k. ú. J. Hradec,  
nesouhlasí s nedostatečným odsunutím Z312. 
 
 

Námitce č. 168 se částečně vyhovuje. (shodná námitka č. 15) 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
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bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. Řešení tvaru křižovatky není předmětem ÚP, ale až následného projektu 
a realizace. 

Námitka č. 169: 
Jiří Tejčka, Políkno 44, vlastník pozemků č. 339 a 340 v k. ú. Políkno, 
nesouhlasí s návrhem komunikace Z144 přes jeho pozemky. 

Námitka č. 169 se zamítá. (Shodné námitky č. 61 a 166 a věcně shodné 
připomínky č. 22 a 35 podané v souladu s §50 odst. 3)) 
Odůvodn ění 
(Námitka je duplicitně zaslána shodně s námitkou č. 166) 
Jde o nejvhodnější trasu komunikace, nutné k obsluze zastavitelných ploch. Tato je 
navržena pro namítajícího velmi výhodně, zasahuje velmi malou část jeho pozemků 
a měla by v budoucnu sloužit i jako přístup k jeho pozemkům. Koridor Z144 je také 
vhodně navržen v trase stávajícího vedení el. energie. 

Námitka č. 170: 
Jiří Beneš, Sládkův kopec 1127/II, vlastník pozemku č. 114/2 v k. ú. D. Skrýchov, 
dotčenou návrhem koridoru Z79 pro komunikaci a odůvodňuje ji dotčením vlastnického 
práva. 

Námitka č. 170 se zamítá.  (shodná námitka č. 68) 
Odůvodn ění 
Plocha Z79 je vymezena pro komunikační propojení stávajících i navrhovaných 
výrobních areálů a je umístěna při stávajícím vedení inženýrských sítí. Dojde tak 
k minimálnímu potřebnému zásahu do pozemků, které mohou být využity v rámci 
podmínek využití ploch VP-průmyslová výroba.    

Námitka č. 171: 
Ing. Roman Roh, Pražská 349/III, vlastník pozemků č. 3041/1 a 3042 v k. ú. J. Hradec,  
nesouhlasí s vedením komunikace Z312, zejména s ohledem na její napojení na stávající 
komunikaci vedoucí v sousedství jeho nemovitostí. Požaduje oddálení. 

Námitce č. 171 se vyhovuje. (shodná námitka č. 77) 
Odůvodn ění 
Plocha pro dopravní napojení Sládkova kopce s ulicí Jemčinskou (Z493, původní 
Z312 je odsunuta západně od Sládkova kopce) je zúžena a zkrácena na nezbytnou 
míru. Plochu pro komunikaci je nutné chápat jako prostor, ve kterém bude 
realizována případná komunikace včetně např. terénních úprav. Zbývající nevyužitá 
část plochy bude navrácena svému původnímu účelu. V místě předmětného 
pozemku nepředpokládáme nutnou úpravu stávající komunikace, proto pozemek 
není zahrnut do Z493. 

Námitka č. 172: 
Jiřina Rohová, Sládkův kopec 1132/II, vlastník pozemků č. 3040/6 a 3040/3 v k. ú. J. 
Hradec,  
nesouhlasí s vedením komunikace Z312, zejména s ohledem na její napojení na stávající 
komunikaci vedoucí v sousedství jejích nemovitostí. Požaduje oddálení. 

Námitce č. 172 se vyhovuje. (shodná námitka č. 78) 
Odůvodn ění 
Plocha pro dopravní napojení Sládkova kopce s ulicí Jemčinskou (Z493, původní 
Z312 je odsunuta západně od Sládkova kopce) je zúžena a zkrácena na nezbytnou 
míru. Plochu pro komunikaci je nutné chápat jako prostor, ve kterém bude 
realizována případná komunikace včetně např. terénních úprav. Zbývající nevyužitá 
část plochy bude navrácena svému původnímu účelu. V místě předmětného 
pozemku nepředpokládáme nutnou úpravu stávající komunikace, proto pozemek 
není zahrnut do Z493. 

Námitka č. 173: 
Jan Emmer, Nežárecká 67/IV, vlastník pozemků č. 3314/9, ½ parcel č. 3310/24, 3314/20 
v k. ú. J. Hradec, 

Námitce č. 173 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění 
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1) nesouhlasí s koridorem pro dopravu Z312 přes pozemek 3314/9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) nesouhlasí s koridorem pro plynovod KT17 a vodovod KT5 přes pozemek 3314/9. 
 
 
 
 
 
 
3) nesouhlasí s plochou Ov (občanská vybavenost) Z22 na parcelách 3310/24, 3314/20 a 
3314/9. 
 

1) vyhovuje se částečně 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
2) zamítá se 
Odůvodn ění  
Koridor KT je určen pro přeložku ing. sítí. Je umístěn co nejdále od plánované i 
stávající zástavby ve stejné „stopě“ jako je rezerva pro komunikační propojení 
Jemčinská-Mládežnická. Přeložka stávajících sítí je nezbytná pro možnost využití 
ploch, které jsou v návrhu označeny jako rezervy pro výstavbu R, předmětný 
pozemek zasahuje v co nejmenší možné míře. 
3) vyhovuje se 
Odůvodn ění 
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy 

Námitka č. 174: 
J. Houšková, Nežárecká 224/IV, vlastník pozemku č. 3314/19 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s 
1) KT5 
 
 
 

Námitce č. 174 se částečně vyhovuje. (část shodná s námitkou č. 95) 
Odůvodn ění 
 
1) zamítá se 
Odůvodn ění  
Koridor KT je určen pro přeložku ing. sítí. Je umístěn co nejdále od plánované i 
stávající zástavby ve stejné „stopě“ jako je rezerva pro komunikační propojení 
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2) Z312 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) se statutem vyvlastnění na svém pozemku.  
 

Jemčinská-Mládežnická. Přeložka stávajících sítí je nezbytná pro možnost využití 
ploch, které jsou v návrhu označeny jako rezervy pro výstavbu R, předmětný 
pozemek zasahuje v co nejmenší možné míře. 
2) vyhovuje se částečně 
Odůvodn ění  
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
3) vyhovuje se částečně 
Odůvodn ění  
1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, která kromě jiného novelizuje i §101, který se týká předkupního 
práva apod. Dle novelizovaného znění tohoto § se na stavby, u kterých je to možné 
použije statut věcného břemene. To je případ i koridorů pro technickou 
infrastrukturu, např. KT5. U koridorů pro dopravu statut vyvlastnění zůstává. 
V navazujícím vyvlastňovacím řízení může dojít k odkupu, směně apod. koridory 
jsou vymezeny tak, aby bylo možné přeložit stávající sítě do jedné linie a byl tak 
umožněn návrh rozvojových ploch, v tomto případě pro bydlení. 

Námitka č. 175: 
MZO občanského sdružení, zástupce veřejnosti, Jemčinská 264/IV, J. Hradec, 
1) nesouhlas s vypořádáním námitek uplatněných v prvním kole veřejného projednání. 
 
 
 
 

Námitce č. 175 se částečně vyhovuje.  
Odůvodn ění 
1) zamítá se 
Odůvodn ění  
všechny námitky a připomínky doručené v souladu se stavebním zákonem budou 
vyhodnoceny a bude s nimi dále nakládáno v souladu s §53 stavebního zákona a 
dalšími. Rozhodnutí o námitkách je zpracováváno až po posledním veřejném 
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2) nesouhlasí se Z312. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) nesouhlasí s vymezením pozemků určených k vyvlastnění, považuje to za protiprávní. 
 
 
 

projednání a je součástí opatření obecné povahy.    
2) vyhovuje se částečně 
Odůvodn ění  
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 
Potřeba návrhu dopravního řešení lokality u Lišného dvora s napojením na sídliště 
Hvězdárna vyplývá ze zadání nového ÚP schváleného zastupitelstvem města 24. 
6. 2009.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: plocha vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 
3) zamítá se 
Odůvodn ění  
1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, která kromě jiného novelizuje i §101, který se týká předkupního 
práva apod. Dle novelizovaného znění tohoto § se na stavby, u kterých je to možné 
použije statut věcného břemene. To je případ koridorů pro technickou 
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infrastrukturu, např. KT5. U koridorů pro dopravu statut vyvlastnění zůstává. 
V navazujícím vyvlastňovacím řízení může dojít k odkupu, směně apod., ale to je 
řešeno až v rámci navazujícího řízení. 

Námitka č. 176: 
Miroslava Zádrapová, Sládkův kopec 908/II, vlastník pozemku č.  3111/57 v k. ú. J. 
Hradec,  
nesouhlasí s vedením koridoru pro komunikaci Z312 a požaduje její oddálení za 
zastavěnou oblast.  

Námitce č. 176 se částečně vyhovuje. (shodná námitka č. 30) 
Odůvodn ění  
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost napojení 

Námitka č. 177: 
Lenka Matoušková, Hrutkov 22, vlastník pozemku č.  3642/7 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí se změnou využití plochy z ploch Vs (plochy smíšené výrobní) na plochy Ov 
(občanské vybavení veřejné).  
 

Námitce č. 177 se vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Změnou ÚPM č. 12 byla zmiňovaná parcela i okolní parcely zahrnuty do ploch 
s názvem Obytná a smíšená plocha. Možnosti využití umožňovaly vedle bydlení 
apod. také drobnou výrobu a služby. V souladu s touto možností využití byla a je 
využívána i uvedená parcela. Podotýkáme, že se souhlasem jejího majitele. Pro 
odclonění pozemku, na kterém je plocha OV-občanské vybavení veřejné, je 
navrhován pruh izolační zeleně. Zahrnutím namítaného pozemku do ploch VS-
smíšených výrobních, nedochází k uvedené legalizaci. Pozemek je zahrnut do 
ploch podle současného využití, které bylo zahájeno v souladu s ÚPM a jeho 
změnou.   

Námitka č. 178: 
Milan Michálek, Otín 92, J. Hradec, vlastník pozemku č. 1117/3 v k. ú. Otín, 
nesouhlasí s Z120 (koridor pro dopravu). 

Námitka č. 178 se zamítá.  (shodná námitka č. 34) 
Odůvodn ění 
Plocha Z120 je vymezena pro umístění dopravního napojení nově navrhovaných 
zastavitelných ploch s průmyslovou a obchodní zónou. Podmínky využití plochy 
Z120 upozorňují zejména na nutnost řešení přemostění toku, respektování zeleně 
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a inženýrských sítí. Potřeba komunikace a jejích parametrů závisí na intenzitě 
zastavování nově navrhovaných zastavitelných ploch.  

Námitka č. 179: 
Ing. Marie Štanglová, Vilová čtvrť 238, Nové Hrady, vlastník parcely 1188/4 v k. ú. Otín, 
JUDr. Petr Říha, Francouzská 1266/II, J Hradec, vlastník parcely 1191/4 v k. ú. Otín, 
požadují zařazení pozemků do zastavěného území.  
 

Námitce č. 179 se vyhovuje. (shodná námitka č. 79) 
Odůvodn ění 
Parcely jsou zařazeny do ploch OK-občanské vybavení komerční. Je získáno 
souhlasné stanovisko státní energetické inspekce, správce plynovodu, orgánu 
ochrany ZPF a ŽP. Při navazujícím řízení je nutné řešit střet s inženýrskými sítěmi, 
plochou dopravy a vyřešit bezpečné dopravní napojení. 

Námitka č. 180: 
Ing. Božena Pekárková, Jáchymova 214/II, vlastník pozemků č. 198, 199/1 a 199/2  
+7 podpisů vlastníků sousedních parcel 
nesouhlasí s vedením lávky kolem rybníka Vajgar.  
 

Námitce č. 180 se vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Na základě průběžných jednání s orgány města Jindřichův Hradec byl pořizovateli 
předán pokyn určeného zastupitele k vypuštění koridoru pěší komunikace 
(pobřežní lávka kolem Vajgaru) doposud v návrhu ÚP označené jako Z126 a Z400. 
V letech 2011 a 2012 byla zpracována studie „Komplexní koncepce dopravní 
obslužnosti města Jindřichův Hradec“. Tato studie měla kromě jiného prověřit 
možnosti řešení nedostatečné dopravní kapacity v ulici Vídeňská. Návrh studie 
sleduje dvě varianty řešení tohoto problému, jedna z nich počítá s lávkou pro pěší a 
pro cyklisty přes rybník Vajgar. Pokud se v budoucnu Město přikloní k této variantě 
řešení, bude konkrétně posuzována možnost, kudy a jakým způsobem bude lávka 
realizována a také jak bude lávka začleněna do MPR.  
V regulativech ploch vodních je podmíněně umožněno realizovat lávku za 
podmínky, že nebude omezován průtočný profil a bude řešen architektonický vliv 
na MPR. 

Námitka č. 181: 
Zástupce veřejnosti Ing. Martin Kukačka Jakubská 293 J. Hradec, 
1) nesouhlasí s dopravním propojením Z312, požaduje vypustit případně nahradit 
cyklostezkou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Námitce č. 181 se částečně vyhovuje. (částečně shodné námitky č. 110-111 a 
210) 
1) zamítá se: 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
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2) nesouhlasí s přimknutím Z312 k Jakubu a s jakýmikoli dalšími komunikacemi 
v lesoparku. 
 
3) nesouhlasí s jakoukoli komunikací mezi ulicí Jemčinská a Z39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) nesouhlasí s komunikacemi v lesoparku a Z39 požaduje vypustit. 
 
 
5) nesouhlasí se Z38. 
 
 
 
 
 
 
6) nesouhlas se současným vymezením plochy Z33. 

taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost napojení 
2) částečně vyhov ěno 
Odůvodn ění 
Viz bod 1) 
3) částečně se vyhovuje 
odůvodn ění 
Komunikační propojení západního okraje města včetně zastavitelných ploch bylo 
řešeno již v ÚPM z roku 1998. Při návrhu nového ÚP bylo celé území znovu 
prověřováno a síť koridorů pro komunikace byla upravena s minimálně nutným 
zásahem do pozemků soukromých vlastníků a při respektování kompaktnosti 
zastavěného území a zastavitelných ploch. V území zejména lesoparku je 
v maximální míře využito stávajících komunikací a cest. Kvalitní dopravní napojení 
je zásadní pro rozvoj ploch i pro využitelnost stávajících ploch. Z39 je zahrnut do 
ploch PV-veřejného prostranství a podmínkami využití území je upřednostňována 
cesta pro pěší. S provozem motorových vozidel v Z39 tedy ÚP nepočítá.  
4) částečně se vyhovuje 
odůvodn ění 
Viz předchozí body námitky 
5) zamítá se 
Odůvodn ění 
Lokalita Z38 byla řešena již v ÚPM z roku 1998. Při návrhu nového ÚP byla tato 
lokalita znovu prověřována. Byla shledána jako vhodná lokalita pro výstavbu 
rodinných domů, navazující na zastavěné území s možností řešení přístupu a 
napojení na technickou infrastrukturu. Konkrétní napojení včetně dopravního je 
však předmětem řešení v navazujícím řízení. 
6) zamítá se 
Odůvodn ění 
Plochy Z33 a Z35 byly po odsunutí Z312 až k vedení ing. sítí pro další projednání 
sloučeny s plochami Z32 a Z33. Plochy Z32 a Z33 jsou určeny pro výstavbu RD a 
jsou převzaty z ÚPM z roku 1998, přesto byly při zpracovávání návrhu ÚP 
přehodnoceny. Z urbanistického pohledu jde o nabídku zastavitelných ploch logicky 
navazujících na současnou stávající zástavbu. Přístup na plochu Z33 bude řešen 
z plochy Z34, stávající cyklotrasa bude respektována. Dle podmínek využití území 
(v textové části ÚP) je nutné respektovat hodnotu území, v tomto případě sv. 
Jakuba a okolí apod.  
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Námitka č. 182: 
Ing. Viktor Zeman, Vajgar 705/III, spoluvlastník pozemku č. 3753/1 v k. ú. J. Hradec, 
mění svou původní námitku v bodě 2), požaduje ponechání parcely v plochách RZ a 
povolit v dotčeném území výstavbu výlučně staveb pro rodinnou rekreaci o ploše max. 
10% výměry pozemku s vyloučením dopravní a technické infrastruktury.   

Námitka č. 182 se zamítá. (shodný podatel jako v námitce č. 83) 
Odůvodn ění 
Při stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je vedle 
zákonných podkladů nutno respektovat situaci v území a podle toho jsou jednotlivé 
pozemky zařazovány do ploch s rozdílným způsobem využití. Přihlíží se také 
k urbanistické struktuře sídla, ke koncepci dopravy atd. % omezení zastavěné 
plochy by v některých případech mohla vést k výstavbě nevhodného (velkého) 
objektu. Možnosti využití dle ÚP jsou dostačující pro využití ploch jako 
zahrádkářských kolonií, což splňuje i hygienické limity pro chráněný venkovní 
prostor.  

Námitka č. 183: 
Mgr. Jiří Šamal, Nejedlého 378/6, Brno, vlastník pozemku č. 3761/1 v k. ú. J. Hradec,  
1) nesouhlasí s omezením plochy výměry zahrádkářské chat do max. 36 m2, navrhuje 
ponechat pouze omezení v %. 
 
 
 
 
 
2) nesouhlasí se zařazením pozemku do ploch RZ (rekreace zahrádkářské osady) a 
požaduje zařazení do ploch Rs (rekreace smíšená). 
 

Námitka č. 183 se zamítá.  (shodná námitka č. 159) 
 
1) zamítá se 
Odůvodn ění 
Podmínky využití území ploch zahrádkářských kolonií jsou vymezeny tak, aby 
nedošlo k neregulované zástavbě jednotlivých parcel nežádoucími stavbami např. i 
pro bydlení. Pouze % omezení umožní u rozsáhlejších parcel i velký objekt a to je 
v plochách RZ nežádoucí. Také by to vyvolalo zvýšenou potřebu na dopravní a 
technickou infrastrukturu, což by významně zasáhlo do osobních vlastnictví.  
2) zamítá se 
Odůvodn ění  
Celá lokalita je i v předchozí územně plánovací dokumentaci vedena jako lokalita 
zahrádkářské kolonie. V RS-rekreace smíšená je za určitých podmínek možnost 
umístit i rodinné domy, v předmětné zahrádkářské kolonii by nebyl splněn 
hygienický limit pro chráněný venkovní prostor.   

Námitka č. 184: 
MUDr. Martin Dvořák, Lodhéřovská 12, vlastník pozemků č. 127/3, 2150 a 2325/2 v k.ú. 
Radouňka, 
nesouhlasí s Z55 - Pv (veřejná prostranství) komunikací navrhovanou přes jeho pozemky.  

Námitka č. 184 se zamítá. (shodná námitka č. 98) 
Odůvodn ění 
Komunikační propojení na jižním okraji Radouňky včetně zastavitelných ploch bylo 
řešeno již v ÚPM z roku 1998. Při návrhu nového ÚP byla tato lokalita znovu 
prověřována a síť koridorů pro komunikace byla upravena s minimálně nutným 
zásahem do pozemků soukromých vlastníků a při respektování kompaktnosti 
zastavěného území a zastavitelných ploch. V území, kde má namítající pozemky ve 
svém vlastnictví je v maximální míře využito stávajících komunikací. Zrealizovaná 
komunikace významně odlehčí stávající málo kapacitní komunikace ve stávající 
zástavbě a odvede dopravní zátěž ze zástavby v dnes zastavitelných plochách do 
kapacitních komunikací vyšší třídy.  
 

Námitka č. 185: 
Růžena Hrůšová, Sládkův kopec 1061/II, vlastník pozemků č. 3068/4 a 3068/9 v k. ú. J. 
Hradec, 

Námitce č. 185 se vyhovuje. (shodná námitka č. 91) 
Odůvodn ění 
Plocha pro dopravní napojení Sládkova kopce s ulicí Jemčinskou (Z493, původní 
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nesouhlasí s „malým západním obchvatem“ Z312. 
 
 

Z312 je odsunuta západně od Sládkova kopce) je zúžena a zkrácena na nezbytnou 
míru. Plochu pro komunikaci je nutné chápat jako prostor, ve kterém bude 
realizována případná komunikace včetně např. terénních úprav. Zbývající nevyužitá 
část plochy bude navrácena svému původnímu účelu. V místě předmětného 
pozemku nepředpokládáme nutnou úpravu stávající komunikace, proto pozemek 
není zahrnut do Z493. 
Co se týče plochy pro místní komunikaci na západním okraji města, platí 
následující: 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména 
nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných 
plochách předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je 
tedy nutné navrhnout alternativu pro odvedení předpokládaných intenzit dopravy. 
Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev plochy pro propojení lokality 
na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o 
plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 

Námitka č. 186: 
Jiří a Jana Hamrovi, Sládkův kopec 1065/II, vlastníci pozemku č. 3119/92 v k. ú. J. 
Hradec,   
nesouhlasí s vedením koridoru Z312 přes svůj pozemek. 

Námitce č. 186 se vyhovuje. (shodná námitka č. 17) 
Odůvodn ění 
Plocha pro dopravní napojení Sládkova kopce s ulicí Jemčinskou (Z493, původní 
Z312) je odsunuta západně od Sládkova kopce, je zúžena a zkrácena na 
nezbytnou míru. Plochu pro komunikaci je nutné chápat jako prostor, ve kterém 
bude realizována případná komunikace včetně např. terénních úprav. Zbývající 
nevyužitá část plochy bude navrácena svému původnímu účelu. V místě 
předmětného pozemku nepředpokládáme nutnou úpravu stávající komunikace, 
proto pozemek není zahrnut do Z493. 
 

Námitka č. 187: 
Roman Lebl a Mgr. Marta Leblová, U nádraží 807/II, vlastníci pozemku č. 3327/49 v k. ú. 
J. Hradec,  
nesouhlasí s vybudováním komunikace Z313. 

Námitce č. 187 se vyhovuje částečně. (shodná námitka č. 206 a částečně 
shodná námitka č. 84) 
Odůvodn ění 
Námitka se týká řešení území jižně od lokality na Palici.  
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V počátečním zpracovávání návrhu ÚP bylo území mezi ulicemi Jemčinská a 
nejjižnějším koncem ulice Mládežnické a souběžné U Samotníčku zahrnuto do 
zastavitelných ploch určených pro individuální bydlení (BI). Množství uplatněných 
námitek, které nesouhlasili s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce, 
vedlo k přehodnocení tohoto území. Vzhledem k nemožnosti přeložení stávajících 
inženýrských sítí (zejména plynovodu) pro nesouhlas vlastníků, jsou původní 
zastavitelné plochy zahrnuty do rezerv R23, R24 a R29, původní komunikační 
propojení je zahrnuto do rezervy R27. V návrhových plochách jsme ponechali 
plochu Z313 PV-veřejné prostranství. Vzhledem ke stávajícímu nadzemnímu 
vedení el. energie, u nějž se předpokládá jeho přeložka nebo uložení pod zem je 
třeba zachovat přístupný pruh, který je v ÚP v podobě Z313. Plochy veřejných 
prostranství lze využít např. pro zeleň, pěší či cyklotrasy apod.  

Námitka č. 188: 
Jaroslav Novák, spoluvlastník pozemku č. 3310/11 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí se Z312 a požaduje její oddálení. 

Námitce č. 188 se vyhovuje. (shodná námitka č. 72) 
Odůvodn ění 
Komunikace těsně přiléhající k předmětnému pozemku je svými parametry 
dostačující jak pro dosavadní využití, tak pro případné napojení k ulici Jemčinská.  
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici bylo řešeno již v ÚPM 
z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení dopravního 
propojení západního okraje města zejména nově navrhovaných zastavitelných 
ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách předpokládáme zvýšenou 
intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá 
alternativní větev plochy pro propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná 
od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o plochu pro místní komunikaci.  
Plocha byla posunuta co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí 
a ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnila funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení. 

Námitka č. 189: 
E-ON Česká republika s.r.o. nesouhlasí s plochou zahrádek vedle rozvodny 110/22kV pro 
vznikající hluk, doporučují vyhlášení pásma hygienické ochrany (PHO). Požaduje 
ponechat prostor pro vyvedení dalších kabelů. 

Námitce č. 189 se vyhovuje částečně. 
Odůvodn ění 
Nový zpracovatel návrhu ÚP firma Atelier T-Plan úzce spolupracovala se zástupce 
firmy E-On ČR s.r.o. Návrhy a připomínky E-On byly v ÚP respektovány. Plochy 
ZZ-zeleň zahrad a záhumenků mají takové podmínky využití, aby nebylo možné 
umísťovat stavby, typu chat a např. mobilheimů.  
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Námitka č. 190: 
JUDr. Petr Říha, Francouzská 1266/III,   
Ing. St. Slanina, J. Hradec 57/III,  
vlastníci 2/4 pozemku č. 2160 v k. ú. Radouňka, požadují parcelu zařadit do 
zastavitelného území. 

Námitka č. 190 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Radouňka má dostatečné množství zastavitelných ploch a není tedy odůvodnitelný 
další návrh. Tento pozemek je zasažen vedením několika inženýrských sítí, které 
by bylo třeba např. přeložit, severní okraj pozemku je zasažen územím určeným 
pro revitalizaci. Přes namítaný pozemek vede koridor pro úpravu nadzemního 
vedení.   

Námitka č. 191: 
Luděk Antušek, Horní Žďár + 9 podpisů 
postrádají řešení dopravních závad na dvou stávajících komunikacích v H. Žďáru 
Námitka proti dopravnímu řešení v Horním Žďáře, zejména napojení nových 
zastavitelných ploch, na pravém břehu Nežárky.  
 

Námitce č. 191 se částečně vyhovuje.  
Odůvodn ění 
V první části shodně s námitkami č. 16, 94 a 167. Pozemek č. 12/9 není již zahrnut 
do ploch PV, nebyla shledána jeho nutnost pro dopravní napojení nových lokalit pro 
zástavbu. Novým zpracovatelem bylo znovu posouzeno dopravní řešení 
pravobřežní části sídla. Nové zastavitelné plochy byly napojeny s maximálním 
využitím pozemků města a minimálním zásahem do pozemků soukromých 
vlastníků. Konkrétní řešení dopravní sítě, včetně parametrů komunikací je 
předmětem dalšího řízení. 

Námitka č. 192 
Iva a Jan Satrapovi, Nežárecká 275/IV, Jindřichův Hradec, vlastníci pozemku č. 2953 v k. 
ú. J. Hradec,  
požadují změnu vyústění koridoru Z415 – PV-veřejné prostranství a to ne přes pozemek 
č. 2953, ale do ulice 9. května 

Námitce č. 192 se vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Návrh koridoru pro komunikaci bude respektovat stávající využívanou cestu a také 
bude kopírovat vedení inženýrských sítí, konkrétně kanalizace. Vyústění koridoru 
pro komunikaci přes soukromý pozemek namítajících není nezbytně nutný pro 
obsluhu širšího území. Úpravou vedení koridoru nedojde k zasažení soukromých 
pozemků, koridor kopíruje vedení kanalizace.  

Námitka č. 193 
ČECH-ODPADY s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, Vlastník pozemků č. 1137/1, 
1137/2, 4112, 1118/13, 4113, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 v k. ú. Dolní Radouň 
Požadují zahrnutí uvedených pozemků do ploch dle přiloženého výkresu.  

Námitce č. 193 se vyhovuje částečně. 
Odůvodn ění 
Všechny pozemky patřící namítající společnosti jsou v současné době upravovány 
pro různá zařízení na zpracování opadu. Pozemky původně zakreslené v katastru 
nemovitostí jako stavební již nejsou pro existující stavby, jsou zde realizovány 
objekty a prostory pro zpracovávání odpadu. Např. stávající kompostárna je na 
ploše větší, než je původně vyznačená stavební parcela. Je třeba respektovat 
pozemky patřící Lesům ČR a přístup k nim. Z tohoto důvodu jsou plochy T – 
technické infrastruktury rozšířeny až k nezbytně nutným přístupům, které zůstanou 
v plochách DU – silniční doprava účelová a nemotorová.  

Námitka č. 194 
Petr Bláha, Sládkův kopec 1345/II, J. Hradec, vlastník pozemků č. 3068/39, 3068/43 a 
3068/44 v k. ú. J. Hradec 
Požaduje zahrnutí do návrhu ÚP domu pro bydlení, který je zkolaudován. Kolaudace 
proběhla 16.11.2012 č. j. VÚP/51030/12Kr 

Námitce č. 194 se vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Pozemky jsou zahrnuty do ploch Bi-bydlení v rodinných domech, dle reálného 
stavu. Výstavba RD byla zahájena a zkolaudována v souladu s ÚPM Jindřichův 
Hradec. Jde tedy o úpravu dle aktuálního stavu. Do ploch bydlení stav je zahrnuta i 
větší část pozemku č. 3068/39, ale je ponechán pruh izolační zeleně mezi plochou 
pro bydlení a elektrorozvodnou.   
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Námitka č. 195 
MUDr. Ludvík a MUDr. Marie Hlaváčovi, Mládežnická 363/IV, J. Hradec, vlastníci 
pozemků č. 3327/46, 3327/74 v k. p. J. Hradec 
Nesouhlasí s koridorem Z313 

Námitce č. 195 se vyhovuje částečně. 
Odůvodn ění 
Námitka se týká řešení území jižně od lokality na Palici.  
V počátečním zpracovávání návrhu ÚP bylo území mezi ulicemi Jemčinská a 
nejjižnějším koncem ulice Mládežnické a souběžné U Samotníčku zahrnuto do 
zastavitelných ploch určených pro individuální bydlení (BI). Množství uplatněných 
námitek, které nesouhlasili s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce, 
vedlo k přehodnocení tohoto území. Vzhledem k nemožnosti přeložení stávajících 
inženýrských sítí (zejména plynovodu) pro nesouhlas vlastníků, jsou původní 
zastavitelné plochy zahrnuty do rezerv R23, R24 a R29, původní komunikační 
propojení je zahrnuto do rezervy R27. V návrhových plochách jsme ponechali 
plochu Z313 PV-veřejné prostranství. Vzhledem ke stávajícímu nadzemnímu 
vedení el. energie, u nějž se předpokládá jeho přeložka nebo uložení pod zem je 
třeba zachovat přístupný pruh, který je v ÚP v podobě Z313. Plochy veřejných 
prostranství lze využít např. pro zeleň, pěší či cyklotrasy apod.  

Námitka č. 196 
MUDr. Iva Hellerová-Zemanová, U Samotníčku 360IV, vlastník pozemku č. 3327/51 v k. 
ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s koridorem Z313 
 

Námitce č. 196 se vyhovuje částečně. 
Odůvodn ění 
Námitka se týká řešení území jižně od lokality na Palici.  
V počátečním zpracovávání návrhu ÚP bylo území mezi ulicemi Jemčinská a 
nejjižnějším koncem ulice Mládežnické a souběžné U Samotníčku zahrnuto do 
zastavitelných ploch určených pro individuální bydlení (BI). Množství uplatněných 
námitek, které nesouhlasili s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce, 
vedlo k přehodnocení tohoto území. Vzhledem k nemožnosti přeložení stávajících 
inženýrských sítí (zejména plynovodu) pro nesouhlas vlastníků, jsou původní 
zastavitelné plochy zahrnuty do rezerv R23, R24 a R29, původní komunikační 
propojení je zahrnuto do rezervy R27. V návrhových plochách jsme ponechali 
plochu Z313 PV-veřejné prostranství. Vzhledem ke stávajícímu nadzemnímu 
vedení el. energie, u nějž se předpokládá jeho přeložka nebo uložení pod zem je 
třeba zachovat přístupný pruh, který je v ÚP v podobě Z313. Plochy veřejných 
prostranství lze využít např. pro zeleň, pěší či cyklotrasy apod.  

Námitka č. 197 
Jan Štundl, Buk 93, J. Hradec, vlastník pozemku č. 3650 v k. ú. Buk u J. Hradce 
Požaduje jeho zařazení do ploch vhodných pro výstavbu RD 

Námitka č. 197 se zamítá.  
Odůvodn ění 
ÚP navrhuje velké množství zastavitelných ploch v sídle Buk. Sídlo Buk má tedy 
možnost dalšího dostatečného rozvoje. Zahrnutí dalším pozemků pro výstavbu RD 
není již v Buku odůvodnitelné. 

Námitka č. 198 
Petr Holický, Otín 409, J. Hradec, vlastník pozemku č. 3076 
Požaduje zařazení pozemku z ploch OK do ploch SV. Zrealizovanou stavbu chce nadále 
využívat pro bydlení. Dokládá vyjádření KHS.  

Námitka č. 198 se zamítá. (shodná připomínka č. 4 podaná v souladu s §50 odst. 
3)) 
Uvedený pozemek byl v původním ÚPM zařazen do ploch sportovních. Změnou č. 
18, která nabyla účinnosti v dubnu 2008 byl na žádost majitele uvedený pozemek 
zahrnut do ploch OV, tak aby bylo možné zřídit autodílnu apod. s bytem pro 
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majitele. Zrealizován byl však zejména rodinný dům, který chce namítající zahrnout 
do ploch bydlení. Od počátku byl namítající upozorňován, že v tomto pozemku 
musí být pro rodinný dům splněny náročnější hygienické limity, než je tomu u 
komerčních objektů. I okolní plochy navrhované pro bydlení mají v podmínkách 
využití podmínku respektování výstupních limitů týkajících se dodržení 
hygienických limitů zejména v chráněném venkovním prostoru stavby č. p. 409. Při 
změně využití objektu bude třeba toto dodržet. Výbor pro územní plán na svém 
jednání, kde navrhoval rozhodnutí o námitkách uplatněných ve třetím kole 
veřejného projednání, znovu posoudil předmět námitky i s přihlédnutím k situaci a 
všem požadavkům vlastníka a rozhodl se, že pozemek bude nadále ponechán 
v plochách občanského vybavení.  

Námitka č. 199 
Jana a ing. Josef Drnkovi, U Samotníčku 361/IV, vlastník pozemku č. 3327/71 v k. ú. J. 
Hradec, 
nesouhlasí s koridorem Z313 
 

Námitce č. 199 se vyhovuje částečně. 
Odůvodn ění 
Námitka se týká řešení území jižně od lokality na Palici.  
V počátečním zpracovávání návrhu ÚP bylo území mezi ulicemi Jemčinská a 
nejjižnějším koncem ulice Mládežnické a souběžné U Samotníčku zahrnuto do 
zastavitelných ploch určených pro individuální bydlení (BI). Množství uplatněných 
námitek, které nesouhlasili s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce, 
vedlo k přehodnocení tohoto území. Vzhledem k nemožnosti přeložení stávajících 
inženýrských sítí (zejména plynovodu) pro nesouhlas vlastníků, jsou původní 
zastavitelné plochy zahrnuty do rezerv R23, R24 a R29, původní komunikační 
propojení je zahrnuto do rezervy R27. V návrhových plochách jsme ponechali 
plochu Z313 PV-veřejné prostranství. Vzhledem ke stávajícímu nadzemnímu 
vedení el. energie, u nějž se předpokládá jeho přeložka nebo uložení pod zem je 
třeba zachovat přístupný pruh, který je v ÚP v podobě Z313. Plochy veřejných 
prostranství lze využít např. pro zeleň, pěší či cyklotrasy apod.  

Námitka č. 200 
MUDr. Ludvík a MUDr. Marie Hlaváčovi, Mládežnická 363/IV, J. Hradec, vlastníci 
pozemků č. 3327/46, 3327/74 v k. ú. J. Hradec 
Nesouhlasí s koridorem Z313 

Námitce č. 200 se vyhovuje částečně. 
Odůvodn ění 
Námitka se týká řešení území jižně od lokality na Palici.  
V počátečním zpracovávání návrhu ÚP bylo území mezi ulicemi Jemčinská a 
nejjižnějším koncem ulice Mládežnické a souběžné U Samotníčku zahrnuto do 
zastavitelných ploch určených pro individuální bydlení (BI). Množství uplatněných 
námitek, které nesouhlasili s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce, 
vedlo k přehodnocení tohoto území. Vzhledem k nemožnosti přeložení stávajících 
inženýrských sítí (zejména plynovodu) pro nesouhlas vlastníků, jsou původní 
zastavitelné plochy zahrnuty do rezerv R23, R24 a R29, původní komunikační 
propojení je zahrnuto do rezervy R27. V návrhových plochách jsme ponechali 
plochu Z313 PV-veřejné prostranství. Vzhledem ke stávajícímu nadzemnímu 
vedení el. energie, u nějž se předpokládá jeho přeložka nebo uložení pod zem je 
třeba zachovat přístupný pruh, který je v ÚP v podobě Z313. Plochy veřejných 
prostranství lze využít např. pro zeleň, pěší či cyklotrasy apod.  
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Námitka č. 201 
Ing. Luděk a Věra Možíšovi, Jakubská 249, J. Hradec, vlastníci pozemku č. 4171/2 v k. ú. 
J. Hradec 
Nesouhlasí s limitem – „stavby situovat min. 25 m. od hranice lesa“ 

Námitka č. 201 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Z legislativy vyplývajícím limitem pro využití území je 50 m hranice od okraje lesa. 
Po dohodě s dotčeným orgánem na úseku ochrany lesa byla vymezena hranice 25 
m pro umísťování staveb, vzhledem k dosahu možných padajících stromů. Pokud 
by bylo třeba umísťovat stavbu blíže lesu, musí žadatel řešit výjimku v navazujícím 
řízení s konkrétním orgánem ochrany lesa.   

Námitka č. 202 
Petr Němec, Horní Žďár 44, J. Hradec, vlastník pozemku č. 470/7 v k. ú. Horní Žďár 
Požadují koridor Z288 zahrnout do ploch dopravních a vypustit slovo nemotorová.  

Námitce č. 202 se vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Zastavitelné plochy Z134 a Z135 jsou přístupné z centra Horního Žďáru avšak po 
hrázi stávajícího rybníka, kde je v dnešní době omezený provoz pro vozidla do 3,5 
t. Nejméně pro možnost výstavby na zastavitelných plochách Z134 a Z135, také 
pro případný přístup větších vozidel (hasiči apod.) je třeba umožnit přístup i těžších 
vozidel, nesmí však dojít k trvalému a významnému navýšení hlukové zátěže 
v Políkně. V podmínkách využití plochy Z288 bude doplněn bod umožňující 
omezený provoz motorových vozidel.   

Námitka č. 203 
Ing. Petr Hořejší, DEKINVEST, Tiskařská 257/10, Praha, vlastník pozemků č. 3064/1 a 
3084/5 v k. ú. Otín u J. Hradce 
Nesouhlasí se zařazením Z96 do ploch SV-bydlení smíšené venkovské a požadují 
zařazení do ploch OK-občanské vybavení komerční 
 

Námitka č. 203 se zamítá 
Odůvodn ění 
Uvedená zastavitelná plocha byla i v původním územním plánu zahrnuta do ploch 
s možností smíšeného bydlení. Plochy SV-bydlení smíšené venkovské, ve svých 
možnostech využití umožňují zřízení i objektů občanského vybavení komerčního, 
ovšem nesmí ovlivnit okolní stávající i navrhovanou zástavbu pro bydlení 
negativními vlivy.  

Námitka č. 204: 
Jiří Tejčka, Políkno 44, vlastník pozemků č. 339 a 340 v k. ú. Políkno, 
Nesouhlasí s návrhem komunikace Z144 přes jeho pozemky. 

Námitka č. 204 se zamítá. (Shodné námitky č. 61, 166 a 212 a věcně shodné 
připomínky č. 22 a 35 podané v souladu s §50 odst. 3)) 
Odůvodn ění 
Jde o nejvhodnější trasu komunikace, nutné k obsluze zastavitelných ploch. Tato je 
navržena pro namítajícího velmi výhodně, zasahuje velmi malou část jeho pozemků 
a měla by v budoucnu sloužit i jako přístup k jeho pozemkům. Koridor Z144 je také 
vhodně navržen v trase stávajícího vedení el. energie. 
Vzhledem k tomu, že námitka stejného znění i stejných požadavků byla podána již 
několikrát včetně potřebných příloh, nepožadovali jsme od namítajícího tuto 
námitku č. 204 doplňovat. Z předchozích i z této je zcela zřejmý požadavek 
namítajícího. 

Námitka č. 205 
Ing. Petr Hořejší, DEKINVEST, Tiskařská 257/10, Praha, vlastník pozemků č. 3064/1 a 
3084/5 v k. ú. Otín u J. Hradce 
Nesouhlasí se zařazením Z96 do ploch SV-bydlení smíšené venkovské a požadují 
zařazení do ploch OK-občanské vybavení komerční 
 

Námitka č. 205 se zamítá. (doplnění námitky č. 203) 
Odůvodn ění 
Uvedená zastavitelná plocha byla i v původním územním plánu zahrnuta do ploch 
s možností smíšeného bydlení. Plochy SV-bydlení smíšené venkovské, ve svých 
možnostech využití umožňují zřízení i objektů občanského vybavení komerčního, 
ovšem nesmí ovlivnit okolní stávající i navrhovanou zástavbu pro bydlení 
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negativními vlivy. Ovšem plochy OK-občanské vybavení komerční umožňují i širší 
využití pro komerci, stravování, ubytování a podobně, co významně ovlivňuje okolní 
zástavbu např. zvýšeným nárokem na dopravu. Lokalita dotčená námitkou je 
určena pro bydlení a vymezení plochy OK by mělo negativní dopad na okolní 
stávající i navrhované plochy.  

Námitka č. 206 
Roman a Marta Leblovi, U Samotníčku 378/IV, J. Hradec, vlastníci pozemku č. 3327/49 
v k. ú. J. Hradec 
Nesouhlasí s koridorem Z313 

Námitce č. 206 se vyhovuje částečně. (shodná námitka č. 187 a částečně 
shodná námitka č. 84) 
Odůvodn ění 
Námitka se týká řešení území jižně od lokality na Palici.  
V počátečním zpracovávání návrhu ÚP bylo území mezi ulicemi Jemčinská a 
nejjižnějším koncem ulice Mládežnické a souběžné U Samotníčku zahrnuto do 
zastavitelných ploch určených pro individuální bydlení (BI). Množství uplatněných 
námitek, které nesouhlasili s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce, 
vedlo k přehodnocení tohoto území. Vzhledem k nemožnosti přeložení stávajících 
inženýrských sítí (zejména plynovodu) pro nesouhlas vlastníků, jsou původní 
zastavitelné plochy zahrnuty do rezerv R23, R24 a R29, původní komunikační 
propojení je zahrnuto do rezervy R27. V návrhových plochách jsme ponechali 
plochu Z313 PV-veřejné prostranství. Vzhledem ke stávajícímu nadzemnímu 
vedení el. energie, u nějž se předpokládá jeho přeložka nebo uložení pod zem je 
třeba zachovat přístupný pruh, který je v ÚP v podobě Z313. Plochy veřejných 
prostranství lze využít např. pro zeleň, pěší či cyklotrasy apod.  

Námitka č. 207 
Jaromír Šantrůček, Pod hradem 8/IV, J. Hradec, doplňuje připomínku uplatněnou 
v souladu s §50 stavebního zákona 
1) Nesouhlasí s vymezením zastavěného území na pozemcích č. 3225/3, 3230/1, 3278/5, 
3278/6 a 3278/4 v k. ú. J. Hradec. Zpochybňuje legálnost plošných staveb a požaduje 
jejich odstranění.  
 
 
2) Nově formuluje bod 4 odst. a 
 

Námitka č. 207 se zamítá. 
Odůvodn ění 
 
1) Zastavěné území bylo vymezeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Zejména v souladu s §58 a 
se související vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. Při řešení vymezování zastavěného území a celkově při práci na územním 
plánu je také třeba počítat s měřítkem dokumentace. 
2) Nová formulace tohoto bodu připomínky nic nemění na smyslu jejího obsahu. 
Jde o řešení lokality Z32 a Z33 včetně návrhu Z34 

Námitka č. 208 
Mgr. Michal Stach, Na Palici 300/IV, J. Hradec, vlastník pozemku č. 3310/7 v k. ú. J. 
Hradec 
Nesouhlasí s koridorem Z313 

Námitce č. 208 se vyhovuje částečně. 
Odůvodn ění 
Námitka se týká řešení území jižně od lokality na Palici.  
V počátečním zpracovávání návrhu ÚP bylo území mezi ulicemi Jemčinská a 
nejjižnějším koncem ulice Mládežnické a souběžné U Samotníčku zahrnuto do 
zastavitelných ploch určených pro individuální bydlení (BI). Množství uplatněných 
námitek, které nesouhlasili s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce, 
vedlo k přehodnocení tohoto území. Vzhledem k nemožnosti přeložení stávajících 
inženýrských sítí (zejména plynovodu) pro nesouhlas vlastníků, jsou původní 
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zastavitelné plochy zahrnuty do rezerv R23, R24 a R29, původní komunikační 
propojení je zahrnuto do rezervy R27. V návrhových plochách jsme ponechali 
plochu Z313 PV-veřejné prostranství. Vzhledem ke stávajícímu nadzemnímu 
vedení el. energie, u nějž se předpokládá jeho přeložka nebo uložení pod zem je 
třeba zachovat přístupný pruh, který je v ÚP v podobě Z313. Plochy veřejných 
prostranství lze využít např. pro zeleň, pěší či cyklotrasy apod.  

Námitka č. 209 
ČEVAK, Severní 8/2264, České Budějovice, vlastník staveb na pozemcích č. 2655/1, 
2655/2, 2655/3, 2655/24, 2656, 2657 a 2658 v . ú. J. Hradec 
Nesouhlasí se zařazením uvedených pozemků do ploch T – technická infrastruktura a 
požaduje jejich zařazení do ploch VS – smíšené výrobní 

Námitka č. 209 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Uvedená čísla pozemků mají jiného vlastníka než je namítající, který je vlastníkem 
pouze budov na těchto pozemcích. Vlastník pozemků včetně pozemků areálu 
námitku nepodal. Uvedená lokalita je v bezprostřední blízkosti stávající zástavby. 
Není tedy vhodné v plochách umožnit takové využití, které by negativně ovlivňovalo 
stávající zástavbu a došlo by k významnému navýšení dopravy, která je v dnešní 
době ve slepé ulici (Stará cesta) velmi nízká.  
 

Námitka č. 210 
Zástupce veřejnosti Ing. Martin Kukačka Jakubská 293 J. Hradec, 
 
1) nesouhlasí s Z170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) nesouhlasí s jakýmikoli komunikacemi v lesoparku, zejména Z39  
 
 
 
 

Námitce č. 210 se částečně vyhovuje. (Částečně shodné námitky č. 110-111 a 
181) 
Odůvodn ění 
1) vyhovuje se 
odůvodn ění 
Ministerstvo kultury ve svém stanovisku k opakovanému veřejnému projednání 
(stanovisko č.j. 52314/13 doručené dne 23.10.2013) trvá na vyloučení plochy Z170 
ze zastavitelných ploch.  
výtah ze stanoviska MK: Plocha se nachází v OP MPR JH a zároveň zasahuje do 
prostředí kulturní památky, kostela sv. Jakuba s hrobkou, zapsané v ÚSKP ČR. 
Zmiňovaný kostel je situován na vyvýšenině, která včetně zalesněné podnože 
vymezuje a určuje v této městské zóně základní morfologické charakteristiky, které 
by měly být současnou urbanizací respektovány. V tomto případě není žádný 
pádný důvod necitlivě zasahovat do vývojově ustálené a příznivé urbanistické 
kompozice předmětné městské zóny. Zmenšováním plochy zeleně přiléhající ke 
kulturní památce dojde k nepříznivému zásahu nejen do prostředí památky 
samotné, ale i do urbanistické kompozice této lokality, a to jak pro stránce 
půdorysné, tak prostorové.  
2) částečně se vyhovuje  
Odůvodn ění 
Komunikační propojení západního okraje města včetně zastavitelných ploch bylo 
řešeno již v ÚPM z roku 1998. Při návrhu nového ÚP bylo celé území znovu 
prověřováno a síť koridorů pro komunikace byla upravena s minimálně nutným 
zásahem do pozemků soukromých vlastníků a při respektování kompaktnosti 
zastavěného území a zastavitelných ploch. V území zejména lesoparku je 
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3) dává na zvážení zpodmínkovat plochu Z38 napojením na komunikace Z312 nebo Z493 
a uvést podmínku územní studie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4) žádá, aby Z272 a Z274 z textové části bylo zřejmé, že jsou určeny pro nemotorovou 
dopravu 
 
 
 
 
 
 
5) nesouhlasí se Z32 a Z33 z důvodu nedostatečného dopravního napojení. Opět 
požaduje uvést podmínku zrealizování dopravního napojení na Sládkův kopec 
 
 
 
 
 
 
 
6) namítá, že plochy Z32 a Z33 jsou příliš velké bez řešení zeleně. Navrhuje pozemky 
mezi těmito plochami navrhnout jako plochy sídlení zeleně 
 
 
 

v maximální míře využito stávajících komunikací a cest. Kvalitní dopravní napojení 
je zásadní pro rozvoj ploch i pro využitelnost stávajících ploch. Z39 je zahrnut do 
ploch PV-veřejného prostranství a podmínkami využití území je upřednostňována 
cesta pro pěší. S provozem motorových vozidel v Z39 tedy ÚP nepočítá.  
3) zamítá se 
Při podrobnějším řešení lokality Z38 bude nutné řešit i kvalitní dopravní napojení. 
Plochy Z312 a Z493 určené pro komunikační napojení mají sloužit pro více 
zastavitelných ploch na západním okraji města. Striktně určit nutnost napojení 
právě na jednu z těchto dvou navrhovaných komunikací je pro vlastníky pozemků 
v zastavitelných plochách (Z38, Z32 a Z33) příliš svazující. Případná realizace 
bude předmětem jednání s vlastníky a také s městem. Zejména jednání 
s konkrétními vlastníky a podmínky dopravního napojení jsou v tomto případě nad 
podrobnost ÚP. 
 
4) částečně se vyhovuje 
Odůvodn ění 
Plochy určené pro DU – silniční doprava motorová a účelová mají již podle svého 
významu sloužit pro omezený provoz. Jde např. o účelové komunikace v rámci 
výrobního areálu, nebo právě pěší a cyklopropojení. Namítané plochy byly řešeny 
v platných územních studiích pro cyklotrasy a pro pěší. Aby došlo k zamezení 
provozu motorových vozidel, bude třeba všechny podobné komunikace osadit 
dopravními značkami. To je však nad podrobnost ÚP.  
5) zamítá se 
Odůvodn ění 
Plochy Z32 a Z33 jsou určeny pro výstavbu RD a jsou převzaty z ÚPM z roku 1998, 
z urbanistického pohledu jde o nabídku zastavitelných ploch logicky navazujících 
na současnou stávající zástavbu. Plocha Z34 je veřejným prostranstvím, ve kterém 
má být řešeno komunikační propojení lokality, včetně chodníků. V současné době 
jsou podnikány další kroky pro realizaci zástavby v souladu s ÚPM a není tedy 
odůvodnitelné v této fázi zkomplikovat řešení území podmínkou, která v ÚPM 
nebyla požadována.  
6) částečně se vyhovuje 
Odůvodn ění 
Plocha Z33 je v současné době řešena a územní studie je na ní již zpracována. 
Děje se tak v souladu s ÚPM. Tato studie také řeší vedle parcelace a napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu i plochy zeleně. Plocha Z32 má v podmínkách 
využití území zpracování územní studie, která bude muset navrhnout také vedle 
parcelace a dopravní a technickou infrastrukturu i plochy zeleně. Z34 je plocha 
veřejného prostranství, kde je zahrnuto vedle komunikačního propojení, chodníků 
také prvky zeleně.  
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Připomínka 
k námitce č. 210 byla připojena ještě připomínka, která požaduje doplnění podmínek 
využití ploch v lokalitě Frankova dvora ještě o podmínku napojení na Z312 nebo Z493 

 
Připomínka se zamítá 
Odůvodn ění 
Lokalita Frankova dvora byla řešena změnou ÚPM. V současné době jsou 
podnikány kroky směřující k realizaci zástavby v souladu s požadavky ÚPM. Není 
tedy odůvodnitelné v této fázi zkomplikovat řešení území podmínkou, která v ÚPM 
nebyla požadována.  

Námitka č. 211: 
MUDr. Pavel Hesoun a MUDr. Pavla Hesounová, Řečička 784/III, vlastníci pozemků č. 
1101/2 a 1084/2 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí se zařazením svých pozemků do ploch ZZ a požadují jejich přiřazení 
k zastavitelným parcelám. 
Dále namítající napadá řízení o zřízení ochranného pásma MPR.  

Námitka č. 211 se zamítá. (shodná s námitkou č. 43 a 155) 
Odůvodn ění 
Ministerstvo kultury uplatnilo záporné stanovisko (viz níže citace ze stanoviska č. j. 
MK 60907/2011 OPP ze dne 22.11.2011): Jedná se o pozemek v OP MPR 
Jindřichův Hradec. 
Zřízením OP kolem nemovité kulturní památky MPR Jindřichův Hradec se sleduje 
zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a 
rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném OP. 
Zejména při pořizování ÚP, projektové dokumentace apod. je nutné dbát, aby 
nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby v území OP 
oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta MPR a 
její přírodní krajinářské hodnoty. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba 
zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních 
horizontech měst, které se pohledově uplatňují ve vztahu k MPR. Uvažovaná 
parcela se nachází na hraně východně orientovaných svahů nad řekou Nežárkou 
ve vizuálním kontaktu s rondelem zámku. Území má klidný charakter a dotváří 
prostředí NKP. Celkově svým charakterem navazuje předmětná lokalita na území 
podél řeky, kde jsou zachovány břehové porosty, snížená část dřívější nivy, i 
drobná zástavba venkovského charakteru. Celkově si místo uchovalo svoji volnější 
urbanistickou struktur vně kompaktního historického města. Zůstalo zachováno 
dominantní postavení bývalého hradu, později zámku na okraji městské struktury. 
Z výše uvedených důvodů je vhodné zachovat stávající volnější urbanistickou 
strukturu a předmětný pozemek neměnit pro účely bytové zástavby, ale ponechat 
jako plochy zeleně.  
Zřizování OP MPR je zcela mimo řešení územně plánovací dokumentace. Tento 
dokument vyhlášená OP musí převzít, totéž se týká např. OP komunikací, 
vyhlášených záplavových území.  

Námitka č. 212: 
Jiří Tejčka, Políkno 44, vlastník pozemků č. 339 a 340 v k. ú. Políkno, 
nesouhlasí s návrhem komunikace Z144 přes jeho pozemky. 

Námitka č. 212 se zamítá. (Shodné námitky č. 61, 166 a 204 a věcně shodné 
připomínky č. 22 a 35 podané v souladu s §50 odst. 3)) 
Odůvodn ění 
Jde o nejvhodnější trasu komunikace, nutné k obsluze zastavitelných ploch. Tato je 
navržena pro namítajícího velmi výhodně, zasahuje velmi malou část jeho pozemků 
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a měla by v budoucnu sloužit i jako přístup k jeho pozemkům. Koridor Z144 je také 
vhodně navržen v trase stávajícího vedení el. energie. 

Námitka č. 213 
Bc. Věra Klimešová, Pravdova 773/II, J. Hradec, vlastník pozemku č. 260/1 v k. ú. Otín u 
J. Hradce 
Požaduje tuto parcelu zahrnout do ploch umožňujících výstavbu rodinných domů.  

Námitka č. 213 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Uvedený pozemek je zcela mimo zastavěné území i zastavitelné plochy sídla Otín. 
Pozemek je také těsně přiléhající ke stávající vodní ploše a není ani vhodně 
dopravně přístupný. Dalším argumentem je, že sídlo Otín má velké množství 
zastavitelných ploch, které dotvářejí kompaktní urbanistickou strukturu sídla. 
Navrhovanými plochami jsou doplněny plochy stávající atd.  

Námitka č. 214 
Bc. Martin Lejtnar, Fr. Ondříčka 978/10, Č. Budějovice, vlastník pozemku 1074/2 v k. ú. 
Děbolín 
Žádá o návrh vybudování komunikace pouze na pozemku města, a o posunutí hranice 
zastavitelné plochy až k OP vodovodu 

Námitce č. 214 se vyhovuje. (věcně shodná připomínka č. 17 podaná v souladu s 
§50 odst. 3)) 
V průběhu prací na návrhu ÚP byla oblast jižního Děbolína několikrát upravována a 
přepracována s ohledem na dostupné mapové podklady. ÚP respektuje dostupné a 
platné mapové podklady předané katastrálním úřadem. Plocha PV-veřejné 
prostranství, kde se počítá i s komunikací pro zastavitelné plochy je přednostně 
navrhnuta v pozemcích města. Vodovod je v ÚP vymezen včetně OP, protože 
měřítko výkresu, ve kterém je ÚP zpracován a vydán nedovoluje podrobnost 
znázorňující OP vodovodu. Zastavitelné plochy jsou však navrhovány až 
k zakreslenému vodovodu.  

Námitka č. 215 
Roman Klimeš, U Nádraží 812/II, J. Hradec, Lucie Bicková, Pravdova 773/II, J. Hradec, 
vlastníci pozemku č. 3052 v k. ú. Otín u J. Hradce 
požadují tento pozemek zahrnout do ploch umožňujících výstavbu rodinných domů 

Námitka č. 215 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Uvedený pozemek sice navazuje na zastavitelné plochy a zastavěné území, avšak 
v sídle Otín je již velké množství ploch určených pro výstavbu rodinných domů. Je 
tedy nekoncepční a neodůvodnitelné navrhovat další zastavitelné plochy. Šlo by o 
nový zábor zemědělské půdy.  

Námitka č. 216 
Pavel Koudelka, Mládežnická 159/IV, J. Hradec, vlastník pozemku č. 3310/27 v k. ú. J. 
Hradec 
Nesouhlasí s Z313 

Námitce č. 216 se vyhovuje částečně. 
Odůvodn ění 
Námitka se týká řešení území jižně od lokality na Palici.  
V počátečním zpracovávání návrhu ÚP bylo území mezi ulicemi Jemčinská a 
nejjižnějším koncem ulice Mládežnické a souběžné U Samotníčku zahrnuto do 
zastavitelných ploch určených pro individuální bydlení (BI). Množství uplatněných 
námitek, které nesouhlasili s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce, 
vedlo k přehodnocení tohoto území. Vzhledem k nemožnosti přeložení stávajících 
inženýrských sítí (zejména plynovodu) pro nesouhlas vlastníků, jsou původní 
zastavitelné plochy zahrnuty do rezerv R23, R24 a R29, původní komunikační 
propojení je zahrnuto do rezervy R27. V návrhových plochách jsme ponechali 
plochu Z313 PV-veřejné prostranství. Vzhledem ke stávajícímu nadzemnímu 
vedení el. energie, u nějž se předpokládá jeho přeložka nebo uložení pod zem je 
třeba zachovat přístupný pruh, který je v ÚP v podobě Z313. Plochy veřejných 
prostranství lze využít např. pro zeleň, pěší či cyklotrasy apod.  
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Námitka č. 217 
Jan Emmer, Nežárecká 67/IV, J. Hradec a Jaroslava Koudelková, Nežárecká 66/IV, J. 
Hradec, vlastníci pozemku 3310/24 v k. ú. J. Hradec 
Nesouhlasí s Z313 

Námitce č. 217 se vyhovuje částečně. 
Odůvodn ění 
Námitka se týká řešení území jižně od lokality na Palici.  
V počátečním zpracovávání návrhu ÚP bylo území mezi ulicemi Jemčinská a 
nejjižnějším koncem ulice Mládežnické a souběžné U Samotníčku zahrnuto do 
zastavitelných ploch určených pro individuální bydlení (BI). Množství uplatněných 
námitek, které nesouhlasili s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce, 
vedlo k přehodnocení tohoto území. Vzhledem k nemožnosti přeložení stávajících 
inženýrských sítí (zejména plynovodu) pro nesouhlas vlastníků, jsou původní 
zastavitelné plochy zahrnuty do rezerv R23, R24 a R29, původní komunikační 
propojení je zahrnuto do rezervy R27. V návrhových plochách jsme ponechali 
plochu Z313 PV-veřejné prostranství. Vzhledem ke stávajícímu nadzemnímu 
vedení el. energie, u nějž se předpokládá jeho přeložka nebo uložení pod zem je 
třeba zachovat přístupný pruh, který je v ÚP v podobě Z313. Plochy veřejných 
prostranství lze využít např. pro zeleň, pěší či cyklotrasy apod.  

Námitka č. 218 
Ing. Petr Šulc, Sládkův kopec 930/2, J. Hradec 
1) návrh ÚP nepředchází zpracování strategického plánu rozvoje města pro období 2014-
2020 
 
 
 
 
2) nesouhlasí se Z170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Námitce č. 218 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění 
1) zamítá se  
odůvodn ění 
ÚP a SPRM jsou dva dokumenty, které jsou vzájemně svázané. Pořizovatelka 
spolupracuje na zpracovávání SPRM za oblast územního plánování a naopak 
některé dílčí výsledky ostatní skupin a částí SPRM přebrala do zpracovávaného 
ÚP.  
2) vyhovuje se 
odůvodn ění 
Ministerstvo kultury ve svém stanovisku k opakovanému veřejnému projednání 
(stanovisko č.j. 52314/13 doručené dne 23.10.2013) trvá na vyloučení plochy Z170 
ze zastavitelných ploch.  
výtah ze stanoviska MK: Plocha se nachází v OP MPR JH a zároveň zasahuje do 
prostředí kulturní památky, kostela sv. Jakuba s hrobkou, zapsané v ÚSKP ČR. 
Zmiňovaný kostel je situován na vyvýšenině, která včetně zalesněné podnože 
vymezuje a určuje v této městské zóně základní morfologické charakteristiky, které 
by měly být současnou urbanizací respektovány. V tomto případě není žádný 
pádný důvod necitlivě zasahovat do vývojově ustálené a příznivé urbanistické 
kompozice předmětné městské zóny. Zmenšováním plochy zeleně přiléhající ke 
kulturní památce dojde k nepříznivému zásahu nejen do prostředí památky 
samotné, ale i do urbanistické kompozice této lokality, a to jak pro stránce 
půdorysné, tak prostorové.  
3) zamítá se 
Odůvodn ění 
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3) nesouhlasí se Z32 a Z33 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) nesouhlasí se Z312 a Z943 
 

Plocha Z33 je v současné době řešena a územní studie je na ní již zpracována. 
Děje se tak v souladu s ÚPM. Tato studie také řeší vedle parcelace a napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu i plochy zeleně. Plocha Z32 má v podmínkách 
využití území zpracování územní studie, která bude muset navrhnout také vedle 
parcelace a dopravní a technickou infrastrukturu i plochy zeleně. Z34 je plocha 
veřejného prostranství, kde je zahrnuto vedle komunikačního propojení, chodníků 
také prvky zeleně.  
4) zamítá se 
Odvodn ění 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici bylo řešeno již v ÚPM 
z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení dopravního 
propojení západního okraje města zejména nově navrhovaných zastavitelných 
ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách předpokládáme zvýšenou 
intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá 
alternativní větev koridoru pro propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, 
odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o koridor pro místní 
komunikaci.  
Koridor byl posunut co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí a 
ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnil funkci 
místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které 
bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto plochy 
za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.  
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost 
napojení.  
Koridor s označením Z943 v ÚP není.  

Námitka č. 219 
Ing. Petr Šulc, Sládkův kopec 930/2, J. Hradec 
Opravil svou předchozí námitku č. 218. Plochu Z943 upravil na Z493 

Oprava byla vzata na v ědomí. Od ůvodn ění řešení je v p ředchozí námitce 

Námitka č. 220 
Ing. Markéta Vyhnálková,Jemčinská 345/IV, J. Hradec, vlastník pozemků č. 1255/4 a 
1255/7 
Požaduje zařazení těchto pozemků do ploch smíšených obytných 

Námitka č. 220 se zamítá. (shodná připomínka č. 41 podaná v souladu s §50 odst. 
3)) 
Odůvodn ění. 
Namítající není dle zápisu na LV vlastníkem tohoto pozemku. Přesto však byla 
v souladu s §50 stavebního zákona uplatněna připomínka vlastníka předmětných 
pozemků, se shodným obsahem.  
Celá lokalita je RZ –zahrádkářská kolonie. Není vhodné umožňovat výstavbu RD 
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v lokalitě určené pro zahrádkaření, oboje vyžaduje zcela odlišné podmínky pro 
využívání. Zmiňované pozemky určené pro bydlení jsou situovány přes místní 
komunikaci. Parcely zároveň bezprostředně sousedí s plochou drážní dopravy. 
V plochách určených pro bydlení je nutné splnit zcela jiné hygienické limity, než 
v plochách pro zahrádkaření.  

Námitka č. 221 
Jiří Krátký, Hvězdná 34, vlastník pozemku č. 3526/179 v k. ú. J. Hradec, 
nesouhlasí s vedením cyklotrasy Z443 podél jeho pozemku, požaduje možnost příjezdu 
na svůj pozemek motorovým vozidlem.  

Námitka č. 221 se zamítá. 
Odůvodn ění  
Velké množství námitek týkajících se dopravního řešení této části sídliště 
Hvězdárna si vyžádalo přehodnocení řešení a nový návrh.  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou 
územní studií „dopravní řešení lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: koridor vedoucí od 
prostoru u Lišného dvora do ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou 
pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností vjezdu záchranných 
vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem 
veřejného prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – 
rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 směrem k Nušlově ulici byla z dalšího 
projednávání vypuštěna. 
Namítající má přístup ke svému pozemku z ulice Michnova. Umožnění tohoto 
příjezdu bylo řešeno a vyřešeno s odborem majetku města, došlo k úpravě a 
směně pozemků. Namítající tedy dostatečný přístup má. Koridor Z443 je určen pro 
cyklistickou a pěší dopravu. V současné době je využití cyklisty nepatrné, protože 
zde není cyklotrasa upravená tak aby byla pro provoz cyklistů vhodná a také je 
zatím ukončena komunikací I. třídy. To vše je důvod návrhu cyklistického propojení 
jehož součástí byl i návrh přemostění silnice I. třídy. 

Námitka č. 222 
Václav Koudelka, Ke Mlýnu 153, J. Hradec, vlastník pozemku č. 3915/1 v k. ú. J. Hradec 
Žádá úpravu OP silnice I. třídy,  

Námitka č. 222 se zamítá. (shodná připomínka č. 56 podaná v souladu s §50 odst. 
3)) 
Odůvodn ění 
Namítající se již několikrát dotazoval na OP silnice I. třídy a také uplatnil v tomto 
znění připomínku v souladu s §50 odst. 3).  
OP jsou zákonem stanoveným limitem, který musí být v ÚP respektován. Konkrétní 
napojení lokalit je řešeno v navazujícím řízení, které posoudí i hledisko dodržení 
OP. V místech, kterými namítající argumentuje jsou již stávající stavby a OP je již 
vyřešeno.  

Námitka č. 223 
Jiří a Ing. Petra Marešovi, U Samotníčku 359/IV, J. Hradec, vlastníci pozemku č. 3327/52 
v k. ú. J. Hradec 
Nesouhlasí s Z313 a jejího zařazení do veřejně prospěšných staveb VD22 

Námitce č. 223 se vyhovuje částečně. 
Odůvodn ění 
Námitka se týká řešení území jižně od lokality na Palici.  
V počátečním zpracovávání návrhu ÚP bylo území mezi ulicemi Jemčinská a 
nejjižnějším koncem ulice Mládežnické a souběžné U Samotníčku zahrnuto do 
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zastavitelných ploch určených pro individuální bydlení (BI). Množství uplatněných 
námitek, které nesouhlasili s řešením celého západního okraje Jindřichova Hradce, 
vedlo k přehodnocení tohoto území. Vzhledem k nemožnosti přeložení stávajících 
inženýrských sítí (zejména plynovodu) pro nesouhlas vlastníků, jsou původní 
zastavitelné plochy zahrnuty do rezerv R23, R24 a R29, původní komunikační 
propojení je zahrnuto do rezervy R27. V návrhových plochách jsme ponechali 
plochu Z313 PV-veřejné prostranství. Vzhledem ke stávajícímu nadzemnímu 
vedení el. energie, u nějž se předpokládá jeho přeložka nebo uložení pod zem je 
třeba zachovat přístupný pruh, který je v ÚP v podobě Z313. Plochy veřejných 
prostranství lze využít např. pro zeleň, pěší či cyklotrasy apod.  

Námitka č. 224 
MUDr. Miroslav a MUDr. Daniela Verdánovi, Na výsluní 848/III, vlastník pozemků č. 
3650/21 a 3650/82 v k. ú. J. Hradec, 
Nesouhlasí se zahrnutím pozemku parc. č. 3642/7 v k. ú. J. Hradec do stabilizovaného 
území 

Námitka č. 224 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Namítající podal k využití tohoto pozemku již jednu námitku (č. 131), kde požaduje 
vyčlenit plochu z využití VS-smíšené výrobní a znemožnit legalizaci využití. 
Námitkou č. 224 požaduje nezařazovat tentýž pozemek do ploch VS-smíšené 
výrobní stabilizované a zařadit do ploch návrhových. Ze znění námitky č. 224 je 
zřejmé, kterého pozemku se námitka týká, proto jsme nepožadovali doplnění 
zákresu do mapového podkladu.  
Změnou ÚPM č. 12 byla zmiňovaná parcela i okolní parcely zahrnuty do ploch 
s názvem Obytná a smíšená plocha. Možnosti využití umožňovaly vedle bydlení 
apod. také drobnou výrobu a služby. V souladu s touto možností využití byla a je 
využívána i uvedená parcela. Podotýkáme, že se souhlasem jejího majitele. Pro 
odclonění pozemku, na kterém je plocha OV-občanské vybavení veřejné, je 
navrhován pruh izolační zeleně. Zahrnutím namítaného pozemku do ploch VS-
smíšených výrobních, nedochází k uvedené legalizaci. Pozemek je zahrnut do 
ploch podle současného využití, které bylo zahájeno v souladu s ÚPM a jeho 
změnou.   
Je neodůvodnitelné zařazovat pozemek do ploch návrhových, když je jeho využití 
nemění a je stále v souladu s využitím dle ÚPM.  

Námitka č. 225 
Iva a Jan Satrapovi, Nežárecká 275/IV, Jindřichův Hradec, vlastníci pozemku č. 2953 v k. 
ú. J. Hradec,  
Požadují vyjmutí alespoň části tohoto pozemku z ploch ZZ-zeleň zahrad a záhumenků 
tak, aby byla možná výstavba garáže 

Námitka č. 225 se zamítá 
Odůvodn ění 
Plochy ZZ – zeleň zahrad a záhumenků v přípustném využití umožňují mimo jiné i 
parkovací a odstavné plochy. Objekt garáže je však stavbou, která vyžaduje 
vymezení zastavitelné plochy. Uvedený pozemek je z větší části zasažen 
vyhlášeným záplavovým územím a aktivní zónou. Jde o zahradu na konci slepé 
ulice, tedy vhodný výhled do zeleně. Pozemek je také velmi svažitý k řece a 
případná stavba by si vyžádala srovnání úrovně pro parkování.  
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Námitka č. 226 
Stanislav Sládek, Bratrská ul. 1108/II, J. Hradec,  
Nesouhlasí s Z170 

Námitce č. 226 se vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Přestože námitka nesplňuje všechny požadavky na svůj obsah, nepožadujeme její 
doplnění, vzhledem k tomu, že námitek stejného obsahu je několik a je tedy zcela 
zřejmý požadavek i lokalizace námitky.  
Ministerstvo kultury ve svém stanovisku k opakovanému veřejnému projednání 
(stanovisko č.j. 52314/13 doručené dne 23.10.2013) trvá na vyloučení plochy Z170 
ze zastavitelných ploch.  
výtah ze stanoviska MK: Plocha se nachází v OP MPR JH a zároveň zasahuje do 
prostředí kulturní památky, kostela sv. Jakuba s hrobkou, zapsané v ÚSKP ČR. 
Zmiňovaný kostel je situován na vyvýšenině, která včetně zalesněné podnože 
vymezuje a určuje v této městské zóně základní morfologické charakteristiky, které 
by měly být současnou urbanizací respektovány. V tomto případě není žádný 
pádný důvod necitlivě zasahovat do vývojově ustálené a příznivé urbanistické 
kompozice předmětné městské zóny. Zmenšováním plochy zeleně přiléhající ke 
kulturní památce dojde k nepříznivému zásahu nejen do prostředí památky 
samotné, ale i do urbanistické kompozice této lokality, a to jak pro stránce 
půdorysné, tak prostorové.  

Námitka č. 227 
Ing. Karin a Ing. Petr Vovsovi, Na Výsluní 864/III, J. Hradec, vlastníci pozemků č. 3650/75 
a 3650/147 v k. ú. J. Hradec, 
Nesouhlasí se zahrnutím pozemku parc. č. 3642/7 v k. ú. J. Hradec do stabilizovaného 
území 

Námitka č. 227 se zamítá. (shodná námitka č. 229) 
Odůvodn ění 
Namítající podal k využití tohoto pozemku již jednu námitku (č. 123), kde požaduje 
vyčlenit plochu z využití VS-smíšené výrobní. Námitkou 227 požaduje nezařazovat 
tentýž pozemek do ploch VS-smíšené výrobní stabilizované a zařadit do ploch 
návrhových.  
Změnou ÚPM č. 12 byla zmiňovaná parcela i okolní parcely zahrnuty do ploch 
s názvem Obytná a smíšená plocha. Možnosti využití umožňovaly vedle bydlení 
apod. také drobnou výrobu a služby. V souladu s touto možností využití byla a je 
využívána i uvedená parcela. Podotýkáme, že se souhlasem jejího majitele. Pro 
odclonění pozemku na kterém je plocha OV-občanské vybavení veřejné, je 
navrhován pruh izolační zeleně. Zahrnutím namítaného pozemku do ploch VS-
smíšených výrobních, nedochází k uvedené legalizaci. Pozemek je zahrnut do 
ploch podle současného využití, které bylo zahájeno v souladu s ÚPM a jeho 
změnou.   
Je neodůvodnitelné zařazovat pozemek do ploch návrhových, když je jeho využití 
nemění a je stále v souladu s využitím dle ÚPM.  

Námitka č. 228: 
Miloslav Dvořák, Pravdova 879/II, vlastník pozemků č. 97/4 a 97/5 v k. ú. Radouňka, 
požaduje změnit jejich určení na výstavbu RD. 

Námitka č. 228 se zamítá. (shodná námitka č. 135) 
Odůvodn ění 
Zahrnutí předmětných pozemků do zastavitelných ploch by narušilo kompaktnost 
rozvojových ploch sídla. Stávající plochy pro bydlení jsou od namítaných parcel za 
cestou a celkový rozvoj je směřován severním a severovýchodním směrem. 
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Námitka Rozhodnutí v četně odůvodn ění 

Zároveň jsou oba pozemky součástí prvku ÚSES. Obě parcely, včetně sousedních 
jsou v silně podmáčeném území.  V Radouňce je velké množství nevyužitých 
zastavitelných ploch a návrh dalších je neodůvodnitelný. 

Námitka č. 229 
Ing. Karin a Ing. Petr Vovsovi, Na Výsluní 864/III, J. Hradec, vlastníci pozemků č. 3650/75 
a 3650/147 v k. ú. J. Hradec, 
Nesouhlasí se zahrnutím pozemku parc. č. 3642/7 v k. ú. J. Hradec do stabilizovaného 
území 

Námitka č. 229 se zamítá. (shodná námitka č. 227) 
Odůvodn ění 
Namítající podal k využití tohoto pozemku již jednu námitku (č. 123), kde požaduje 
vyčlenit plochu z využití VS-smíšené výrobní. Námitkou č. 229 požaduje 
nezařazovat tentýž pozemek do ploch VS-smíšené výrobní stabilizované a zařadit 
do ploch návrhových.  
Změnou ÚPM č. 12 byla zmiňovaná parcela i okolní parcely zahrnuty do ploch 
s názvem Obytná a smíšená plocha. Možnosti využití umožňovaly vedle bydlení 
apod. také drobnou výrobu a služby. V souladu s touto možností využití byla a je 
využívána i uvedená parcela. Podotýkáme, že se souhlasem jejího majitele. Pro 
odclonění pozemku na kterém je plocha OV-občanské vybavení veřejné, je 
navrhován pruh izolační zeleně. Zahrnutím namítaného pozemku do ploch VS-
smíšených výrobních, nedochází k uvedené legalizaci. Pozemek je zahrnut do 
ploch podle současného využití, které bylo zahájeno v souladu s ÚPM a jeho 
změnou.   
Je neodůvodnitelné zařazovat pozemek do ploch návrhových, když je jeho využití 
nemění a je stále v souladu s využitím dle ÚPM.  

Námitka č. 230 
Ing. Daniel Turnvald, Táborská 869, Říčany, spoluvlastník pozemků č. 3032 a 3037/5 v k. 
ú. Otín  
Požaduje jejich zahrnutí do pozemků určených pro bydlení, nikoli do rezervy 

Námitka č. 230 se zamítá. 
Odůvodn ění 
Namítané pozemky přímo navazují na zastavitelnou plochu označenou jako Z210, 
určenou územním plánem pro bydlení smíšené městské, avšak tato plocha je 
zahrnuta do II. etapy realizace. Až tedy bude vyčerpána určitá část zastavitelných 
ploch I. etapy, může dojít k realizaci etapy II. Namítané pozemky navazují až na 
tuto II. etapu. Zastavitelných ploch I. i II. etapy je v Otíně dostatek a není 
zdůvodnitelné zahrnovat další pozemky do ploch zastavitelných. Namítané 
pozemky tedy zůstávají v rezervě, jejich zahrnutí do zastavitelných ploch je možné 
až po vyčerpání zastavitelných ploch I. a II. etapy a po následné změně ÚP.  

Námitka č. 231 
Jiří Mlázovský, Holečkova 907/47, Praha 5, spoluvlastník pozemků č. 3032 a 3037/5 v k. 
ú. Otín 
Požaduje jejich zahrnutí do pozemků určených pro bydlení, nikoli do rezervy 

Námitka č. 231 se zamítá 
Odůvodn ění 
Namítané pozemky přímo navazují na zastavitelnou plochu označenou jako Z210, 
určenou územním plánem pro bydlení smíšené městské, avšak tato plocha je 
zahrnuta do II. etapy realizace. Až tedy bude vyčerpána určitá část 
zastavitelných ploch I. etapy, m ůže dojít k realizaci etapy II. Namítané 
pozemky  navazují až na tuto II. etapu. Zastavitelných ploch I. i II. etapy je v Otíně 
dostatek a není zdůvodnitelné zahrnovat další pozemky do ploch zastavitelných. 
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Námitka Rozhodnutí v četně odůvodn ění 

Namítané pozemky tedy zůstávají v rezervě, jejich zahrnutí do zastavitelných ploch 
je možné až po vyčerpání zastavitelných ploch I. a II. etapy a po následné změně 
ÚP.  

Námitka č. 232 
Daniel Fišer, Jaurisova 1502/17, Praha 4, spoluvlastník pozemků č. 1078 a 1079 v k. ú. J. 
Hradec, 
Nesouhlasí se Z483 a P18 a požaduje respektování ÚPM, zahrnutí do zeleně zahrad a 
sadů 

Námitka č. 232 se zamítá 
Odůvodn ění 
Řešení této lokality se objevuje v ÚPM z roku 1998, kde jsou v námitce uvedené 
parcely zahrnuty do ploch určených pro výstavbu. Dále je celá lokalita, jejíž 
součástí jsou i pozemky namítajících, řešena studií ing. arch. Jiřího Číly (rok 1999), 
která je po dohodě s ministerstvem kultury nadále považována jako podklad pro 
řešení v této lokalitě a je tedy respektována i v novém ÚP. Řešení zástavby v tomto 
území musí respektovat podmínky ochrany vyplývající z MPR a OP MPR a blízkosti 
NKP zámek Jindřichův Hradec. Urbanisticky nejvhodnější řešení bylo dohadováno 
z hlediska státní památkové péče s Ministerstvem kultury, jako dotčeným orgánem 
zmocněným ustanovením §26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Odůvodnění územního plánu Jindřichův Hradec 

 218

 

M. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

M.1 Návrh vyhodnocení p řipomínek ve řejnosti k návrhu ÚP Jind řichův Hradec v souladu s §50 stavebního zákona 

Lhůta pro uplatnění připomínek k návrhu ÚP v souladu s §50 byla od 5.4.2013 do 6.5.2013. 

Pozn.: v některých případech se připomínka uplatněná v souladu s §50 stavebního zákona shoduje nebo věcně shoduje s námitkou, která byla uplatněna při 1. či 2. veřejném 
projednání. Na tuto skutečnost je v návrhu vyhodnocení upozorněno. 

 

 podatel Obsah, požadavek 
Návrh na vyhodnocení  

(včetně případného stanoviska orgánu ochrany ZPF) 
1. Milan Louša 

Vajgar 662/III, Jindřichův 
Hradec 

Parcela č. 797/1 v k. ú. Otín 
- požadována je změna na stavební 

pozemek pro bydlení 

Nevyhovuje se: 
Dopisem ze dne 7. 3. 2013 (č.j. 10569/2013) upozorněno, že připomínka nebyla 
podána v souladu se stavebním zákonem. Opětovně byla připomínka doručena 22. 
4. 2013 a je vedena pod č. 9. 

2. Tomáš Tejčka 
Políkno 65, Jindřichův Hradec 

Parcela č. 461/1 v k. ú. Políkno 
- požadována změna využití na ornou 

půdu, rozdělit pozemek a část navrhnout 
pro výstavbu. 

Vyhovuje se částečně: 
věcně shodné námitky č. 21, 23 a 154, věcně shodná připomínka č. 5 podané 
v souladu s §50 odst. 3). 
Odůvodn ění 
Námitkou č. 21 a č. 23, připomínkami (uplatněnými v souladu s §50 stavebního 
zákona) č. 2 a č. 5 byla požadována změna řešení do ploch pro bydlení. 
Jednotlivými námitkami a připomínkami byl doplňován návrh řešení.  
Námitka č. 21 - Původně požadovaná zastavitelnost pozemků č. 461/1 a 461/2 byla 
částečně zamítnuta. Pozemek č. 461/1 zůstal nezastavitelný a zahrnutý do orné 
půdy.  
Námitka č. 23 – původně požadovaná zastavitelnost části pozemku č. 470 
(pozemkový katastr) byla zamítnuta.  
Připomínky č. 2 a č. 5 – žadatel nechal zpracovat geometrický plán, kterým byl 
pozemek č. 461/2 rozdělen na 461/3 a 461/2 a část pozemku č. 470 (pozemkový 
katastr) byla oddělena na pozemek č. 458/5.  
Námitkám a připomínkám se vyhovuje tak, že pozemky č. 461/1 a č. 461/2 zůstanou 
v plochách zeleně, tedy nebudou určeny k zástavbě. Pozemky č. 461/3 a č. 458/5 
budou zahrnuty do zastavitelných ploch určených pro výstavbu RD. Toto řešení bylo 
odsouhlaseno orgánem ochrany ZPF.  
Námitkou č. 154 - je výše uvedené zopakováno. Stále se jedná o tytéž pozemky a 
shodný požadavek. Místo pozemku č. 470 podle pozemkového katastru je uváděn 
pozemek č. 458/3 označen podle katastru nemovitostí.  
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 podatel Obsah, požadavek Návrh na vyhodnocení  
(včetně případného stanoviska orgánu ochrany ZPF) 

3. Staviservis s.r.o. 
Deštenská 71, Radouňka 

Parcela č. 3860/316 a 3859/5 v k. ú. 
Jindřichův Hradec 
- požadováno doplnění regulativů na 

plochu OK a umožnit zřízení prodejního 
servisu a motorestu 

Vyhovuje se: 
Věcně shodná námitka č. 29. 
Oba pozemky jsou bezprostředně sousedící se stávající čerpací stanicí a jsou 
vhodně přístupné z kapacitní komunikace. Pozemky byly zahrnuty do ploch OK-
občanské vybavení komerční, zastavitelná plocha Z448 a vhodně tak doplňují 
stávající zázemí pro motoristy.   

4. Petr Holický 
Otín 409, Jindřichův Hradec 

Parcela č. 3076 v k. ú. Otín 
- požadována změna z OK na SV 

vzhledem ke stávajícímu RD a 
obchodem 

Nevyhovuje se: 
Věcně shodná námitka č. 198. 
Uvedený pozemek byl v původním ÚPM zařazen do ploch sportovních. Změnou č. 
18, která nabyla účinnosti v dubnu 2008 byl na žádost majitele uvedený pozemek 
zahrnut do ploch OV, tak aby bylo možné zřídit autodílnu apod. s bytem pro majitele. 
Zrealizován byl však zejména rodinný dům, který chce namítající zahrnout do ploch 
bydlení. Od počátku byl namítající upozorňován, že v tomto pozemku musí být pro 
rodinný dům splněny náročnější hygienické limity, než je tomu u komerčních 
objektů. I okolní plochy navrhované pro bydlení mají v podmínkách využití podmínku 
respektování výstupních limitů týkajících se dodržení hygienických limitů zejména 
v chráněném venkovním prostoru stavby č. p. 409. Při změně využití objektu bude 
třeba toto dodržet. Výbor pro územní plán na svém jednání, kde navrhoval 
rozhodnutí o námitkách uplatněných ve třetím kole veřejného projednání, znovu 
posoudil předmět námitky i s přihlédnutím k situaci a všem požadavkům vlastníka a 
rozhodl se, že pozemek bude nadále ponechán v plochách občanského vybavení. 
 

5. Tomáš Tejčka 
Políkno 65, Jindřichův Hradec 

Parcela č. 461/2 a 458/5 
- požadavek vrácení 461/2 do ZPF a 

parcelu 458/5 zahrnout jako 
zastavitelnou plochu pro bydlení 
(navrácení 461/2 jako kompenzace 
záboru ZPF za požadovanou 
zastavitelnou 458/5) 

Vyhovuje se částečně: 
věcně shodné námitky č. 21, 23 a 154, věcně shodná připomínka č. 2 podané 
v souladu s §50 odst. 3). 
Odůvodn ění 
Námitkou č. 21 a č. 23, připomínkami (uplatněnými v souladu s §50 stavebního 
zákona) č. 2 a č. 5 byla požadována změna řešení do ploch pro bydlení. 
Jednotlivými námitkami a připomínkami byl doplňován návrh řešení.  
Námitka č. 21 - Původně požadovaná zastavitelnost pozemků č. 461/1 a 461/2 byla 
částečně zamítnuta. Pozemek č. 461/1 zůstal nezastavitelný a zahrnutý do orné 
půdy.  
Námitka č. 23 – původně požadovaná zastavitelnost části pozemku č. 470 
(pozemkový katastr) byla zamítnuta.  
Připomínky č. 2 a č. 5 – žadatel nechal zpracovat geometrický plán, kterým byl 
pozemek č. 461/2 rozdělen na 461/3 a 461/2 a část pozemku č. 470 (pozemkový 
katastr) byla oddělena na pozemek č. 458/5.  
Námitkám a připomínkám se vyhovuje tak, že pozemky č. 461/1 a č. 461/2 zůstanou 
v plochách zeleně, tedy nebudou určeny k zástavbě. Pozemky č. 461/3 a č. 458/5 
budou zahrnuty do zastavitelných ploch určených pro výstavbu RD. Toto řešení bylo 
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 podatel Obsah, požadavek Návrh na vyhodnocení  
(včetně případného stanoviska orgánu ochrany ZPF) 

odsouhlaseno orgánem ochrany ZPF.  
Námitkou č. 154 - je výše uvedené zopakováno. Stále se jedná o tytéž pozemky a 
shodný požadavek. Místo pozemku č. 470 podle pozemkového katastru je uváděn 
pozemek č. 458/3 označen podle katastru nemovitostí.  

6. Manželé Svobodní 
Nádražní 287/II, Jindřichův 
Hradec 

Parcela č. 3065 
- požadavek změnit možnost využití z NZ-

plochy smíšené nezastavěného území-
zemědělské na ZZ-zeleň zahrad a sadů.  

Vyhovuje se: 
Jde o parcelu, která je ve skutečnosti jako zahrada využívána, i oplocena. Orgán 
ochrany ZPF souhlasí se zařazením parcely do ploch ZZ-zeleň zahrad a 
záhumenků, avšak regulace těchto ploch bude upravena tak, aby nebylo možné 
umísťovat jakékoli stavby s pobytovými místnostmi. I např. mobilheimy.  

7. Dove Network a.s., pan Elmer 
Na Staré 37, Praha 5 

Parcela č. 237/2 
- požadavek zahrnout zemědělskou 

stavbu umístěnou na této parcele do 
stavu. Rozhodnutí o umístění zem. 
stavby nabylo právní moci 13.4.2013 

Vyhovuje se: 
Dle zákresu, který je přiložen k připomínce, bude do návrhu ÚP zakreslena plocha 
s využitím, které bude v souladu s vydaným územním rozhodnutím o umístění 
stavby. Toto řešení je odsouhlaseno orgánem ochrany ZPF.  

8. Investor Jihočeský kraj, 
zastoupený Atelierem 2B s.r.o. 
Lipová 1095, Hluboká n. Vl. 

Parcela č. 3521/73 
- požadavek zahrnout parcelu do ploch 

OV-občanské vybavení veřejné, aby 
bylo možné umístit objekty v rámci 
projektu „Transformace sociálních 
služeb v Jihočeském kraji – příprava“ 

Připomínka č. 8 je doplněna připomínkou č. 16.  
Vyhovuje se: 
Pozemek byl zakoupen Jihočeským krajem a bude využit pro potřeby integrace 
občanů s handicapem. Jde o projekt týkající se více měst. U připomínky č. 16 byl 
záměr výborem vzat na vědomí a plocha bude upravena na OV-občanské vybavení 
veřejné.  

9. Milan Louša 
Vajgar 662/III, Jindřichův 
Hradec 

Parcela č. 797/1 v k. ú. Otín 
- požadována je změna na stavební 

pozemek pro bydlení 

Nevyhovuje se: 
Připomínka č. 1 opětovně doručena ve lhůtě stanovené stavebním zákonem. Jde o 
parcelu nenavazující na zastavěné území, plocha není dopravně přístupná. Přesto 
byla připomínka diskutována s orgánem ochrany ZPF, který s návrhem nesouhlasil.  

10. SOME Jindřichův Hradec, 
s.r.o. 

Parcely č. 3638/3 a 3619/1 v k. ú. J. Hradec 
- požadavek zahrnout do ploch VS 
 
 
 
 
 
 
 
Parcely č. 3959/285 v k. ú. J. Hradec 
- požadavek zahrnout do ploch Ok 

Vyhovuje se: 
Dle požadavků námitky č. 81 a připomínky č. 10 jde o zahrnutí pozemků č. 3638/3 a 
3619/1 v k. ú. Jindřichův Hradec do ploch VS-smíšené výrobní. Tomuto požadavku 
bylo vyhověno. Pozemky jsou v bezprostřední blízkosti komunikace I. třídy a 
stávající čerpací stanice. Majitel je využívá např. k prezentaci vozů. ÚP však 
vymezuje pruh izolační zeleně mezi plochou VS a stávající komunikací I. třídy, pro 
případné zřízení chodníku nebo komunikace pro cyklisty. 
 
Vyhovuje se: 
Dalším požadavkem je pozemek č. 3959/285 v k. ú. Jindřichův Hradec zahrnout do 
ploch OK-občanské vybavení komerční. Tento pozemek je bezprostředně navazující 
na již stávající plochy užívané k prezentaci a prodeji firmy. Při realizaci záměrů na 
předmětném pozemku je však třeba respektovat stávající vedení el. energie. 

11. Manželé Šímovi 
Schwaigrova 613/II, Jindřichův 
Hradec 

Parcely č. 158/1 a 158/4 v k. ú. Dolní 
Skrýchov 
- požadují část těchto parcel zahrnout do 

Vyhovuje se částečně. (věcně shodná námitka č. 10) 
Odůvodn ění 
Oba pozemky jsou zahrnuty do plochy pro východní obchvat Jindřichova Hradce 
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 podatel Obsah, požadavek Návrh na vyhodnocení  
(včetně případného stanoviska orgánu ochrany ZPF) 

ploch VS.  (Z110). Je převzata ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a v návrhu ÚP 
byla zpřesněna do podrobnosti dovolující ÚP. Toto zpřesnění bylo dohodnuto s MD 
jako dotčeným orgánem. Není tedy možné plochu pro východní obchvat dále 
zmenšovat nebo jinak upravovat. Po dohodě s orgánem ochrany ZPF bylo námitce 
částečně vyhověno rozšířením plochy pro výrobu i na část pozemku č. 158/1, který 
je mimo Z110. Tvar a umístění křižovatky ÚP nepředurčuje, je vymezena pouze 
plocha, ve které dojde k realizaci komunikace včetně např. terénních úprav a 
křižovatek, to je ale předmětem navazujících řízení.  

12. Petr Hronek 
Nám. Míru 86/I, Jindřichův 
Hradec 

Parcely č. 3045 a č. 3191 v k. ú. Buk u J. 
Hradce 
- požadují vyjmutí ze ZPF, zahrnutí do 

ploch VZ, důvodem je zřízení včelí 
farmy, která nemůže být v blízkosti 
zastavěného území 
 

Vyhovuje se částečně: 
Orgán ochrany ZPF souhlasí s následujícím řešením: včelíny mohou být umístěny 
na pozemku č. 3045 i bez vymezení zastavitelné plochy VZ-zemědělská výroba, 
půjde o objekty bez pobytových místností, nebo místností s výrobním zařízením.  
Pro další doplňkové stavby doporučuje v souladu s ust. §4 zákona o ochraně ZPF 
využít přednostně sousední nezemědělskou půdu, tj. pozemek p. č. 3191, případně 
jiný pozemek vedený jako ostatní plocha. 
Připomínce se tedy částečně vyhovuje tím, že pozemek č. 3191 bude zahrnut do 
ploch VZ-zemědělská výroba.  

13. Vít Jelínek 
Jakubská 366/IV, Jindřichův 
Hradec 

Parcela č. 3110/3 v k. ú. J. Hradec 
- požaduje zachování plochy pro bydlení 

Z170 

Nevyhovuje se: 
Věcně shodná námitka č. 157 a připomínka č. 24 
Ministerstvo kultury ve svém stanovisku k opakovanému veřejnému projednání 
(stanovisko č.j. 52314/13 doručené dne 23.10.2013) trvá na vyloučení plochy Z170 
ze zastavitelných ploch.  
výtah ze stanoviska MK: Plocha se nachází v OP MPR JH a zároveň zasahuje do 
prostředí kulturní památky, kostela sv. Jakuba s hrobkou, zapsané v ÚSKP ČR. 
Zmiňovaný kostel je situován na vyvýšenině, která včetně zalesněné podnože 
vymezuje a určuje v této městské zóně základní morfologické charakteristiky, které 
by měly být současnou urbanizací respektovány. V tomto případě není žádný pádný 
důvod necitlivě zasahovat do vývojově ustálené a příznivé urbanistické kompozice 
předmětné městské zóny. Zmenšováním plochy zeleně přiléhající ke kulturní 
památce dojde k nepříznivému zásahu nejen do prostředí památky samotné, ale i do 
urbanistické kompozice této lokality, a to jak pro stránce půdorysné, tak prostorové.  

14. Ladislav Kašparů Družstevní 
375/II, Jindřichův Hradec 

Parcela č. 4336 v k. ú. J. Hradec 
- požaduje parcelu zařadit do stávajících 

ploch Vp, je zde platné územní 
rozhodnutí na umístění stavby garáží a 
dílny 

Vyhovuje se: 
Parcela bude zahrnuta do ploch VP-průmyslová výroba. Jde o změnu možnosti 
využití pozemku z plochy pro železniční dopravu na plochu VP.  

15. Manželé Přerovští 
9. května 217/II, Jindřichův 
Hradec 

Parcela č. 3066 
- požadavek změnit možnost využití z NZ-

plochy smíšené nezastavěného území-
zemědělské na ZZ-zeleň zahrad a sadů.  

Vyhovuje se: 
Jde o parcelu, která je ve skutečnosti jako zahrada využívána, i oplocena. Orgán 
ochrany ZPF souhlasí se zařazením parcely do ploch ZZ-zeleň zahrad a 
záhumenků, avšak regulace těchto ploch bude upravena tak, aby nebylo možné 
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umísťovat jakékoli stavby s pobytovými místnostmi. I např. mobilheimy.  

16. ÚZSVM,  
Ing. Jan Jirsa  
Na Hradbách 43, Jindřichův 
Hradec 

Parcela č. 3521/73 
- požadavek zahrnout parcelu do ploch 

OV-občanské vybavení veřejné, aby 
bylo možné umístit objekty v rámci 
projektu „Transformace sociálních 
služeb v Jihočeském kraji - příprava 

Vyhovuje se: 
Č. 16 doplňuje připomínku č. 6.  
Pozemek byl zakoupen Jihočeským krajem a bude využit pro potřeby integrace 
občanů s handicapem. Jde o projekt týkající se více měst. U připomínky č. 16 byl 
záměr výborem vzat na vědomí a plocha bude upravena na OV-občanské vybavení 
veřejné.  

17. Bc. Martin Lejtnar 
Fr. Ondříčka 978/10, České 
Budějovice 

Parcela PK č. 1203 v k. ú. Děbolín 
- parcela PK1203 má být pro komunikaci, 

která je nyní vymezena vedle. 
Parcela č. 1074/2 v k. ú. Děbolín 
- požaduje zastavitelnost až po ochranné 

pásmo vodovodu. 

Vyhovuje se: 
Dojde k úpravě vymezení zastavitelných ploch, koridorů pro komunikaci a vodovodu 
podle aktuálních mapových podkladů i zákresu dle podkladů od vlastníků sítí 
(aktualizováno pro potřeby ÚAP).  
Koridory pro komunikaci budou zasahovat do pozemku připomínkujícího, případná 
komunikace bude zrealizována v mezích koridoru. 
Zastavitelná plocha je přivedena k vedení vodovodu, které je v podrobnosti ÚP 
zakresleno včetně OP.  

18. Manželé Leblovi 
U Samotníčku 378/IV, 
Jindřichův Hradec 

Parcela č. 3327/49 v k. ú. J. Hradec 
- nesouhlasí s vedením komunikace Z313 

s ohledem na současnou klidovou zónu.  

Nevyhovuje se: 
Shodná námitka č. 84 a č. 187.  
Ulice Mládežnická je v současné době po obou stranách obestavěná, není tedy 
možné její zkapacitnění rozšířením stávající komunikace. Možným řešením je např. 
zokruhování a zjednosměrnění. K tomuto účelu by mohla sloužit komunikace 
zrealizovaná v rámci koridoru Z313, který je zahrnut do ploch PV-veřejné 
prostranství. Koridor Z313, který je určen pro komunikační propojení stávajících a 
případně i navrhovaných zastavitelných ploch, včetně umístění chodníků i dalších 
veřejných prostor a inženýrských sítí a je navržen na hranici pozemků se stávající 
zástavbou.  
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména nově 
navrhovaných zastavitelných ploch.   
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická byl původně v plochách návrhových a 
to jak koridor pro komunikaci (souběžná s koridorem pro přeložení technické 
infrastruktury) tak plochy pro bydlení. V současném návrhu je tato lokalita 
převedena do územní rezervy a taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. 
Vzhledem k existenci sítí, které bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době 
reálné považovat tyto plochy za zastavitelné, proto jejich převedení do územní 
rezervy.  
Koridor Z313 je však jako návrh ponechán, aby byla možná realizace komunikace 
bez nutnosti změny územního plánu. Případný projekt podrobně posoudí zejména 
reálnost a finanční náročnost napojení. Dalším důvodem zahrnutí tohoto koridoru do 
návrhu ÚP je stávající nadzemní vedení VN. K tomuto je třeba přístup a případná 
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přeložka či položení vedení do země vyžaduje dostatečnou možnost přístupu. 

19. Vladislav Šlechta 
Stará cesta 334/II, Jindřichův 
Hradec 

Parcely č. 440/2 a 440/5 v k. ú. Buk u J. 
Hradce 
- požaduje zařazení parcel do ploch 

určených pro bydlení SV 

Nevyhovuje se: 
Shodné připomínky č. 29 a 53 
V místní části Buk je vymezeno velké množství zastavitelných ploch určených pro 
bydlení. Jsou z větší části převzaty z původního ÚPM a doplněny tak, aby byla 
dodržena kompaktnost území. Předmětné parcely zcela vybočují ze zastavěného 
území i od zastavitelných ploch. Jsou novým záborem ZPF, ke kterému vzhledem 
k rozsahu zastavitelných ploch v Buku není důvod.  

20. Ing. arch. Hana Kálalová 
Marie Majerové 1305, 
Milevsko 

Parcela č. 1122 v k. ú. J. Hradec 
- požaduje vypuštění plochy pro 

parkoviště Z468 

Vyhovuje se: 
Uvedená plocha pro DP-dopravu v klidu není vzhledem k okolní zástavbě, přístupu i 
terénu vhodná pro umístění parkovacích ploch. Plocha bude z dalšího projednávání 
vypuštěna. 

21. Soják a Reisner zatupující 
Marka Pevného  
Česká 871/II, Jindřichův 
Hradec 

Parcela č. 3959/246 v k. ú. J. Hradec 
- požaduje parcelu zařadit do ploch 

určených pro bydlení nikoli do ploch OK 

Nevyhovuje se: 
V platném ÚPM byla parcela v plochách zeleně, v návrhu je v plochách OK-
občanské vybavení komerční. Vzhledem k blízkosti objektu OV-občanské vybavení 
veřejné, kde jsou v současné době hasiči, není vhodné z hygienických důvodů 
přibližovat plochu pro RD až k hranici ploch OV. Stávající RD tvoří ucelenou lokalitu, 
vyhověním připomínce by tato lokalita ztratila svou urbanistickou koncepci.  

22. Jiří Tejčka  
Políkno 44, Jindřichův Hradec 

Parcely č. 339, 340 v k. ú. Políkno 
- nesouhlasí s koridorem Z144 přes jeho 

pozemky 

Nevyhovuje se: 
(Shodné námitky č. 61, 166 a 204 a věcně shodná připomínka č. 35 podaná 
v souladu s §50 odst. 3)) 
Jde o nejvhodnější trasu komunikace, nutné k obsluze zastavitelných ploch. Tato je 
navržena pro namítajícího velmi výhodně, zasahuje velmi malou část jeho pozemků 
a měla by v budoucnu sloužit i jako přístup k jeho pozemkům. Koridor Z144 je také 
vhodně navržen v trase stávajícího vedení el. energie. 

23. Ing. Milan Kostečka 
Bukovec 15, Kamenný Újezd 

Parcely č. 3734/6 a 3734/8 v k. ú. J. Hradec 
- požaduje zařadit parcely do ploch pro 

výrobu, tak jak bylo v ÚPM 

Nevyhovuje se: 
Parcely jsou součástí vojenského cvičiště. V sídle je vymezeno několik ploch 
určených pro rozvoj podnikatelských aktivit, tyto plochy jsou situovány tak aby tvořily 
průmyslové zóny. Předmětné pozemky jsou zcela mimo tyto zóny a ani na ně 
nenavazují, proto nejsou dále jako plochy pro výrobu uvažovány.  

24. Ing. Petr Jaroš 
Hvězdná 46/V, Jindřichův 
Hradec 

Připomínky k: 
- chybějící rameno z křižovatky I/34 x 

Václavská směrem do zástavby na 
Jižním svahu 

- Z349 – nesouhlasí s vymezenou šířkou 
komunikace, navrhuje řešení křižovatky 
jako okružní 

- Z420 – vedeno jako plocha DS a dále se 
mluví o mostu pro cyklisty a pro pěší 

- Z312 – považuje za neúčelnou 

Nevyhovuje se: 
Konkrétní umístění zastávek MHD či VHD nebo vedení linek MHD a VHD je nad 
podrobnost ÚP, proto je zejména součástí textu odůvodnění.  
Konečný tvar křižovatek, parametry komunikací atd. jsou nad podrobnost ÚP. V ÚP 
jsou vymezeny plochy a koridory, v jejichž mezích se musí případný budoucí projekt 
pohybovat.  
Koridor Z420 má parametry DS, pro případné výjimečné vedení motorové dopravy 
(např. záchranné složky) jde však o most a komunikaci s upřednostněním cyklistické 
a pěší dopravy. 
Z312 a Z493 - Vzhledem k velkému množství námitek byla znovu přehodnocena 
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- Z493 – nesmyslně velká plocha za 
Jakubem 

- V části MHD nereaguje na návrhy 
vyplývající z Dopravní obslužnosti města 

- Ve výkresu Doprava chybí zastávky 
VHD Pražská, Jitřenka, Pravdova, 
Nežárka, Šindelna 

- V HLV nejsou patrny navrhované žel. 
zastávky, chybně zakreslena zastávka u 
odbočky na Obrataň 

- Chybějící propojení Kunifer a silnice 
II/128 

- Navrhuje přívoz přes Vajgar 
- Postrádá řešení hluku a návrh 

protihlukových opatření 
- Proč není vycházeno z Koncepce 

dopravní obslužnosti města.  

možnost dopravního propojení Sládkova kopce s Nežáreckým předměstím. Koridor 
pro komunikaci byl také navržen v oddálené podobě. Případný projekt vyhodnotí, 
které z ramen bude použito. Plocha za Jakubem je určena pro přivedení 
komunikace od Pražské ulice a to co nejdál od Jakuba jak to projekt umožní. 
Propojení Kunifer a silnice II/128 není nezbytné. Při navrhování koridoru pro 
dopravu je třeba také vzít v úvahu předpokládanou intenzitu dopravy na takto 
navrhované komunikaci atd. Vzhledem k tomu nebylo toto propojení vůbec 
uvažováno. 
Zřízení přívozu je nad podrobnost ÚP. 
Konkrétní řešení hlukové či hygienické zátěže vyplyne až následného řízení, např. o 
umístění stavby. ÚP obsahuje pouze obecné požadavky, které jsou dohodnuty 
s orgány ochrany veřejného zdraví, hygienou atd.   
Dopravní řešení ÚP Jindřichův Hradec bylo kompletně přehodnoceno a upraveno na 
základě zpracované studie Kompletní koncepce dopravní obslužnosti Jindřichův 
Hradec a dalších studií zpracovaných v roce 2012.  

25. Marie Sládková 
Bratrská 110/II, Jindřichův 
Hradec 

Parcela č. 3111/1 v k. ú. J. Hradec 
- Požaduje změnu části pozemku, která je 

zahrnuta do ploch ZI a to zahrnutím do 
ploch BI či ZZ 

Vyhovuje se: 
Plochu lze zahrnout jako ZZ-zeleň zahrad a záhumenků, vzhledem ke stávající 
stavbě pro hospodářské účely. Parcela je oplocena a užívána k soukromým nikoli 
veřejným účelům. Regulace ZZ bude upravena tak, aby nebylo možné umisťovat 
objekty s pobytovými místnostmi apod.  

26. Pavel Koudelka  
Mládežnická 159/IV, 
Jindřichův Hradec 

Parcela č. 3310/27 v k. ú. J. Hradec 
- Nesouhlas s vedením komunikace přes 

jeho pozemek – Z313 

Nevyhovuje se: 
Ulice Mládežnická je v současné době po obou stranách obestavěná, není tedy 
možné její zkapacitnění rozšířením stávající komunikace. Možným řešením je např. 
zokruhování a zjednosměrnění. K tomuto účelu by mohla sloužit komunikace 
zrealizovaná v rámci koridoru Z313, který je zahrnut do ploch PV-veřejné 
prostranství. Koridor Z313, který je určen pro komunikační propojení stávajících a 
případně i navrhovaných zastavitelných ploch, včetně umístění chodníků i dalších 
veřejných prostor a inženýrských sítí a je navržen na hranici pozemků se stávající 
zástavbou.  
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména nově 
navrhovaných zastavitelných ploch.   
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická byl původně v plochách návrhových a 
to jak koridor pro komunikaci (souběžná s koridorem pro přeložení technické 
infrastruktury) tak plochy pro bydlení. V současném návrhu je tato lokalita 
převedena do územní rezervy a taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. 
Vzhledem k existenci sítí, které bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době 
reálné považovat tyto plochy za zastavitelné, proto jejich převedení do územní 
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rezervy.  
Koridor Z313 je však jako návrh ponechán, aby byla možná realizace komunikace 
bez nutnosti změny územního plánu. Případný projekt podrobně posoudí zejména 
reálnost a finanční náročnost napojení. Dalším důvodem zahrnutí tohoto koridoru do 
návrhu ÚP je stávající nadzemní vedení VN. K tomuto je třeba přístup a případná 
přeložka či položení vedení do země vyžaduje dostatečnou možnost přístupu. 

27. Jan Emmer  
Nežárecká 67/IV, Jindřichův 
Hradec 
Jaroslava Koudelková 
Nežárecká 66/IV, Jindřichův 
Hradec 

Parcela č. 3310/24 
- Nesouhlasí s vedením komunikace na 

tomto pozemku – Z313 
 

Nevyhovuje se: 
Ulice Mládežnická je v současné době po obou stranách obestavěná, není tedy 
možné její zkapacitnění rozšířením stávající komunikace. Možným řešením je např. 
zokruhování a zjednosměrnění. K tomuto účelu by mohla sloužit komunikace 
zrealizovaná v rámci koridoru Z313, který je zahrnut do ploch PV-veřejné 
prostranství. Koridor Z313, který je určen pro komunikační propojení stávajících a 
případně i navrhovaných zastavitelných ploch, včetně umístění chodníků i dalších 
veřejných prostor a inženýrských sítí a je navržen na hranici pozemků se stávající 
zástavbou.  
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména nově 
navrhovaných zastavitelných ploch.   
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická byl původně v plochách návrhových a 
to jak koridor pro komunikaci (souběžná s koridorem pro přeložení technické 
infrastruktury) tak plochy pro bydlení. V současném návrhu je tato lokalita 
převedena do územní rezervy a taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy. 
Vzhledem k existenci sítí, které bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době 
reálné považovat tyto plochy za zastavitelné, proto jejich převedení do územní 
rezervy.  
Koridor Z313 je však jako návrh ponechán, aby byla možná realizace komunikace 
bez nutnosti změny územního plánu. Případný projekt podrobně posoudí zejména 
reálnost a finanční náročnost napojení. Dalším důvodem zahrnutí tohoto koridoru do 
návrhu ÚP je stávající nadzemní vedení VN. K tomuto je třeba přístup a případná 
přeložka či položení vedení do země vyžaduje dostatečnou možnost přístupu. 

28. Jan Emmer, 
Nežárecká 67/IV, Jindřichův 
Hradec 

Nesouhlasí s: 
- Komunikací a hřištěm na p. č. 3314/9 
- Komunikací na p. č. 3335/2 
- Prodloužením plynu na p. č.  3157/4 a 

3166/2 
- OP zasahujícím p. č. 3170/10 

Nevyhovuje se: 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké 
předměstí včetně zastavitelných ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto 
došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje města zejména nově 
navrhovaných zastavitelných ploch.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a 
taktéž i původně navrhované zastavitelné plochy včetně Z21. Vzhledem k existenci 
sítí, které bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné považovat tyto 
plochy za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost napojení. 
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V ÚP je vymezen koridor pro umístění technické infrastruktury, která je nezbytně 
nutná pro rozvoj západního okraje města, stávající i přeložené sítě vytvoří souvislý 
koridor technické infrastruktury a budou tak v minimální míře zasahovat do 
pozemků. Případný projekt umístí vedení do vymezeného koridoru. 
OP jsou zákonem stanoveným limitem, který musí být v ÚP respektován.  

29. Vladislav Šlechta 
Stará cesta 334/II, Jindřichův 
Hradec 

Parcely č. 440/2 a 440/5 v k. ú. Buk u J. 
Hradce 
- požaduje zařazení parcel do ploch 

určených pro bydlení SV 

Nevyhovuje se: 
Shodné připomínky č. 19 a 53 
V místní části Buk je vymezeno velké množství zastavitelných ploch určených pro 
bydlení. Jsou z větší části převzaty z původního ÚPM a doplněny tak, aby byla 
dodržena kompaktnost území. Předmětné parcely zcela vybočují ze zastavěného 
území i od zastavitelných ploch. Jsou novým záborem ZPF, ke kterému vzhledem 
k rozsahu zastavitelných ploch v Buku není důvod.  

30. Ing. Oldřich Máca  
Nádražní 510/III, Jindřichův 
Hradec 

Parcela č. 253 v k. ú. Horní Žďár 
- požaduje plochu Z147 zahrnout do 

ploch rekreačních 

Vyhovuje se: 
Změnou ÚPM byla parcela zahrnuta do ploch s možností rekreačního využití – chov 
koní včetně zázemí. V ÚP bude parcela zahrnuta do ploch Rs-rekreace smíšená, 
která umožňuje původní záměr využití. Orgán ochrany ZPF s řešením souhlasí.  

31. Manželé Kabešovi 
Pod kasárny 977, Jindřichův 
Hradec 

Parcela č. 258/20 v k. ú. Otín u J. Hradce 
- požadují celou parcelu zahrnout do 

ploch SV, vypustit tedy umístěnou zeleň 
Z89 

Vyhovuje se: 
Parcela byla v ÚPM určena pro bydlení v celém rozsahu. Zpracovatelé navrhli 
umístění plochy zeleně, jako klidového místa v zástavbě, nejde však o nutnou např. 
izolační zeleň. Proto bude Z89 vypuštěna a celá parcela bude zahrnuta do ploch 
SV-bydlení smíšené venkovské.  
 

32. Ing. Roman Šimků a Ing. Petr 
Voves 

 
1. upravit hranici mezi plochami Z92 a Z175 
podle nákresu 
 
2. telekomunikační kabel umístit do 
komunikace 
 
 
3. zahrnutí návrhu NN do ÚP 

Vyhovuje se částečně: 
1. podle nákresu přiloženého k připomínce bude upravena hranice mezi plochami 
PV-veřejné prostranství a SV-bydlení smíšené venkovské 
2. jde o stávající telekomunikační kabel. Nová vedení či přeložky stávajících jsou 
umožněny přednostně umisťovat do komunikací případně veřejných prostranství.  
3. přípojky inženýrských sítí, včetně kabelů NN jsou nad podrobnost ÚP. Umisťování 
vedení sítí je umožněno v plochách s rozdílným způsobem využití. 

33. TPS Park a.s.  
Jiráskovo předměstí 636/III, 
Jindřichův Hradec 

Parcely č. 3617/12, 3617/1, 3617/10, 
3598/13 a 3617/17 v k. ú. J. Hradec 
- rozšíření hranice průmyslové zóny 

Vyhovuje se: 
Plocha vymezená v ÚPM bude rozšířena až k navrhovanému koridoru pro účelovou 
komunikaci – cyklotrasu (Z475), aby nedošlo ke vzniku proluky, která nebude 
v souladu s §4 zákona o ochraně ZPF. Nově zahrnuté parcely jsou nezbytné pro 
napojení celé lokality na dopravní a technickou infrastrukturu. S tímto řešením orgán 
ochrany ZPF souhlasí. 

34. Pavel Peckl  
Sládkův kopec 897/II, 
Jindřichův Hradec 

Parcely č. 3986 a 3988 v k. ú. Děbolín 
- požadují zařadit do zastavitelných ploch 

Nevyhovuje se: 
Parcely jsou zcela mimo zastavěné území i zastavitelné plochy. Není zde návaznost 
na sídlo Děbolín, ve kterém je dostatek zastavitelných ploch a vymezování nových 
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je neodůvodnitelné. 

35. Jiří Tejčka  
Políkno 44, Jindřichův Hradec 

Parcely č. 339, 340 v k. ú. Políkno 
- nesouhlasí s koridorem Z144 přes jeho 

pozemky 

Nevyhovuje se: 
(Shodné námitky č. 61, 166 a 204 a věcně shodná připomínka č. 22 podaná 
v souladu s §50 odst. 3)) 
Jde o nejvhodnější trasu komunikace, nutné k obsluze zastavitelných ploch. Tato je 
navržena pro namítajícího velmi výhodně, zasahuje velmi malou část jeho pozemků 
a měla by v budoucnu sloužit i jako přístup k jeho pozemkům. Koridor Z144 je také 
vhodně navržen v trase stávajícího vedení el. energie. 

36. Manželé Nechvátalovi 
28. října 891/III, Jindřichův 
Hradec 

Parcela č. 357/8 v k. ú. J. Hradec 
- požaduje zapracovat jako stavební 

parcelu 

Nevyhovuje se: 
Shodná námitka č. 138. 
Parcela je zcela v aktivní zóně záplavového území a v lokálním biokoridoru-prvek 
ÚSES. 

37. Manželé Broukalovi, 
K vilkám 806/III, Jindřichův 
Hradec 

Parcela č. 357/21 v k. ú. J. Hradec 
- požaduje zapracovat jako stavební 

parcelu  

Nevyhovuje se: 
Shodná námitka č. 138. 
Parcela je zcela v aktivní zóně záplavového území a v lokálním biokoridoru-prvek 
ÚSES. 
 

38. Jan Coufal a Martina Němcová 
Vajgar 662/III, Jindřichův 
Hradec 

Parcela č. 531/1 v k. ú. Otín u J. Hradce 
- požadují parcelu zahrnout jako 

zastavitelnou 

Vyhovuje se: 
Jde o zahradu v zastavěném území, navazující na stávající stavby pro bydlení. 
Orgán ochrany ZPF souhlasí.  
 

39. Lenka Matoušková 
Hrutkov 22, Jindřichův Hradec 

Parcela č. 3642/7 v k. ú. J. Hradec 
- požaduje ponechat parcelu v plochách 

VS, nikoli OV 

Vyhovuje se: 
Věcně shodná námitka č. 177 
Parcela bude zahrnuta do ploch VS a bude zároveň zřízen pás izolační zeleně (ZI), 
aby došlo k odclonění stávající zástavby a plochy OV.   

40. Petr Němec 
Horní Žďár 44, Jindřichův 
Hradec 

Z134 – schválením nového ÚP odstranit 
problémy, které brání ve výstavbě RD 
 
 
 
Z371 – chce řešit bez zásahu do jeho 
pozemků 
 
Nechce začleňovat své pozemky do ploch 
dopravní infrastruktury do vyřešení stávající 
situace 

Vyhovuje se částečně: 
Z134 – dopravní napojení je řešeno plochou pro dopravu z Políkna a z centra 
Horního Žďáru. Podmínka napojení na společnou ČOV, která vyplývala z původní 
ÚPD již v novém ÚP není, odkanalizování lokality se bude řešit v souladu 
s koncepcí likvidace odpadních vod.  
Z371 – jde o plochu veřejného prostranství, která má zajistit návaznost 
zastavitelných ploch a umožnit vedení ing. sítí. Je nezbytná pro zastavitelné plochy. 
Zůstane tedy řešení dle verze návrhu ÚP pro §50 stavebního zákona. 
Připomínka nespecifikuje pozemky, kterých se připomínka týká ani konkrétní 
problém.  
 

41. Ing. Markéta Vyhnálková 
Jemčinská 345/IV, Jindřichův 
Hradec 

Parcely č. 1255/4 a 1255/7 v k. ú. Otín u J. 
Hradce 
- zahrnout do ploch pro bydlení 

Nevyhovuje se: 
Celá lokalita je RZ – zahrádkářská kolonie. Není vhodné umožňovat výstavbu RD 
v lokalitě určené pro zahrádkaření, oboje vyžaduje zcela odlišné podmínky pro 
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využívání. Parcely zároveň bezprostředně sousedí s plochou drážní dopravy, nebyly 
by dodrženy hygienické limity zejména hluku.  
 

42. Petr Sedlačík  
Otín 195, Jindřichův Hradec 

Parcela č. 296/1 v k. ú. Otín u J. Hradce 
- Požaduje změnit na plochu pro bydlení  

Nevyhovuje se: 
Jde o parcelu v plochách s nutným řešením protierozních opatření. Zároveň jde o 
nový zábor ZPF a v Otíně je zastavitelných ploch dostatek, proto byly i některé, 
včetně dalších pozemků připomínkujícího, zahrnuty do ploch rezervy.   

43. Petr Sedlačík  
Otín 195, Jindřichův Hradec 

Parcely č. 478/1, 478/2, 1343/4, 481/1, 
482/5, 483/4, 483/1 v k. ú. Otín u J. Hradce 
- Požaduje parcely z plochy rezervy 

zařadit do ploch SV 

Nevyhovuje se: 
Parcely jsou dány do plochy rezervy pro bydlení, vzhledem k rozsahu zastavitelných 
ploch v Otíně. V neprospěch připomínkujícího je také, že doposud parcely pro svůj 
účel nevyužil.  

44. Petr Sedlačík,  
Otín 195, Jindřichův Hradec 

Parcela č. 258/22 v k. ú. Otín u J. Hradce 
- požaduje ponechat parcelu v plochách 

SV 

Vyhovuje se: 
Parcelu je možné zahrnout do ploch SV-bydlení smíšené venkovské, je však nutné 
zachovat pás zeleně, který bude izolovat případnou výstavbu od stávajícího areálu 
VS-plochy smíšené výrobní 

45. Petr Sedlačík  
Otín 195, Jindřichův Hradec 

Parcela č. 13/1 v k. ú. Otín u J. Hradce 
- požaduje změnu z ploch ZZ na plochu 

SV 

Vyhovuje se: 
Parcela bude zahrnuta do ploch určených pro bydlení avšak bude respektováno 
vyhlášené záplavové území a podmínky využití. 

46. Jaromír Šantrůček 
Pod Hradem 8/V, Jindřichův 
Hradec 

Nesouhlasí s: 
řešením lokality Frankův dvůr - nesouhlasí 
se zastavitelnými plochami v lokalitě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
komunikacemi Z473, Z274, Z273, Z275 a 
Z272 
 
 
 
 
 
s dopravním řešením a koridory pro sítě v 
okolí Jakuba, Z493, KT6 

Vyhovuje se částečně: 
Některé části se shodují s námitkou č. 11 
Celkové řešení lokality Frankova dvora, bylo řešeno změnou č. 14 ÚPM Jindřichův 
Hradec, která nabyla účinnosti 14. 6. 2005. Tato změna byla tehdejším 
zastupitelstvem města vydána a do nového návrhu ÚP je převzata. Území je řešeno 
komplexně, bylo třeba prověřit možnosti návrhu ploch s rozdílným způsobem využití 
a řešení uvedené v ÚP je urbanisticky i dopravně nejvhodnější. Parkovací plochy i 
návrh koridorů pro místní komunikace v lokalitě Frankova dvora jednak vyplývají 
z výše uvedené změny č. 14, a jsou nezbytné pro celkovou obsluhu území. 
V současné době probíhají projekční práce a stavební řízení v souladu s ÚPM. 
Z473, Z273 - jsou koridory pro nezbytný dostatečný přístup k lokalitě Frankův dvůr 
Z272, Z274 – jsou koridory pro cyklistickou trasu, jejíž návrh byl prověřován 
zpracovanou územní studií 
Z275 – jde o koridor, kde bude upravena stávající komunikace pro kvalitní propojení 
lokality se sídlem Matná 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici bylo řešeno již v ÚPM 
z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení dopravního 
propojení západního okraje města zejména nově navrhovaných zastavitelných 
ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách předpokládáme zvýšenou 
intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá 
alternativní větev koridoru pro propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, 
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přeložkami sítí a věcným břemenem 
 
 
 
 
 
plochami Z33 a Z32 
P18 na Karlově 
 

odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o koridor pro místní 
komunikaci.  
Koridor byl posunut co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí a 
ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnil funkci místní 
komunikace. 
V ÚP je vymezen koridor pro umístění technické infrastruktury, která je nezbytně 
nutná pro rozvoj západního okraje města, stávající i přeložené sítě vytvoří souvislý 
koridor technické infrastruktury a budou tak v minimální míře zasahovat do 
pozemků. Případný projekt umístí vedení do vymezeného koridoru. Statut věcného 
břemene je možné použít pro liniové stavby, jako jsou např. právě inženýrské sítě. 
Plochy Z30 a Z35 byly po odsunutí Z312 až k vedení ing. sítí pro další projednání 
sloučeny s plochami Z32 a Z33. Plochy Z32 a Z33 jsou určeny pro výstavbu RD a 
jsou převzaty z ÚPM z roku 1998, z urbanistického pohledu jde o nabídku 
zastavitelných ploch logicky navazujících na současnou stávající zástavbu. 
Řešení lokality Karlova se objevuje v ÚPM z roku 1998, dále je celá lokalita, jejíž 
součástí jsou i pozemky namítajících, řešena studií ing. arch. Jiřího Číly (rok 1999), 
která je po dohodě s ministerstvem kultury nadále považována jako podklad pro 
řešení v této lokalitě a je tedy respektována i v novém ÚP. 

47. František Sládek 
Bratrská 111/II, Jindřichův 
Hradec 

Parcely č. 3165, 3157/2 v k. ú. J. Hradec 
- Nesouhlasí se Z312 

Nevyhovuje se: 
Věcně shodná námitka č. 33 a 158 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici bylo řešeno již v ÚPM 
z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení dopravního 
propojení západního okraje města zejména nově navrhovaných zastavitelných 
ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách předpokládáme zvýšenou 
intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá 
alternativní větev koridoru pro propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, 
odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o koridor pro místní 
komunikaci. 
Koridor byl posunut co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí a 
ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnil funkci místní 
komunikace.  
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost napojení. 

48. Stanislav Sládek  
Bratrská 1108/II, Jindřichův 

Parcely č. 3165, 3157/2 v k. ú. J. Hradec 
- Nesouhlasí se Z312 

Nevyhovuje se: 
Věcně shodná námitka č. 33 a 158 



Odůvodnění územního plánu Jindřichův Hradec 

 230

 podatel Obsah, požadavek Návrh na vyhodnocení  
(včetně případného stanoviska orgánu ochrany ZPF) 

Hradec Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici bylo řešeno již v ÚPM 
z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení dopravního 
propojení západního okraje města zejména nově navrhovaných zastavitelných 
ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách předpokládáme zvýšenou 
intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá 
alternativní větev koridoru pro propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, 
odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o koridor pro místní 
komunikaci. 
Koridor byl posunut co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí a 
ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnil funkci místní 
komunikace.  
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost napojení. 

49. Marie Sládková 
Bratrská 110/II, Jindřichův 
Hradec 

Parcely č. 3119/125, 3119/11, 3119/90, 
3111/35, 3111/36, 3111/37 v k. ú. J. Hradec 
- Nesouhlasí se Z312 

Nevyhovuje se: 
Věcně shodná námitka č. 33 a 158 
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici bylo řešeno již v ÚPM 
z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení dopravního 
propojení západního okraje města zejména nově navrhovaných zastavitelných 
ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách předpokládáme zvýšenou 
intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá 
alternativní větev koridoru pro propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, 
odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o koridor pro místní 
komunikaci. 
Koridor byl posunut co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí a 
ochranných pásem technické infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnil funkci místní 
komunikace.  
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost napojení. 

50. Ing. Radek Vohlmut 
Na sídlišti 591, Světlá n. S.  

Parcela č. 3654 v k. ú. Buk u J. Hradce 
- Žádá o větší rozsah zastavitelné plochy 

Z236 

Nevyhovuje se: 
(věcně shodná námitka č. 2, doplněna č. 73 a námitka č. 152) 
Vlastníkovi pozemku č. 3654 bylo již částečně vyhověno (viz. vypořádání námitek č. 
2 a 73). Rozhodnutím o námitce č. 2 bylo částečně vyhověno tím, že pozemek 
vlastníka byl zahrnut do ploch SV v největší možné míře, tak aby vhodně a 
kompaktně doplňoval vedlejší pozemky, zahrnuté do ploch SV. Zábor větší plochy 
parcely pro výstavbu není možný vzhledem ke kompaktnosti zastavěného území a 
zastavitelných ploch. Námitkou č. 152 vlastník požaduje větší část pozemku 
zahrnout do ploch SV, jím zakreslený zábor je však svým malým rozsahem nad 
podrobnost územně plánovací dokumentace. Vymezení tedy zůstává tak jak bylo na 
základě rozhodnutí o námitce č. 2. 

51. Manželé Novákovi Parcely č. 1644/1, 1641, 1640 v k. ú. J. 
Hradec 

Vyhovuje se částečně: 
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Pražská 121/II, Jindřichův 
Hradec, 
Manželé Pazourkovi, 
Pražská 122/II, Jindřichův 
Hradec 

- Nesouhlasí s plochou P55 určenou pro 
DP-doprava v klidu 

Při zapracovávání Komplexní koncepce dopravní obslužnosti Jindřichova Hradce, 
dostal zpracovatel pokyn vytipovat místa vhodná pro parkování dostupné z centra a 
vhodně napojitelné na stávající komunikační síť. Vytypovaná plocha již 
v současnosti je částečně jako parkovací plocha využívána. Plocha je zahrnuta do 
ploch PV-veřejné prostranství, které umožňuje širší využití se zelení, hřištěm apod.   

52. Mgr. Ludmila Machová 
Stará Cesta 448, Jindřichův 
Hradec 

Nesouhlasí se zastavění nároží ulic 
Miřiovského, Stará Cesta, Nádražní 

Nevyhovuje se: 
Již v ÚPM byl předmětný pozemek určen k zástavbě. Dojde tak k logickému 
uzavření bloku domů. V souladu s ÚPM podniká majitel kroky k realizaci záměru, 
včetně umístění ZTV apod.  

53. Vladislav Šlechta 
Stará cesta 334/II, Jindřichův 
Hradec 

Parcely č. 440/2 a 440/5 v k. ú. Buk u J. 
Hradce 
- požaduje zařazení parcel do ploch 

určených pro bydlení SV 

Nevyhovuje se: 
Shodné připomínky č. 19 a 29 
V místní části Buk je vymezeno velké množství zastavitelných ploch určených pro 
bydlení. Jsou z větší části převzaty z původního ÚPM a doplněny tak, aby byla 
dodržena kompaktnost území. Předmětné parcely zcela vybočují ze zastavěného 
území i od zastavitelných ploch. Jsou novým záborem ZPF, ke kterému vzhledem 
k rozsahu zastavitelných ploch v Buku není důvod.  

54. Mgr. Václav Urban 
Janderova 199/II, Jindřichův 
Hradec 

Parcela č. 2153 v k. ú. Radouňka 
- požaduje zařazení rezervy R5 do ploch 

RZ-zahrádkářská kolonie 

Nevyhovuje se: 
Vzhledem k velkému množství zastavitelných ploch v Radouňce, jsou některé 
zahrnuty do rezervy a ostatní jsou rozděleny do etap, které budou využity podle 
zastavěnosti předchozích etap. Předmětná plocha zůstává v rezervě, zahrádkářská 
kolonie by vyžadovala zahnutí do ploch návrhových, šlo by tedy o zábor ZP, který je 
vzhledem k rozsahu zastavitelných ploch v Radouňce neodůvodnitelný.   

55. Roman Spurný  
Buk 101, Jindřichův Hradec 

Parcela č. 3384 v k. ú. Buk u J. Hradce 
- požaduje pozemek zahrnout do ploch 

ZZ-zeleň zahrad a záhumenků 

Vyhovuje se: 
Shodná připomínka č. 59 
Parcela je navazující na stávající rodinný dům. Bude plnit funkci záhumenků. Dojde 
k úpravě regulace ZZ, aby nebylo možné umisťovat stavby s pobytovými místnostmi. 

56. Václav Koudelka  
Ke Mlýnu 153, Jindřichův 
Hradec 

Parcela č. 3915/1 v k. ú. J. Hradec 
- nesouhlasí s vedením 

telekomunikačního kabelu 
- nesouhlasí s OP silnice I. třídy 

Nevyhovuje se: 
Jde o stávající vedení telekomunikačního kabelu, které bude upřesněno podle 
podkladů předaných poskytovatelem dat pro ÚAP.  
OP jsou zákonem stanoveným limitem, který musí být v ÚP respektován. Konkrétní 
napojení lokalit je řešeno v navazujícím řízení, které posoudí i hledisko dodržení 
OP.  

57. Jiřina Rohová 
Sládkův kopec 1132/II, 
Jindřichův Hradec 

Parcela č. 3040/6 v k. ú. J. Hradec 
- nesouhlasí s Z493 

Nevyhovuje se: 
Vzhledem k velkému množství námitek byla znovu přehodnocena možnost 
dopravního propojení Sládkova kopce s Nežáreckým předměstím. Koridor pro 
komunikaci byl také navržen v oddálené podobě. Případný projekt vyhodnotí, které 
z ramen bude použito. Plocha za Jakubem je určena pro přivedení komunikace od 
Pražské ulice a to co nejdál od Jakuba jak to projekt umožní. 

58. Ing. Roman Roh Pražská 
349/II, Jindřichův Hradec 

Parcela č. 3042 v k. ú. J. Hradec 
- nesouhlasí s Z493 

Nevyhovuje se: 
Vzhledem k velkému množství námitek byla znovu přehodnocena možnost 
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dopravního propojení Sládkova kopce s Nežáreckým předměstím. Koridor pro 
komunikaci byl také navržen v oddálené podobě. Případný projekt vyhodnotí, které 
z ramen bude použito. Plocha za Jakubem je určena pro přivedení komunikace od 
Pražské ulice a to co nejdál od Jakuba jak to projekt umožní. 

59. Roman Spurný  
Buk 101, Jindřichův Hradec 

Parcela č. 3384 v k. ú. Buk u J. Hradce 
- požaduje pozemek zahrnout do ploch 

ZZ zeleň zahrad a záhumenků 

Vyhovuje se: 
Shodná připomínka č. 55 
Parcela je navazující na stávající rodinný dům. Bude plnit funkci záhumenků. Dojde 
k úpravě regulace ZZ, aby nebylo možné umisťovat stavby s pobytovými místnostmi. 
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M.2 Návrh vypo řádání p řipomínek ve řejnosti k návrhu ÚP Jind řichův Hradec v souladu s §52 stavebního zákona  

 

1. veřejné projednání konané dne 6. 9. 2011. Lhůta pro podání námitek dle §52 stavebního zákona od 22. 7. 2011 do 6. 9. 2011 

2. veřejné projednání konané dne 24. 11. 2011. Lhůta pro podání námitek od 24. 10. 2011 do 24. 11. 2011 

3. veřejné projednání konané dne 17. 10. 2013. Lhůta pro podání námitek od 9. 9. 2013 do 24. 10. 2013 

 

Připomínka  Vypo řádání včetně odůvodn ění 

Připomínka č. 1: 
Osadní výbor Radouňka  
požaduje změnu funkčního využití pozemku pč. 2239 
v Radouňce na plochu zeleně 

Připomínce č. 1 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění  
Předmětná parcela je součástí území, které bylo řešeno studií revitalizace Radouňky. Část pozemku může zůstat 
jako zastavitelná, dále je pozemek přetnut komunikací a třetí část pozemku bude sloužit jako suchý poldr. Celé 
území je však zahrnuto do ploch protierozních opatření a před realizací záměrů je nutné vyřešit problém 
s povrchovou vodou.   

Připomínka č. 2: 
Osadní výbor Buk 
požaduje nezahrnovat plochy Z161 a Z162 pro výstavbu 
z důvodu nevyčerpání dosavadních možností ploch pro 
výstavbu a zahrnutí plochy Z162 do rezervy. 

Připomínce č. 2 se nevyhovuje. 
Odůvodn ění  
Předmětné plochy byly při zpracovávání návrhu ÚP zahrnuty jako plochy zastavitelné, tak aby koncepčně 
doplňovaly stávající zástavbu i zastavitelné plochy převzaté z ÚPM. Zábor ZPF byl v tomto případě odsouhlasen. 
Na plochu Z162 musí být zpracována územní studie, která bude kromě jiného řešit možnosti přístupu k jednotlivým 
pozemkům.  

Připomínka č. 3: 
E-ON Česká republika, s. r. o. správa sítě plyn, F. A. 
Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice  
 
1) u plánované výstavby dětských hřišť nesmí být v OP 
žádné stavby ani dětské atrakce a v případě dotčení 
musí být realizováno oplocení 
2) u nových komunikací nesmí být zasaženo OP 
plynárenského zařízení, případné křížení musí být 
vedeno kolmo 
3) žádná budova nesmí zasahovat do OP ani BP 
plynových zařízení 

Připomínce č. 3 se vyhovuje 
Odůvodn ění  
E-ON byl po domluvě osloven přímo zpracovatelem a většina požadavků byla při práci na návrhu ÚP respektována  
1) OP jsou limitem ze zákona a budou respektována v následných řízeních. 
 
 
2) případná zařízení a vedení včetně OP a BP jsou křížena při minimálním nutném zásahu a to kolmo k vedení, kde 
je zásah logicky nejmenší.  
 
3) v OP byla převážně navrhována zeleň, v případě zastavitelných ploch je navrhována přeložka sítí. Konkrétní 
řešení střetu záměru s vedením sítí a OP je řešeno v následujících řízeních.  

Připomínka č. 4: 
Osadní výbor D. Skrýchov požadoval, 
1) zahrnout do ÚP komunikaci z lokality Z325 v trase 
stávající lesní cesty 

Připomínce č. 4 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění  
1) komunikace zahrnuta do DU.   
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Připomínka  Vypo řádání včetně odůvodn ění 

2) nesouhlasí s navrhovaným připojením ploch výroby Z 
334 až 337 stávající místní komunikací a navrhují 
odklonění od galerie Špejchar 
3)navrhují propojení ulic Jarošovská se silnicí III/128 
 
 

2) po vypuštění koridoru pro „narovnání“ železnice byla celá lokalita znovu prověřena včetně zastavitelných ploch a 
koridorů pro dopravu. Propojení Z80 bylo vypuštěno. Z70 je nutnou součástí dopravní koncepce pro celé území 
severně od Nežárky. 
3) navrhované propojení nerespektuje stávající zástavbu ani reálnou situaci v území, jako např. záplavové území, 
koryto řeky. Při vymezování koridorů pro dopravu je nutné respektovat stávající stav v území a také přihlédnout 
k reálnosti případného projektu.  

Připomínka č. 5: 
MUDr. L. Hlaváč, Mládežnická 363/IV,  
nesouhlasí s návrhem zastavitelných ploch na západní 
straně města; podal si i námitku stejného obsahu. 

Shodné téma je i v námitce č. 32. Vypořádání připomínky i námitky se v tomto případě shoduje. Proto odkazujeme 
na vypořádání námitky č. 32.  

Připomínka č. 6: 
E-ON Česká republika s r. o., rozvoj VVN, VN, NN Č. 
Budějovice, vytýká nedostatky k energetickému řešení. 

Shodné téma je i v námitce č. 189. V průběhu prací na návrhu ÚP v období od února 2012 bylo úzce 
spolupracováno se zástupci E-Onu. Jejich připomínky a potřeby byly při zpracovávání návrhu ÚP respektovány.  

Připomínka č. 7: 
Ing. Petr. Jaroš, Hvězdná 46/V,  
1) nesouhlasí s vedením komunikace kolem ZŠ a 
pojmem malého západního obchvatu 
2) nesouhlasí s řešením křižovatky Václavská x I/34, 
navrhuje okružní křižovatku, včetně řešení pro cyklisty.  
 
3) připomínka k řešení MHD 
 
 
 
4) otázky k dopravní koncepci a ke způsobu řešení 
dopravy v ÚP 

Připomínce č. 7 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění  
1) Plocha VDT23, která tvořila spojnici mezi ulicí Nušlovou a na Piketě není nezbytně nutná pro koncepci dopravní 
obsluhy na sídlišti a je z návrhu vypuštěna. Prostor je zahrnut do ploch ZP-zeleň parková. Ke zvýšení dopravy 
v ulici na Piketě tedy nedojde. 
2) tvar křižovatky je nad podrobnost ÚP. Při zpracovávání ÚP bylo pořízeno i několik studií, které navrhly cyklistické 
propojení sídliště Hvězdárna s Dolní Pěnou i lokalitou u hřbitova atd. Toto navrhované řešení je součásti ÚP. 
Budoucí řešení předmětné křižovatky bude počítat i s převedením cyklistů a pěších z oblasti sídliště Hvězdárna do 
oblasti jižně od komunikace I/34. 
3) MHD není předmětem řešení v ÚP. Při zpracovávání návrhu ÚP byla souběžně zpracována Komplexní 
koncepce dopravní obslužnosti, které řešila kromě jiného i MHD. Tuto komplexní koncepci jsme zapracovali i do 
ÚP, záležitosti respektované avšak nad podrobnost ÚP jsou součástí odůvodnění ÚP, včetně výkresu Koncepce 
dopravy a dopravní infrastruktury.  
4) v průběhu roku 2012 byla jako součást mezinárodního projektu Města v rozletu zpracována i studie Komplexní 
koncepce dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec. Tato studie byla samostatně zpracována a její zásadní 
výstupy byly do ÚP zapracovány, zejména plochy parkování, koridory pro dopravu včetně cyklistické a pěší. 
Uvedená studie vycházela z první části, kterou byla analýza stávajícího stavu, včetně zjištění intenzit dopravy, 
stavu parkovacích míst, stavu MHD atd.  

Připomínka č. 8: 
Osadní výbor Otín  
Požaduje změnu pozemku č. 1117/2 v k. ú. Otín u J. 
Hradce z ploch OK na plochy zeleně. 

Připomínce č. 8 se vyhovuje. 
Odůvodn ění  
Zahrnutí pozemku do ploch OK není zcela nezbytné, proto byla parcela zahrnuta do ploch zeleně.  

Připomínka č. 9: 
Ing. Karel Bajer, Denisova 169/II,  
upozorňuje na chyby v textové části, v kapitolách: 
"ochrana kulturních hodnot", "ochrana přírodních hodnot" 

Připomínce č. 9 se vyhovuje. 
Odůvodn ění  
V tabulce památek byla opravena poznámka o sochách sv. Pavla a Theodora. Kaple v Děbolíně je zasvěcena 
Nejsvětější Trojici; opraveno v centrálním registru památek a poté i v ÚP. Chráněná lípa u kláštera je uvedena 
správně. 

Připomínka č. 10: Považováno za námitku č. 191.  
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Připomínka  Vypo řádání včetně odůvodn ění 

Luděk Antušek, Horní Žďár + 9 podpisů 
postrádají řešení dopravních závad na dvou stávajících 
komunikacích v H. Žďáru 
 

Připomínka vyhodnocena jako námitka č. 191 

Připomínka č. 11: 
P. Šulc, Dolní Pěna 128,  
Nesouhlasí s řešením západního okraje města od 
Sládkova kopce až k Lišnému dvoru 

Připomínce č. 11 se nevyhovuje. 
Odůvodn ění  
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké předměstí včetně zastavitelných 
ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje 
města zejména nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách 
předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev koridoru pro 
propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o koridor pro 
místní komunikaci.  
Koridor byl posunut co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí a ochranných pásem technické 
infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnil funkci místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a taktéž i původně navrhované 
zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné 
považovat tyto plochy za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost napojení 
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou územní studií „dopravní řešení 
lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované 
koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: koridor vedoucí od prostoru u Lišného dvora do 
ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností 
vjezdu záchranných vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem veřejného 
prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 
směrem k Nušlově ulici byla z dalšího projednávání vypuštěna. 

Připomínka č. 12: 
Jarmila Koudelková, Kosmonautů 43/V, J. Hradec: 
Namítá, že se stále kácí a zeleň nevysazuje, postrádá 
cyklotrasy.  

Připomínce č. 12 se nevyhovuje. 
Odůvodn ění 
Při práci na ÚP byla řešena koncepce veřejné zeleně v zastavěném území a zastavitelných plochách a také 
ochrana volné krajiny. Tato koncepce byla zpracovávána odborníky a také posuzována dotčenými orgány z řad 
ochrany životního prostředí i zemědělského půdního fondu a lesa.  
Cyklistům a stezkám pro ně bylo věnováno nemalé úsilí při zpracovávání ÚP. Nejen že byla zapracována 
Komplexní koncepce dopravní obslužnosti Jindřichova Hradce, ale bylo zpracováno a následně v ÚP respektováno 
několik dílčích dopravních studií, které měly za úkol prověřit a najít nejvhodnější a nejbezpečnější propojení 
v sídlech, mezi nimi i v návaznosti na okolní katastrální území. Toto výše uvedené je v ÚP patrno.  

Připomínka č. 13: 
Osadní výbor. D. Radouň  
Požaduje pozemky č. 193/1, 135/2, 104/1, 135/1 v k. ú. 
Dolní Radouň zařadit jako zastavitelné.  

Připomínce č. 13 se nevyhovuje. 
Odůvodn ění  
Záplavové území, včetně aktivní zóny je záležitost vyhlášená a ÚP musí toto omezení respektovat. Není možné 
upravovat hranice záplavového území podle potřeb jednotlivců. Uvedené pozemky jsou také zasaženy lokálním 
biokoridorem.  
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Připomínka č. 14: 
Lenka Bílková, Sládkův kopec 1077/II,   
nesouhlasí s plochami dopravní infrastruktury na 
západním okraji města, navrhuje oddálení komunikace 
až za rybník (zřejmě míněn Jeleňák) 

Připomínce č. 14 se vyhovuje. 
Odůvodn ění  
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké předměstí včetně zastavitelných 
ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje 
města zejména nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách 
předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev koridoru pro 
propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o koridor pro 
místní komunikaci.  
Koridor byl posunut co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí a ochranných pásem technické 
infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnil funkci místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a taktéž i původně navrhované 
zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné 
považovat tyto plochy za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost napojení. 

Připomínka č. 15: 
Alena Volfová, J. Hradec 83/III, 
nesouhlasí s propojením Líšný dvůr - Hvězdárna a 
"odtržením" školy od sídliště. 

Připomínce č. 15 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou územní studií „dopravní řešení 
lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované 
koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: koridor vedoucí od prostoru u Lišného dvora do 
ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností 
vjezdu záchranných vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem veřejného 
prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 
směrem k Nušlově ulici byla z dalšího projednávání vypuštěna. 
Plocha VDT23, která tvořila spojnici mezi ulicí Nušlovou a na Piketě není nezbytně nutná pro koncepci dopravní 
obsluhy na sídlišti a je z návrhu vypuštěna. Prostor je zahrnut do ploch ZP-zeleň parková. Ke zvýšení dopravy 
v ulici na Piketě tedy nedojde. 

Připomínka č. 16: 
Zuzana Čudlá, Na Piketě 621/III,  
nesouhlasí s propojením Líšný dvůr - Hvězdárna a 
"odtržením" školy od sídliště. 

Připomínce č. 16 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou územní studií „dopravní řešení 
lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované 
koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: koridor vedoucí od prostoru u Lišného dvora do 
ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností 
vjezdu záchranných vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem veřejného 
prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 
směrem k Nušlově ulici byla z dalšího projednávání vypuštěna. 
Plocha VDT23, která tvořila spojnici mezi ulicí Nušlovou a na Piketě není nezbytně nutná pro koncepci dopravní 
obsluhy na sídlišti a je z návrhu vypuštěna. Prostor je zahrnut do ploch ZP-zeleň parková. Ke zvýšení dopravy 
v ulici na Piketě tedy nedojde. 
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Připomínka č. 17: 
MUDr. Jaroslav Kouba, Nušlova 41/V,  
nesouhlasí s komunikací před školou na Hvězdárně a s 
propojením silnice na Třeboň a silnice na K. Řečici  

Připomínce č. 17 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění  
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké předměstí včetně zastavitelných 
ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje 
města zejména nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách 
předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev koridoru pro 
propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o koridor pro 
místní komunikaci.  
Koridor byl posunut co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí a ochranných pásem technické 
infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnil funkci místní komunikace.  
Úsek od ulice Jemčinská po ulici Mládežnická je převeden do územní rezervy a taktéž i původně navrhované 
zastavitelné plochy. Vzhledem k existenci sítí, které bude třeba nákladně přeložit, není v dohledné době reálné 
považovat tyto plochy za zastavitelné, proto jejich převedení do územní rezervy.   
Případný projekt podrobně posoudí zejména reálnost a finanční náročnost napojení. 
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou územní studií „dopravní řešení 
lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované 
koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: koridor vedoucí od prostoru u Lišného dvora do 
ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností 
vjezdu záchranných vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem veřejného 
prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 
směrem k Nušlově ulici byla z dalšího projednávání vypuštěna. 
Plocha VDT23, která tvořila spojnici mezi ulicí Nušlovou a na Piketě není nezbytně nutná pro koncepci dopravní 
obsluhy na sídlišti a je z návrhu vypuštěna. Prostor je zahrnut do ploch ZP-zeleň parková. Ke zvýšení dopravy 
v ulici na Piketě tedy nedojde. 

Připomínka č. 18: 
Ing. Jiří Dvořák, PhD, Nežárecká 103/IV, + 5 podpisů  
navrhuje vedle lávky kolem Vajgaru navrhnout 
alternativu přemostění, a to od zhruba plovárny pod 
bazén 

Připomínce č. 18 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění  
Na základě průběžných jednání s orgány města Jindřichův Hradec byl pořizovateli předán pokyn určeného 
zastupitele k vypuštění koridoru pěší komunikace (pobřežní lávka kolem Vajgaru) doposud v návrhu ÚP označené 
jako Z126 a Z400. 
V regulativech ploch vodních je podmíněně umožněno realizovat lávku za podmínky, že nebude omezován 
průtočný profil a bude řešen architektonický vliv na MPR. 

Připomínka č. 19: 
Jitka Palecíková, Nušlova 43/IV,  
nesouhlasí s propojením Líšný dvůr - Hvězdárna  

Připomínce č. 19 se vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Plocha VDT23, která tvořila spojnici mezi ulicí Nušlovou a na Piketě není nezbytně nutná pro koncepci dopravní 
obsluhy na sídlišti a je z návrhu vypuštěna. Prostor je zahrnut do ploch ZP-zeleň parková. Ke zvýšení dopravy 
v ulici na Piketě tedy nedojde. 

Připomínka č. 20: 
Manželé Taliánovi, Vajgar 683/III,   
souhlasí se způsobem zapracování jejich připomínky k 

Vzato na vědomí. 
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zadání z 29.5.2009, kde je jejich parcela zařazena do 
zastavitelných ploch 
 
Připomínka č. 21: 
Osadní výbor Děbolín  
požaduje změnu plochy na levé straně od silnice na 
příjezdu od J. Hradce - Zi na veřejné prostranství - 
návrh.  

Připomínce č. 19 se vyhovuje. 
Odůvodn ění 
Veřejné prostranství umožňuje výsadbu izolační zeleně, bude tedy nadále splněna požadovaná funkce.   

Připomínka č. 22: 
Připomínka ČRS,  
připomínka pana Pekárka, že lávka kolem Vajgaru 
znemožní rybaření 

Připomínce č. 22 se nevyhovuje. 
Odůvodn ění  
Na základě průběžných jednání s orgány města Jindřichův Hradec byl pořizovateli předán pokyn určeného 
zastupitele k vypuštění koridoru pěší komunikace (pobřežní lávka kolem Vajgaru) doposud v návrhu ÚP označené 
jako Z126 a Z400. 
V regulativech ploch vodních je podmíněně umožněno realizovat lávku za podmínky, že nebude omezován 
průtočný profil a bude řešen architektonický vliv na MPR. 

Připomínka č. 23: 
E-ON Česká republika s r. o. , rozvoj VVN, VN, NN Č. 
Budějovice, požaduje zanést konkrétní umístění 
trafostanic hlavně u menších lokalit, blíže specifikovat 
vymezení veřejně prospěšných staveb a trvají na 
předchozích připomínkách.  

Připomínce č. 23 se částečně vyhovuje 
Odůvodn ění 
V průběhu prací na návrhu ÚP v období od února 2012 bylo úzce spolupracováno se zástupci E-Onu. Jejich 
připomínky a potřeby byly při zpracovávání návrhu ÚP respektovány. Konkrétní umístění trafostanic je v některých 
případech nad podrobnost ÚP, jejich umístění je však v některých plochách přípustné nebo podmíněně přípustné.  

Připomínka č. 24: 
Vít Jelínek, Jakubská 366/IV,  
Nesouhlasí s vypuštěním plochy Z170 z ÚP 

Připomínka č. 24 se zamítá. (Shodná námitka č. 157 a shodná připomínka č. 13 podaná v souladu s §50 odst. 3) 
Odůvodn ění 
Ministerstvo kultury ve svém stanovisku k opakovanému veřejnému projednání (stanovisko č.j. 52314/13 doručené 
dne 23.10.2013) trvá na vyloučení plochy Z170 ze zastavitelných ploch.  
výtah ze stanoviska MK: Plocha se nachází v OP MPR JH a zároveň zasahuje do prostředí kulturní památky, 
kostela sv. Jakuba s hrobkou, zapsané v ÚSKP ČR. Zmiňovaný kostel je situován na vyvýšenině, která včetně 
zalesněné podnože vymezuje a určuje v této městské zóně základní morfologické charakteristiky, které by měly být 
současnou urbanizací respektovány. V tomto případě není žádný pádný důvod necitlivě zasahovat do vývojově 
ustálené a příznivé urbanistické kompozice předmětné městské zóny. Zmenšováním plochy zeleně přiléhající ke 
kulturní památce dojde k nepříznivému zásahu nejen do prostředí památky samotné, ale i do urbanistické 
kompozice této lokality, a to jak pro stránce půdorysné, tak prostorové.  

Připomínka č. 25: 
Václav Prokeš, 849/III + 10 podpisů  
požadují zachování provozovny p. Vistořína i na pč. 
3642/7 V k. ú. J. Hradec. 

Připomínce č. 25 se vyhovuje částečně. 
Odůvodn ění 
Změnou ÚPM č. 12 byla zmiňovaná parcela i okolní parcely zahrnuty do ploch s názvem Obytná a smíšená plocha. 
Možnosti využití umožňovaly vedle bydlení apod. také drobnou výrobu a služby. V souladu s touto možností využití 
byla a je využívána i uvedená parcela. Podotýkáme, že se souhlasem jejího majitele. Pro odclonění pozemku na 
kterém je plocha OV-občanské vybavení veřejné, je navrhován pruh izolační zeleně. Zahrnutím namítaného 
pozemku do ploch VS-smíšených výrobních, nedochází k uvedené legalizaci. Pozemek je zahrnut do ploch podle 
současného využití, které bylo zahájeno v souladu s ÚPM a jeho změnou.   
Nevyhovujeme v bodě, kdy namítající požadují zachování plochy smíšené obytné. Zahrnujeme využití do ploch VS, 
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a je tak zachována možnost současného využití.  
Připomínka č. 26: 
Ing. Petr. Jaroš, Hvězdná 46/V,  
je proti zaústění jihozápadního obchvatu do 
jednosměrných ulic na Hvězdárně 

Připomínce č. 26 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou územní studií „dopravní řešení 
lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované 
koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: koridor vedoucí od prostoru u Lišného dvora do 
ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností 
vjezdu záchranných vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem veřejného 
prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 
směrem k Nušlově ulici byla z dalšího projednávání vypuštěna. 

Připomínka č. 27: 
Ing. Karel Svoboda, Vajgar 589/III,  
vytýká nebezpečnost a náročnost příkré komunikace od 
Nežárky na Hvězdárnu 

Připomínce č. 27 se částečně vyhovuje. 
Odůvodn ění  
Nejvhodnější dopravní napojení této lokality bylo řešeno i samostatně zpracovanou územní studií „dopravní řešení 
lokality u Lišného dvora“ a navazující „cyklistické propojení sídliště Hvězdárna s k. ú. Dolní Pěna“ zpracované 
koncem roku 2012.  
Posouzením všech podkladů bylo navrženo následující řešení: koridor vedoucí od prostoru u Lišného dvora do 
ulice Nušlova (Z420) je určen pro propojení stezkou pro pěší a cyklisty včetně přemostění Nežárky s možností 
vjezdu záchranných vozidel. Napojení (Z443) pod zástavbou rodinných domů k silnici I/34 je návrhem veřejného 
prostranství s možností pěší a cyklistické dopravy. Rezerva R22 – rezerva pro dopravní propojení od silnice I/34 
směrem k Nušlově ulici byla z dalšího projednávání vypuštěna. 
Případný projekt určí řešení terénních úprav a celkový konkrétní návrh komunikace.  

Připomínka č. 28: 
Ing. Petr Šulc, J. Hradec 930/II, 
nesouhlasí s pokračováním komunikace na Sládkově 
kopci (výšky, estetické důvody) 

Připomínce č. 27 se nevyhovuje. 
Odůvodn ění  
Komunikační propojení Sládkova kopce s lokalitou na Palici a dále na Nežárecké předměstí včetně zastavitelných 
ploch bylo řešeno již v ÚPM z roku 1998. Přesto došlo k novému posouzení celkového řešení západního okraje 
města zejména nově navrhovaných zastavitelných ploch. Při výstavbě na těchto zastavitelných plochách 
předpokládáme zvýšenou intenzitu dopravy zejména v ulici Bratrská. Je tedy nutné navrhnout alternativu pro 
odvedení předpokládaných intenzit dopravy. Z toho důvodu byla navržena i druhá alternativní větev koridoru pro 
propojení lokality na Palici s ulicí Pražskou, odkloněná od zástavby na Sládkově kopci, ale opět jde o koridor pro 
místní komunikaci.  
Koridor byl posunut co nejdále od zastavěného území do prostoru existujících sítí a ochranných pásem technické 
infrastruktury, avšak tak, aby nadále plnil funkci místní komunikace.  

Připomínka č. 29: 
JUDr. Petr Říha, Francouzská 1266/III  
Ing. St. Slanina, J. Hradec 57/III 
Požadují pozemek č. 2160 v k. ú. Radouňka zahrnout do 
zastavitelných ploch  

Připomínka č. 29 posuzována jako námitka č. 190 
Nevyhovuje se  
Odůvodn ění 
Předmětný pozemek není vhodný pro zástavbu, nenavazuje na zastavěné území ani na zastavitelné plochy. Je 
zasažen plochou určenou pro revitalizaci území a dále vedením sítí technické infrastruktury a koridorem pro 
přeložku sítí. Radouňka nabízí dostatečné množství zastavitelných ploch.  
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Připomínka č. 30 
František Sládek, Bratrská 111/II, J. Hradec, vlastník 
pozemků na Sládkově kopci  
Nesouhlasí s Z170, zastavitelnou plochou u sv. Jakuba 

Připomínce č. 30 se vyhovuje.  
Odůvodn ění 
Ministerstvo kultury ve svém stanovisku k opakovanému veřejnému projednání (stanovisko č.j. 52314/13 doručené 
dne 23.10.2013) trvá na vyloučení plochy Z170 ze zastavitelných ploch.  
výtah ze stanoviska MK: Plocha se nachází v OP MPR JH a zároveň zasahuje do prostředí kulturní památky, 
kostela sv. Jakuba s hrobkou, zapsané v ÚSKP ČR. Zmiňovaný kostel je situován na vyvýšenině, která včetně 
zalesněné podnože vymezuje a určuje v této městské zóně základní morfologické charakteristiky, které by měly být 
současnou urbanizací respektovány. V tomto případě není žádný pádný důvod necitlivě zasahovat do vývojově 
ustálené a příznivé urbanistické kompozice předmětné městské zóny. Zmenšováním plochy zeleně přiléhající ke 
kulturní památce dojde k nepříznivému zásahu nejen do prostředí památky samotné, ale i do urbanistické 
kompozice této lokality, a to jak pro stránce půdorysné, tak prostorové. 

Připomínka č. 31 
Ing. Martin Růžička, Aeroklub J. Hradec o.s. 
Upozorňuje v souvislosti s plánovanou obytnou 
výstavbou v okolí Frankova dvora, že letiště má 
stanovena OP a je zdrojem hluku.  

Připomínce č. 31 se vyhovuje 
Odůvodn ění 
V podmínkách využití zastavitelných ploch je upozorněno na nutnost respektování ochranného pásma letiště. Dále 
je uveden výstupní limit VL4 – maximální hranice negativního vlivu letiště, který nesmí být porušen provozem 
letiště.  
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N. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU 
VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

Počet listů textové části:     strana 1 – 241 

Počet výkresů grafické části:  6 
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1.  VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO Ú ŘADU K ÚP JINDŘICHŮV HRADEC 

Stanoviska dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí uplatněná k prvnímu společnému projednání a ke dvěma předchozím veřejným jednáním, 
jakož i dohodnuté skutečnosti, jsou v návrhu ÚP Jindřichův Hradec respektovány. 

Vyhodnocení stanovisek k opakovanému společnému a opakovanému veřejnému jednání jsou obsaženy v následujících kapitolách a tabulkách. 

 

1.1. Vyhodnocení stanovisek DO a krajského ú řadu k návrhu ÚP Jind řichův Hradec, uplatn ěných v souladu s §50 odst. 2 stavebního zákona.  

Opakované společné jednání se konalo 15. dubna 2013 (lhůta pro uplatnění stanovisek do 15. 5. 2013. 

 
 Dotčené orgány Datum 

doru čení Obsah, požadavek Návrh na vyhodnocení 

1. 
MŽP – odbor výkonu 

státní správy II 
25.3.2013 

Respektovat poddolovaná území po těžbě 
rud č. 2407 Radouňka – Nový Dvůr, č. 2412 
Radouňka a č. 2426 Jindřichův Hradec - 
Vajgar 

Uvedená poddolovaná území jsou v návrhu ÚP respektována. Jsou zanesena 
v grafické i textové části návrhu ÚP (odůvodnění kapitola E. 4.) 

2. Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Plzeňského a 
Jihočeského 

5.4.2013 Nemají k návrhu žádné námitky  

3. Státní energetická 
inspekce ČR 

10.4.2013 Souhlasí s návrhem ÚP  

4. 

MěÚ J.H. – odbor 
životního prostředí 

17.4.2013 

O odpadech: 
 

- Doplnit, že v lokalitách, kde je 
podmínka zpracování územní studie, 
musí tato určit místa pro 
shromažďovací prostředky pro 
komunální odpad a separované odpady 

- Je pouze jeden sběrný dvůr a to v ul. 
Ruských legií, nikoli dva 

- Nutné zohlednit staré ekologické 
zátěže, jako např. Hliněnka 

- V Dolní Radouni v bývalém areálu 

O odpadech: 
Předány pokyny zpracovateli: 
- Požadavek při zpracovávání ÚS bude zapracován do textové části návrhu ÚP 
 
 
 
 
- sběrný dvůr v ul. Václavská bude z textové části návrhu ÚP vypuštěn 

 
- staré ekologické zátěže budou zapracování do návrhu ÚP i graficky 

znázorněny ve výkresové části 
- současné využití bývalého muničního skladu v Dolní Radouni bude upraveno 
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 Dotčené orgány Datum 
doru čení Obsah, požadavek Návrh na vyhodnocení 

muničního skladu doplnit umístění 
kompostárny bioodpadů firmy Vratislav 
Čech, která má již vydán kolaudační 
souhlas 

O vodách 
- Příslušným orgánem je OŽPZaL KÚ 

JčK 
O ochraně přírody a krajiny 
- Příslušným orgánem je OŽPZaL KÚ 

JčK 
O ochraně ZPF 
- Příslušným orgánem je OŽPZaL KÚ 

JčK 
O ochraně lesa 
- Požaduje doplnit do textové části 

podmínku – neumisťovat stavby 
ohrožené pádem stromů blíže než 25 m 

- Postrádá informaci o záboru PUPFL 
O ochraně ovzduší 
- Příslušným orgánem je OŽPZaL KÚ 

JčK 

dle skutečnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ochraně lesa: 
- požadavek je již obsažen v textové části návrhu ÚP zejména v podmínkách 

využití ploch 
- zábory PUPFL jsou zpracovány stejně jako zábory ZPF, jsou součástí textové 

části odůvodnění 
 

5. SŽDC, generální 
ředitelství, 

Dlážděná 1003/7, 
Praha 1 

3.5.2013 

Revitalizace tratě č. 225 Havlíčkův Brod – 
Veselí nad Lužnicí může zasáhnout plochu 
P33, předpoklad rozpletu kolejové splítky, 
který bude vyžadovat cca 10 m volný 
koridor od osy koleje.  

V ploše P33 je možné umisťovat dopravní a technickou infrastrukturu. Případný 
zásah revitalizace tratě může být v této ploše realizován.  
10 m je hranice, kterou podrobnost ÚP neumožňuje zaznamenat. Plocha pro 
drážní dopravu-stávající je vymezena tak, že požadovaných 10 m od osy koleje 
bude stále v ploše pro dopravu železniční.  

6. 

KÚ JčK – ochrana 
ovzduší a nakládání s 

odpady 
3.5.2013 

K části C 2.2. – u ploch P48, P49, P54, P56, 
v případě vybudování venkovního 
parkoviště (počet stání 50 a více) umístit 
zeleň s dřevinami atd. za účelem zachycení 
polétavého prachu 
K části D 2.3.3.  
- při uvádění Energetické koncepce buď 

uvést konkrétní použité závěry, nebo, 
vzhledem k jejímu pořízení v roce 2001, 
větu zcela vypustit 

- text v odrážce: „lokální využití 
alternativních zdrojů“ požadují doplnit o 
„Spalování biomasy v lokálních 
topeništích v centrální části města je 

Do kapitoly C 2.2. do sloupce „podmínky využití území“ v uvedených plochách 
bude přidán bod požadovaný ve stanovisku. 
 
 
 
Kapitola D2.3.3. 
- Odkaz na Energetickou koncepci bude vypuštěn. 
 
 
 
- Požadovaný text bude do příslušných kapitol doplněn.  
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 Dotčené orgány Datum 
doru čení Obsah, požadavek Návrh na vyhodnocení 

nepřípustné vzhledem k stabilně 
překračovanému imisnímu limitu 
benzoapyrenu. Výjimku za současného 
splnění poslední odrážky, může udělit 
příslušný orgán ochrany ovzduší na 
základě porovnání lokality s úrovní 
znečištění BaP v aktuálním roce.  

- Doplnit následující odrážku „Zřizování 
nových zdrojů tepla v územích 
zásobovaných z CZT je nepřípustné, 
protože je v rozporu se zájmem 
ochrany ovzduší. Výjimku může udělit 
příslušný orgán ochrany ovzduší, 
potažmo stavební úřad, na základě 
doložení technické proveditelnosti a 
ekonomické přijatelnosti nového 
způsobu vytápění“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Požadovaný text bude do příslušných kapitol doplněn.  
 
 
 
 

7. 

KÚ JčK – odbor ŽP, 
zem. a les. – vodní 

hospodářství, ochrana 
před povodněmi 

3.5.2013 

Kapitola D2.2.- vodní hospodářství 
Splaškové vody 
- likvidaci není možné řešit až s první 

stavbou v této ploše, to je nutné řešit 
předem 

- navrhuje navazující postupy při řešení 
odkanalizování zastavitelných ploch 

Zásobování pitnou vodou 
- kde není možné napojení na veřejný 

vodovod řešit soukromé studny a jejich 
vhodnost, např. v územní studii 

 
Kapitola E.5. – ochrana před povodněmi 
- nevhodný text „umísťování objektů do 

aktivní zóny záplavového území je 
nepřípustné“, nebylo by možné 
umísťovat ČOV apod. 

- doporučení o protipovodňové ochraně 
objektů a ploch 

 
 
 
 
 

kapitola D2.2. – vodní hospodářství 
Splaškové vody 
- text týkající se řešení při první stavbě bude vypuštěn 
- systém odkanalizování je řešen zejména v kapitole D.2.2.2. Konkrétní způsob 
likvidace splaškových vod bude řešen v navazujících řízeních. Územní studie jsou 
podmínkou v zastavitelných plochách určených pro větší počet staveb, ve studii 
bude řešena návaznost na inženýrské sítě, odkanalizování, parcelace apod.  
Zásobování pitnou vodou 
Koncepce řešení zásobování pitnou vodou je součástí textové části ÚP. 
V zastavitelných plochách určených pro více objektů, nebo v plochách, kde již na 
úrovni zpracování ÚP byly zřejmé případné problémy, byla uložena podmínka 
zpracování územní studie. Při jejím zpracování bude kromě jiného posuzována 
možnost napojení na inženýrské sítě apod.  
Kapitola E.5. – ochrana před povodněmi 
 
- připomínkovaný text bude upraven 
 
 
 
- počet zastavitelných ploch zasahujících do záplavového území je minimální, 

ve všech takových plochách je podmínkou využití respektování záplavového 
území a umístění staveb mimo hranici záplavového území. Ze všech 
požadovaných zastavitelných ploch zasažených záplavovým územím, byly 
vybrány a vyhodnoceny jen ty, kde zbývá dostatek místa pro realizaci např. 
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 Dotčené orgány Datum 
doru čení Obsah, požadavek Návrh na vyhodnocení 

V sídlech mimo J. Hradec není v koncepci 
technické infrastruktury řešeno napojení 
lokalit na inženýrské sítě,  
 
 
 
 
Plochy Z460 a P44 v k. ú. Horní Žďár 
doporučují přehodnotit potřebu jejich 
vymezení 
 
 
 
 
Plocha Z208 v k. ú. Otín doporučují 
přehodnotit potřebu jejího vymezení 
 
 
Plochy Z210 a Z211 v k. ú. Otín, nelze 
posoudit ohrožení povodněmi 
 
V sídlech mimo J. Hradec jsou zakresleny 
stávající kanalizace. Zakreslena by měla být 
pouze dešťová.  
 
Z240 – navržena v OP vodního zdroje,  
 
Z242 a Z243 – nutné řešit odkanalizování, 
zásobování vodou atd. 
 
 
Z477 a P33 – doporučují upustit od tohoto 
záměru 
 
 
 
 
 
Doporučují posuzovat už v ÚP, kde je 
možné řešit odkanalizování jímkami.  

objektu pro bydlení. Ostatní byly zamítnuty.   
Podrobnost územně plánovacích dokumentací umožňuje vymezení koridoru a 
ploch pro budoucí umístění dopravní a technické infrastruktury, anebo umožňuje 
jejich umístění v rámci podmínek využití jednotlivých ploch. Proto je jak v textové 
tak v grafické části navržena síť koridorů pro technickou infrastrukturu, jak pro 
zřízení nových rozvodů tak pro přeložku stávajících. Podrobnost ÚP však řeší 
technickou infrastrukturu v podrobnosti hlavních rozvodů, nikoli např. přípojek NN. 
Toto je předmětem navazujících řízení.   
Plochy Z460 a P44 mají v podmínkách využití území podmínku respektovat 
záplavové území. V ploše Z460 zbývá část, která je mimo vyhlášené záplavové 
území, zde bude možnost umísťování staveb pro bydlení. Plocha P44 je 
přestavbou, půjde o úpravu současného využití na využití pro veřejný park 
s přihlédnutím k omezením vyplývajícím z vyhlášeného záplavového území. 
Navazující řízení posoudí konkrétní možnosti realizace záměrů v těchto plochách. 
V této ploše není vyhlášeno záplavové území. v podmínkách využití této plochy je 
však uvedena podmínka respektování hranice rozlivu. V navazujícím řízení je tedy 
třeba řešit konkrétní možnosti využití s přihlédnutím k případnému rozlivu toku. 
Ani podmínky využití území neřeší v těchto plochách záplavové území. Případný 
rozliv by měl být podchycen v navrhovaných plochách izolační zeleně, které jsou 
navrženy mezi tokem a zastavitelnými plochami.  
Podrobnost územně plánovacích dokumentací umožňuje vymezení koridoru a 
ploch pro budoucí umístění dopravní a technické infrastruktury, anebo umožňuje 
jejich umístění v rámci podmínek využití jednotlivých ploch. Konkrétní řešení o 
jakou kanalizaci půjde je nad podrobnost ÚP.  
V podmínkách využití území je v této ploše uvedena nutnost respektovat OP 
vodního zdroje a s ohledem na to řešit i odkanalizování 
Do podmínek využití území v těchto plochách bude doplněna nutnost respektovat 
bezprostřední návaznost OP vodního zdroje a s ohledem na to řešit i technickou 
infrastrukturu. Konkrétní napojení na technickou infrastrukturu je předmětem 
navazujících řízení. 
Vzhledem k doporučení a zejména vzhledem k vymezené aktivní zóně 
záplavového území bude plocha Z477 z dalšího zpracovávání vypuštěna. Plocha 
P33 leží mimo aktivní zónu záplavového území. Na této ploše bylo již zrealizováno 
několik staveb, které byly v souladu s ÚPM Jindřichův Hradec. Tato plocha je tedy 
navržena pro přestavbu, aby bylo možné využití stávajících objektů, případně 
realizace dalších záměrů, které dovolí regulace ploch v záplavovém území.  
V navrhovaných plochách je výjimečně umožněno řešení jímkami na vyvážení, což 
však nepředurčuje, že toto řešení musí být realizováno. Pokud v navazujícím řízení 
bude zjištěna nevhodnost takového řešení, umožňuje ÚP i další možnosti.  
Závěrem: ve stanovisku jsou požadovány záležitosti, které jsou často nad 
podrobností územně plánovací dokumentace. Při stavebním řízení jednotlivých 
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 Dotčené orgány Datum 
doru čení Obsah, požadavek Návrh na vyhodnocení 

objektů se řeší konkrétní možnosti napojení na technickou infrastrukturu. Pokud 
např. existuje kanalizace, musí se stavebník na ni připojit i např. za cenu 
přečerpávání. V jiných případech jsou možné např. jímky na vyvážení, ale tento 
případ musí DO ve stavebním řízení posoudit a eventuelně povolit.  

8. 

EON ČR s.r.o. 7.5.2013 

- chybí zákres stávající TS pro FVE v Otíně 
- požadují zakreslení TS ve stabilizovaných 
plochách tak jak byly projednány se 
zpracovatelem, nové TS je vhodné zakreslit 
i do grafické části 
- do grafické části zanést i navrhované TS a 
uvést je i do legendy 
- některé návrhy vedení jsou zakresleny bez 
OP, např. mezi Dolní Radouní a Radouňkou 

Chybějící náležitosti budou doplněny do návrhu ÚP. v průběhu zpracovávání 
návrhu ÚP bylo se zástupci E-on úzce spolupracováno a výsledky jednání a 
konzultací byly v ÚP respektovány.  

9. 

Povodí Vltavy 7.5.2013 

- odkanalizování doporučují navrhovat 
oddílnou kanalizací a maximální množství 
srážkových vod řešit vsakem 
- respektovat stanovená záplavová území 
- každý záměr v záplavovém území 
projednat s Povodím Vltavy 
- ponechat manipulační pruh šířky 8 m a 6 
m u drobných vodních toků 

- je uvedeno v kapitole D2.2.2 
 
 
- je respektováno v maximální možné míře, kterou umožňuje podrobnost ÚP 
- podrobné projednání záměrů je předmětem navazujících řízení, přesto doplníme 
do textové části ÚP 
- uvedený rozměr není možné v podrobnosti grafické části ÚP znázornit. 
Manipulační prostor je však zachováván v rámci ploch vodních i v plochách zeleně 
izolační, která je v některých místech navrhována.  

10. 

ŘSD 10.5.2013 

- souhlasí s rezervou pro severní obchvat 
města 
- upozorňují na možný střet výstavby a 
navrhovaných přeložek 
- musí být respektováno OP silnic I. třídy 
- musí být splněny hygienické limity  
- musí být respektovány koridory ze ZÚR 
- požadují respektovat koridor „krátký 
východní“ pro přeložku I/34 
- sledovat severní variantu obchvatu 
Děbolín 
- připojení navržených komunikací k silnicím 
I. třídy musí respektovat normy atd.  
- stavby cyklostezek, účelových komunikací 
apod. musí respektovat silnice I. tříd.  

ÚP obsahuje všechny plochy a koridory vycházející ze ZÚR a upřesňuje je na 
podrobnost ÚP. Vymezený koridor je mezní hranicí, ve které bude realizována celá 
případná stavba přeložky. Zastavitelné plochy jsou tedy přimknuty ke koridoru 
nikoli k samotné navržené přeložce.  
OP je limitem vyplývajícím ze zákona. ÚP jej musí respektovat.  
ÚP navrhuje koridory pro obchvat Děbolína, východní obchvat města J. H.  
Hygienické limity jsou v maximální míře v ÚP řešeny, podle stanoviska a konzultací 
s krajskou hygienickou stanicí, ŽP apod.  
ÚP navrhuje koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu. Konkrétními 
projekty bude určen způsob napojení na silnice I. třídy a další případné problémy. 
Totéž se týká i např. napojení cyklistických tras a stezek.  

11. 
KÚ JčK – ochrana 

krajiny 
13.5.2013 

- návrh ÚP nemůže mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými záměry významný negativní 
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

ÚP vzal obsah stanoviska na vědomí a výsledek byl zapracován do textové části 
ÚP. 
 



Odůvodnění územního plánu Jindřichův Hradec 

 248

 Dotčené orgány Datum 
doru čení Obsah, požadavek Návrh na vyhodnocení 

celistvost EVL a ptačích oblastí 
- nezasahují žádné přírodní parky 
- nedojde k dotčení či narušení zájmů 
ochrany přírody v daném území, proto nemá 
DO žádné výhrady 

12. 

MD 13.5.2013 

Silniční doprava: 
- souhlasí s územní rezervou R3 
- upozorňují na možný střet realizace 
přeložek se zastavitelnými plochami 
umístěnými až k těmto přeložkám 
- upozorňují na nutnost dodržení 
hygienických limitů 
- nutnost respektování koridorů ze ZÚR 
- požadují sledovat „krátkou východní“ 
východního obchvatu města a obchvat 
Děbolína sledovat v severní variantě 
- připojení ke komunikacím I. třídy řešit dle 
platných norem 
- připojení cyklostezek, cyklotras a 
účelových komunikací na silniční síť I. třídy  
Železniční doprava: 
Revitalizace tratě č. 225 Havlíčkův Brod – 
Veselí nad Lužnicí může zasáhnout plochu 
P33, předpoklad rozpletu kolejové splítky, 
který bude vyžadovat cca 10 m volný 
koridor od osy koleje. 
Letecká doprava: 
Bez připomínek 

Silniční doprava: 
Vymezený koridor je mezní hranicí, ve které bude realizována celá případná 
stavba přeložky. Zastavitelné plochy jsou tedy přimknuty ke koridoru nikoli 
k samotné navržené přeložce 
Hygienické limity jsou v maximální míře v ÚP řešeny, podle stanoviska a konzultací 
s krajskou hygienickou stanicí, ŽP apod. 
ÚP obsahuje všechny plochy a koridory vycházející ze ZÚR a upřesňuje je na 
podrobnost ÚP. 
ÚP navrhuje koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu. Konkrétními 
projekty bude určen způsob napojení na silnice I. třídy a další případné problémy. 
Totéž se týká i např. napojení cyklistických tras a stezek. 
 
 
 
 
Železniční doprava: 
V ploše P33 je možné umisťovat dopravní a technickou infrastrukturu. Případný 
zásah revitalizace tratě může být v této ploše realizován.  
10 m je hranice, kterou podrobnost ÚP neumožňuje zaznamenat. Plocha pro 
drážní dopravu-stávající je vymezena tak, že požadovaných 10 m od osy koleje 
bude stále v ploše pro dopravu železniční. 
 
 

13. MO 15.5.2013 Souhlasné stanovisko  

14. 

MK 15.5.2013 

- požadují zařadit parcely č. 1101/2 a 
1184/2 v k. ú. Jindřichův Hradec do ploch 
ZZ 
- požadují u plochy P5 zařazení do ploch RZ 
- požadují do textové části odůvodnění 
doplnit: v území MPR je výšková hladina 
zástavby podřízena režimu památkové 
ochrany MPR, tzn., že nové stavby mohou 
vznikat pouze v historicky doložitelných 
polohách a původním objemu 
- požadují zohlednit v textové části jako 

- předmětné parcely budou navráceny do ploch ZZ-zeleň zahrad a záhumenků 
 
- hranice P5 budou upraveny dle hranice ve studii Ing. arch. J. Číly zpracované 
v roce 1999  
- text bude doplněn 
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požadavek nepřípustného využití v území 
památkové rezervace JH i v jejích OP 
umisťování fotovoltaických a solárních 
panelů 

- text o nepřípustnosti fotovoltaických i solárních panelů a to i na objektech bude 
v textové části zohledněn v příslušných kapitolách.  
Výše uvedené řešení je předmětem dohody odeslané MK dne 17.5.2013 č.j. 
23325/2013 

 
 
 

15. 
KÚ JčK – ochrana ZPF 15.5.2013 

- nesouhlasí s prolukou mezi zastavitelnými 
plochami Z296 a Z297 v k. ú. Děbolín 
- nesouhlasí s rozšířením plochy VS Z387 
na jihu Jindřichova Hradce 
- požaduje snížení požadavků na zábor ZPF 
na původní výměru 
- požaduje zdůvodnit a navrhnout 
nejvýhodnější řešení z hlediska ochrany 
ZPF 

Bude navrženo řešení, které bude následně s orgánem ochrany ZPF dohodnuto. 
(dohoda doručena 4.6.2013, viz níže) 

16. KHS 14.5.2013 S návrhem souhlasí  

17. 

DOHODA 
NPÚ Územní odborné 

pracoviště ČB 
27.5.2013 

Písemná připomínka č. 13 pana Víta Jelínka 
o opětovném zařazení ploch Z170 do 
návrhu ÚP byla řešena na jednání výboru 
pro územní plán konaném dne 10.5.2013. 
Členové výboru se usnesli plochu Z170 
vrátit do návrhu ÚP. Tento fakt však vyvolal 
nutnost dohodnout s dotčenými orgány 
tento návrh vypořádání písemné 
připomínky.  
Dopisem ze dne 21.5.2013 č.j. 23804/2013 
bylo NPÚ požádáno o vyjádření 
k opětovnému zařazení plochy Z170 (u 
Jakuba) do návrhu ÚP. Vyjádření NPÚ ČB 
bylo doručeno dne 27.5.2013, č.j. NPÚ-
331/37958/2013. V tomto vyjádření NPÚ 
doporučuje plochu Z170 vypustit, z důvodu 
necitlivého zásahu do vývojově ustálené a 
příznivé urbanistické kompozice předmětné 
městské zóny. Zmenšováním plochy zeleně 
ke kulturní památce by došlo 
k nepříznivému zásahu nejen do prostředí 
památky samotné, ale i do urbanistické 
kompozice.  
NPÚ odkazuje na kompetentnost orgánu 
pro vyjadřování k ÚP v rezervacích a jejich 
OP – generální ředitelství NPÚ v Praze.  

Dopisem ze dne 27.5.2013 č. j. VÚP 25114/2013 bylo GŘ NPÚ zažádáno o 
vyjádření k předmětné ploše Z170. 
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18. 

DOHODA 
KÚ JčK – ochrana ZPF 

4.6.2013 

Body dohody vč. řešení: 
1) zastavitelné plochy Z296 a Z297 v k. ú. 
Děbolín – obě zastavitelné plochy včetně 
proluky budou zahrnuty do ploch rezerv 
2) rozšíření lokality Z387 v k. ú. J. Hradec – 
rozšíření bude dotaženo až 
k navrhovanému koridoru pro cyklostezku, 
který je součástí stávajícího sjezdu 
k objektu plynového vedení 
3) zdůvodnění navýšení i úbytku 
zastavitelných ploch – textová část 
odůvodnění bude v příslušných kapitolách 
doplněna o text zdůvodňující nové zábory i 
úbytek záborů např. v plochách dopravy, 
výroby 
4) záborem ZPF nepřekračovat původní 
výměru – dojde k úpravě textové i tabulkové 
části odůvodnění, kde bude zcela použit 
Společný metodický pokyn MŽP a MMR, 
podle kterého již některé plochy nejsou 
zahrnovány do ploch záborů ZPF.  

Veškerá dohodnutá řešení budou respektována při zpracovávání další etapy 
návrhu ÚP JH.  

19. 

DOHODA 
NPÚ – generální 

ředitelství 
3.7.2013 

Dopisem ze dne 27.5.2013 č.j. VÚP 
25114/2013 bylo GŘ NPÚ požádáno o 
vyjádření k ploše označené v návrhu ÚP 
jako Z170. 
Rekce GŘ NPÚ byla doručena dne 3.7.2013 
č.j. NPÚ-310/45816/2013. Závěrem 
vyjádření je doporučení plochu Z170 
nezahrnout do ploch Bi, bydlení individuální 

O ploše a následných doporučeních NPÚ a GŘ NPÚ opětovně jednali členové 
výboru pro územní plán a to na jednání konaném dne 8. 7. 2013. Na tomto jednání 
bylo odhlasováno (stav hlasování 4-0-0) ponechání plochy Z170 v návrhu ÚP, 
s tím, že využití plochy bude podmíněno zpracováním územní studie, která bude 
řešit napojení na technickou a dopravní infrastrukturu a možný vzhled respektující 
území kolem kulturní památky sv. Jakub.  
Podle pokynů určeného zastupitele, bude plocha zmenšena o pozemek, který je 
v majetku města (p. č. 3110/2), který bude zahrnut do ploch ZP-veřejná zeleň 
parková.  

20. 

DOHODA 
MK 

3.7.2013 

MK bylo dopisem č.j. VÚP 23325/2013 ze 
dne 17.5.2013 zaslán návrh dohody, jak 
budou vypořádány požadavky uplatněné 
MK v etapě společného jednání (viz 
stanovisko č. 14). Body dohody jsou 
následující: 
1) Z483 – SM – plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské. Na pozemcích p. 
č. 1101/2 a 1184/2 v k. ú. J. Hradec nelze 
akceptovat požadavek na realizaci RD. 
Řešení: bude převzata zpracovaná studie 

Řešení vyplývající s dohody s MK budou plně respektována v textové a případně i 
v grafické části návrhu územního plánu.  
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ing. arch. J. Číly z roku 1999. Předmětné 
parcely budou zahrnuty do ploch ZZ-zeleň 
zahrad a záhumenků a nebudou určeny 
k realizaci RD. 
2) P5-SC-plocha smíšená obytná – bydlení 
centrální. MK požaduje zachovat stávající 
stav urbanizace území ve smyslu podmínek 
OP NKP Zámek Jindřichův Hradec. 
Řešení: hranice plochy P5 bude posunuta 
na hranici dle uvedené studie ing. arch. J. 
Číly z roku 1999. 
3) stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu 
- v území MPR je výšková hladina zástavby 
podřízena režimu památkové ochrany MPR, 
tzn. že nové stavby mohou vznikat pouze 
v historicky doložitelných polohách a 
původním objemu.  
Řešení: text bude uveden v kapitole týkající 
se ochrany hodnot, zejména MPR. 
Umísťování fotovoltaických a solárních 
panelů, a to i na objektech, je nežádoucí jak 
v památkově chráněných územích, ta i 
v územích památkových ochranných 
pásem.  
Řešení: text bude uveden v kapitole týkající 
se ochrany hodnot, zejména MPR.  

 

1.2 Vyhodnocení stanovisek DO k návrhu ÚP Jind řichův Hradec v etap ě dle §52 stavebního zákona – 3. ve řejné projednání 

Lhůta pro uplatnění stanovisek od 9. 9. 2013 do 24. 10. 2013. 

 
 Dotčené orgány Datum 

doru čení Obsah, požadavek Návrh na vyhodnocení 
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1. 
České dráhy 25.9.2013 

- podmínky uvedené ve stanovisku týkající se majetku, OP a obvodu 
dráhy, jejichž dotčení je třeba řešit s vlastníkem apod.  

 

- Tyto podmínky budou řešeny v navazujících 
řízeních a při přípravě konkrétních záměrů 

2. 

MěÚ JH 2.10.2013 

- připomínka pouze, že kompostárna pro město je u ČOV v Jindřichově 
Hradci, nikoli v areálu bývalého muničního skladu v k. ú. Dolní Radouň. 
- ostatní složky odboru životního prostředí nejsou dotčenými orgány a 
uvádějí kdo uplatňuje stanovisko k návrhu ÚP ORP 

- Připomínka bude respektována v textové 
části návrhu, v části týkající se koncepce 
nakládání s odpady.  

- V rámci oslovení dotčených orgánů byly 
osloveny i ty na něj se odkazuje MěÚ odbor 
životního prostředí 

3. 

MK 23.10.2013 
- Požadují vypuštění plochy Z170 
- Plochu PV – P54 považují za neetickou a zcela nevhodnou 

- Z170 bude z návrhu ÚP vypuštěna 
- Plocha P54 byla zahrnuta do ploch PV-

veřejné prostranství již v etapě společného 
jednání (které se konalo 15.4.2013). Při 
tomto jednání nebylo dotčeným orgánem 
upozorňováno ani ústně ani stanoviskem na 
nesouhlas s využitím plochy P54. 
V současné době probíhají přípravné práce 
pro realizaci plochy zeleně s možností 
parkování, v rámci těchto prací je intenzivně 
jednáno s orgánem památkové ochrany.  

4. EON 24.10.2013 Nemají dalších námitek  

5. 

Povodí Vltavy 24.10.2013 

- odkanalizování zastavěného území nebo nové zástavby doporučují řešit 
oddílnou kanalizací 
- požadují respektovat záplavové území 
- záměr situovaný v záplavovém území řešit s Povodím 
- požadují ponechat 6-8 m manipulačního prostoru podél vodních toků 
- v záplavovém území požadují ponechat trvalé travní porosty 
- ukládání odpadů má být řešeno v souladu s platnou legislativou 

- systém odkanalizování je v podrobnosti, kterou 
dovoluje ÚP řešen v textové části v kapitole 
koncepce likvidace odpadních vod.  
- záplavové území je v ÚP řešeno v maximální 
možné míře. Několik ploch, zasažených 
záplavovým územím má v podmínkách využití 
území podmínku respektování záplavového 
území, zejména podmínku nesituovat stavby 
v záplavovém území.  
- v navazujícím řízení je Povodí dotčeným 
orgánem, nebo jiným účastníkem řízení 
- manipulační plocha 6-8 m je nad podrobnost 
územního plánu, který je zpracováván v měřítku 
1:5000 
- podél vodních toků jsou trvalé travní porosty 
upřednostňovány v rámci podmínek využití ploch 
s rozdílným způsobem využití 
- ukládání odpadů bylo řešeno s příslušným 
dotčeným orgánem, výstupy tohoto řešení jsou 
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v ÚP obsaženy.  

 

  

1.3 Vyhodnocení stanovisek DO a krajského ú řadu k návrhu rozhodnutí o námitkách a k vypo řádání p řipomínek k ÚP Jind řichův Hradec v etap ě dle 
§53 stavebního zákona  

Žádost o stanoviska byla odeslána 31. 10. 2013, lhůta byla ukončena 4. 12. 2013. 

 
 Dotčené orgány Datum 

doru čení Obsah, požadavek Návrh na vyhodnocení 

1. MŽP – ochrana a 
využití nerostného 

bohatství 
5.11.2013 Nemá žádné připomínky  

2. SEI 12.11.2013 Souhlasí bez připomínek  
3. 

MěÚ JH - ŽP 22.11.2013 

O odpadech: nejsou připomínky 
O vodách: nejsou DO 
O ochraně přírody a krajiny: souhlasí s předloženým návrhem 
O ochraně ZPF: nejsou DO 
Lesní zákon: DO je RP KÚ 
O ochraně ovzduší: nejsou DO 

 

4. 

KÚ JčK - ŽP 26.11.2013 

Ochrana ZPF: souhlasí 
O posuzování vlivů na ŽP: nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů 
návrhu ÚP na ŽP. Není shledána nezbytnost komplexního posouzení 
vlivů na ŽP (SEA).  
O ochraně přírody a krajiny: KÚ JčK jako příslušný správní orgán – 
návrh rozhodnutí o námitkách nemůže mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a 
ptačích oblastí ležících na území v působnosti  KÚ JčK. 
Ostatní zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny: bez 
připomínek  
 

 

5. 
MO 2.12.2013 

Při realizaci záměru dle námitky č. 29 (firma Staviservis, vlastník 
pozemků č. 3860/316 a 3859/5 v k. ú. Jindřichův Hradec, požaduje 
zařazení uvedených parcel do ploch vhodných pro realizaci mycí linky 

Řízení o umístění stavby, tedy realizaci záměru STK či 
mycí linky se bude zcela řídit platnou legislativou. MO 
jako vlastník sousední parcely bude účastníkem řízení. 
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a STK) požadují předložení projektové dokumentace k závaznému 
stanovisku. 
S dalším návrhem vypořádání námitek MO souhlasí bez připomínek. 

Realizace záměru, předložení projektové dokumentace a 
samotné stavební řízení, je mimo působnost územně 
plánovací dokumentace.  

6. KÚ JčK - OREG 2.12.2013 Bez připomínek  

7. 

KHS 2.12.2013 

Celkový souhlas vázán na splnění následujícího: 
- Musí dojít k úpravě návrhu rozhodnutí o námitce č. 198 a 

připomínce č. 4. Odůvodnění nevyhovění námitce s ohledem na 
hlukové zatížení území není možné 

- Musí být upraven návrh rozhodnutí o námitkách č. 8, 143 a 144 – 
stávající plocha pro bydlení musí být zanesena do stavu a 
návrhové plochy pro bydlení mohou být zvětšeny 

 
 
 
 
 
 
 
- Musí být upraven návrh rozhodnutí o námitce č. 194, námitce 

nelze vyhovět v celém rozsahu 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Musí být dořešeno bezproblémové dopravní napojení všech 

návrhových ploch pro bydlení na pravém břehu řeky v Horním 
Žďáru tak, aby nedocházelo k obtěžování chráněných prostor 
nadlimitním hlukem z dopravy 

 
- Znění návrhu rozhodnutí o námitce a vypořádání 

připomínky bylo upraveno v souladu s požadavkem. 
- Pozemky č. 93 a 13/8, v souladu se stavem jsou 

zahrnuty do ploch určených pro bydlení stav. 
Ostatní pozemky v námitce jsou zahrnuty do ploch 
VS-smíšené výroby, podle současného využití i 
podle postavení ke stávajícím objektům VS, severní 
část celé lokality je odcloněna navrhovanou plochou 
izolační zeleně a je určena pro výstavbu rodinných 
domů – je zahrnuta do plochy bydlení smíšené 
městské – návrh 

- Předmětem námitky č. 194 je zahrnutí pozemků č. 
3068/39, 3068/43 a 3068/44 v k. ú. J. H. do ploch 
určených pro bydlení. Pozemky byly změnou č. 20 
určeny pro výstavbu RD, v souladu s tím byl i objekt 
pro bydlení realizován. Mezi uvedenou plochou a 
elektrorozvodnou je ponechán pás izolační zeleně. 
Při případné realizaci staveb na pozemku poblíž 
elektrorozvodny bude nutné stanovisko 
provozovatele elektrorozvodny.  

- Tento bod se týká zejména lokality zahrnuté do 
zastavitelných ploch pro bydlení – Z140 Z395, Z397 
a Z138. Tyto lokality je možné dopravně napojit jak 
se stávajících komunikací v Horním Žďáru, tak 
komunikací vedoucí kolem Nežárky z oblasti 
Lišného Dvora v Jindřichově Hradci. Zde by však 
muselo dojít k úpravě dopravního značení a 
případně k úpravě stávajících komunikací na 
parametry požadované platnou legislativou. Toto je 
však nad podrobnost řešitelnou v ÚP. 
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2. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 

BH Označení plochy s rozdílným způsobem využití; bydlení – v bytových domech 

BI Označení plochy s rozdílným způsobem využití; bydlení – v rodinných domech 

CO Civilní obrana 

CZT Centrální zásobování teplem 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

ČOV Čistírna odpadních vod 

D Označení veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury dle ZÚR JčK 

DL Označení plochy s rozdílným způsobem využití; plocha dopravní infrastruktury - letecká doprava 

DP Označení plochy s rozdílným způsobem využití; plocha dopravní infrastruktury - doprava v klidu 

DS Označení plochy s rozdílným způsobem využití; plocha dopravní infrastruktury - silniční doprava 

DZ Označení plochy s rozdílným způsobem využití; plocha dopravní infrastruktury - drážní doprava 

E Označení plochy s rozdílným způsobem využití; plocha přírodní 

EVL Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 

IOP Integrovaný operační program 

JčK Jihočeský kraj 

KHS Krajská hygienická stanice 

KT Označení koridorů technické infrastruktury - návrh 

k.ú. Katastrální území 

KÚ JčK Krajský úřad Jihočeského kraje 

L Označení plochy s rozdílným způsobem využití;  plocha lesní 

MěÚ JH Městský úřad Jindřichův Hradec 

MK Ministerstvo kultury 

MO Ministerstvo obrany 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NK Označení plochy s rozdílným způsobem využití; plocha smíšené nezastavěného území - krajinná 
zeleň 

NTL Nízkotlaký plynovod 
NZ Označení plochy s rozdílným způsobem využití; plocha smíšené nezastavěného území 

– plocha zemědělská 

NP Nadzemní podlaží 

NPÚ Národní památkový ústav 

OH Označení plochy s rozdílným způsobem využití; veřejná pohřebiště 

OK Označení plochy s rozdílným způsobem využití; občanské vybavení komerční 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OS  Označení plochy s rozdílným způsobem využití; plochy sportu 

OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší  

OV Označení plochy s rozdílným způsobem využití; občanské vybavení veřejné 

P Označení plochy s rozdílným způsobem využití; plocha zemědělská 

P9 (1-3) Označení ploch a koridorů občanského vybavení s možností uplatnění předkupního práva dle 
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§101 SZ 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR ČR 
2008 

Politika územního rozvoje České republiky  z r. 2008 

PV Označení plochy s rozdílným způsobem využití; plochy veřejných prostranství 

PV (1-3) Označení ploch a koridorů veřejného prostranství s možností uplatnění předkupního práva dle 
§101 SZ 

R Označení ploch a koridorů územní rezervy 

RBC Regionální biocentrum (ÚSES) 

RBK Regionální biokoridor (ÚSES) 

RH Označení plochy s rozdílným způsobem využití; rekreace hromadná 

RM Rada města 

RR Označení plochy s rozdílným způsobem využití; rekreace rodinná 

RS Označení plochy s rozdílným způsobem využití; rekreace smíšená 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

RX Označení plochy s rozdílným způsobem využití; rekreace se specifickým využitím 

RZ Označení plochy s rozdílným způsobem využití; zahrádkářské osady 

SC Označení plochy s rozdílným způsobem využití; bydlení – smíšené centrální 

SEKM Systému evidence kontaminovaných míst 

SM Označení plochy s rozdílným způsobem využití; bydlení – smíšené městské 

SNÚ Smíšené nezastavitelné území 

STL Středotlaký plynovod 

SÚS Správa a údržba silnic 

SV Označení plochy s rozdílným způsobem využití; bydlení – smíšené venkovské 

SZ Zákon č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

T Označení plochy s rozdílným způsobem využití; plocha technické infrastruktury 

ÚAN Území s výskytem archeologických nálezů 

ÚAP Územně analytické podklady 

ÚP  Územní plán  

ÚPD Územně plánovací dokumentace 

ÚPM Územní plán města 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

ÚSOP Ústřední seznam ochrany přírody 

UV Usnesení vlády 

V Označení veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury dle ZÚR JčK 

VB Označení věcného břemene 

VD Označení veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury  

VDJ Vodojem 

VKP Významný krajinný prvek 

VO Označení veřejně prospěšné stavby občanského vybavení  

VT Označení veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury  

VF Označení plochy s rozdílným způsobem využití; plochy výroby a skladování - fotovoltaické 
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elektrárny 

VN Vysoké napětí 

VP Označení plochy s rozdílným způsobem využití; plochy výroby a skladování - průmyslová výroba 

VP1 (-4) Označení veřejně prospěšného opatření ke snížení ohrožení povodněmi 

VT Označení veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury 

VTL Vysokotlaký plynovod 

VVTL Velmi vysokotlaký plynovod 

VZ Označení plochy s rozdílným způsobem využití; plochy výroby a skladování - zemědělská a 
lesnická výroba, rybářství 

VPO Veřejně prospěšné opatření 

VPS Veřejně prospěšná stavba 

VS Označení plochy s rozdílným způsobem využití; plochy smíšení výrobní 

VTL Vysokotlaký plynovod 

VUSS Vojenská ubytovací a stavební správa 

VVN Velmi vysoké napětí 

VVTL Velmi vysokotlaký plynovod 

W Označení plochy s rozdílným způsobem využití; plochy vodní a vodohospodářské 

XA Označení plochy s rozdílným způsobem využití;  plochy specifické - plocha armády 

Z Označení zastavitelné plochy 

ZD Zemědělské družstvo 

ZI Označení plochy s rozdílným způsobem využití; sídelní zeleň - veřejná zeleň izolační a ostatní 

ZM Zastupitelstvo města 

ZP Označení plochy s rozdílným způsobem využití; sídelní zeleň - veřejná zeleň parková 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZÚR  Zásady územního rozvoje  

ZZ Označení plochy s rozdílným způsobem využití; sídelní zeleň - zeleň zahrad a sadů 

ŽP Životní prostředí 

žst. Železniční stanice 

žzst. Železniční zastávka 
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3. VYSVĚTLENÍ VYBRANÝCH POJM Ů 

 

Cenzová domácnost Společně bydlící a hospodařící lidé, kteří jsou navíc spojeni příbuzenskými 
vztahy 

Hmotová skladba Uspořádání objektu v daném prostoru 

Měřítko prostoru Poměr mezi rozměry vnímaného prostoru a rozměry staveb a jejich členění 
(římsy, balkony, lodžie, okna, dveře) 

Měřítko prostoru v krajin ě Poměry výškového utváření terénu členění cestami, vodními toky, plochami 
polí, lesů a krajinné zeleně 

Přírodní dominanta Výrazný vrchol v krajině, strom, skupina stromů, skála 

Stavební dominanta Stavba, která vyniká (případně výškou) nad okolní zástavbu, je viditelná 
z dálkových pohledů 

Stupeň automobilizace Poměr počtu obyvatel určitého územního celku na jeden osobní automobil. 

Tvarosloví hmot Vizuální a prostorové členění objektů podle funkcí 

Výšková hladiny staveb Podlažnost, výška staveb (případně měřená ke hřebeni střechy) 

 


