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ÚVOD 

Cílem Regulačního plánu městské památkové rezervace Jindřichův Hradec (dále jen „regulační 
plán“) je navrhnout takové řešení, které postihne územně plánovací problematiku na ploše 
řešeného území Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec (dále jen „MPR“) v souladu se 
schválenou nadřazenou územně plánovací dokumentací města. Územní plán Jindřichova Hradce 
stabilizuje charakteristické osídlení města, vymezuje plochy potřebné k jeho rozvoji a současně 
řeší nové využití ploch určených k obnově. 

Regulační plán v podrobnostech a detailech údajů vázaných na jednotlivá popisná čísla a 
parcelní čísla objektů resp. ostatních nezastavěných ploch rozvíjí a potvrzuje územním plánem 
stanovenou koncepci města pro zachování a podpoření charakteru, struktury a měřítka 
městského osídlení MPR. 

 Regulační plán vytváří podmínky pro neodkladné práce na záchranu ohrožených objektů 
a souborů, které se podílejí na památkové podstatě MPR (jde např. o opravy střech, klempířských 
prvků a komínů, odstranění stavebně technických závad, např. vlhkosti, a statické zabezpečení), 
a nezbytné opravy technické infrastruktury, obnovu systémů technické infrastruktury, provádění 
oprav, modernizací, obnovy a pravidelné údržby domovního a bytového fondu jednotlivých 
objektů i jejich souborů. Přitom zajišťuje zachování památkových hodnot a využití objektů a 
souborů ke vhodným účelům v souladu se zásadami státní památkové péče a péči o 
urbanistickou a architektonickou úroveň prostředí, včetně vzhledu města a jeho charakteru. 
Připravuje obnovu a úpravy vnějších prostranství (ulic, náměstí, parků) včetně jejich vybavení 
malou architekturou a zelení a řešení dopravního systému. Vytváří podmínky proti vylidňování 
MPR a pro zachování nebo vznik provozů, které vytvářejí pracovní příležitosti pro obyvatele 
města a jeho okolí, uspokojují potřeby obyvatel i návštěvníků a přiměřeně využívají vhodné 
objekty obnovovaných památek. Vytváří podmínky pro péči o kvalitu přírodních složek životního 
prostředí a jeho ekologickou stabilitu. 

Součástí řešeného území jsou plochy zeleně – zahrady, parky, krajinná zeleň a vodní 
plochy.  

Regulační plán je koncepcí pro realizační programy, jako jsou Program regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón nebo Program záchrany 
architektonického dědictví. 

Základním principem uplatněným v regulačním plánu je ochrana MPR jako jedinečného 
urbanistického celku se zhodnocením historického stavebního fondu historického jádra, jako 
součásti širšího společenského, kulturního a obchodního centra Jindřichova Hradce, 
s neopominutelnou úlohou bydlení.  

Dochovaná urbánní struktura i jednotlivé objekty uvnitř řešeného území představují 
významné historické a umělecké hodnoty, které regulační plán zachovává, potvrzuje a stanoví 
podmínky k jejich dalšímu zhodnocení. 

Prioritně musí být dodržena původní historická parcelace. Na nábřeží Ladislava Stehny se 
za historickou parcelaci považuje vedení nábřežní komunikace. 

V následujících kapitolách jsou uvedeny další zásady a podmínky ochrany hodnot 
památkově chráněného území. 
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1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY 

Území řešené regulačním plánem je dáno rozsahem Městské památkové rezervace Jindřichův 
Hradec (dále jen „MPR“). Hranice MPR a podmínky ochrany viz výnos ministerstva kultury ze dne 
31. 8. 1961 č. j. 36568/61- V/2. Tento výnos byl v roce 1989 nahrazen výnosem ministra kultury 
ČSR čj. 16417/87-VI/1 ze dne 12. 12. 1987. 

Rozsah MPR, který měří 20,82 ha, je vymezen hranicí, vedenou na severní straně centra 
podél Husových sadů a po vnějším obvodu opevnění k Vajgaru a podél jeho břehu a Vajgarského 
mostu, přechází Vídeňskou ulici a po jihovýchodním břehu malého Vajgaru a zájezku k ústí do 
Nežárky. Po západním břehu Nežárky vede hranice k severozápadnímu okraji městského 
opevnění a podél č.p. 114 zpět k Husovým sadům. 

 Hranice řešeného území je vyznačena ve všech výkresech grafické části. 

 

2 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ 

Tento regulační plán nevymezuje nové pozemky a nenahrazuje územní rozhodnutí o dělení nebo 
scelování pozemků ani jiná územní rozhodnutí. 

Způsob využití pozemků je určen platným územním plánem Jindřichův Hradec, resp. 
podmínkami využití jeho jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy podle způsobu 
využití jsou vyznačeny v regulačním plánu – Hlavním výkresu - Funkční regulace. Územní plán je 
pro regulační plán nadřazenou dokumentací, se kterou je regulační plán vždy v souladu. Pokud 
by změnou územního plánu došlo ke změně podmínek nebo způsobu využití části řešeného 
území, nelze rozhodovat podle částí regulačního plánu, které by byly s platným územním plánem 
v rozporu. V takovém případě je nutné bezodkladně pořídit změnu regulačního plánu.  

Regulační plán v souladu s § 61 odst. 1 stavebního zákona zpřesňuje podmínky využití 
ploch do podrobnosti jednotlivých pozemků a v určitých případech tyto podmínky zpřísňuje 
v zájmu ochrany urbanistických, architektonických a přírodních hodnot řešeného území. Podrobné 
podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území jsou obsaženy v kapitole č. 4. 

Z hlediska podrobnosti řešení regulačním plánem jsou rozlišovány pozemky zastavěné a 
zastavitelné budovami (pozemními objekty) a pozemky nezastavitelné budovami, jsou jimi např. 
plochy městské zeleně, komunikace a dvorky. Nezbytně nutná je ochrana veřejných prostranství. 

           V případě vysoce stabilizovaného území MPR je vymezení zastavitelných ploch budovami 
přímo dáno  půdorysem budov, které tvoří základní urbanistickou strukturu. Dodržení původního 
rozsahu a členitosti základní urbanistické struktury je nezbytnou podmínkou v regulačních 
zásadách využití území.  Regulační plán pracuje s měřítky plánů 1:1000, umožňuje vyznačení 
obrysů půdorysů jednotlivých objektů i s nimi funkčně souvisejících  nezastavitelných ploch. To 
dává podmínky pro zachování celkové hmotové skladby a také členitosti zástavby jednotlivými 
objekty.  

Vzhledem k měřítku dané struktury je nepřípustné  stavby přestavovat formou scelování 
sousedních objektů nebo dokonce vytváření  monobloků zastavujících navíc také pozemky 
přilehlých dvorů nebo zahrad. 

 

Zásady prostorového uspořádání území: 

2.1 Urbanismus: 

 1. Zachovat půdorysný i panoramatický obraz a stabilní urbanisticko-architektonickou 
strukturu MPR, fronty zástavby, zdi a  opevnění. 
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2. Zachovat stavební čáry, uliční čáry, objemy budov, fronty zástavby, zdi a zbytky 
opevnění a dochovanou historickou parcelaci v MPR. Nepřipustit výstavbu nových objektů na 
nezastavitelných plochách. Nepřípustná je výstavba samostatných objektů (např. prodejních 
stánků) uvnitř MPR, stejně jako novodobých přístaveb na pěších komunikacích mimo rámec bloku 
daný stavebními a uličními čarami. Nepřípustná je výstavba zasahující do prostoru podloubí a 
zneprůchodňující podloubí. 

 

 2.2 Architektura, budovy a zastavitelné plochy (viz Hlavní výkres - Prostorová 
regulace): 

1. Zejména respektovat objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, 
stavební, architektonickou strukturu, historickou dispozici a konstrukci (klenby apod.) a jejich 
vzhled včetně forem architektonických prvků a článků a historické výzdoby sochařské, malířské a 
štukatérské, materiálů a barevnosti fasád dle požadavků státní památkové péče. Nepřipustit 
znehodnocení hmotné podstaty nebo i jen vzhledu veškerých objektů a veřejných prostranství 
v MPR aplikací novodobých funkčně nesouvisejících cizorodých prvků. 

 2. Respektovat výškovou hladinu zástavby v MPR, tj. absolutní výšku hřebene střech 
s tolerancí konstrukce, sklon a tvar střech památkově chráněných budov i ostatních objektů v 
MPR v souladu s hodnotami území. 

 3. Zachovat, postupně obnovovat a v kontextu historického prostředí citlivě dotvářet 
materiálovou strukturu a vzhled povrchů nezastavitelných ploch, komunikací a veřejných 
prostranství v MPR za užití původních tradičních materiálů. 

     4. U nových staveb, případně dostaveb na volných prolukách – vycházet z historických 
map (např. map stabilního katastru).  

 

2.3 Nezastavitelné plochy – zeleň (viz Hlavní výkres - Prostorová regulace): 

 Zachovat, průběžně obnovovat a doplňovat plochy veřejné i neveřejné zeleně v MPR a to 
jak z hlediska plošného zastoupení, tak i prostorového uspořádání a vhodné druhové skladby. 

Uplatnění zeleně v řešeném území: 

Kromě specifických funkčních ploch zeleně má uplatnění ve vazbách na: 

− Zeleň veřejně přístupných ploch a parků 

− Zámecká nádvoří 

 Vegetační složení zeleně v areálu Zámku regulační plán neřeší. 

Obnova zámeckého areálu včetně vegetační složky (zeleně) podléhá režimu ochrany a 
péče o národní kulturní památku Zámek Jindřichův Hradec na základě zákona č. 20/1987 Sb. o 
státní památkové péči v platném znění. 

− Zeleň historických nádvoří a zahrad 

Venkovní relaxační a respirační plochy vázané na historické areály muzeí a škol 
s vymezeným přístupem veřejnosti, zejména v souvislosti s návštěvou muzeálních expozic, 
výstav, speciálních akcí, příp. se školní docházkou. 

Utváření ploch zpravidla v kombinaci nízké zeleně ve vazbě komunikací (chodníčků) na 
architektonickou kompozici podle charakteru prostředí s uplatněním drobné architektury a 
výtvarných prvků. 

− Zeleň hradebního pásu  
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Hradební pás je veřejným prostranstvím. Regulační plán přesně nestanoví rozložení prvků 
zeleně, ponechává volnost řešení veřejnosti přístupného prostoru. Podmíněně jsou přípustné 
úpravy za účelem zajištění údržby hradeb. 

Předpoklad uplatnění nízké zeleně po konverzi užívání prostoru s redukcí rozsahu staveb. 
Existující vazba na kulturně společenské zařízení „Střelnice“ předpokládá občasné využití menší 
části plochy při konání akcí pro parkování (v grafické části Hlavního výkresu - Funkční regulace, 
označeno jako PVp2).  

− Zeleň soukromých zahrad 

Uspořádání podle soukromých potřeb vlastníků, zejména přilehlých domů pro bydlení.  

 

2.4. Funkční využití ploch (viz Hlavní výkres - Funkční regulace) 

Plochy zastavěné budovami: 

Podmínky funkčního využití budov a stavebních parcel jsou stanoveny v souladu s platným 
ÚP pro plochy s rozdílným způsobem využití.  

 Podmínky funkčního využití objektů a zastavitelných pozemků jsou stanoveny v textové 
části a vyznačeny v Hlavním výkresu - Funkční regulace barevným grafickým pojednáním ploch a 
funkčními kódy.  

V plochách jsou situovány bytové a nebytové objekty podle možností daných ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

SC      Bydlení – smíšené centrální. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ   

OV Občanské vybavení veřejné. 

 

Plochy nezastavěné budovami: 

Podmínky funkčního využití nezastavěných a nezastavitelných pozemků budovami jsou 
stanoveny v textové části a vyznačeny v Hlavním výkresu - Funkční regulace barevným grafickým 
pojednáním ploch a funkčními kódy, zatřídění komunikací je vyznačeno barevnými linkami 
v osách komunikací. 

ZP   Veřejná zeleň parková     

ZI    Veřejná zeleň izolační a ostatní     

E  Plochy přírodní     

VV    Plochy vodní a vodohospodářské    

DS Dopravní infrastruktura – silniční 

PV Veřejná prostranství 

PVp    Plochy veřejných prostranství s možností parkování osobních automobilů 

   

  Plochy komunikací 

  Zatřídění komunikací: 

- Místní komunikace obslužné (hlavní) 
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- Místní komunikace obslužné – zóna dopravního omezení MPR   

- Komunikace se zklidněným režimem – pěší zóna 

- Pěší přístupnost vnitrobloků, průchody 

- Cyklistické trasy 

 

Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Podrobné podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb jsou obsaženy v kap. 10. 

Přípustnost je ve všech případech podmíněna nepřekročením limitů, daných právními 
předpisy. 

Kde není uvedeno jinak, pak podmíněnou přípustností se míní přípustnost z hlediska 
dotčeného orgánu památkové péče. Toto platí pro všechny kapitoly výroku.  

 Regulační plán vymezuje charakteristické bloky zástavby sloužící k identifikaci a popisu 
území. Grafické vymezení bloků je obsaženo v pravém spodním rohu všech výkresů. 
Charakteristika těchto bloků je obsažena v textové části Odůvodnění, (kapitola „Charateristika 
bloků“ Odůvodnění str. 24). 

Kódy typů ploch používané v tomto regulačním plánu odpovídají i svým významem kódům 
použitým v územním plánu, podmínky využití ploch jsou doplněny – zpřesněny pro potřeby 
regulačního plánu: 

  

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ   

  SC      Bydlení – smíšené centrální  

Hlavní využití: 

- Plochy smíšené obytné. 

Přípustné:  

- pozemky bydlení, pozemky staveb a zařízení občanského vybavení,  

- komerční zařízení do výměry 200 m2  stavby, 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, 

- oddílná kanalizace. 

Podmíněně přípustné: 

- pozemky stávajících staveb pro bydlení je možno změnit na smíšené využití za podmínky, že  
zůstane zachována minimálně polovina podlažní plochy pro bydlení, 

- stavby a zařízení (např. služeb, zázemí ke stavbě hlavní) v případě, že svým provozováním a 
technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu 
prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území, 
a za podmínky, že budou splněny hygienické limity, 

- dopad případných negativních vlivů (hluk, prašnost, apod.) bude maximálně na hranici pozemku 
náležejícího k provozovně, 

- řešení parkovacích ploch pouze v nezbytném rozsahu, včetně parkovacího domu, 
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- stávající garáže a stávající drobné stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, které 
nenaruší památkové hodnoty v prostředí MPR, 

- jednotná kanalizace (v odůvodněných případech). 

Nepřípustné:  

- veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití. 

 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ    

OV Občanské vybavení veřejné  

Hlavní využití:  

- Plochy občanského vybavení. 

Přípustné: 

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro vzdělávání a výchovu, 
sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, 
vědu a výzkum, 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

- oddílná kanalizace, 

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně. 

Podmíněně přípustné: 

- bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele 
zařízení a za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku, 

- stávající garáže a stávající drobné stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, které 
nenaruší památkové hodnoty v prostředí MPR, 

- jednotná kanalizace (v odůvodněných případech). 

Nepřípustné: 

- veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití. 

 

  PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ    

  ZP   Veřejná zeleň parková              

Hlavní využití: 

- Plochy zeleně. 

Přípustné: 

- pozemky veřejně přístupné zeleně, 

- pozemky pro pěší a cyklostezky, 

- objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například altány, pergoly, veřejná WC, 
kiosky, dětská hřiště, vodní prvky a plochy, naučné stezky, 

-  oddílná kanalizace. 

Podmíněně přípustné: 

- veřejná prostranství v případě, že nedojde k potlačení funkce hlavní, 
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- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, obslužné komunikace v případě, že 
nedojde k potlačení hlavního využití a nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou 
slučitelné s odpočinkovými aktivitami, 

- jednotná kanalizace (v odůvodněných případech). 

Nepřípustné: 

- činnosti, děje a zařízení, které narušují bezpečný pohyb osob, kvalitu prostředí nebo takové 
důsledky vyvolávají druhotně, 

- veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití. 

 

  ZI    Veřejná zeleň izolační a ostatní  

Hlavní využití: 

- Plochy zeleně. 

Přípustné: 

- pozemky zeleně koncipované s důrazem na izolační a kompoziční funkci, 

- pozemky zeleně přírodního charakteru, 

- související dopravní a technická infrastruktura, 

- dětská hřiště, odpočinkové plochy, 

- vodní prvky a plochy, protipovodňová a protierozní opatření, revitalizace toků. 

Podmíněně přípustné: 

- veřejná prostranství, veřejná zeleň, zahrady v případě, že nedojde k potlačení funkce hlavní, 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, cyklistické a pěší stezky, obslužné 
komunikace v případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a nesnižují kvalitu prostředí ve 
vymezené ploše. 

Nepřípustné: 

- veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- šířka pásu zeleně minimálně 3 m. 

  

  E  PLOCHY PŘÍRODNÍ 

Hlavní využití:  

- Plochy přírodní.  

Přípustné:  

- současné využití (krajinná zeleň, vodní plochy a toky),  

- využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním 
podmínkám.  

Podmíněně přípustné:  

- pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, 
ČOV atd.; umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra,  

- trvalé travní porosty a extenzivní sady, podmínkou je zatravnění sadů a neoplocování pozemků.  
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Nepřípustné:  

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území 
zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s 
nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí 
těchto ploch v ÚSES,  

- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo 
územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich, bydlení, pobytová rekreace,  

- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin 
apod., mimo činností podmíněných,  

- veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití. 

 

  W    PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ    

Hlavní využití: 

- Plochy vodní a vodohospodářské. 

Přípustné: 

- vodní plochy, koryta vodních toků a jiné plochy, určené pro převažující vodohospodářské využití, 

- související dopravní a technická infrastruktura, 

- stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě jako přírodnímu 
živlu, 

- plochy sloužící pro udržení vody v krajině, revitalizaci vodních toků, 

- doprovodná a izolační zeleň, prvky ÚSES, krajinná zeleň, 

- plochy sloužící jako pláže, odpočívadla, stezky a trasy pro pěší a cyklisty, in-line bruslaře. 

Podmíněně přípustné: 

- činnosti a zařízení související s rybářstvím nebo nepobytovou rekreací v případě, že budou 
minimalizovány negativní dopady do vodního režimu – čistoty vod, 

- lávky přes vodní plochu pro pěší a cyklisty v případě že nebudou narušovat podmínky ochrany 
před záplavami a nezmenšovat průtočný profil. 

Nepřípustné:  

- veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití. 

 

PLOCHY DOPRAVY 

  DS dopravní infrastruktura – silniční 

Hlavní využití: 

- Plochy dopravní infrastruktury. 

Přípustné: 

- činnosti, děje a zařízení dopravní povahy, včetně napojení na stávající komunikace – místní 
komunikace obslužné, 

- náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, další terénní úpravy, protihluková opatření, opatření proti 
přívalovým dešťům apod., 

- oddílná kanalizace, 
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- zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla, 

- zařízení technické infrastruktury, 

- odstavná a parkovací stání, 

- pozemky sídelní zeleně, krajinná zeleň. 

Podmíněně přípustné: 

- stezky a trasy pro pěší a cyklisty za podmínky, že nebude snížená nebo narušena bezpečnost 
provozu, 

- jednotná kanalizace (v odůvodněných případech). 

Nepřípustné: 

- veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití. 

 

  PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

PV veřejná prostranství 

Hlavní využití: 

 - Plochy veřejných prostranství. 

Přípustné: 

- místní komunikace obslužné a zklidněné, 

- pozemky náměstí, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších, 

- zastávky a zálivy hromadné dopravy, 

- chodníky, cyklistické a pěší stezky včetně lávek přes vodní plochu, 

- odpočinkové plochy, dětská hřiště, 

- pozemky související sídelní zeleně, 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

- oddílná kanalizace. 

Podmíněně přípustné: 

- zařízení a aktivity přispívající k sociálním kontaktům, bezpečnému pohybu i odpočinku osob 
(např. altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním posezením, 
tržiště, lávky přes vodní plochy apod.) za podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem 
odpovídají významu a charakteru daného prostoru, 

- parkoviště a stání pro osobní vozidla, 

- jednotná kanalizace (v odůvodněných případech). 

Nepřípustné:  

- činnosti, děje a zařízení, které narušují bezpečný pohyb osob, kvalitu prostředí nebo takové 
důsledky vyvolávají druhotně, 

- veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití. 
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PVp    Plochy veřejných prostranství s možností parkování osobních automobilů 

Hlavní využití: 

- Graficky vymezené plochy na zpevněných plochách veřejných prostranství s možností parkování 
osobních automobilů. 

Přípustné: 

- pěší komunikace, 

- místní a účelové komunikace, 

- drobný městský mobiliář,  

- cyklostezky, cyklotrasy,  

- drobné plochy veřejné zeleně, ochranná zeleň,  

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Nepřípustné: 

- veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- zachování graficky vyznačeného rozsahu půdorysného uspořádání, bez nadzemních budov. 

 

3 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 

VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

Tento regulační plán nevymezuje plochy pro nové umístění staveb dopravní a technické 
infrastruktury. Nicméně umístění nutných staveb a zařízení infrastruktury v rámci jiných ploch a 
pozemků je podmíněně přípustné.  

 Regulační plán neuplatňuje specifické podmínky pro umístění a prostorové uspořádání 
staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich umísťování se řídí podmínkami 
územního plánu a příslušných technických norem. 

Součástí veřejné infrastruktury je dále veřejné občanské vybavení. Podmínky pro 
umísťování staveb a zařízení veřejného občanského vybavení stanovují funkční regulativy pro 
jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití. 

Další součástí veřejné infrastruktury jsou veřejná prostranství. Regulační plán tato 
prostranství vymezuje v plochách typu PV, PVp včetně příslušných podmínek jejich využití (viz 
kapitola 2.4.). Součástí veřejných prostranství mohou být i plochy veřejné zeleně (ZP, ZI) a plochy 
přírodní (E).  

 

 3.1 Obecné zásady  

Při rekonstrukci jednotlivých inženýrských sítí, ploch pro dopravu nebo regeneraci prostorů 
je třeba sdružovat inženýrské sítě do společných koridorů tak, aby ochranná pásma jednotlivých 
sítí minimálně zasahovala do ploch pro zeleň – aby minimálně omezovala použití hluboko 
kořenících rostlin, zejména stromů.  

Přípustné: 

- kanalizační síť je přípustné budovat a rekonstruovat jako oddělenou splaškovou a dešťovou. 

Podmíněně přípustné: 
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- doplňování nových vodovodních a kanalizačních přípojek, úseků vodovodů, oddílné kanalizace 
v souvislosti s  celkovou údržbou a regenerací sítí, za podmínky nenarušení historické struktury 
MPR,  

- napojení nových odběrních míst na ostatních druzích inženýrských sítí. (elektro, elektronické 
komunikace, telefon, plyn) v souvislosti s  celkovou údržbou a regenerací sítí, za podmínky 
nenarušení historické struktury MPR, 

- jen v odůvodněných případech je podmíněně přípustné rekonstruovat jednotnou kanalizaci. 

Nepřípustné:  

- úpravy či tvorba inženýrských sítí na úkor budov, zejména památek, vyvolávající změnu 
historické struktury. 

Na zpevněných plochách upřednostňovat úpravy povrchů umožňující zasakování srážkových vod. 

Chránit plochy stávající zeleně jako plochy nezastavitelné. 

 

3.2 Uspořádání dopravy 

V Hlavním výkresu - Funkční regulace jsou značeny trasy a plochy pro vedení 
komunikací příslušných funkčních kategorií. 

Přípustné: 

- v ulicích s dostatečnou šířkou a bez dalšího dopravního omezení parkování pouze po stranách 
vozovky. 

Podmíněně přípustné: 

- změny trasování a profilů, ovšem jen v nejnutnější míře a v rámci veřejného prostoru.  

Nepřípustné: 

- úpravy na úkor budov a dílčích pozemků v ulicích, vyvolávající změnu historické struktury, 

- parkovací stání zcela nebo zčásti na chodnících jsou vyloučena. 

V řešeném území se nachází a v Hlavním výkresu - Funkční regulace jsou uvedeny následující 
plochy: 

plochy komunikací a jejich rozlišení v řešeném území  

- trasy místních komunikací obslužných (hlavních) 

- místní komunikace obslužné (ostatní), zóna dopravního omezení v MPR 

- komunikace se zklidněným režimem (pěší zóna), 

nemotorová doprava 

- veřejná prostranství 

- pěší přístupnost vnitrobloků, průchody 

- cyklistické trasy,  

objekty a plochy statické dopravy 

- parkoviště   

- parkovací dům  

- parkování na komunikacích.  
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4 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ 

4.1 Obecné důvody, cíle a zásady památkové ochrany 

Ochrana kulturně historických hodnot (podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, a podle jeho prováděcích předpisů, zejména prohlašujících 
městskou památkovou rezervaci, národní kulturní památku, ochranné pásmo MPR, ochranné 
pásmo NKP a jednotlivé kulturní památky) a architektonického a urbanistického charakteru území 
MPR, včetně dalších hodnotných objektů dotvářejících charakter urbanizovaného území (viz 
Hlavní výkres - Kompoziční hodnoty zástavby MPR) je především předmětem prostorové stavební 
regulace tohoto regulačního plánu.  

Podmínky prostorové regulace, požadavky na zachování stávajících hodnotných staveb 
v jejich historickém objemu a architektuře, možnosti dostaveb, přístaveb a nástaveb a další prvky 
prostorové regulace jsou podrobně řešeny a stanoveny v této kapitole níže, v kapitole č. 10 a v 
Hlavním výkresu - Prostorová regulace. 

V Hlavním výkresu - Funkční regulace je vyznačeno funkční využití ploch v souladu s ÚP a 
dále jsou vyznačeny stavební objekty domovní zástavby podle významu, zachovalosti, autenticity, 
vnitřního uspořádání a konstrukcí v kategoriích: 

- Zámek Jindřichův Hradec se zámeckým pivovarem a mlýnem.  

 - Stavebně a historicky významné objekty.  

 - Ostatní objekty. 

 - Doplňkové objekty. 

- Objekty ke zbourání. 

- Dochované části městského opevnění. 

4.1.1 Archeologické památky a území: 

• Celá MPR včetně okolního území je územím s archeologickými nálezy, tj. územím 
archeologického zájmu. 

Přednostní ochrana a údržba archeologických prvků (nálezů) nejlépe na původním místě v 
zemi tj. s minimalizací všech destruktivních zásahů. 

Při veškerých zemních pracích je nutno zajistit archeologický dohled a možnost záchranného 
archeologického výzkumu. 

Nejvýznamnější archeologické nálezy mohou vést ke změně územního rozhodnutí nebo 
stavebního povolení a změně projektu nebo dokonce k zastavení výstavby. 

4.1.2  Ochrana nemovitých kulturních památek a památkových území: 

• Městská památková rezervace 

Hranice MPR a podmínky ochrany viz výnos ministerstva kultury ze dne 31.8.1961 č.j. 
36568/61-VI/1. 

Rozsah je patrný z grafických příloh, shoduje se s rozsahem řešeného území. 
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MPR je nutno chránit jako celek s jedinečným urbanistickým a architektonickým charakterem, kde 
vedle evidovaných památek je nutné chránit všechny charakteristické části urbanistické struktury, 
architektonické tvarosloví a detaily. Zevně je MPR chráněna ochranným pásmem. 

• Ochranné pásmo MPR  

bylo stanoveno Rozhodnutím OK  ONV v Jindřichově Hradci dne 11.12. 1987, č.j. 1778404/5-
87/kult. Rozsah je vyznačen na Výkresu Širší vztahy č.3 Odůvodnění. 

• NKP Zámek Jindřichův Hradec 

Nařízení vlády č. 262/1995 Sb. ze dne 16.8.1995 o prohlášení a zrušení prohlášení 
některých kulturních památek za národní kulturní památky, a Nařízení vlády č. 336/2002 Sb. ze 
dne 19.6.2002, 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. 

Předmětem ochrany NKP Zámek Jindřichův Hradec jsou: 

• areál, kat. č. 1000147769 – zámek   
• areál, kat. č. 1000143925 – zámecký  pivovar s mlýnem 
• objekt, kat. č. 1000127957 – koželužna 
• areál, kat. č. 1000136786 – koželužna 
• areál, kat. č. 1000129840 – městské opevnění 

• Ochranné pásmo NKP Zámek Jindřichův Hradec 

Podle rozhodnutí o ochranném pásmu NKP Zámku Jindřichův Hradec MěstNV 
v Jindřichově Hradci ze dne 19.1.1983 a rozhodnutí ONV v Jindřichově Hradci č. 1040/82-328/3-
468, o vymezení ochranného pásma areálu státního zámku v Jindřichově Hradci ochranné pásmo 
zahrnuje část území MPR. Na území tohoto ochranného pásma jsou zvláště chráněny všechny 
kulturní památky a všechny prostorové vztahy týkající se NKP Zámku Jindřichův Hradec. Jde 
zejména o: pohledy a průhledy, viditelnost a nerušenost panoramatu a siluet, rozmístění 
vyhlídkových bodů a cest a vyloučení pohledových souvislostí s eventuální cizorodou novou 
výstavbou na území ochranného pásma. Jinak platí podmínky uvedené u MPR. 

4.1.3 Ostatní památkový fond: 

 Kromě památek uvedených v Ústředním seznamu kulturních památek  je  nutno zajistit 
ochranu a údržbu i dalších hodnotných objektů dotvářejících charakter urbanizovaného území (viz 
Hlavní výkres - Kompoziční hodnoty zástavby MPR).  

4.1.4 Ochrana dálkových pohledů na panorama historické části města:  

je věcí ÚP, který řeší přilehlé území, včetně ochranného pásma MPR. Dálkové pohledy 
jsou v regulačním plánu informativně zakresleny ve Výkrese Širší vztahy č.3 Odůvodnění.  

 Cílem je zachování prostorových kompozičních účinků dominant města, uplatňujících se v 
dálkových pohledech. Hlavní směry pohledů jsou vyznačeny na Hlavním výkresu – Prostorová 
regulace. Závazné je zachování průhledů a panoramat viditelných ze stanovišť uvnitř a na obvodu 
MPR.  

 Místa výhledů jsou s ohledem na kompozici městské struktury a hierarchii objektů detailně 
zakresleny v Hlavním výkresu - Kompoziční hodnoty zástavby MPR. Místa hlavních výhledů a 
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hlavních pohledových směrů by neměla být narušována budoucími stavebními akcemi 
v Jindřichově Hradci. 

4.1.5 Ochrana kompozičních hodnot zástavby: 

Výkres části regulačního plánu Hlavní výkres - Kompoziční hodnoty zástavby MPR znázorňuje 
charakteristické celky MPR: 

1)    Areál hradu a zámku 

2)    Panorama přes Malý Vajgar 

3)    Panorama přes Velký Vajgar 

4)    Most s prostorovými vztahy 

5)    Náměstí  Míru s měšťanskými domy,  Panskou a Svatojánskou ulicí 

6)   Část Masarykova náměstí a Husovy sady včetně front domů postavených na      
 fortifikaci 

7)    Dobrovského náměstí  

8)    Pivovar a mlýn 

9)    Soubor Jesuitské koleje, semináře (muzea) a Nežárecké brány 

10)  Náměstí Za kostelem 

11) Koželužské domy a Teinitzerovy dílny 

12) Areál Minoritského kláštera 

13) Charakteristické bloky po obou stranách Panské ulice 

14) Zákostelní čtvrť 

15) Vnitřní část opevnění 

16) Příslušná část nábřeží Vajgaru 

Tyto celky by si měly svůj specifický charakter zachovat a každou obnovou staveb nebo 
nezbytnými doplňky posilovat. 

 

4.2 Dostavby, konverze, obnova   

Řešené území je rozděleno do bloků č. 1-10 

Blok č. 1 

Obsahuje: Zámek, pivovar, mlýn, zástavbu mezi ulicemi Pod Hradem, Mlýnskou, 
nábřežím Malého Vajgaru, Dobrovského náměstím, Smetanovou ulicí a Balbínovým 
náměstím. 
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Obnova pivovaru, zčásti vyhořelého v roce 2011 je prvořadým úkolem obnovy v bloku č. 1. 
Musí se tak stát s respektem k hodnotě této památky (součást nemovité národní kulturní 
památky Zámek Jindřichův Hradec), avšak s maximální snahou o adaptaci a oživení. 
Tento regulační plán stanovuje pouze požadavek na celoměstský či nadměstský význam 
budoucí náplně objektu. Nestanovuje žádná omezení, pokud se v budoucnu najde řešení, 
respektující statut památky a umožňující její oživení a zapojení do organismu města. 
Dokonce ani odůvodněné výjimečné použití novotvarů a doplnění objemu stavby 
z provozních důvodů nesmí být dopředu zavrženo a musí být legitimním předmětem 
diskuse.  

Podmínkou je zpracování architektonické studie a její schválení. 

Přípustné: 

- na nádvořích mohou probíhat veřejné společenské akce, koncerty, divadelní představení 
apod., která mohou mít i rozličné půdorysné uspořádání staveb a zařízení a budou 
umístěny vždy jen po dobu akce. 

Nepřípustné:  

- formy kapacitního výrobního zařízení a skladů, které mohou obtěžovat okolí např. 
hlukem a jsou závislé na těžké dopravě, která zde nesmí být provozována. 

 

Blok č. 2 

Obsahuje: zástavbu mezi ulicí Pod Hradem od Nežáreckého mostu, řekou Nežárkou 
a Mlýnským náhonem. 

Stabilizovaný stav domovní zástavby bez nutnosti dostavby, konverze, obnovy, 
prostorových nebo funkčních změn.  

 

Blok č. 3 

Obsahuje: zástavbu mezi náměstím Míru, ulicí Komenského, Balbínovým náměstím, 
Smetanovou ulicí, Dobrovského náměstím a západní hranicí bloku č. 4. 

Dostavba na místě původních dvou objektů č.p. 13 a 14 (na parcele č. 1235/9) pro bydlení, 
v minulosti zbouraných, na funkční ploše SC Bydlení – smíšené centrální, o stejném 
půdorysu a objemu jako v minulosti, včetně připomenutí dvou původních domů a 
původních tvarů střech.  

- Maximální zastavěnost pozemku je dána půdorysným vyznačením na Hlavním výkresu -
Prostorová regulace. 

- Průčelní zdi obou původních domů na parcele č. 1235/9, které jsou kulturní památkou, 
zůstanou zachovány. 

- Výška korunní římsy je dána dochovaným průčelím dvou zdí s římsou orientovanou do 
Komenského ulice.  

- Maximální výška hřebenu je dána konstrukcí sedlového zastřešení v požadovaném sklonu 
35 – 45o. 

- Dostavba je podmíněna zpracováním architektonické studie a jejím schválením. 

- Dostavba v Komenského ulici je podmíněna vyřešením hluku ve venkovních prostorech. 

Podmíněně přípustné: 

- Funkce parkovacího domu za splnění všech výše uvedených podmínek. 
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Blok č. 4 

Obsahuje: zástavbu v jižní části náměstí Míru mezi rybníkem Malý Vajgar, Rybniční 
ulicí, náměstím Míru a východní hranicí bloku č. 3. 

Stabilizovaný stav domovní zástavby bez nutnosti dostavby, konverze, obnovy, 
prostorových nebo funkčních změn.  

 

Blok č. 5 

Obsahuje: jihovýchodní část zástavby kolem náměstí Míru mezi nábřežím Ladislava 
Stehny, krátkým úsekem ulice Štítného, Svatojánskou ulicí a náměstím Míru. 

Dostavba domu pro bydlení na funkční ploše SC Bydlení – smíšené centrální u nábřeží L. 
Stehny (viz Změna č.1 RP MPR Jindřichova Hradce) – je situována na parcelách č. 109/2 
a 110/2. Je vymezena plocha pro dostavbu bytového domu včetně změny funkčního 
využití přilehlého uzavřeného dvora.  

- Objekt musí být výrazně rozčleněn do dvou dispozičně samostatných hmot, odpovídajících 
historické parcelaci. Navržená zástavba ponechává žádoucí velký odstup od stávajících 
uličních domů č.p. 158 a č.p. 159.  
 

- Úprava střechy č.p.150 více tradičním způsobem. 
  

- Změna části plochy zeleně soukromých zahrad na funkci bydlení. 
 
 
Blok č. 6 

Obsahuje: zástavbu mezi náměstím Míru, ulicemi Svatojánskou, Štítného a Panskou. 

Stabilizovaný stav domovní zástavby bez nutnosti dostavby, konverze, obnovy, 
prostorových nebo funkčních změn.  

 

Blok č. 7 

Obsahuje: celoměstskou dominantu proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
druhou, významovou dominantu budovu původní radnice s věží a zástavbu mezi 
ulicemi Panskou, Na Hradbách, Kostelní, Komenského a náměstím Míru. 

Stabilizovaný stav domovní zástavby bez nutnosti dostavby, konverze, obnovy, 
prostorových nebo funkčních změn.  

 

Blok č. 8 

Obsahuje: areál Jezuitské koleje a kostela sv. Maří Magdalény mezi náměstím 
Balbínovým, ulicemi Kostelní, Na Hradbách a řekou Nežárkou. 

Při příští obnově objektu č.p. 77 změna tvaru střechy a vikýřů více tradičním způsobem. 

Pro ostatní zástavbu platí stabilizovaný stav domovní zástavby bez nutnosti dostavby, 
konverze, obnovy, prostorových nebo funkčních změn.  

 



Regulační plán Městské památkové rezervace JINDŘICHŮV HRADEC – VÝROK                                                          2020  

 

_________________________________________________________________________________ 

Ing. arch. Tadeáš Matoušek 

 

stránka 20 z 34

Blok č. 9 

Obsahuje: dominantní areál Minoritského kláštera s kostelem sv. Jana Křtitele, 
velkou budovu Základní školy a zástavbu mezi ulicemi Štítného, nábřežím Ladislava 
Stehny, podél vnějšího pásu hradeb souběžných s Růžovou ulicí, krátkým úsekem 
Masarykova náměstí a Panskou ulicí. 

Regulační plán navrhuje  ponechání haly kinosálu ve stávající podobě jen na nezbytnou 
dobu. Po dožití bude kinosál odstraněn, možné je zřízení menšího zázemí společenských 
prostor „Střelnice“, a na uvolněné ploše rozšířena parková zeleň hradebního pásu.  

 

Blok č. 10 

Obsahuje: zástavbu u Husových sadů mezi ulicemi Na Hradbách, Kostelní, 
Janderovou a zakončený západním okrajem Husových sadů. 

Stabilizovaný stav domovní zástavby bez nutnosti dostavby, konverze, obnovy, 
prostorových nebo funkčních změn.  

 

4.3 Zásady stavebních úprav objektů a využití zastavěných a zastavitelných pozemků a 
ploch 

1) Stavební úpravy objektů musí respektovat zásady památkové péče směřující k obnově 
a zhodnocování hodnotné stávající historické urbanistické struktury uvnitř řešeného 
území. 

2) Vzhledem k měřítku dané struktury je nepřípustné  stavby přestavovat formou 
scelování sousedních objektů nebo dokonce vytváření  monobloků zastavujících nebo 
zastřešujících navíc také pozemky přilehlých dvorů nebo zahrad. Dostavby formou 
drobných přístavků, jaké vznikaly a průběžně zase zanikaly v celém průběhu historie, 
jsou za předpokladu odůvodnění výjimečně naléhavými provozními důvody a zpravidla 
jen na místě historické situace podmíněně přípustné. Podmínkou je opět respektování 
kulturně historických a architektonických hodnot (viz kapitola 4.1.) a souhlas orgánu 
památkové péče.  

3) Architektura a objemy nových budov musí být svojí členitostí a vzhledem úměrné 
okolní kvalitní zástavbě (viz kapitola 2). 

4) Likvidace dochovaných historických objektů a jejich charakteristických prvků, 
vytvářejících genia loci historického prostředí MPR, je nepřípustná. 

5) Znehodnocení vzhledu objektů a veřejných prostranství v MPR aplikací novodobých 
funkčně nesouvisejících cizorodých nebo ryze utilitárních prvků (například agregáty 
klimatizace na pohledově exponovaných místech) je nepřípustné. 

6) Tento regulační plán funkčně reguluje zástavbu po blocích. Změny účelu staveb jsou 
podmíněně přípustné, a to za podmínky, že budou dodrženy obecné právní předpisy, 
nedojde k podstatnému navýšení potřeby dopravní obslužnosti a nedojde k narušení 
památkových hodnot. Především je nutno chránit dochované stavební konstrukce a 
zasahovat do nich z provozních důvodů jen ve zvlášť odůvodněných případech. 

7) Nezbytné zachování minimálně poloviny podlažní plochy obytných budov pro bydlení.  
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Střechy a půdní vestavby: 

1) Změny tvaru zastřešení 
Střešní krajina MPZ je stabilizovaná. Při podmíněně přípustných drobných změnách nesmí 
docházet k narušení kulturně historických hodnot a architektonického charakteru prostředí. 
Na Hlavním výkresu - Regulace střech jsou značeny případy, kde vzhledem k následným 
renovačním pracím na objektech dojde k dílčím úpravám vnějšího tvaru zastřešení (viz 
text Odůvodnění): 

1. * Č.p. 150, čp. 77 změna zastřešení; záměrem je náprava současného závadného 
stavu. Současný nehistorický tvar zastřešení daný přestavbou neodpovídá charakteru 
přilehlé zástavby.  

2. **   Komplex starších budov původního pivovaru. Podmínkou je architektonická studie. 

3. *** Komplex kulturně-společenského zařízení „Střelnice“ – dvorní přístavby č.p.107,  
č.p.108 a dvorní přístavby, vyjma uliční části exponované do náměstí. 

4. **** Parkovací dům – novostavba na části pozemku č. 1235/9 se zachováním 
historického průčelí dvou domů a připomenutím původních dvou domů a jejich 
původního šikmého zastřešení. Podmínkou je architektonická studie.  

            Dostavba na nábřeží L. Stehny na parcelách č. 109/2 a 110/2 obdobně. 

- U ostatních objektů se základní tvary střech nemění. U nepamátkových objektů jsou 
podmíněně přípustné pouze dílčí úpravy.  
 

- Solární panely na střechách jsou nepřípustné. 
  

2) Půdní vestavby 

- Nepřípustné jsou půdní vestavby s nadměrným počtem a velikostí vikýřů (střešních oken). 
Sdružování vikýřů (střešních oken) je nežádoucí. 

- Půdní vestavby je v řešeném území podmíněně přípustné realizovat již jen v minimální 
míře, pouze na těch půdách, kde vhodná dispozice půdního prostoru umožní prosvětlení 
do pohledově neexponovaných partií. Současný stav uplatnění střešních oken a vikýřů se 
blíží k maximu. Podmínkou každého návrhu je posouzení podle konkrétní situace 
z hlediska nenarušení kulturně historických hodnot v MPR. 

- Další prvky tohoto druhu (prvky technického zařízení budov, např. vzduchotechnika, 
antény) jsou podmíněně přípustné jen ve zcela ojedinělých případech tak, aby nedošlo 
k vizuálnímu znehodnocení střešní krajiny MPR jako celku, tj. k poškození celkového 
působení střešní krajiny, která je exponovaná nejen pohledům běžného chodce, ale i 
pohledům z přístupných věží (hradní a kostelní), a také z oken okolní zástavby, 
s odstupem, vzdálenějším pohledům z MPR i mimo ni, v panoramatech. 

- Na Hlavním výkresu - Regulace střech jsou stanoveny: obrysy exponovaných střešních 
ploch s ukončeným vývojem, kde již nelze navrhovat další střešní okna a vikýře. Výjimkou 
mohou být střešní plochy z ulice kryté atikovými štíty, ale i zde je nutné zvažovat jejich 
možnou exponovanost včetně drobných průhledů, např. prostupy pro odvodnění. 

 
3) Materiál střešních krytin, komíny, okapy 

a) Materiál střešních krytin: 

- v zájmu udržení příznivé rozmanitosti střešní krajiny není pro území MPR předepisován 
jen jeden druh krytiny, 
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-  preferenci má pálená krytina maloformátová bez povrchových úprav v režném provedení 
(např. tašky bobrovka, francouzská, brněnka, granát s 14 - 16 ks/ m2),   

- náhrada pálené maloformátové krytiny jiným typem tašek je možná v případě nízké 
únosnosti krovu a historické opodstatněnosti a doložitelnosti, v krytině vláknocementové 
nebo šindelové,  

-  podmíněně přípustná je šablonová krytina (např. Beternit), 

- za náhradní typ krytiny je považována plechová krytina, která by však měla být 
nahrazována, pokud to sklon střechy umožní, vzhledově vhodnějším typem, např. 
šablonovou krytinou; použití plechové krytiny nově není přípustné. 

- nepřípustné jsou krytiny s netradiční barevností a povrchovou úpravou (engoba, 
glazura...), 

-   betonové tašky (např. Bramac) 

-  asfaltované pásy (např. Bonský šindel apod.) 

-   profilované plastové a plechové náhrady tradiční krytiny (např. plechová bobrovka), 

- vývody technických zařízení (vzduchotechnika apod.) se zásadně nesmějí uplatňovat v 
pohledově exponovaných plochách průčelí a střech. 

b) Komíny: 

- všude, kde je to možné, zachovat historické komíny v tradičním tvaru a povrchové úpravě, 

- využití nefunkčních komínů pro větrání nebo jiná technická zařízení budovy je přípustné.  

c) Okapy: 

- doplnění chybějících svodů a jejich odkanalizování je podmíněně přípustné, nesmí 
narušovat kulturně historické hodnoty prostředí. Neodůvodněné nehistorické použití 
novodobých materiálů a konstrukcí (například nehistorické použití nadokapních žlabů a 
moderní formy zachytávačů sněhu) je nepřípustné. U méně významných objektů se 
nedoporučuje použití mědi na klempířské prvky. 

 
Prostorové fasádní prvky (arkýře, balkony, lodžie), architektonické článkování, 
dekorační prvky na průčelích: 

- Na základě historické situace musí být zachovány všechny dochované fasádní prvky ve 
stávajícím tvaru a tradičním materiálu, v historicky doložené barevnosti včetně 
povrchových úprav a zpracování, a to včetně mříží, zábradlí, okenic, dveřnic, klepadel a 
dalších doplňků. 

- Nepřípustné - na obklady soklů a fasád nesmí být používány lesklé keramické obklady 
nebo skleněné, kovové a plastové prvky s velmi hladkým povrchem. Sokly se nesmí 
lakovat. U dochovaných stavebně, historicky a architektonicky hodnotných domů není 
přípustné upravovat přízemní část samostatně v jiných materiálech než fasády a 
architektonické a dekorační prvky ve vyšších podlažích, pokud se nejedná o historickou 
situaci.  

- Nepřípustné je neopodstatněné oplechování plastických prvků na fasádách historických 
objektů (např. říms, soklů apod.) 

- Fasády domů budou obnovovány pouze tradičními postupy a materiály na základě 
historické situace. Nepřípustné jsou jakékoliv folie a plošné nebo prostorové barevné 
fasádní prvky s lesklým, reflexním nebo hladkým povrchem, který není podobný struktuře 
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omítaných stěn a štukatérských prvků. Nepřípustné jsou černé fasády a barevné pojetí 
průčelí (stěn) ve velmi tmavých barvách. 

- Obnova fasád dochovaných stavebně, historicky a architektonicky hodnotných domů bude 
realizována v původním provedení (omítky na vápenné bázi, štukové hlazené omítky, 
polotvrdé, strukturované omítky apod., hodnotné meziválečné fasády z umělého kamene).  

- Bude upřednostňováno historické řešení barevnosti zjištěné průzkumem nebo doložené 
slohovými analogiemi (včetně povrchových úprav kamene). 

- Je nepřípustné realizovat na fasádách domů a staveb technická zařízení (tj. součásti 
vodovodů, kanalizace, plynovodů, elektrických zařízení, topení, větrání, chlazení, 
klimatizace apod.) vyjma případů, kdy jiné řešení je vyloučeno z důvodu zásahu do 
historické podstaty stavby (např. klenby apod.); podmíněně přípustné jsou střešní svody, 
nezbytně nutné rozvodné skříně elektrických a plynových zařízení, zajišťujících 
bezpečnost (výstražné nápisy, kamery…).  

- Technická zařízení (např. plynoměry, elektroměry a pod.) přednostně umisťovat v nikách 
(ve skříních) jen nezbytně nutných (podle příslušných norem) pro provoz objektu, a to 
uvnitř objektu, ne na jeho průčelí. Pokud nelze jinak, než je umístit na fasádě, pak volit 
taková řešení, která nenaruší architektonickou kompozici průčelí a jeho významné detaily. 
Velikost je nutno omezit na nejmenší možnou míru. Povrch materiálově a barevně sladit s 
barevností fasády.   

- Při renovaci stávajících zařízení je nezbytně nutné ověřit jejich nezbytnost, korigovat místo 
umístění, omezovat rozměry.  

- Vývody technických zařízení a anténní systémy se zásadně nesmějí uplatňovat 
v pohledově exponovaných plochách průčelí a střech.  

- Při renovaci elektrosítě přednostně zapouštět trafostanice do podzemí. 

- Při renovaci technického zařízení (elektrosítě, sdělovací sítě, zařízení mobilních operátorů 
atd.) budou zbylé části zařízení a jejich fragmenty, konzoly, krabice, skříně odstraněny. 

 
Otvory a jejich výplně a zásady obnovy: 

- U dochovaných stavebně, historicky a architektonicky hodnotných domů, ve stávajících 
nebo rekonstruovaných, musí být v uličních i dvorních průčelích zachovány a obnovovány 
výplně otvorů, včetně historicky doložených rozměrů okenních otvorů, špalet a hloubky 
špalet. Členění oken na okenní křídla i dělení křídel musí být obnovováno v původních 
materiálech, konstrukčním provedení, způsobu otevírání, v proporcích, šířkách a 
profilacích sloupků, rámů a poutců. Musí být zachována i původní hloubka ostění otvorů 
ve fasádě. Při absenci původních prvků se lze řídit příklady z okolních obdobných staveb 
s dochovanými původními výplněmi otvorů. 

- U dochovaných stavebně, historicky a architektonicky hodnotných domů nesmí být 
používány vnější protisluneční clony, protisluneční zábrany a stínící prvky, vyjma historicky 
doložených dřevěných žaluzií a okenic. 

- Nepřípustné je osazování velkoobjemových okapnic (křídlových i rámových). Upřednostnit 
repasování hodnotných výplní otvorů před jejich výměnou. V maximální možné míře 
zachovat historické kování oken – závěsy, kličky, obrtlíky apod., zachovat způsob otvírání 
oken. Nepůvodní způsoby otevírání (např. historicky neodůvodněná otočná a kyvná okna) 
jsou nepřípustné. 

- Zasklení oken musí být z čirého (nebarevného skla) případně dle historické situace. 
Nepřípustná jsou zrcadlová skla a reflexní úpravy skel.  
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- Použití tzv. truhlářsky neupravených eurooken se širokými rámy je nepřípustné. 
Podmíněně přípustné použití jen v dvorních prostorech památkově nechráněných domů. 
Plastová okna jsou nepřípustná v celé MPR.  

- Dveře, vrata, brány - přednostně zachovávat, pokud jsou dochovány původní prvky. 
Vhodně opravovat s použitím odpovídajících materiálů, se zachováním původních členění, 
způsobů otevírání, detailů a profilací. Přípustná je náhrada stávajících nevhodných 
novodobých dveří, vrat, bran, které v minulosti nahradily původní prvky. Podmínkou je 
provedení s použitím odpovídajících materiálů, se zachováním původních členění, 
způsobů otevírání, detailů, profilací. V případě rekonstrukce je třeba vycházet z původních 
zobrazení, fotografií nebo dochovaných fragmentů. V případě, kdy nejsou dochovány 
původní podklady pro novou výrobu, navrhovat v provedení stylově vhodném pro daný 
objekt, které nenaruší celkové působení objektu ve vztahu k památkovým hodnotám MPR.  

 
Přízemní části domů a staveb: 

a) Výkladce    

- U dochovaných stavebně, historicky a architektonicky hodnotných domů, bude-li u těchto 
domů komerčně a obchodně využíváno přízemí nebo suterén spojený s potřebou 
realizace výkladců, musí být zachovány všechny stávající okenní osy domů a šířky 
meziokenních pilířů a stěn včetně všech tektonických a dekorativních prvků (sloupy, 
pilastry, rámování otvorů, šambrány, rustika, bosáž apod.) Musí být zachována i hloubka 
ostění otvorů. Nadokenní římsy nebo jinak tektonicky pojaté prvky nad okenními otvory 
(např. klenutí, kladí, vlys apod.) musí zůstat zachovány. 

- Nepřípustné je zřizování nových otvorů pro realizaci výkladců tam, kde to nedovoluje 
historická situace a tektonika fasád. 

b) Předsazené výkladce  

- Obnovování zaniklých výkladců jen tam, kde je jejich historické uspořádání doloženo 
ikonografií a kde nezakrývaly hodnotné architektonické prvky objektů. V některých 
případech lze podmíněně druhotně zmenšené otvory výkladů a krámových dveří stavebně 
rekonstruovat dle doložené ikonografie a za předpokladu upřesnění a ověření fyzické 
situace hloubkovým průzkumem v rámci realizace.  

- Zřizovat zcela nové, historicky nedoložené předsazené výkladce je nepřípustné.  

- Parapet lze při realizaci dřevěného předsazeného výkladce snížit, nelze jej však zrušit. Lze 
jej zrušit v případě rekonstrukce historicky doložených krámových dveří. 

c) Vstupy do provozoven obchodů a služeb  

- Překonání výškového rozdílu mezi chodníkem a úrovní přízemí nebo suterénu musí být 
vždy vyřešené za uliční čárou domu, nikoliv na veřejném prostranství. U dochovaných 
stavebně, historicky a architektonicky hodnotných domů nejsou tyto zásahy žádoucí.  U 
domů, které jsou na Hlavním výkresu - Prostorová regulace značeny „ukončený vývoj 
vstupů a vjezdů do objektu z ulic, náměstí a nádvoří“ je vytváření dalších vstupů 
nepřípustné. U domů, které nejsou takto označeny, smí být podmíněně zřizovány nové 
vstupy pouze v místech stávajících okenních os.  

 

4.4 Zásady úprav nezastavěných a nezastavitelných pozemků a ploch 

- Modelování povrchu ploch a terénu musí být v souladu se zásadami památkové péče a 
přispívat k uchování a dotváření specifického charakteru prostorů MPR. 
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- Respektovat a zachovávat dochované historické dlažby z přírodního kamene, v případě 
užití novodobých úprav vycházet z historického kontextu a soudobé funkce za použití 
historicky doložených klasických přírodních materiálů a barev. 

- Umísťování uměleckých děl, soch, pamětních desek a uplatnění zeleně a vodních prvků 
musí odpovídat svým umístěním, uspořádáním a provedením charakteru MPR, musí být 
použity materiálově i tvarově prvky, respektující dané prostředí a musí být posouzeno 
komisí na základě samostatné studie. 

- Nepřípustná je likvidace dochovaných stávajících hmotných a prostorových složek 
vytvářejících neopakovatelný charakter historického prostředí, znehodnocení vzhledu 
nezastavěných ploch užitím novodobých materiálů s nevhodnou povrchovou strukturou či 
barevností místo původních dochovaných historických dlažeb, případně i nahodilým a 
nekoncepčním užitím vzhledově nesourodých a historicky nedoložených přírodních 
materiálů. 

 

4.5 Zásady pro umísťování městského mobiliáře 

Podmíněně přípustné: 

- v řešeném území lze umísťovat jen užitkové prvky mobiliáře (např. lavičky, odpadkové 
koše, kolostavy apod.), s důrazem na kvalitní umělecké a řemeslné ztvárnění, které svým 
designem nebudou představovat vzhledově i funkčně rušivé prvky ve veřejném prostoru a 
nebudou odporovat charakteru prostorů ani architektonickému výrazu objektů v MPR, 

- letní restaurační „zahrádky“ (pokud nepřiměřeně nebrání pohybu pěších), sestávající ze 
skupin stolků se židlemi a zastíněním konstrukčně nespojeným s budovou; u nově 
navrhovaných pouze se slunečníky o maximálním půdorysném rozměru 2,5 x 2,5 m, 
případně v poloměru do 1,25 m, větší rozměry restauračních zahrádek jsou podmíněně 
přípustné jen tam, kde to dovolují prostorové poměry, všude, kde je k dispozici více verzí 
reklamních slunečníků, je povinnost použít nejstřízlivější typ, určený pro památkové 
prostředí, použití striktně unifikovaných slunečníků,  

- instalace časově omezených, atypických mobilních informačních zařízení, jejichž 
kultivované provedení není v rozporu s prostředím historického centra, v umístění, které 
neomezí pohyb pěších nad únosnou míru, nezabrání výhledům a průhledům 
v památkovém a mezilehlém prostředí MPR, ani dopravním rozhledům na komunikacích, 

- umísťování nezbytně nutných utilitárních prvků mobiliáře (dopravní značky, veřejné 
osvětlení, reflektory, bezpečnostní kamery, anténní nosiče, sirény…) na objektech, 
fasádách a nezastavěných plochách v celém řešeném území je podmíněno minimalizací 
jejich počtu a velikosti, zaměřenou k jejich vizuálnímu potlačení, dále jejich kvalitním 
technickým a výtvarným provedením, 

- na území MPR se dnes nacházejí zastávky s přístřešky hromadné autobusové dopravy. 
V případě jejich doplňování nebo obměny, musí nově navrhované přístřešky splňovat 
podmínku kvalitního technického a výtvarného provedení, 

- mobilní stánky a prodejní pulty k  sezónnímu nebo jednorázovému pouličnímu prodeji lze 
připustit za podmínky kvalitního technického a výtvarného provedení odpovídajícího 
památkově chráněnému území MPR, při respektování koncepcí vyplývajících z případných 
schválených studií mobiliáře, 

- zásady pro umísťování reklamních a propagačních zařízení jsou zejména v kapitole 4.6, 

- podmínkou pro užití forem krátkodobé propagace, propagačních zařízení, objektů nebo 
pódií pro kulturní a společenské akce konané v prostoru MPR je kvalitní technické a 
výtvarné provedení v památkově chráněném i mezilehlém území MPR při respektování 
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koncepcí vyplývajících z případných schválených studií mobiliáře, 

- umísťování maloplošných (max. 0,6 m2) mobilních propagačních a informačních zařízení 
na chodnících a veřejných prostranstvích před objekty a na objektech. Podmínkou je 
maximálně jeden kus mobilního zařízení („áčka“) na provozovnu při vhodném provedení a 
umístění ve vztahu k architektuře, s umístěním, které neomezí pohyb pěších a dopravní 
rozhledy na komunikacích, s každodenním odklízením, 

- umísťování trvalých informačních zařízení na budovách a nezastavěných plochách v MPR 
(městské informační systémy). Podmínkou je vhodné provedení a umístění ve vztahu 
k architektuře, s umístěním, které neomezí pohyb pěších nad únosnou míru, nezabrání 
výhledům a průhledům v památkovém prostředí MPR, ani dopravním rozhledům na 
komunikacích, 

- podzemní kontejnery určené pro sběr tříděného odpadu, pokud nebudou narušovat 
prostředí a jejich svoz nenaruší provoz.  

Nepřípustné: 

- samoúčelné a nefunkční vizuální zvýrazňování užitkových prvků mobiliáře na objektech, 
jejich fasádách a na nezastavěných plochách v MPR, 

- umísťování nových vzdušných vedení a cizorodého funkčně nesouvisejícího mobiliáře na 
objektech a v celém řešeném území, 

- znehodnocení specifického a neopakovatelného charakteru MPR nahodilou a 
nekoncepční výstavbou trvalých či sezónních objektů na nezastavěných plochách vně i 
uvnitř bloků,  

- dostavby neodpovídající svým uspořádáním charakteru MPR,  

- budování nových dočasných či trvalých objektů mobiliáře, zejména trvalých prodejních 
stánků, 

- neregulovaná a nekoncepční výstavba sezónních, celoplošně zastřešených pódiových 
restauračních zařízení doplněných servisními objekty, barovými pulty a masivním 
ohrazením včetně mobilní zeleně, vytvářejících nevhodně pohledově exponovaná 
dominantní uskupení, konkurující okolní architektuře a historickému mobiliáři. 

 

4.6 Zásady pro umísťování reklamních a propagačních zařízení 

Podmíněně přípustné: 

- realizace jakýchkoliv reklam, firemních označení, nápisů a informačních prvků 
umísťovaných na objektech (domech) je podmíněna designem odpovídajícím svým 
pojetím kulturnímu významu a charakteru prostředí MPR a umístěním ve vztahu 
k architektuře,  umístěním, které neomezí pohyb pěších, nezabrání výhledům a průhledům 
v památkovém a mezilehlém prostředí MPR, ani dopravním rozhledům na komunikacích, 

- reklamy a informační zařízení musí být instalovány tak, aby nezakrývaly dekor na průčelí a 
tektonické prvky (pilíře, pilastry, šambrány, liseny, lisenové rámce, bosáž, kvádrování, 
pásovou rustiku, kladí, architrávy, kordonové, patrové a průběžné podokenní římsy, 
nadokenní a nadpražní římsy, vlysy, parapetní výplně, obchodní portály, ostění, klenáky 
apod.) při respektování tektoniky architektury, 

- na štítech smějí být podmíněně umístěny reklamní prvky a informace pouze ve vhodných 
případech v provedení barvou do omítky, 

- umístění firemních označení, nápisů a reklam je podmíněně přípustné pouze na těch 
domech, ve kterých se konají činnosti, na které upozorňují tyto informační prvky, nebo kde 
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je nabízen příslušný sortiment zboží a služeb, 

- pro umístění většího počtu reklamních a propagačních zařízení v těsné blízkosti je 
podmínkou zajištění jejich vzájemného výtvarného souladu, 

- informační prvky na dochovaných stavebně, historicky a architektonicky hodnotných 
domech smí být přednostně umístěny v přízemních částech domu, do výšky max. první 
patrové (pásové, kordónové) římsy, vlysu, kladí nebo jiných tektonických prvků, pod 
parapetním zdivem druhého nadzemního podlaží, 

- reklamní výstrče smí být odsazeny od průčelí domů o max. 0,8 m a nesmí mít plochu větší 
než 0,6 m2, 

- umísťování výstrčí a vývěsních štítů je přípustné pouze v souvislosti s označením budov a 
provozoven, na kterých mají být umístěny. Jejich provedení může být např. ze dřeva, 
kovu, keramiky, skla. To se netýká kulturních památek, kde je umisťování reklamních 
výstrčí zcela vyloučené,  

- dočasné umisťování propagace firem na lešení renovovaných budov v MPR. Plošný limit 
(0,6m2) lze překročit. Podmínkou je přímý vztah k firmě podílející se na obnově objektu a 
odstranění reklamy bezprostředně po ukončení stavby, 

- použití látkových transparentů jen při zvláštních příležitostech (oznámení kulturní akce, 
otevření nové provozovny apod.), v  provedení, které nenarušuje vzhled budov, případně 
fasádu a další stavebně architektonické prvky a prostředí MPR, 

- způsoby, prvky a frekvenci sváteční výzdoby města při svátcích a zvláštních příležitostech 
upravuje zvláštní vyhláška města. 

Nepřípustné: 

- reklamy, nesouvisející s účelem odbytové plochy, nebo provozem objektu, na kterém má 
být reklama umístěna, 

- umísťování jakýchkoliv reklam a informačních prvků na střechy domů, atiky a do prostorů 
nad hlavní (korunní, okapní) římsy domů, 

- využívání průčelí a štítů domů pro světelné (elektronické) zobrazování a sdělování 
informací včetně reklam, 

- nepřípustné je umísťování velkoplošných světelných zařízení za okny nebo výlohami 
s výslednými efekty shodnými s projekčními plochami sloužícími pro světelné zobrazování 
a sdělování informací viditelnými z veřejných prostranství, včetně reklam v průčelích domů 
orientovaných do veřejného prostranství (nevhodně realizováno na objektu č.p.105/I),  

- jakékoliv prostorové nebo plošné reklamní prvky montované na štíty nebo umísťované 
před štíty domů,  

- velkoplošné barvy na fasádách, billboardy, city lighty, panely v prostoru, reklamní zařízení 
na sloupech veřejného osvětlení a v dlažbě, 

- umísťování velkoplošných reklam a reklamních zařízení (nad 0,6m2) stejně jako reklam 
splňujících uvedený plošný limit, avšak bez vztahu ke konkrétním objektům a prostorům 
v MPR, 

- záměrné kombinování velkoplošné reklamy s jinými užitkovými prvky mobiliáře včetně 
informačních systémů, 

- na území MPR (Masarykovo nám. a na nábřeží L. Stehny) se nacházejí plakátovací plochy 
v majetku města, zřizování dalších plakátovacích ploch však je na území MPR 
nepřípustné,  

- umístění stínících markýz a pergol na objektech na území MPR, pokud to nelze historicky 
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doložit,  

- na celém území MPR je vyloučeno použití neonů, kmitajícího světla, mobilních laserů a 
tomu podobných zařízení. 

- rozvěšování textilií, plastových fólií, nebo jiného zboží na fasádách. 

 

5 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vzhledem ke stabilizovanému území regulačního plánu a jeho hlavnímu účelu je vytváření 
příznivého životního prostředí spojeno s kultivací městských veřejných prostorů, ochranou proti 
hluku, vibracím a exhalacím a rozšiřováním a zkvalitňováním ploch veřejné i soukromé zeleně.  

Regulační plán možnosti řešení dopravy a parteru v plochách veřejných prostranství a ulic 
závazným způsobem a konkrétně neřeší, stanovuje pouze cíle a zásady pro řešení hlavních 
problémů, případně uvádí náměty k prověření. 

Vnitřní část MPR je zklidněna funkční pěší zónou v ulicích Panská, Štítného, Svatojánská 
a na více než polovině náměstí Míru. 

V zájmu zlepšování kvality ovzduší je pro novostavby a obnovu staveb v řešeném území 
stanovena podmínka vytápění „čistými“ palivy, tedy zemním plynem nebo elektrickou energií 
(solární panely na střechách jsou nepřípustné). 

Při realizaci, obnově atp. zeleně v ploše regulačního plánu bude mimo jiné respektována 
studie „Nový systém zeleně“, která byla zpracována v souladu s §30 stavebního zákona a 
zapsána do evidence územně plánovací činnosti dne 30. 9. 2019. 

 

6 PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A PRO POŽÁRNÍ OCHRANU 

Regulační plán nestanovuje specifické podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární 
ochranu vzhledem k tomu, že řeší zastavěnou historickou část území města a v zásadě nemění 
způsob využití území. Podmínky ochrany veřejného zdraví a požární ochrany budou řešeny podle 
platných předpisů a norem v rámci případných konkrétních řízení o umístění staveb nebo řízení o 
využití území. 

 

7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 

STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÍ 

POZEMKŮ PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 

VYVLASTNIT, V PŘÍPADĚ, ŽE NAHRAZUJE PRO TYTO STAVBY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, 

TÉŽ S UVEDENÍM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ 

DOTČENÝCH VYMEZENÍM 

V řešeném území regulačního plánu nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a nejsou vymezeny pozemky pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

Seznam veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, stanovených tímto regulačním 
plánem: 

Tento regulační plán nestanovuje v řešeném území žádné veřejně prospěšné stavby, opatření a 
asanace. 
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8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 

KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ 

PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A 

PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

Předkupní právo (dle § 101 stavebního zákona) nebude uplatňováno. 

 

9 VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÁ REGULAČNÍ PLÁN NAHRAZUJE 

Tento regulační plán nenahrazuje žádná územní rozhodnutí. 

 

10 PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB, KTERÉ NEJSOU 

ZAHRNUTY DO STAVEB VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ URBANISTICKÝCH A 

ARCHITEKTONICKÝCH PODMÍNEK PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A 

PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD ULIČNÍ A STAVEBNÍ ČÁRY, 

VZDÁLENOST STAVBY OD HRANIC POZEMKŮ A SOUSEDNÍCH STAVEB, PŮDORYSNÁ 

VELIKOST STAVBY, NEJSOU-LI VYJÁDŘENY KÓTAMI V GRAFICKÉ ČÁSTI, PODLAŽNOST, 

VÝŠKA, OBJEM A TVAR STAVBY, ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KAPACITĚ STAVBY, URČENÍ 

ČÁSTÍ POZEMKU, KTERÉ MOHOU BÝT ZASTAVĚNY, ZASTAVITELNOST POZEMKU 

DALŠÍMI STAVBAMI) 

Závazné podmínky pro umísťování a prostorové řešení staveb jsou graficky vyjádřeny v Hlavních 
výkresech - Prostorová regulace, Funkční regulace, Regulace střech, Kompoziční hodnoty 
zástavby MPR, včetně příslušné legendy, a v této kapitole textové části. 

PROSTOROVÉ PODMÍNKY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

10.1 Podmínky prostorového uspořádání zastavitelných ploch: 

10.1.1  Budovy a plochy určené k zastavění stavbami:  

Stavby jsou širší pojem, budovy = pozemní stavby 

Smyslem podmínek prostorového řešení budov a souvisejících ploch určených k zástavbě 
je ochrana veškeré hodnotné původní nadzemní i podzemní urbanistické struktury v hranicích 
řešeného území, včetně zachování a zvýraznění významných prvků městského parteru a 
dochovaných částí historických hradeb. 

Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území, které je třeba dodržovat, jsou 
uvedeny v kapitole 4 této textové části.  

Přípustné:  

- stavební úpravy objektů respektující zásady památkové péče a směřující k obnově a 
zhodnocování hodnotné stávající historické urbanistické struktury uvnitř řešeného území. 

Podmíněně přípustné: 

- výstavba nových budov na parcelách určených k zástavbě, za předpokladu členitosti a vzhledu 
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úměrných ve vztahu k okolnímu urbanismu.  

Nepřípustné: 

- likvidace dochovaných historických objektů a jejich charakteristických prvků vytvářejících genia 
loci historického prostředí MPR, 

- znehodnocení vzhledu objektů a veřejných prostranství v MPR aplikací novodobých funkčně 
nesouvisejících cizorodých nebo ryze utilitárních prvků, 

- výstavba zasahující do prostoru podloubí a nezprůchodňující podloubí. 

Podmínky prostorového řešení objektů a zastavitelných ploch jsou graficky vyznačeny v Hlavním 
výkresu - Prostorová regulace.  

 

Prvky regulace vyplývající z Hlavního výkresu -  Prostorová regulace:  

 - objekty s nezbytností zachovat 1 - 1,5 podlažní stávající a navržené 

 - objekty s nezbytností zachovat 2 - 2,5 podlažní  stávající a navržené 

 - objekty s nezbytností zachovat 3 - 3,5 podlažní  stávající 

 - objekty s nezbytností zachovat 4 - 4,5 podlažní  stávající 

 - dominanty                                stávající 

- základní tvar šikmého zastřešení                    stávající 

- doplňkové objekty     stávající 

- střecha s podmíněnou změnou tvaru   navržené 

- změna tvaru zastřešení – objekt Pivovaru   navržené 

- změna tvaru zastřešení – objekt Střelnice       navržené 

- nové zastřešení – 2 domy – dostavba navržené 

- objekty k transformaci – objemová redukce navržené 

            - objekty ke zbourání      navržené 

- vnější hranice sloučených pozemků  stávající 

- městské opevnění      stávající 

- stavební a uliční čáry s nutností zachování           stávající a navržené 

- ohradní zdi                                                             stávající 

- uliční čáry                                                               stávající a navržené 

- stavební čáry ostatní                                              stávající a navržené  

- podloubí        stávající       

- trasy veřejně přístupných průchodů                       stávající a navržené 

 - dvory a nádvoří        stávající 

 - veřejná prostranství     stávající 

 - zeleň veřejně přístupných ploch a parků  stávající a navržené 

 - zeleň soukromých zahrad    stávající 

 - zámecká nádvoří     stávající 

 - zeleň historických nádvoří a zahrad  stávající a navržené 
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- zeleň hradebního pásu     navržené 

- sběrná komunikace funkční třídy B2  stávající 

- komunikace se zklidněným režimem – pěší zóna stávající 

- hranice MPR a řešeného území   stávající 

- čísla popisná      stávající   

 - čísla parcelní      stávající  

- významné prvky městského parteru              stávající a navržené 

 - vodní toky a plochy                                                stávající 

 - změna architektonického výrazu    navržené 

 - změna architektonického výrazu fasády   navržené 

 - změna architektonického výrazu zastřešení  navržené 

 - snížení podlažnosti      navržené 

 - změna obrysu šikmého zastřešení    navržené 

 - vstupy a vjezdy     stávající 

 - hlavní vstupní průčelí     navržené 

 - ukončený vývoj vstupů a vjezdů do objektu z ulic, náměstí a nádvoří 

        stávající 

- lokální biocentrum     stávající 

- lokální biokoridor     stávající 

- regionální biokoridor    stávající 

 

Prvky regulace vyplývající z Hlavního výkresu -  Regulace střech:  

 - hranice řešeného území a hranice MPR  stávající 

 - čísla parcelní     stávající 

 - čísla popisná     stávající 

- domovní zástavba                                                  stávající    

 - základní tvar šikmého zastřešení   stávající  

 - zastřešení nad průchodem  stávající 

 - domovní zástavba  (zastřešení šikmé)                 navržené 

 - objekty k transformaci s objemovou redukcí po přechodném využívání 

        navržené 

 - objekty ke zbourání     navržené 

- změna tvaru zastřešení     navržené 

- změna tvaru zastřešení – objekt Pivovaru   navržené 

- změna tvaru zastřešení – objekt Střelnice       navržené 

- nové zastřešení – 2 domy – dostavba navržené 

- nutná změna tvaru zastřešení navržené 
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- snížení stavby o 1 NP navržené 

 

Výrazné lokálně dominantní prvky: 

- městské opevnění                                                 stávající 

- věž, vížka                                                              stávající 

- prampouch                                                            stávající 

- komín (pivovarský)                                                stávající 

- arkýř                                                                      stávající 

- převýšená zástavba                                              stávající 

- průchod                                                                 stávající 

 

Místa uplatnění střešních oken a vikýřů: 

- střešní okna                                                          stávající 

- vikýře                                                                    stávající 

- obrysy exponovaných střešních ploch s ukončeným vývojem 

                                                                           navržené  

 

 

11 PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ 

STABILITY 

Územní systém ekologické stability je vyznačen v grafické části dokumentace na Hlavních 
výkresech - Prostorová regulace a Funkční regulace a v Odůvodnění na Koordinačním výkresu. 

Pozemky územního systému ekologické stability vymezené platným územním plánem, 
zasahují do řešeného území regulačního plánu. Obrys ploch je vyznačen. Značení dle ÚP. 

Vymezené lokální biocentrum LBC 17 zasahuje v řešeném území severně od 
Nežáreckého mostu do části toku Nežárky s vyznačenou přilehlou břehovou partií. 

Vymezený regionální biokoridor RBK 5 je veden řekou Nežárkou, zahrnuje i menší 
břehovou plochu při zaústění náhonu Zámeckého mlýna. 

Vymezený lokální biokoridor LBK  je napojen do  RBK 5 v jižním cípu řešeného území a 
zahrnuje vodní tok Hamerského potoka spolu s vodní plochou Malého Vajgaru. Dalším 
pozemkem ekologického systému je okrajový pás vodní plochy rybníka Vajgaru sousedící s 
řešeným územím regulačního plánu a zasahujícím do ŘÚ  jen vyznačenou menší přilehlou 
břehovou partií při nábřeží Ladislava Stehny a Vajgarského mostu. 

 

Plochy biokoridorů 

Využití území:  

- Plochy přírodní. 
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Přípustné:  

- využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním 
podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní 
porosty, extenzivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru a plochy 
sídelní zeleně. 

Podmíněně přípustné: 

- nezbytně nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury křížící biokoridor v co 
nejkratším směru (pokud možno jen kolmo na biokoridory), vodohospodářská zařízení, ČOV atd.; 
umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru. 

Nepřípustné: 

- změny využití území, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území 
zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s 
nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí 
biokoridoru, 

- jakékoli změny využití území, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a založení 
chybějících částí biokoridorů, 

- rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, 
apod., mimo činností podmíněných. 

 

Plochy biocenter 

Využití území:  

- Plochy přírodní. 

Přípustné: 

– současné využití (krajinná zeleň, vodní plochy a toky), 

– využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním 
podmínkám. 

Podmíněně přípustné: 

– pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, 
ČOV atd.; umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra, 

– trvalé travní porosty a extenzivní sady, podmínkou je zatravnění sadů a neoplocování pozemků. 

Nepřípustné:  

– změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území 
zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s 
nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí 
těchto ploch v ÚSES, 

– jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo 
územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich, bydlení, pobytová rekreace, 

– rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin 
apod., mimo činností podmíněných, 

– ostatní činnosti výše neuvedené jako přípustné a podmíněně přípustné. 
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12 ÚDAJE O POČTU LISTŮ REGULAČNÍHO PLÁNU A O POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ 

ČÁSTI 

Textová část výroku obsahuje 34 listů formátu A4. 

Grafická část výroku obsahuje 4 základní výkresy. 

1A  Hlavní výkres - Prostorová regulace MPR    1 : 1000 

1B  Hlavní výkres - Funkční regulace MPR                       1 : 1000 

1C  Hlavní výkres - Regulace střech      1 : 1000 

1D Hlavní výkres - Kompoziční hodnoty zástavby MPR   1 : 1000 

 

(Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací není dokládán, tento regulační plán 
nestanovuje v řešeném území žádné veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace.)     
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