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1 NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPRÁVNÍHO ŘÁDU 

1.1 postup při pořízení regulačního plánu 

Pro správní území obce Jindřichův Hradec byl v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., 
zpracován Územní plán Města Jindřichův Hradec - nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné 
části 26. 11. 1998. K této dokumentaci bylo zpracováno celkem 21 změn.  

V souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. je pro území MPR Jindřichův Hradec zpracován 
Regulační plán Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec - nabytí účinnosti vyhlášky 
obce o závazné části 21. 12. 2006. K tomuto regulačnímu plánu byla zpracována jedna změna, 
která byla zpracována již podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen „stavební zákon“) a nabyla účinnosti 21. 9. 2012. 

 Dne 14. 2. 2014 nabyla účinnosti nová územně plánovací dokumentace pro správní 
území města Jindřichův Hradec – Územní plán Jindřichův Hradec (dále jen „ÚP“), která již 
odpovídá novému stavebnímu zákonu. V současné době probíhá pořizování změny č. 1.  

V souladu s § 188 stavebního zákona územně plánovací dokumentace, tedy i regulační 
plány, schválené před 1. 1. 2007 bylo možné do 31. 12. 2022 podle stavebního zákona upravit. 
Pokud by nebyl platný regulační plán upraven, pozbyl by po tomto datu platnosti. Z tohoto 
důvodu dne 25. 1. 2015 rozhodlo zastupitelstvo města Jindřichův Hradec o pořízení nového 
regulačního plánu městské památkové rezervace Jindřichův Hradec (dále jen „nový RP“). 
Osobou pořizovatele byl určen Ing. arch. Zbyněk Hartmann, architekt města a vedoucí odd. 
územního plánování. Osobou určeného zastupitele je po celou dobu pořizování návrhu RP MPR 
Ing. Bohumil Komínek.  

Zadání nového RP bylo v souladu se stavebním zákonem vypracováno a projednáno a 
následně bylo schváleno zastupitelstvem města 26. 6. 2016. Smlouva se zpracovatelem byla 
podepsána 3. 10. 2016. 

Pro nový RP bylo zažádáno o dotaci z MMR – IROP. Ukončením projektu je úprava 
návrhu po veřejném projednání (původní lhůta byla do 30. 9. 2019). Vzhledem k níže 
uvedenému projednávání byl tento termín prodloužen do 31. 12. 2020.  

V souladu s § 65 stavebního zákona svolal pořizovatel nového RP konání společného 
jednání, které bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a jednotlivě sděleno dotčeným orgánům. 
Společné jednání se konalo 15. 2. 2017. V zákonem stanovené lhůtě byly uplatněny čtyři 
připomínky veřejnosti a deset stanovisek dotčených orgánů. Dále svá vyjádření uplatnili i čtyři 
správci sítí. Připomínky i uplatněná stanoviska byla zapracována do návrhu nového RP pro další 
etapu pořizování – veřejné projednání.  

Ministerstvo kultury (dále jen MK) uplatnilo ve svém stanovisku (č.j. MK 
20038/2017 OPP ze dne 16. 3. 2017) 41 požadavků. Toto stanovisko bylo nesouhlasné a 
bylo tedy třeba dospět ke vzájemné dohodě. Všechny požadavky byly zapracovány do 
návrhu nového RP. Více než dva roky nebylo nalezeno oboustranně přijatelné řešení v otázce 
parkování. Šlo o konkrétní dva body, a to podzemní parkování a možnost realizace parkovacího 
domu. Zde je třeba upozornit, že ÚP, který je účinný, vysloveně doporučuje parkování podzemní 
nebo formou parkovacích domů. Pořizovatel, spolu s určeným zastupitelem několikrát jednali se 
zástupci MK včetně mnoha telefonických hovorů. Snažili se najít argumenty a různé varianty 
řešení parkování. 

Od 1. 1. 2019, kdy pan architekt Hartmann odešel do důchodu, je pořizovatelem návrhu 
RP MPR Ing. Petra Vozábalová, nová vedoucí oddělení ÚP.  

Dne 6. 11. 2019 MK souhlasilo s předloženým vypořádáním svých připomínek 
uplatněných ve stanovisku ze dne 16. 3. 2017. Otázka parkování byla vyřešena tak, že 
podzemní parkování bude z MPR vypuštěno a za podmínek uvedených v novém RP bude 
umožněno zřízení parkovacího domu na p. č. 1235/4 a 1235/9 v k. ú. Jindřichův Hradec. 
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Dne 12. 11. 2019 byl zpracovateli zaslán pokyn pro vypracování návrhu nového RP pro 
etapu veřejného projednání, do kterého se promítly nejen požadavky veřejnosti, dotčených 
orgánů a správců sítí, ale též zmíněná dohoda s MK. Zároveň bylo zažádáno o prodloužení 
termínu realizace projektu, poskytovatel dotace souhlasil s termínem 31. 12. 2020. 

Veřejnou vyhláškou bylo oznámeno konání veřejného projednání o návrhu nového RP, 
které bylo svoláno na 7. 9. 2020 v 16.00, v kinosále kulturního domu Střelnice. Ve lhůtě od 30. 
7. 2020 do 14. 9. 2020 mohl každý uplatnit písemné připomínky k předloženému návrhu nového 
RP a písemné námitky mohly ve stejné lhůtě uplatnit osoby uvedené v § 85 odst. 1 stavebního 
zákona. V uvedené lhůtě nebyla uplatněna žádná námitka ani připomínka. Veřejného projednání 
se zúčastnil jeden občan a dále osoby viz prezenční listina, která je součástí spisu. 

Pořizovatel konání veřejného projednání v souladu s § 67 stavebního zákona a §§ 171 
až 174 správního řádu oznámil též dopisem dotčeným orgánům, které vyzval k uplatnění 
stanovisek. Ve stanovené lhůtě byla uplatněna tři stanoviska, mimo jiné i MK, které upozornilo 
na několik drobných úprav, které bylo třeba provést, tak aby návrh nového RP byl v souladu 
s dohodou ze dne 6. 11. 2019. Ostatní stanoviska byla souhlasná a jiné dotčené orgány se 
k návrhu nového RP v této etapě nevyjádřily. 

Pořizovatel vyhotovil tabulku, která obsahovala požadavky MK uplatněné k veřejnému 
projednání a pokyny, jak budou požadavky zapracovány do návrhu nového RP. Tato tabulka 
byla MK zaslána k odsouhlasení – žádost o přehodnocení stanoviska MK č. j. VÚP 47136/2020 
ze dne 24.9.2020. Odsouhlasení, resp. vyjádření MK k vypořádání stanoviska uplatněného 
k návrhu RP MPR Jindřichův Hradec ve fázi veřejného projednání bylo pořizovateli doručeno 
dne 7. 10. 2020 č. j. MK 60361/2020 OPP. 

Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny legislativní požadavky, vyplývající zejména 
z §§ 68 a 69 stavebního zákona, předal pořizovatel dne 8. 10. 2020 zpracovateli písemný pokyn 
pro vypracování návrhu RP MPR Jindřichův Hradec pro vydání. Po předání návrhu po veřejném 
projednání budou splněny požadavky pro dotaci a dále požadavky pro vydání RP MPR 
Jindřichův Hradec zastupitelstvem města Jindřichův Hradec. 

1.2 uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tohoto rozhodnutí 

Veřejnou vyhláškou č. j. VÚP 37041/2020 ze dne 28. 7. 2020 byla souladu s § 67 
stavebního zákona a §§ 171 až 174 správního řádu oznámena lhůta pro podání námitek a 
připomínek k návrhu nového RP. Námitky a připomínky mohly být uplatněny od 30. 7. 2020 do 
14. 9. 2020. Veřejné projednání se konalo 7. 9. 2020. V uvedené lhůtě nebyla uplatněna žádná 
námitka.  

1.3 uplatněné připomínky 

Veřejnou vyhláškou č. j. VÚP 37041/2020 ze dne 28. 7. 2020 byla souladu s § 67 
stavebního zákona a §§ 171 až 174 správního řádu oznámena lhůta pro podání námitek a 
připomínek k návrhu nového RP. Námitky a připomínky mohly být uplatněny od 30. 7. 2020 do 
14. 9. 2020. Veřejné projednání se konalo 7. 9. 2020. V uvedené lhůtě nebyla uplatněna žádná 
připomínka.  

1.4 úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek 

Vzhledem k tomu, že nebyly uplatněny námitky ani připomínky a byly splněny všechny 
požadavky dotčených orgánů, nebylo třeba dokumentaci upravovat.  
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2 VÝSLEDEK POSOUZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU Z HLEDISKA  

2.1 souladu s politikou územního rozvoje a nadřazenou územně plánovací dokumentací 

Politika územního rozvoje ČR 

Tento regulační plán je v souladu s Politikou územního rozvoje (PÚR) ČR, ve znění aktualizací 
č. 1, 2, a 3, závaznou od 1. 10. 2019. Od 11. 9. 2020 je závazná též aktualizace č. 5, která však 
na znění nového RP nemá významný vliv. Nový RP je tedy v souladu s aktuální PÚR. 

Z hlediska republikových priorit (kap. 2.2 PÚR ČR v aktualizovaném právním stavu) se řešeného 
území týkají zejména následující priority: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické 
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Předkládaný regulační plán má komplexní, koncepční a dlouhodobý rozměr. Ve vztahu ke 
konkrétním možným záměrům nechce být příliš předurčující a svazující. Na druhou stranu např. 
potvrzuje zástavbu Městské památkové rezervace (dále jen „MPR“) Jindřichův Hradec, kterou 
je nutné zachovat ve své hmotě a výrazu, nebo v určitých a spíše ojedinělých případech vhodně 
doplnit, chrání základní hodnoty výjimečného území.  

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat 
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou 
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné 
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

Regulační plán směřuje ve všech svých atributech k naplnění této priority. Veřejnou 
infrastrukturu chápe ve všech souvislostech, zejména s ohledem na vymezení a pravidla užívání 
veřejných prostranství. 

Politika architektury a stavební kultury ČR 

Tento regulační plán je v souladu s Politikou architektury a stavební kultury ČR, která byla 
schválena Vládou ČR usnesením č. 22 ze dne 14. 1. 2015. 

Regulační plán naplňuje zejména následující cíle a opatření: 

Cíl 2.2 

Zajistit kvalitu veřejných prostranství za pomoci integrovaných a komplexních řešení. 

Opatření 2.2.3 

Nástroji územního plánování prosazovat adekvátní využití a měřítko objektů obklopujících 
veřejná prostranství. Dbát na respektování genia loci lokality. 

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí. 

Předkládaný regulační plán toto řeší např. zpřesněním vymezení ploch veřejných prostranství, 
vymezením stavebních čar a dalších regulativů, např. podlažnosti staveb, chrání 
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charakteristickou strukturu zástavby MPR. Další podmínky úpravy staveb a využívání veřejných 
prostranství směřují zejména k zachování historického charakteru, tedy genia loci řešeného 
území. 

Cíl 3.1 

Zajistit návaznost nových staveb na charakter a strukturu hodnotné stávající zástavby, 
respektovat a rozvíjet kulturní a stavební dědictví i hodnoty krajiny. 

Opatření 3.1.2 

V územních plánech stanovovat charakter a strukturu stávající i navrhované zástavby. 

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí. 

Tento regulační plán je orientován na respektování a rozvíjení kulturního dědictví na území MPR 
a ve vztahu ke krajinným hodnotám návazných území. Reguluje charakter a strukturu stávající 
i navrhované zástavby. Zpřesňuje a prohlubuje tím koncepci platného územního plánu. 

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihočeského kraje, v aktuálním znění 

Rozvojová oblast Jindřichohradecko N-OB4 

Rozvojová osa Soběslavsko – Jindřichohradecká N-OS5 

V Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje jsou stanoveny priority pro zajištění sociální 
soudržnosti obyvatel, z nich se týká MPR Jindřichova Hradce zejména :  

d) vytvářet podmínky pro zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, tzn. respektovat stávající 
historicky utvářené sídelní struktury, ochranu tradičního obrazu městských i vesnických sídel v 
krajině, včetně zajištění ochrany jednotlivých kulturních památek a krajinných a stavebních 
dominant, u městských a vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových 
zón dbát na zachování a citlivé doplnění originality původního architektonického výrazu a 
urbanistického a prostorového uspořádání, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské 
urbanistické struktury a architektonické a přírodní hodnoty nevhodnou zástavbou, u rázovitých 
obcí a sídel dbát na zachování originality původního architektonického výrazu a prostorového 
uspořádání, podpořit oblastně pestré hodnoty kulturního dědictví. 

Tyto podmínky regulační plán respektuje a dotváří. 

Územní plán  

Platný Územní plán Jindřichův Hradec nabyl účinnosti dne 14. 2. 2014. Dokument 
zahrnuje celé správní území města Jindřichův Hradec. V současné době je zpracovávána 
Změna č. 1 územního plánu. Pořizovatel koordinuje práci obou dokumentů, je tak respektována 
jejich provázanost.  

Územní plán Jindřichova Hradce je pro tento regulační plán přímo nadřazenou územně 
plánovací dokumentací. Z územního plánu regulační plán přebírá podmínky funkčního využití 
ploch včetně vymezení veřejných prostranství a konkretizuje je. Určité části ploch zastavěného 
území vymezuje jako nezastavitelné plochy v systému sídelní zeleně. Regulační plán je plně 
v souladu s územním plánem. S ohledem na podrobnější měřítko a možnosti podrobnější 
prostorové a funkční regulace do úrovně jednotlivých pozemků jej doplňuje a zpřesňuje. 
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2.2 souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území 

Regulačním plánem se nemění základní urbanistická koncepce rozvoje území města, 
daná územním plánem. Podporuje se orientace na kvalitní bydlení jako základní složku využití 
území města, specifikují se podmínky využívání jeho centrálních částí (MPR) pro umísťování 
občanského vybavení a ostatních součástí veřejné infrastruktury, stanovují se podrobné 
podmínky prostorové regulace zástavby a architektury s ohledem na prioritní požadavek 
ochrany architektonických a urbanistických hodnot v území, jsou řešeny principy a prvky 
zlepšování kvality životního prostředí v jeho sídelním i přírodním rámci.  

Regulační plán stejně jako ÚP celou svou koncepcí naplňuje požadavky §§ 18 a 19 
stavebního zákona, kromě etapizace, která není stanovena, protože, jednotlivé záměry lze 
uskutečňovat v libovolném pořadí. Při regeneraci MPR se v převážné míře, kromě staveb 
veřejné infrastruktury a objektů v majetku města, jedná o práce obnovy uskutečňované podle 
záměrů a finančních možností soukromých subjektů. 

Regulační plán naplňuje zejména obecný cíl územního plánování dle § 18 odst. 4 
stavebního zákona, tj.: 

• územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.  

Regulační plán dále naplňuje zejména následující úkoly územního plánování dle § 19 
odst. (1) d), odst. (1) l) a odst. (1) o) stavebního zákona, tj.: 

• stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a 
řešení staveb; 

• určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území; 

• uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a 
ekologie a památkové péče. 

Samostatné odůvodnění jednotlivých částí řešeného území, případně ověření jejich 
souladu s obecnými cíli a úkoly územního plánování, je provedeno v kapitole 3 tohoto 
Odůvodnění. 

2.3 souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

Tento regulační plán, pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jejího pořizování, 
je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů – zejména vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Územně plánovací dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a je zpracována 
oprávněnou osobou. 
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2.4 souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Mimo základní legislativu je regulační plán zpracován v souladu s následujícími dokumenty: 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

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. 

Rozhodnutí ONV v Jindřichově Hradci č. 1040/82-328/3-468, o vymezení ochranného pásma 
areálu státního zámku v Jindřichově Hradci. 

Rozhodnutí o ochranném pásmu NKP Zámku Jindřichův Hradec MěstNV v Jindřichově Hradci 
ze dne 19. 1. 1983. 

Výnos MŠK ze dne 31. 8. 1961 čj. 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. 

Tento výnos byl nahrazen Výnosem MK ČSR čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 12.12.1987 o prohlášení 
historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, 
Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, 
Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, 
souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomoučan a archeologických 
lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré 
Zámky u Líšně a Břeclav - Pohansko za památkové rezervace. 

Rozhodnutí o ochranném pásmu MPR OK ONV v Jindřichově Hradci ze dne 11.12.1987, č.j. 
404/5/87/kult. 

Dále viz kapitola 1.1 postup při pořízení regulačního plánu. 

  

3 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

3.1 Základní charakteristika a vazby řešeného území v rámci centrálního území města 

Území řešené regulačním plánem pro MPR Jindřichův Hradec je dáno rozsahem MPR. 
Hranice MPR a podmínky ochrany jsou stanoveny Výnosem MŠK ze dne 31.8.1961 čj. 
36.568/61- V/2 nahrazeným Výnosem MK ČSR čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 12.12.1987. 

Rozsah MPR, která 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 výkresech grafické části. 

Řešené území je tvořeno jádrovým územím v rámci zastavěného území.  
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Jedná se o vysoce stabilizované území, o které pečuje město Jindřichův Hradec a 
vlastníci objektů, pod dohledem státní památkové péče, zejména z hlediska ochrany 
jedinečného rázu dochované urbánní struktury v celku, potvrzeného statutem MPR.  

Pro účel regulačního plánu MPR je území rozděleno na jednotlivé bloky. Z důvodu 
zachování kontinuity vůči předešlým územně plánovacím podkladům a územně plánovací 
dokumentaci je systém číslování stejný jako ve dříve zpracovaných materiálech. 

Regulační plán je zpracován digitální formou v měřítcích (1:1000; 1:10000 ve vztahu 
k Územnímu plánu Jindřichova Hradce). 

Dominantním prvkem MPR je komplex hradu a zámku, situovaný na soutoku mlýnského 
náhonu do řeky Nežárky. Je chráněn ochranným pásmem Státního zámku Jindřichův Hradec, 
jehož část je součástí MPR. Na zámek navazují plochy zámeckých parků. 

Rozložení zástavby v řešeném území je velmi rozmanité. Jeho rozsah je dán průběhem 
v některých úsecích zachovaného historického opevnění a s přesahem k doprovodným úsekům 
vodních toků a ploch. Velkou část tvoří velké komplexy historických budov. V dalším pořadí se 
nachází rozmanitá zástavba, zahrnující původně koželužské dílny a původně gobelínku, podél 
ulice Pod Hradem, vinoucí se souběžně s řekou Nežárkou až k Nežárecké věži, se vstupní 
bránou do města Komenského ulicí. Po stranách ulice jsou situovány další rozlehlé budovy 
jezuitského semináře a jezuitské koleje, obě se zaměřením na muzejní činnost. V jezuitském 
semináři ve vztahu k historii regionu a nověji v jezuitské koleji bylo ustaveno muzeum fotografie. 
Ke koleji je stavebně přičleněn kostel sv. Maří Magdaleny. V těsné blízkosti východně odtud stojí 
proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie s věží, která je ústřední dominantou historického 
jádra i přilehlého území centra města. Při kostele stojí budova proboštství. V severovýchodním 
výběžku území MPR se nachází další areál původně kláštera Minoritů s kostelem sv. Jana 
Křtitele, který je dominantní v pohledech od nábřeží rybníka Vajgaru. Nyní slouží jako muzeum 
a koncertní síň. 

Ostatní území je vyplněno domovní zástavbou, která se odvíjí od půdorysně 
nepravidelného, mírně svažitého náměstí – náměstí Míru a vytváří městské bloky vymezené 
přilehlými ulicemi. Domovní zástavba se liší svou objemností. V blocích přiléhajících k náměstí 
a k Panské ulici jsou domy větší, hlubší, výstavnější a vybavené parterem obchodu a služeb. 
V území severně od proboštského kostela, při ulicích Školní, Na hradbách, Liliová je zástavba 
drobnější, jen s ojedinělými obchody a provozovnami. Typickou ústřední plochou je 
Zákostelecké náměstí s dominantní budovou staré školy. 

Vůči kamennému městu příznivě působí, kromě zmíněných zámeckých zahrad a 
vodních prvků, také více kultivované parkové území Husovy sady, které je dobře dostupné 
z centra.  

Území parkánu mezi historickými hradbami u Minoritského kláštera je zatím využíváno 
jen pro parkování automobilů, pro tento účel je ho však škoda. 

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 
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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 Jezuitské 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. 

Dále jsou na Hlavním výkresu - Kompoziční hodnoty zástavby MPR značena místa 
hlavních výhledů a hlavních pohledových směrů, která by neměla být narušována budoucími 
stavebními akcemi v Jindřichově Hradci.  Na Výkresu Širší vztahy č.3  jsou vyznačena dvě 
zásadní stanoviště pohledů na MPR. 

Zástavba je dána zčásti památkově chráněnými domovními objekty s dochovanými 
hodnotnými prvky a znaky ve své stavební podstatě, dispozici, prostorovém výrazu a 
architektonických detailech, zčásti ostatní zástavbou, která již třeba nemá dochovány vnitřní 
hodnotné znaky, nutné pro zápis do seznamu nemovitých kulturních památek, ale svým 
celkovým prostorovým formováním a vnějším výrazem je hodnotnou součástí památkově 
chráněného území. Zástavbu nelze hodnotit jenom jako výčet vyčleněných jednotlivých domů, 
ale je ji nutno vnímat jako městotvorné prvky, utvářející veřejný prostor části města, jak je vnímán 
z pohledu chodce, ale zároveň také jako prvky utvářející uspořádání volných prostorů 
soukromého charakteru, tj. dvorů, zahrad, částí vnitrobloků. To vše jsou prvky, které je nutno 
v daném prostředí zachovat.  

 Využití objektů v řešeném území je smíšené, kromě větších, profánních a sakrálních 
staveb je tvořeno obytnými domy, na hlavních ulicích a náměstích vybavených v parteru 
obchody a službami. Funkční využití objektů je stabilizované z hlediska jejich členění na domy pro 
bydlení s podílem 51 % a více obytné funkce a ostatní nebytové objekty. Rovněž základní rozložení 
vybavenosti je stabilizováno, svá místa mají stavby pro správu města, školství a kulturu.  

Veřejná prostranství slouží nejen chodcům, případně cyklistům, ale prolíná jimi dopravní 
funkce, která navazuje na dopravně nadřazený systém města.  
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Část území MPR (ulice Štítného, Svatojánská, Panská a přibližně polovina náměstí Míru) 
má status pěší zóny pro dopravní zklidnění, s nároky na maximální eliminování automobilové 
dopravy, s režimem vjezdů a průjezdu pro zásobování a dojezdy rezidentů.  

  MPR nezůstává územím vytrženým z historie, ale musí také běžně sloužit i současným 
nárokům na technické vybavení.  

  Uplatnění zeleně je v rozmanitém území převážně „kamenného“ města se skromnějším 
podílem zeleně, v několika případech s volnější strukturou zástavby s větším podílem zeleně, až po 
uplatnění zeleně v plochách parků. 

Z hlediska podrobnosti zpracování regulačního plánu jsou rozlišovány pozemky 
zastavěné a zastavitelné budovami (pozemními objekty) a pozemky nezastavitelné budovami, 
jsou jimi např. plochy městské zeleně, veřejná prostranství komunikace a ostatní volné 
nezastavěné plochy. 

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 stanoví místa přípustných dostaveb, mimo 
to ponechává prostor pro další možnost prostavěnosti s ohledem na charakter zástavby. 
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 charakteru celkové hmotové skladby a také způsobu členitosti zástavby 
jednotlivými objekty.  

Vzhledem k měřítku dané struktury je v zásadě nepřípustné  stavby přestavovat formou 
scelování sousedních objektů nebo dokonce vytváření  monobloků zastavujících nebo 
zastřešujících navíc také pozemky přilehlých dvorů nebo zahrad nad přípustnou míru 
prostavění. 

 

3.2 Historický vývoj 

MPR, v současnosti se 713 obyvateli, je nejvýznamnější městskou částí města 
Jindřichova Hradce, který má celkem 22 572 obyvatel. Jeho historickým jádrem je hrad, písemně 
zmiňovaný v roce 1220 v pramenech Heinricus de Novo Castro (Jindřich z Nového Hradu). Jako 
město je Jindřichův Hradec poprvé písemně uváděn v roce 1293. Byl založen jako město 
poddanské, avšak brzy dosáhl na svých majitelích, pánech z Hradce, většiny práv, která měla 
města královská, a stal se největším poddanským městem v Čechách. Kromě vnitřního města, 
chráněného na jihovýchodní straně rybníkem Vajgarem a na severu opevněním s hlavní 
hradbou, s příkopem, jednotlivými baštami a třemi městskými branami, z nichž se dochovala 
Nežárecká brána,  vzniklo ve 2. polovině 15.století Nové Město, na jehož severozápadním konci 
byl založen roku 1478 Františkánský klášter, vymezující jeho obvod. Na jihu vybíhala dnešní 
Vídeňská ulice - cesta na Vídeň a na severozápadě cesta na Tábor a Prahu. Jindřichův Hradec 
byl založen na křižovatce významných obchodních cest při brodu střeženém gotickým hradem. 
Městský celek, který takto vznikl neměl ve své době kromě Prahy a několika dalších výjimek v 
zemích Koruny české tehdy obdoby. V 16. století sahalo panství pánů z Hradce od Hluboké 
téměř k Třebíči. V této době byl přebudován původní gotický hrad a rozšířen o renesanční zámek 
se třemi nádvořími. V roce1604 vystřídali pány z Hradce Slavatové a v roce 1694 Černínové z 
Chudenic, kterým patřil hrad a zámek a velké panství až do roku 1945. 

Od 16. století došlo k velkému rozmachu cechovní výroby, zejména keramické, a tím i k 
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povznesení a zbohatnutí  měšťanského stavu, k rozkvětu a výstavnosti města. Po ničivém 
požáru v roce 1801 dostalo historické jádro převážně klasicistní podobu. Město se ale dále již 
výrazněji nerozvíjelo. Přes počáteční nástup průmyslové revoluce, projevující se zde 
technickými novinkami, jako byl pivovar a mlýn na elektrický pohon a první elektrické městské 
osvětlení navržené Františkem Křižíkem, vývoj průmyslu v 1. polovině 20. století ve městě 
zaostal a Jindřichův Hradec se stal poklidným městem se starobylým rázem.  

Po roce 1945 se začal Jindřichův Hradec rozšiřovat výstavbou nových sídlišť a kolonií 
rodinných domků v souvislosti s výstavbou průmyslových závodů a přílivem obyvatel z venkova 
za novými pracovními příležitostmi. Nové obytné části města doplňující starou předměstskou a 
venkovskou zástavbu vyrostly na západě za Nežárkou. Nová bytová výstavba vznikla dále na 
severu a severovýchodě podél silnice na Tábor a Pelhřimov (např. sídliště U nádraží a Pod 
kasárny).  Na východě a jihovýchodě vznikla nová sídliště kolem závodu “Jitka”, z nichž největší 
je sídliště Vajgar. Na jihu je to Jiráskovo předměstí a sídliště Hvězdárna.  

V blízkosti MPR, ještě v okolním historickém jádru jsou také objekty veřejného sektoru 
celoměstského i nadměstského významu školy, nemocnice, úřady, kulturní, sportovní a 
tělovýchovná zařizení, umístěná v objektech různé architektonické kvality.  

Nejvýznamnější částí Jindřichova Hradce je MPR s přillehlým centrálním územím, jejichž 
rozsah je přibližně stejný, jako bylo původní historické město až do 19. století. Dominantní areál 
bývalého Františkánského kláštera sousedí s kostelem sv. Kateřiny a Klášteříčkem. Zatímco 
Klášteříček byl obnoven a slouží Okresnímu soudu, klášter na obnovu a vhodné využití čeká. 
Na jižním okraji se nachází kostel sv. Václava se hřbitovem a na severní straně kostel 
Nejsvětější Trojice se hřbitovem. Naproti němu stojí areál Fakulty managementu Vysoké školy 
ekonomické, člena svazku VŠE v Praze, nad Velkým Vajgarem se vypíná areál nemocnice. 
Budova gymnázia navazuje na jezuitskou tradici. 

MPR představuje jako urbanistický celek jedinečné a nenahraditelné kulturní bohatství. 
Současný stav ve srovnání s rokem 1989 je dnes po 15 letech velmi změněn. Většina domů má 
dnes opravené malebné fasády, upravily se výkladní skříně obchodů, je více příležitostí pro 
stravování, je přístupný hrad a zámek, oživený mnohými kulturními akcemi, konají se výroční 
městské akce, funguje turistický ruch. Největším současným problémem je však nárůst 
automobilové dopravy s velkými nároky na odstavování vozidel a parkování rezidentů i 
návštěvníků města.  

Nejvýznamnějšími památkově chráněnými objekty jsou zrekonstruovaný hrad a zámek 
v jihozápadním cípu MPR, s přiléhajícími hospodářskými budovami pivovaru a mlýna. Na něj 
navazuje při západní hranici MPR objekt bývalého Jezuitského semináře, který je obnoven a 
využit jako muzeum. V jeho těsném sousedství je bývalá Jezuitská kolej s kostelem svaté Maří 
Magdaleny. Tento objekt byl po vyklizení od armády počátkem 90. let minulého století v 
havarijním stavu. V současnosti jsou kolej i kostel obnoveny. Kostel je využíván jako koncertní 
síň a kolej jako muzeum fotografie.  

Na severovýchod, v těsném sousedství Jezuitské koleje je proboštský kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, v obrazu města nejvýraznější architektonická dominanta, spolu s 
hradem a zámkem. 

Na protilehlé straně půdorysu MPR, v jeho severovýchodní části se nad břehem Vajgaru 
zvedá další architektonická dominanta – Minoritský klášter a kostel sv. Jana Křtitele. Kostel je 
po obnově a restaurování uměleckých děl využíván jako koncertní síň, má vynikající akustiku. 
Západní část kláštera je užívána městskou knihovnou. 

V MPR jsou dosud dochované rozsáhlé úseky městských hradeb, věže a brány. Jejich 
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rekonstrukce je aktuálním problémem regenerace chráněného území. 

 

3.3 Stav MPR 

Většina objektů v MPR, s výjimkou velkých profánních a sakrálních souborů a staveb, 
tvoří obytné domy, s více nebo méně zachovanými historickými dispozicemi, fasádami a 
střechami. Jejich využití je smíšené, v přízemí jsou často provozovny služeb a obchody a v 
patrech byty. V období jejich privatizace byla tendence z některých domů vyloučit nebo 
neúměrně zmenšit bytovou funkci a nahradit ji komerčními aktivitami různého druhu, což by v 
důsledku mohlo znamenat umrtvení historického jádra ve večerních hodinách. Tento trend, 
podle sledování jiných českých měst, však již opadnul, nastávají i opačné případy se snahou 
vytvoření dalších bytových prostorů. 

Kromě na pohled malebných uličních průčelí někdy zůstávají jejich odvrácené části do 
dvorů a zahrad často v zanedbaném stavu, se zástavbou starých kůlen a provizorií, místo toho, 
aby se stala příjemnými atrii nebo obytnými zahradními prostory. 

Městská zástavba v MPR má poměrně vyrovnanou výškovou hladinu, která působí ve 
vnitřním obrazu MPR, zejména v Panské ulici a na náměstí Míru velmi harmonickým dojmem. 
Obytné domy na hlavních městských ulicích mají nejvýše 2-3 nadzemní podlaží. V okrajových 
částech MPR, v podhradí převažuje zástavba přízemních obytných domků, zčásti venkovského 
charakteru. 

Vybavení obchody a službami se po roce 1989 díky privatizaci výrazně zlepšilo. Zlepšila 
se i nabídka a sortiment pro turistický ruch. Na své využití dosud čeká opuštěný pivovar v 
předzámčí. 

Z dopravního hlediska, jsou zatím asi jediným uspokojivým znakem jen hojně využívané 
cyklistické stezky, jako zdravá alternativa pohybu obyvatel i turistů. Je potřebné je doplňovat 
také úschovnami kol a servisem. Přitom nezapomenout na pohyb pěších zřízením pěších tras a 
promenád. 

Komunikační systém v řešeném území zvládá možné maximum rozvinuté automobilové 
dopravy. Dalšími variantami by mohla být opatření, která by např. dopravně zklidnila celé území 
MPR, vyhlášením ještě rozsáhlejší pěší zóny, znamenala by však vysunutí problému parkování, 
zejména do přilehlých okolních partií, s požadavky na další záchytná parkoviště.   

Technická infrastruktura je postupně rekonstruována.  

MPR v Jindřichově Hradci má působivý krajinný rámec s velkými vodními plochami 
Velkého a Malého Vajgaru a s meandry řeky Nežárky, propojenými s Malým Vajgarem umělým 
vodním náhonem pod zámkem podél Mlýnské ulice. Nábřežní partie rybníků a Nežárky se 
soukromými pozemky dosud nejsou upraveny tak, jak to vyžaduje kultivovaný obraz historické, 
památkově chráněné části města. Městská zeleň je pravidelně udržována, je zpracován generel 
zeleně, byly např. upraveny a zprůchodněny partie parků pod zámkem a obnoveny Husovy 
sady.  

Životní prostředí se zlepšilo odstraněním rušivých výrob i lokálních topenišť na pevná 
paliva. Znehodnocování zůstává vlivem účinků automobilové dopravy (hlukem, exhalacemi, 
otřesy). 

Území MPR bylo v minulé éře uchráněno před těžkými poškozeními urbanistické 
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struktury, ke kterým docházelo v jiných památkově chráněných českých městech neuváženými 
demolicemi a rozsáhlými architektonicky nekvalitními přestavbami. Nevhodné však bylo 
využívání některých objektů, zejména  armádou (Jezuitská kolej).  

Jako účinný nástroj při obnově historického jádra se projevila zejména aktivní účast 
města na státním Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón. Město zpracovalo a vydalo svůj první program regenerace MPR v roce 1994. 
Program regenerace MPR se do současnosti průběžně realizuje a aktualizuje. 

Bytový a domovní fond  

Řešené území v MPR bylo rozčleněno na 10 bloků č.1 - č.10, v nichž byly jednotlivé 
objekty pro bydlení identifikovány podle čísel popisných, čísel parcel a názvů ulic. Podle 
evidence nemovitostí města Jindřichův Hradec je v MPR celkem 212 domů. 

 147 domů slouží pro bydlení v následujících blocích (viz tab.). Z tohoto počtu je 73 
památkově chráněných objektů. Jako doplňková funkce je bydlení zastoupeno také v některých 
nebytových domech. 

 V souhrnu lze říci, že stav obyvatelstva by se do budoucna v MPR neměl snižovat, 
naopak je možno, vzhledem k uvedeným číslům, charakterizujícím současnou zabydlenost a 
vzhledem žádoucí dostavbě proluk, počítat i s mírným nárůstem obyvatel. Tato rezerva 
v domech pro bydlení by však v žádném případě neměla být využita pro nebytové účely. 

 

BLOK Č. 

 

DOMY 

(PRO BYDLENÍ A 

NEBYTOVÉ DOMY) 

Z TOHO 

DOMY PRO BYDLENÍ 

 

Z TOHO 

PAM.CHR.DOMY 

PRO BYDLENÍ 

1 13 4 2 

2 8 6 5 

3 23 17 13 

4 10 8 6 

5 22 17 11 

6 24 18 10 

7 39 27 21 

8 53 39 6 

9 20 14 6 

10 12 9 0 

CELKEM 224 159 80 
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Sklady a výroba 

V řešeném území se nenacházejí a úmyslně se nenavrhují velká skladová a výrobní 
zařízení. 

Specifickým druhem tradiční umělecké výroby, která by měla být zachována, je 
„gobelínka“. V objektu bývalé dílny je dnes školské zařízení. Muzeum gobelínů, včetně 
výstavních prostor apod. je v obnovené části zámeckého pivovaru. 

Občanské vybavení 

MPR spolu s centrálním územím města a navrženou památkovou zónou plní nadřazené 
a celoměstské funkce ve sféře občanské vybavenosti a služeb. 

Školy 

    - I. základní škola ve Štítného ulici; 

    - Základní škola speciální a Praktická škola - Pod Hradem 124/3. 

Dům seniorů    

- Zákostelecké nám. č.p, 31/1. 

Zařízení kultury 

K zařízením kultury náleží: 

- Státní hrad a zámek s prohlídkovými okruhy a se správou; 

- Zámecký mlýn; 

- Muzeum Jindřichohradecka s výstavními sály, depozitáři a správou v bývalém Jezuitském 
semináři; 

- Kostel sv.Jana Křtitele s klášterem Minoritů - využívané jako  koncertní síň a muzeum; 

- Součástí kulturního zařízení "Střelnice" je stálé městské kino s budovou sálu nevhodně 
situovanou v dochovaném hradebním parkánovám území, je navrženo na přemístěni do starého 
pivovaru.   

- Muzeum gobelínů - expozice tradic - textil, gobelíny v novějším renovovaném křídle bývalého 
pivovaru; 

- Potenciál pro další kulturně-společenské zařízení je v komplexu budov starého pivovaru, 
připravovaného pro komplexní obnovu; 

- Městská vyhlídková věž; 

- Muzeum fotografie, v areálu bývalé Jezuitské koleje; 

- Proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie a Proboštství, Kostelní 74/I; 

- Modlitebna církve Československé v Kostelní ulici. 
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Zdravotnictví 

- Zdravotnická péče je zastoupena dostatečně mimo MPR s dobrou pěší a MHD dostupností, v 
centru jsou  příležitosti pro ordinace soukromých lékařů.  

- V MPR je lékárna na náměstí Míru. 

Správní objekty (nekomerční administrativa a služby) 

- Městský úřad - obřadní síň - náměstí Míru 88. 

Komerční aktivity  

Komerční aktivity jsou ve velké míře soustředěny právě do historického jádra.  

Po roce 1989 se sortiment, kapacita a kvalita druhů občanského vybavení výrazně 
zvýšily. Přibyly a rozvíjely se  nové obchody, restaurace, vinárny, bary, snack-bary, cukrárny,  
hotely, pensiony, banky a další zařízení přispívajících k atraktivitě, živosti a prosperitě města. 
Tato zařízení dnes fungují na základě zákonitostí trhu - nabídky, poptávky a rentability. Vlivem 
těchto faktorů některá tato zařízení mohou zanikat a být nahrazována novými, což se týká i 
vzhledu parteru.  

Po zkušenostech se změnami účelu staveb bylo v regulačním plánu upuštěno od přísné 
funkční regulace, je tedy možné smíšené využití jednotlivých objektů. U stávajících objektů pro 
bydlení však musí tato funkce převažovat nad funkcí ostatní, tedy bydlení musí mít vždy více 
jak 50 % ploch.  

Při tomto pojetí je ale o to větší důraz třeba klást na to, aby změny účelu nevedly 
k neuváženým devastacím původních konstrukcí a památkových hodnot vůbec. 

Sport a rekreace 

Sport 

Přímo v MPR není prostor pro veřejně přístupné sportovní plochy a zřízení, kromě např. 
Bowlingu, Komenského 8. 

Jiná zařízení  jsou však zastoupena dostatečně mimo MPR s dobrou pěší a MHD 
dostupností.  

Rekreace a relaxace 

V MPR jsou příležitosti především v městské veřejné zeleni Husových sadů a v parku 
pod zámkem. Potenciál je v parkánovém území po jeho zprůchodnění.  

Cestovní ruch 

Regulační plán umožńuje pohyb veřejnosti veřejnými prostranstvími i zelenými plochami 
za účelem oddechu, prohlídek města a návštěvu kulturních a společenských zařízení. Územím 
je  vedena využívaná cyklistická trasa. Vymezené území je pěší zónou. 

Účastníci cestovního ruchu jsou obslouženi  především stravovacími zařízeními a 
maloobchodem.  

Pro ubytování v MPR slouží např.: Hotel Grand, Hotel Vajgar, Hotel Concertino, Penzion 
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Bílá paní a další.  Další možnosti ubytování jsou v privátech. 

S každým novým ubytovacím zařízením vždy souvisí i další nárok na odpovídající 
parkovací kapacity, které je obtížné v MPR zajistit. Pro parkování rovněž není vhodné využívat 
ani blízké břehové partie Nežárky, jedná se o místa možných procházek s kvalitními výhledy 
k zámku. Prvořadou úlohou města je obytná funkce, která by rovněž neměla ustupovat jinému 
využití. Pro další ubytovací kapacity je dostatek prostoru s lepšími parkovacími podmínkami 
v okolním městě nebo i v přilehlém venkovském okolí. Dostupnost centra z okolí je možná i 
pěšky, s MHD nebo na kolech. 

Ekologie a zeleň 

Přírodní podmínky Jindřichova Hradce a MPR  

Okolí Jindřichova Hradce leží v Kardašovořečické a Jindřichohradecké pahorkatině s 
nadmořskou výškou 420 až 600 m a Javořické vrchovině s poněkud drsnějším podnebím a 
nadmořskou výškou 500 až 600 m, ojediněle až 750 m. n. m.  

 Geologicky náleží území Jindřichova Hradce k moldanubiku, dochází zde ke kontaktu 
metamorfovaných hornin, středně proterozoického stáří s vyvřelinami (granitoidy) centrálního 
plutonu. Z pokryvných útvarů jsou přítomny různě mocné relikty svrchně křídových a neogenních 
sedimentů. Centrální část řešeného území, v němž se rozkládá MPR, tvoří kotlovitá sníženina s 
křídovými a tercierními sedimenty. 

 Podloží tvoří žula a rula, převážně prvohorní a starší. Téměř jediným nerostným 
bohatstvím je uran. Ve svrchních vrstvách jsou rašeliny a písky, půdy jsou písčitohlinité až 
hlinito-písčité hnědozemě od nižších poloh až po horské typy s přechodem k podzolům. 

 Květena je hercynská, lesy smrkové, na západě i borové. Nejsou zde prakticky žádná 
větší naleziště vzácných rostlin, živočichů ani nerostů. 

 Podnebí na území města Jindřichův Hradec a jeho okolí lze označit za průměrné v rámci 
České republiky. Roční úhrn srážek se v dlouhodobém průměru pohybuje okolo 650 až 700mm, 
průměrná roční teplota činí 7oC. 

 Základní vodotečí v řešeném území je řeka Nežárka, která vzniká soutokem Kamenice 
a Žirovnice v Jarošově nad Nežárkou a po 56,2 km ústí ve Veselí n. Lužnicí do Lužnice; zde má 
průměrný průtok 11,8 m3 . s-1. 

 Krajina je typická střídáním lesů, polí, luk, remízků a vodních ploch, mírnými svahy s 
ojedinělým výskytem skalních útvarů. Z dřevin se vyskytuje i jalovec ve vyšších polohách; z 
živočichů hlavně vzácné vodní ptactvo, dále výskyt jelena, raka, perlorodky a vydry říční. 

Životní prostředí, ochrana přírody 

Pro území MPR je významná blízkost a dobrá dostupnost kvalitního přírodního prostředí 
v okolí města. 

 V daných přírodních podmínkách patří k nejvýznamnějším formám velkoplošná ochrana 
území. Na západě zasahuje na Jindřichohradecko CHKO Třeboňsko, biosférická rezervace 
UNESCO, jedna z nejcennějších rezervací ve střední Evropě. Na rozdíl od běžných rezervací 
chránících zbytky původní přírody je zde předmětem ochrany kulturní, člověkem po několik 
staletí zásadně měněná krajina. Jindřichohradecká pahorkatina tvoří jen okraj CHKO, jejímž 
jádrem jsou mokřady Třeboňské pánve. Na východ od Jindřichova Hradce se nachází Javořická 
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vrchovina (přírodní park Česká Kanada s rezervací Kačležský a Krvavý rybník). Předmětem 
ochrany je především ráz krajiny, relativní neporušenost životního prostředí, ekologická stabilita 
a genová základna lesů.  

 V centrální části území se nachází krajina jen mírně narušená zemědělskou 
velkovýrobou; na jihu je charakteristická vylidněním a poškozením pohraničí. Dá se však říci, že 
životní prostředí této části je poměrně zachovalé.  

Regionální ÚSES 

Územím města Jindřichův Hradec, zčásti i okrajem MPR, prochází regionální biokoridor 
řeky Nežárky, tvořený vodní plochou, břehovými porosty a vlhkými loukami.  

 V centrálních částech města jeho postupným vývojem s regulacemi toku, zástavbou se  
zahradami až ke břehům se zhoršily přírodní podmínky. V ostatních úsecích Nežárky je 
zachován přírodní charakter. Místy jsou kromě břehových porostů (olše, vrba, topol, jasan) 
zachovány i vlhké louky s ostřicí, sídlí zde vydra říční. 

Lokální (místní) prvky ÚSES  

Nacházejí se vně MPR, v severním kontaktním území na plochách Městského parku 
s rozlohou cca 8 ha (krajinářský park s osou řeky Nežárky). 

Nakládání s odpadem 

Sběr a likvidaci tuhého komunálního odpadu zajišťují Technické služby města odvozem 
a skládkováním mimo řešené území. 

 Sběr starých léků zajišťují (ze zákona) lékárny.  

 V řešeném území nebude sběrný dvůr pro sběr tříděného, škodlivého a nebezpečného 
odpadu jako dosud ve dvoře bývalé Jezuitské koleje. Nejbližší sběrný dvůr je provozován 
v lokalitě „U Cihelny“. 

Klasické kontejnery pro sběr tříděného odpadu je nepřípustné umísťovat na území MPR, 
za určitých podmínek je však možné umístit kontejnery pod úroveň terénu. 

Ovzduší 

V území MPR se uplatňují jen malé a střední zdroje znečištění vytápěním. Čistotu 
ovzduší pozitivně ovlivňuje zejména přednostní vytápění plynem, díky plynofikaci území. 

Voda  

Hranice MPR a řešeného území vede tokem řeky Nežárky, jižně od řešeného území 
protéká Hamerský potok, který se vlévá do Nežárky. Areál hradu a zámku je oddělen Mlýnským 
náhonem. Na potoce leží rybník Vajgar. Část jeho břehu a celý Malý Vajgar je součástí MPR. 
(Poznámka: Vajgar je přirozené jezero nebo bažina, jejíž průtok byl regulován už 
v prehistorických dobách.)   

Do MPR patří plochou celý rybník Malý Vajgar a část břehů rekreačního rybníku Velký 
Vajgar. 
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Hluk 

MPR je zatěžována hlukem z dopravy při průjezdech řešeným územím přes náměstí 
Míru a přilehlé ulice a také hlukem automobilové dopravy po nábřeží Ladislava Stehny.  

Radonové riziko 

Jindřichův  Hradec leží na  rozmezí  kategorií  vysoké a  střední radonové riziko (dle 
odvozené mapy radonového rizika, ÚÚG, 1990). 

Zeleň 

Celková charakteristika 

Uplatnění zeleně má  málo příležitostí v území historického jádra. Kromě veřejné zeleně 
Husových sadů a parku pod zámkem a soukromých zahrad, se zeleň uplatňuje řadou stromů 
podél chodníku (Nábřežní) a stromy na náměstí Míru, u Mariánského sloupu. 

 Nově je navrhována zeleň parkového charakteru na nábřeží Nežárky poblíž mostu, 
namísto nynějších zahrádek v drátěném oplocení. 

 Příležitosti pro uplatnění nízké zeleně jsou ve zpřístupněném parkánovém území 
s možnou budoucí pěší prostupností k muzeu nebo na Masarykově náměstí.  

 Veřejně  přístupné bude zahradní uspořádání na volných přilehlých plochách Jezuitské 
koleje, s průchodností mezi ulicemí Komenského, Liliová a Kostelní po vymístění současného 
parkoviště.  

Popis ploch a prvků zeleně 

Základní rozdělení ploch zeleně podle její přístupnosti představuje odpovídající 
zastoupení jednotlivých funkčních a charakterových druhů zeleně:  

1) zeleň veřejně přístupná se stálým nebo omezeným přístupem - okrasné a rekreační městské 
parky, aleje podél komunikací, drobné úpravy neoplocených domovních předzahrádek, mobilní 
zeleň (převážně sezónní),  

2) zeleň s vyhraženým přístupem - oplocené parkové a rekreační úpravy zahrad, škol apod., 

3) zeleň soukromá - oplocené zahrady obytných domů, úřadů a dalších institucí, soukromé 
užitkové zahrady. 

Uplatnění zeleně v řešeném území 

Kromě specifických funkčních ploch zeleň má uplatnění ve vazbách na (viz Koordinační 
výkres): 

- Zámecká nádvoří 

Na zámeckých nádvořích je minimální uplatnění vzrostlé zeleně zejména vzhledem 
k možnosti univerzálního využívání venkovních prostorů ke kulturně-společenským akcím, 
vystoupením a přestavením. Uplatňuje se přenosná zeleň pro možné dělení a organizaci  
venkovních prostorů podle typu akcí. 

- Zeleň historických nádvoří a zahrad 
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Venkovní relaxační a respirační plochy vázané na historické areály muzeí příp. školního 
dvora 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 

Hradební pás je veřejným prostranstvím. Regulační plán přesně nestanoví rozložení 
prvků zeleně, ponechává volnost řešení veřejnosti přístupného prostoru. 

Předpoklad uplatnění nízké zeleně po konverzi užívání prostoru s redukcí rozsahu 
staveb nebo nejlépe jejich vyloučením v závislosti na přemístění kinosálu. Existující vazba na 
kulturně společenské zařízení „Střelnice“ předpokládá občasné využití menší části plochy při 
konání akcí pro parkování max. 20 osobních vozů.  

- Zeleň soukromých zahrad 

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

 

3.4  Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části města 

Současné širší urbanistické vztahy řešeného území jsou dány funkcí centrální části 
Jindřichova Hradce, do které územně i významově patří, její polohou v urbanistické struktuře 
města, charakterem a diferencovaným významem její uliční sítě a návaztností hlavních ulic na 
průjezdní ulice a silnice až po vnější silniční okruh dálkového silničního spojení (Tábor – Praha, 
Pelhřimov, Třebíč – Brno, Třeboň – České Budějovice, Nová Bystřice - Vídeň). 

Z urbanistického hlediska je významná zejména návaznost jádra MPR s náměstím Míru 
na nejživější obchodní ulici Panskou a dále přes Masarykovo náměstí, Klášterskou ulici a 
Nádražní ulici k autobusovému a železničnímu nádraží. Tento vztah určuje přirozeným 
způsobem nejfrekventovanější městskou urbanistickou osu, jejíž novodobé urbanistické a 
architektonické vyjádření naznačují na této trase realizované veřejné budovy (Městský úřad, 
pošta, Okresní soud), k nimž v poslední době přibyly banky.  

Rozhodnutím bývalého Okresního národního výboru v Jindřichově Hradci – odboru 
kultury bylo pod čj. 1778/404/5-87 určeno ochranné pásmo (dále jen OP) pro MPR Jindřichův 
Hradec. 

Jednou z perspektivních aktivit, která napomáhá k větší prosperitě města, je turistický 
ruch. Významné jsou trasy a vztahy k blízkým atraktivním památkově chráněným územím i 
okolní krajina, s přírodním parkem “Česká Kanada”, bohatá na lesy a rybníky.  

Urbanistická koncepce platného ÚP respektuje jedinečné prolnutí systému přírodního 
prostředí a historické zástavby území, se zvláštním zřetelem na centrální část města a 
především na MPR.  

MPR zahrnuje historické jádro města, které je jádrem centrální části. Centrální část 
obsahuje dále historická předměstí a okolí rybníka Vajgaru včetně návrhových ploch novodobé 
zástavby. 
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Centrální část města bude v dlouhodobém výhledu mít m.j. rozhodující podíl na plnění 
nadregionálních, regionálních a celoměstských funkcí. Návrh nového vymezení centrální části 
města zahrnuje MPR, Malý a Velký Vajgar s nábřežími a část toku řeky Nežárky s přilehlými 
partiemi a další stabilizované a volné plochy, a také plochy se zvláštním statutem využití, jež 
budou dlouhodobě plnit funkce centra. Na celý prostor centrálního území města se vztahují nebo 
jsou navrženy nástroje ochrany (MPR, NKP, OP MPR, OP NKP, návrh na vytvoření městské 
památkové zóny, jednotlivé kulturní památky, další hodnotné objekty dotvářející charakter 
urbanizovaného území).  

Ve smyslu odpovídající ochrany a specifického režimu, které součásti řešeného území 
vyžadují, regulační plán stanoví potřebné závazné regulativy, zahrnující přísnou památkovou 
ochranu a vytvářející režim, který usměrní rozvoj centrální části města žádoucím směrem.   

Řešení regulačního plánu, umožňující pohyb pěších vnitřním městem i po hranách 
historické zástavby, tj. MPR, Malého a Velkého Vajgaru a veřejnou zelení parků, Husových 
sadů, pásem zámeckých zahrad, areálem národní kulturní památky Zámku Jindřichův Hradec 
(dále jen „NKP“), je postupně naplňováno kultivovanou regenerací veřejných prostranství. 

Postupně je tak aktivováno využití území historických i nových urbanistických struktur  
města ve vazbě na Velký Vajgar (prostory sportovně rekreační a zařízení volného času na jeho 
protějších březích, činnosti na hladině Velkého Vajgaru). 

Funkční jsou návaznosti na MHD se zastávkami na okraji MPR.  

V kontaktních územích okolního města jsou parkovací plochy důležité pro MPR. 

Územím MPR je vedena cyklistická trasa. 

Sběrný městský okruh navazuje ve vnějších vazbách na stávající dopravní systém. Ten 
však dotváří nové komunikace propojující přístupy na ulici Václavskou a ve druhém případě na 
mimoúrovňovou křižovatku ulice Vídeňské se silnicí I/34. Tento systém umožňuje snazší 
zpřístupnění výjezdů z města a zklidnění jižních partií centrální části města, ve smyslu uvolnění 
zátěže dopravy zejména ulic Vídeňská, Václavská, Mlýnská a nábřeží L.Stehny. 

K orientaci ve vztahu k funkční regulaci územního plánu města je určen Výkres Širší 
vztahy č. 3, v měřítku 1:10000.  

Použité měřítko zobrazení (menší než v měřítku vyšší ÚPD) umožňuje přehledné 
vyznačení ploch MPR, ochranného pásma MPR a ochranného pásma NKP Zámku Jindřichův 
Hradec vůči okolnímu území.  

 

3.5 Odůvodnění návrhu urbanistické koncepce 

Řešené území regulačního plánu se zabývá stabilizovanou strukturou MPR Jindřichův 
Hradec, zasazenou ve specifickém terénním uspořádání s výraznými přírodními prvky.  

Řešení regulačního plánu potvrzuje urbanistickou strukturu MPR ve všech jejích kulturně 
historických a přírodních kvalitách, zároveň však také respektuje nutný rozsah existence  
technických a dopravních náležitostí nezbytných pro současný standard života zde bydlících 
obyvatel i návštěvníků města. Tím je umožněno zapojení do organismu celého města i širšího 
krajinného okolí.  

Dominantně v území MPR působí především kulturní a společenské profánní i církevní 
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komplexy. Jako významná a neopominutelná městotvorná funkce je potvrzeno bydlení, 
uplatňující se většinou v měšťanských domech, užívaných současně, především v parteru, 
provozovnami obchodu a služeb. Existence bydlení je podpořena i potřebným dobře dostupným 
občanským vybavením (základní škola je přímo v MPR). S turistickou atraktivitou souvisí i 
existence ubytovacích zařízení. 

Urbanistická koncepce je vztažena k celku řešenému v platném ÚP Jindřichova Hradce, 
funkční uspořádání ploch odpovídá pojetí tohoto materiálu a není zásadně měněna. 

 

3.6 Charakteristika jednotlivých částí řešeného území  

Charakteristika bloků  

 

 

Blok č. 1  

Vymezený ulicemi Pod Hradem, Mlýnskou, nábřežím Malého Vajgaru, Dobrovského 
náměstím, Smetanovou ulicí a Balbínovým náměstím. 

Blok má na svém území soustředěny památkově chráněné objekty a komplexy, jsou jimi 
NKP Zámek Jindřichův Hradec, známější v průvodcích, kulturních přehledech i na internetu pod 
pojmem Hrad a zámek Jindřichův Hradec, který je zároveň jednou z nejvýznamnějších dominant 
města. Sestává z původních hradních budov a novějších zámeckých křídel, utvářených kolem 
čtyř nádvoří. Královský gotický palác s kaplí sv. Ducha, barokní a renesanční křídlo na prvním 
nádvoří, Španělské křídlo, Jindřichovo stavení a černá věž, černá kuchyně, sýpka, Adamovo 
stavení, velké a malé arkády a rondel postavený na starší baště opevnění, probíhajícího kolem 
ostrohu ve svahu nad Nežárkou a Mlýnským náhonem. Hrad i zámek je zrenovován, je přístupný 
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k prohlídkám a kulturním akcím ve vnitřních prostorách nebo na nádvořích. K hradnímu areálu 
přiléhají další původní hospodářské objekty, jsou jimi zámecký mlýn a pivovar (součást NKP). 
Zámecký mlýn je po renovaci zpřístupněn veřejnosti, starší část pivovaru se zastřešením, který 
je v havarijním stavu po požáru, dosud čeká na celkovou renovaci a smysluplné využití. Komplex 
starého pivovaru se stal teprve v posledních letech vlastnictvím Města Jindřichova Hradce a je 
reálný předpoklad vytvořit jeho kompletní renovací další potřebné polyfunkční společenské a 
kulturní zařízení města. Na severu sousedí pivovar se „Smetanovým domem“ (součást NKP, v 
soukromém vlastnictví), vyžadujícím rovněž obnovu. Novější křídlo pivovaru orientované do 
Dobrovského náměstí je po celkové renovaci a slouží veřejnosti jako prohlídková prezentace 
Teinitzerových gobelínových dílen i s ukázkami technik obnovy historických gobelínů. 

 Na severu, se vstupem z Balbínova náměstí se nachází bývalý Jezuitský seminář, se 
čtvercovou dispozicí křídel budovy kolem vnitřního  dvora. V objektu je kaple sv. Víta. Jezuitský 
seminář je již v převážném objemu renovovaný a upravený pro účely muzea. Pod dochovaným 
úsekem městských hradeb jsou dva obytné památkově chráněné domy č.p. 4 a č.p. 5, z nichž 
větší - č.p. 4 se komplexně renovuje. Území pod hradbami lemuje veřejně zpřístupňovaný 
zámecký park. Tudy je možno procházet až na opačnou stranu bloku k upraveným partiím 
nábřeží Malého Vajgaru.  

Hlavní regenerační úkoly bloku č.1: 

- Nezbytná obnova památkových objektů Pod hradem č.p. 4 a č.p. 5. 

- Obnova a využití bývalého zámeckého pivovaru.  

Pivovar sestává vlastnicky ze dvou částí. 

1. Komplex starších budov původního pivovaru. 

2. Novější přestavěné křídlo při Dobrovského náměstí. 

V současnosti nejsou pro 1. část vyjasněny možnosti využití. Zpracovaná objemová 
studie navrhovala komerční využití s prezentací a rehabilitací renesančních prostor.  Návrh 
využití předpokládal vytvoření provozu malého pivovaru s návazností na pětihvězdičkový hotel, 
s doplňkovými funkcemi restaurace, baru, kongresových salonků a dalších.  Studie neprošla  při 
projednávání s Národním památkovým ústavem. V současnosti jsou novým vlastníkem (Město 
Jindřichův Hradec) prověřovány další vhodné varianty pro společensko-kulturní využití. Dříve 
než bude zahájena úplná obnova, je komplex stavebně a technicky zajišťován proti dalšímu 
chátrání po požáru.  

Největší současnou závadou je poškození krovů a střešního pláště, způsobené 
požárem. Budovy je nutné přinejmenším zajistit proti zatékání do krovů, kde rychle postupuje 
poškození hnilobou a plísněmi. 

Současný stav na hlavních zámeckých nádvořích bez uplatnění stabilní vzrostlé zeleně 
je v souladu se stanovisky orgánů státní památkové péče a nebude měněn. Přenosná zeleň je 
použitelná a rozmístitelná, vždy dle aktuálního provozu.  

Soustavná a včasná údržba zástavby a veřejných prostranství.                                       
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Blok č. 2  

Vymezený ulicí Pod Hradem od Nežáreckého mostu, řekou Nežárkou a Mlýnským 
náhonem. 

Nábřežní partie je vyplněna parcelami s drobnějšími objekty jedno a dvoupodlažních 
stavení, rozvinutých podél ulice Pod hradem. Severní řada domů slouží bydlení. Objekty jsou 
převážně po renovaci. Patří sem jižněji položené tzv. Koželužské domy (součásti NKP) a 
původní Teinitzerovy dílny – tzv. „gobelínka“, nyní sloužící jako školní objekt.  

Hlavní regenerační úkoly bloku č.2: 

Potvrzení stávajícího funkčního využití, zachování současného využití původní 
„gobelínky“ jako Speciální školy. 

Nezbytné je zachování brodu přes vodoteč pro možnou dostupnost techniky 
integrovaného záchranného systému nebo jako příjezd pro stěhování. 

Soustavná a včasná údržba zástavby a veřejných prostranství.    

 

Blok č. 3  

Vymezený náměstím Míru, ulicí Komenského, Balbínovým náměstím, Smetanovou ulicí, 
Dobrovského náměstím a západní hranicí bloku č. 4. 

Řada domů v dobrém stavu utváří štítovými fasádami jihozápadní frontu náměstí Míru. 
Plynule přechází do Komenského ulice. Zde se nachází proluka, kde dříve stávaly dva historické 
domy, využívaná jako součást výrobny lihovin, která také zabírala značnou část vnitrobloku. 
Výroba a sklady byly vymístěny na předměstí. Regulační plán navrhuje zastavění proluky. Při 
Balbínově náměstí stojí budova bývalé Landfrasovy tiskárny, nyní využívané pro administrativu. 

Převážná část domů je určena pro bydlení, ve dvou domech jsou ubytovací kapacity. 

Soustavná a včasná údržba zástavby a veřejných prostranství. 

Hlavní regenerační úkoly bloku č.3: 

Dostavba v proluce na místě dvou původních zbouraných domů č.p. 13 a 14, o stejném 
půdorysu a objemu na funkční ploše SC Bydlení – smíšené centrální, na parcele č. 1235/9, se 
zachováním původního průčelí, které je kulturní památkou. Rekonstrukce vnitrobloku pro nové  
využití, možný i parkovací dům. Obnova domu č.p. 6 s průjezdem do Dobrovského ul. U domu 
na parcele č. 1229/1 je kulturní památkou pouze průčelí. 

Soustavná a včasná údržba zástavby a veřejných prostranství. 

 

Blok č. 4  

Vymezený rybníkem Malý Vajgar, Rybniční ulicí, náměstím Míru a východní hranicí bloku 
č. 3. 

Je utvářený zástavbou v městských hradbách, které jsou často uplatněny jako součásti 
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vnějších zdí budov. Nejvýraznější stavbou je zde tzv. „dům s věží“ (bývalá bašta) u Vajgaru s 
integrovanou hradební věží. Parcelace budov je hluboká, hlavní budovy jsou orientovány 
třípodlažními fasádami k náměstí, z nichž většina tvoří část jihovýchodní fronty, směrem k 
hradbám jsou orientována dvorní křídla a doplňkové stavby. Mezi hradbami a Malým Vajgarem 
probíhá zelený pás, s dvěma ojedinělými drobnými stavbami. Zelený pás je zakončen napříč 
situovaným novějším domem u konce „Vajgarského“ mostu.  Kromě dvou domů jsou objekty 
určeny pro bydlení. Téměř všechny jsou vybaveny parterem obchodů a služeb. V domě s věží 
č.p. 173 úspěšně proběhla postupná obnova, typická konfigurace zadních traktů domů v pohledu 
přes Malý Vajgar, tak zůstává zachována. Stavební stav domů je dobrý, zčásti velmi dobrý. 
Jedná se o cennou strukturu s dvorními průčelími uplatňujícími se v panoramatu přes Malý 
Vajgar. 

Hlavní regenerační úkoly bloku č.4: 

Soustavná a včasná údržba zástavby a veřejných prostranství. 

Potřeba rekonstrukce č. p. 187, s nutnou změnou tvaru zastřešení a nutnou úpravou 
fasády.  

 

Blok č. 5  

Vymezený nábřežím Ladislava Stehny, krátkým úsekem ulice Štítného, Svatojánskou ulicí 
a náměstím Míru. 

Základní charakter zástavby je stejný jako u bloku č. 4. Hluboké parcely jsou vedeny 
kolmo z náměstí k hradbám lemujícím nábřeží L. Stehny a stejným směrem jsou utvářeny i mezi 
ul. Svatojánskou a nábřežím. Jihozápadní část bloku je téměř plně prostavěná, směrem na 
severovýchod zůstává více než nadpoloviční podíl volných ploch, dvorů a zahrad. Řada pěti 
domů na náměstí od nároží s Rybniční ul. jsou nebytové domy, dva z nich jsou hotely: Grand a 
Vajgar. Hotel Grand disponuje z nábřeží sjízdnými prostory, kde byly v minulosti garáže. Ostatní 
domy jsou určeny pro bydlení. Téměř všechny domy jsou vybaveny parterem obchodů a služeb. 
Stavební stav domů je zlepšován postupnou renovací. Obnova by se měla také orientovat do 
vnitrobloků a zahrad nad hradbami.  

Pohledově významné dvorní fasády měšťanských domů, viditelné v panoramatu přes 
Velký Vajgar. Cenné plochy zahrad nad hradbami s výhledem přes Velký Vajgar.  

Hlavní regenerační úkoly bloku č. 5: 

Dokončení obnovy hradeb.  

Upravenost dvorních fasád, vnitrobloků a zahrad nad hradbami. 

Architektonická korekce výrazné pohledové závady, dané převýšením dvorních křídel  
hotelů č.p. 165 a č.p. 162, znamená snížení podlažnosti o jedno NP a změnu zakončení 
střechy. 

Navržena dostavba domu pro bydlení na funkční ploše SC Bydlení – smíšené centrální. 
Dostavba nábřeží L. Stehny (Změna č.1 RP MPR Jindřichova Hradce) je situována na 
parcelách č. 109/2 a 110/2, mezi náměstím Míru (domy č.p. 158 a 159) a nábřežím L. 
Stehny. Je vymezena plocha pro dostavbu včetně změny funkčního využití přilehlého 
uzavřeného dvora.  
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Na Hlavním výkresu - Prostorová regulace 1A je vyznačena plocha k zastavění 
s popisem: DVA SAMOSTATNÉ DOMY 2,5 NP. Navržený objekt na místě dvou 
historických objektů, doložených na mapě stabilního katastru z r.1828.  

Úprava střechy č.p. 150. 

Soustavná a včasná údržba zástavby a veřejných prostranství. 

 

Blok č. 6  

Vymezený náměstím Míru, ulicemi Svatojánskou, Štítného a Panskou. 

Výrazově dominantní stavbou při utváření fronty do náměstí je Langrův dům č.p.138 se 
sgrafitovou výzdobou fasády. 

Domy do náměstí a Panské ul. jsou převážně třípodlažní, č.p.140 čtyřpodlažní. Ve 
Svatojánské a Štítného ulici dvoupodlažní s výjimkou hotelu Concertino č.p.129, který je zčásti 
novostavbou, zčásti rekonstrukcí a půdorysně probíhá napříč bloku. Blok je téměř úplně 
prostavěn (cca 85 %) plochy. Domy č.p.136 - 138 jsou do náměstí vybaveny podloubími. Domy 
jsou převážně určeny pro bydlení, s výjimkou hotelu, jednoho domu do Panské ul. a dvou domů 
nebytových do Svatojánské ul. Nejatraktivnější obchodní parter je výklady orientován do Panské 
ulice. Stavební stav domů vyžaduje jen údržbu.  

Na náměstí Míru byla rozšířena pěší zóna. 

Proběhla rekonstrukce v ul. Svatojánská č.p. 148. 

Hlavní regenerační úkoly bloku č. 6: 

Soustavná a včasná údržba zástavby a veřejných prostranství. 

       

Blok č. 7  

Vymezený ulicemi Panskou, Na Hradbách, Kostelní, Komenského a náměstím Míru. 

Dominantou bloku je i celoměstská dominanta - proboštský kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, druhou, významovou dominantou je budova původní radnice s věží (součást městského 
úřadu), v exponované poloze na náměstí. Zásadní parcelace je hluboká, kolmá k náměstí i k 
Panské ulici a ke Kostelní ulici. Na úrovni Husových sadů je půdorysně ukončena průběhem 
hradeb. Na pohled typickým je dům vestavěný do kruhové bašty, č.p. 48. Převážná část domů 
je určena pro bydlení s výjimkou devíti nebytových domů, radnice a kostela. Obchodní parter je 
bohatě vybaven do náměstí a do Panské ulice, ale do užších uliček Kostelní a Školní je málo 
atraktivní. Stavební stav vcelku vyžaduje jen běžnou údržbu. Prostavěnost bloku je téměř 90 % 
(pokud se nezapočítá plocha části Husových sadů, která ještě k bloku náleží), neboť dvory jsou 
převážně zastavěny doplňkovými objekty. Příslušná část Husových sadů k tomuto bloku, 
vybavená vodní plochou - jezírkem, veřejnými WC je vhodným relaxačním prostorem při 
vyústění obchodní pěší zóny Panské ulice do Masarykova náměstí. Byla dokončena komplexní 
regenerace parku zahrnující i obnovu stromové zeleně. 

Součástí komplexní obnovy bývalé radnice byl i průchod z náměstí Míru k proboštskému 
kostelu tzv. „chlebnice“. 
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Proběhla úprava Masarykova náměstí jako součást projektu rekonstrukcí komunikací 
Klášterská - Masarykovo náměstí - Růžová, která se okrajově dotýká i řešeného území. Změnil 
se způsob dopravní přístupnosti pěší zóny a kulturního zařízení Střelnice, byl rozšířen 
odpočinkový prostor a vybaven kašnou.  

Na náměstí Míru byla rozšířena pěší zóna. 

Hlavní regenerační úkoly bloku č. 7: 

Obnova studny na náměstí Míru. 

Soustavná a včasná údržba zástavby a veřejných prostranství. 

   

Blok č. 8  

Vymezený náměstím Balbínovým, ulicemi Kostelní, Na Hradbách a řekou Nežárkou. 

Blok je z velké části tvořen drobnou přízemní a patrovou, nepravidelnou s křivolakými 
uličkami, a tím malebnou zástavbou. Místně dominantní je v tomto uskupení třípodlažní „stará 
škola“. Hmotově k ní nesouměřitelná je mohutná budova původně Jezuitské koleje s uzavřeným 
uskupením křídel kolem čtvercového nádvoří. Z půdorysu objektu, jako součást jihovýchodního 
nároží předstupuje závěr kostela sv. Maří Magdaleny. Náhorní poloha bloku je na západě 
ukončena hradebním systémem s několika parkánovými vestavbami. Území odtud dále na 
západ vede až k Nežárce. 

Jezuitská kolej po vystěhování armády a dlouhém období hledání vhodného využití, byla 
zrenovována a slouží jako muzeum fotografie a moderních obrazových médií. Přilehlý vnější 
dvůr, přístupný od Balbínova náměstí, nyní slouží pro parkování. Je to však využití nevhodné, 
dočasné. Přilehlý prostor při severním průčelí přístupný z prostoru ul. Za Kostelem byl parkově 
upraven.  

Kostel sv. Maří Magdaleny byl obnoven a slouží jako koncertní síň. Ostatní zástavba 
bloku je převážně ve stavu pro běžnou údržbu, jen několik domů v ulici Na Hradbách ještě 
vyžaduje obnovu. 

Jezuitská kolej s kostelem jsou stavby nebytové s využitím pro kulturu, objekt „Staré 
školy“ je plně zrenovován, ostatní domy jsou asi z 30 % nebytové, zbytek pro bydlení. Parter 
obchodu a služeb je zastoupen v menší míře. 

Při poslední obnově byl objekt č.p. 77 opatřen nevhodnou střechou.  

Hlavní regenerační úkoly bloku č.8: 

V areálu Jezuitské koleje nahradit prostory využívané pro parkování, po jeho vyřešení 
jinde, parkovou úpravou. 

Pobřežní zahrádky s drátěným oplocením u Nežárky je navrženo nahradit veřejně 
přístupnou plochou parku s průchodností podél pobřeží. Jedná se i o součást lokálního biocentra 
ÚSES. 

Upravit střechu č.p. 77 při příští obnově. 

Soustavná a včasná údržba zástavby a veřejných prostranství. 
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Blok č. 9  

Vymezený ulicemi Štítného, nábřežím Ladislava Stehny, podél vnějšího pásu hradeb 
souběžných s Růžovou ulicí, krátkým úsekem Masarykova náměstí a Panskou ulicí. 

Charakter zástavby je velmi rozmanitý. Systém pravidelné hloubkové parcelace 
uplatněný zčásti do ul. Štítného a do Panské ulice je na severní straně na Masarykově náměstí 
zakončen vestavbou kulturního zařízení (Střelnice) do parkánového území hradeb. V kontrastu 
se měřítku těchto domů vymyká budova základní školy a Minoritský klášter s kostelem sv. Jana 
Křtitele. Komplex je dominantní významově i hmotově, s uplatněním v pohledech na město od 
Vajgaru. Součástí bloku je území dochovaného hradebního pásu, které je zatím užíváno jako 
parkoviště, avšak s potenciálem využití jako např. parkového území pro relaxaci, s venkovním 
restauračním posezením apod. 

Domy do ulic Panské a zčásti Štítného jsou vedeny jako bytové domy s využívaným 
parterem pro obchod a služby. V nebytových objektech se uplatňuje funkce kultury a školství. 

Proběhla obnova č.p. 117, dům je po renovaci převýšený oproti okolním stavbám.  

Proběhla obnova hradeb. 

Zahrada pod Minoritským klášterem je upravena s využíváním jako trvalková zahrada. 
Proběhla oprava drobného památkově chráněného objektu u hradeb - oranžérie. Při oranžerii je 
navržena průchodnost mezi zahradami.  

Hlavní regenerační úkoly bloku č. 9: 

Předchozí RP MPR navrhoval odstranění kinosálu v objektu Střelnice zbouráním.  

V současnosti se naskýtají další nové možnosti rozvoje kulturně společenských zařízení 
v centru města tím, že do majetku města přibyl objekt bývalého pivovaru. Pro účely obdobného 
nebo současnějšího multimediálního zařízení nebo jeho části by mohly dobře sloužit dosud 
nevyužité prostory pivovaru (v bloku č. 1). 

Tento RP navrhuje ponechání kinosálu Střelnice jen na nezbytnou dobu, než pro něj 
budou vytvořeny nové vhodné prostory např. renovací bývalého pivovaru. Následně poté se 
předpokládá konverze na jen objemově nezbytné menší zázemí společenských prostor Střelnice 
a na uvolněné ploše rozšíření parku.  

Provoz muzea v Minoritském klášteře využívá přilehlé dvorní plochy a doplňkové objekty.  

Území parkánu bude využíváno jako veřejně přístupná plocha, průchozí od nábřeží ke 
vstupu do muzea a dále do Štítného ulice. Podmíněně přípustné je překonání hradeb v místech 
historické situace za předpokladu zachování památkových hodnot. Vymístění parkování z území 
parkánu - kapacity je nutné hledat v kontaktních územích MPR, např. parkoviště „Jitřenka“, 
podzemí sportovního areálu. Parkování mezi hradbami bude pouze příležitostné, jen pro 
obsloužení konaných akcí (cca do 20 stání). 

Soustavná a včasná údržba zástavby a veřejných prostranství. 
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Blok č. 10  

Vymezený ulicemi Na Hradbách, Kostelní, Janderovou a zakončený západním okrajem 
Husových sadů 

Domy podél centrální části Husových sadů jsou mohutnější a vyšší (č.p. 43), ve srovnání 
s výše popisovanou zástavbou bloku č. 8, zbývající západní část řady měřítkově odpovídá 
původnímu „zákostelnímu“ městu, jehož je součástí (s výjimkou novodobé vily č.p.36). Kromě 
tří objektů všechny slouží bydlení. Do bloku patří Husovy sady s dominantní sochou J. Husa. 
Zástavba podél parku je méně atraktivní, většinou postrádá obchodní parter. Domy vyžadují jen 
běžnou údržbu, č.p. 43, 44, 46 jsou ve výborném stavu po renovaci. 

Hlavní regenerační úkoly bloku č. 10: 

Soustavná a včasná údržba zástavby, veřejných prostranství a parkové zeleně. 

 

3.7  Uspořádání dopravy 

Vedení komunikací 

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

Zejména tvarové uspořádání není v současnosti jednoznačné a ani v průběhu 
platnosti regulačního plánu nelze vyloučit jeho možné úpravy a precizování dle 
okamžitých potřeb řešeného území i nových souvislostí plynoucích ze širších územních 
vztahů. Regulační plán tak ponechá určitý prostor na jejich úpravy a rozvoj v rámci veřejného 
prostoru. 

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

plochy komunikací a jejich diferenciace 

• trasy místních komunikací obslužných (hlavních) 

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

• komunikace se zklidněným režimem  (pěší zóna) 

zařízení hromadné dopravy 

• zastávky hromadné dopravy autobusové  

nemotoristická  doprava 

• pěší komunikace 

• cyklistické trasy  
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objekty a plochy statické dopravy 

• parkoviště   

• parkovací dům  

• parkování na komunikacích  

V ulicích s dostatečnou šířkou a bez dalšího dopravního omezení parkování dopravním 
značením je parkování přípustné pouze po stranách vozovky. Parkovací stání zcela nebo zčásti 
na chodnících jsou vyloučena. 

 

3.8     Seznam základních pojmů použitých v regulačním plánu 

• Architektonický článek – budova jako architektonické dílo je utvářena z architektonických 
článků, dílů pro daný účel typických zejména svou velikostí, umístěním, tvarem, historickým 
slohem. 

• Blok – je ucelená část současně zastavěného území daná souborem budov a navazujících 
funkčně souvisejících nezastavěných „vnitroblokových“ ploch (dvory, nádvoří, zahrady ...) 
vymezená zpravidla uličními čarami, které je oddělují od ploch pro dopravu nebo od 
nezastavitelných ploch. 

• Budova – nadzemní stavba, určená k trvalému nebo občasnému pobytu osob. 

• Bytový objekt – jeho hlavní funkce je bytová (více než 50 % užitné plochy slouží k bydlení - 
podle stavebního zákona). 

• Doporučené prvky – jejich platnost není závazná, mají pouze doporučující (směrný) 
charakter. 

• Drobný průhled – kromě běžných pohledů a průhledů vnímaných při pohybu a jízdě po 
veřejných prostranstvích, jsou často další, nezanedbatelné drobné průhledy, které mohou 
odkrývat nevhodné uplatnění krytiny, střešních oken, televizních antén a pod. Může se jednat 
např. o prostupy pro klempířské prvky střešními atikami. 

• Funkce hlavní – převažující funkce v objektu nebo v ploše. 

• Funkce doplňková – doplňuje hlavní funkci objektu nebo plochy. 

• Funkční plocha – je spojitá plocha téhož způsobu využití. Je ohraničena plochami s rozdílným 
způsobem využití nebo komunikačními předěly vyznačenými v Hlavním výkresu - Funkční 
regulace. 
 

• Historická struktura – jedinečné uspořádání staveb v historickém území města, dané 
postupným historickým vývojem urbanistické struktury. 

 
• Informační zařízení  –  mobiliář trvalejšího charakteru sloužící k orientaci v řešeném území 

(„městské informační systémy“), případně seznamující návštěvníky s historií i současností 
MPR (informační tabule, označení provozoven …). 

• Infrastruktura – liniové, nadzemní a podzemní stavby, zpravidla provázející komunikace a 
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silniční dopravu. 

• Komunikace – (pěší, cyklistické, motorové) dopravní plochy zpravidla liniového charakteru 
určené k pohybu a shromažďování lidí, zvířat a vozidel. 

• Kontejnery pro sběr tříděného odpadu – na území MPR je podmíněně přípustné umísťování 
jen podzemních kontejnerů pro sběr tříděného odpadu, pokud bude v budoucnu k dispozici 
odpovídající technické řešení neznehodnocující kvality památkově chráněného území.  

• Konverze – změna funkce objektu (budovy, areálu) při úplném nebo částečném zachování 
jeho stavební podstaty. 

• Letní restaurační „zahrádky“ – prostorové poměry při výjimečném použití větších rozměrů 
než 2,5 x 2,5m posoudí orgán památkové péče. Za vhodné prostorové poměry se považuje 
dostatečně široký volný prostor mezi budovami, kde slunečníky nebudou vytvářet pohledové 
bariéry a konkurenční dominanty v historickém prostředí a proporce volného prostoru nebudou 
působit stísněně.  

• Reklamní slunečníky – jsou zpravidla vyráběny minimálně ve dvou verzích. Pro památkové  
prostředí se považuje za vhodné jednobarevné provedení nápisu, případně loga v pastelové 
barvě na režném podkladu. Kde není možnost volby, posoudí návrh orgán památkové péče. 
Účelem této regulace je na jedné straně vyhnout se přehnané tvrdosti vůči provozovatelům, 
na druhé straně působení na výrobce, aby si uvědomili nutnost odlišného  přístupu k propagaci 
v památkovém prostředí.  

• Markýza – lehká konstrukce, nejčastěji umisťovaná nad vchodem domu, oknem či balkonem. 
Primárním účelem markýzy je protisluneční ochrana (slouží jakožto stínící prvek). Současné 
markýzy jsou ovšem také vodotěsné a umožňují tak posezení za téměř libovolného počasí. 
Nejčastější uplatnění u venkovních posezení kaváren a restaurací. 
 

• Měřítko – v architektuře vyjadřuje stupeň velikosti architektonických forem. Je to výtvarný 
prostředek souborně charakterizující výrazový význam stavby. Je to obecně poměr dvou 
veličin vyjadřujících jejich velikostní vztah. V architektuře je to vztah velikostí hmot (skutečných 
i zdánlivých), spolu s jejich členěním a formováním, k člověku.  

 
• Městský mobiliář – („městský nábytek“) – je volně specifikovaná a početně neuzavřená 

skupina trvalých i mobilních objektů, zařízení a stavebních úprav sloužících k oživení veřejných 
prostorů, ke zvýšení jejich „obyvatelnosti“ a přitažlivosti. S výjimkou uměleckých děl není 
městský mobiliář určen k vlastní prezentaci, nýbrž má účelně sloužit pro relaxaci obyvatelům 
a přispívat i ke kladnému vnímání architektury a prostředí MPR, k revitalizaci a k „humanizaci“ 
veřejných městských prostorů. 

• Nebytový objekt – jeho hlavní funkce je nebytová (méně než 50 % užitné plochy určeno 
k bydlení). 

• Nepřípustnost – rozpor s regulativy uplatněnými v regulačním plánu. 

• Nezastavitelné plochy – plochy zeleně a vodní plochy. 

• Podmíněná přípustnost – (výjimečná přípustnost) – soulad se závaznými zásadami funkční 
a prostorové regulace v řešeném území je podmíněn omezujícími faktory a podrobným 
individuálním posouzením záměru, případně zpracováním samostatných koncepčních studií, 
se souhlasem DOSS, zejména příslušných orgánů památkové péče 
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• Podkroví (P) – dle ČSN 73 4301 s úpravou: přístupný prostor nad nadzemním podlažím, 
spoluvytvářený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému 
využití. 
  

• Propagační zařízení – krátkodobě (max. 4 týdny) instalované prvky městského mobiliáře 
sloužící k časově omezenému „veřejnému uvedení ve známost“ (propagace kulturních akcí 
probíhajících v prostoru MPR, zahájení prodeje nebo činnosti firem v objektech v MPR …).  
 

• Proporce – proporce v architektuře představuje rovnost dvou poměrů. Je to úměrnost určující 
vztahy částí navzájem a k celku ve smyslu rozměrového uspořádání. Rozhoduje o výtvarné 
hodnotě díla.  

• Přípustnost – soulad posuzovaných funkcí nebo prostorových úprav se závaznými zásadami 
funkční a prostorové regulace formulovanými v regulačním plánu. 

• Regulativy – závazné zásady funkční a prostorové regulace. 

• Řešené území – je soubor parcel, ke kterým se vztahují regulativy územně plánovací 
dokumentace. Řešené území regulačního plánu MPR Jindřichův Hradec je totožné s plochou 
MPR Jindřichův Hradec. 

 Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

• Statická doprava – doprava v klidu, stání a parkování dopravních prostředků.  

• Stavba – stavbou se rozumí stavební díla, která vznikají stavební technologií. 

• Stavební čára – linie určující půdorysnou stopu zástavby. 

• Současně zastavěné území – ve smyslu § 139a Stavebního zákona je soubor skutečně 
zastavěných ploch (stavebních parcel – zastavěných ploch a nádvoří), funkčně souvisejících 
sousedních pozemkových parcel a přilehlých ostatních ploch (zejména komunikací a veřejné 
zeleně). 

• Soubor – organizační jednotka pod jednotnou správou bez ohledu na počet objektů. 
 

• Střešní krajina – vnímatelný souhrn jednotlivých střech určité skupiny domovních objektů 
nebo části města. Uplatnění jednotlivých střech svými  tvary, druhem a barvou krytiny domovní 
zástavby v celku střešní krajiny má pro obraz památkově chráněného sídla významnou funkci. 
Uplatnění střešní krajiny je v celkových i dílčích panoramatech, v pozorování z nadhledu 
dominant nebo z vyšších podlaží okolních domů, při leteckých snímcích, s velkou přesností 
z dronů i v internetových mapách.  
  

• Technická zařízení – zpravidla součásti technického vybavení, kterými jsou  potřebná místa 
napojení, měření, ovládání inženýrských sítí, přivedených a napojených do stavebních objektů. 
Uplatnění v zabudované formě do zapuštěných skříní, kanalizačních vpustí, poklopů. 
Transformační stanice je přednostně nutné budovat nebo obnovovat jako podzemní objekty. 
Dalšími druhy technického zařízení, které by se měly pohledově navenek objektů uplatňovat 
co nejméně jsou např. bezpečnostní kamery, vnější anténní systémy, výstražné nápisy. 
 

• Tektonika – nauka o stavebních konstrukcích a o jejich architektonickém vyjádření.  

• Uliční čára – linie oddělující půdorys komunikací od půdorysu bloku (od souboru stavebních 
parcel a ostatních ploch a pozemků).  



Regulační plán Městské památkové rezervace JINDŘICHŮV HRADEC – ODŮVODNĚNÍ                   říjen 2020 

   __________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ing. arch. Tadeáš Matoušek 

 
stránka 35 z 39 

• Urbanistická struktura – uspořádání staveb v zastavěném území, tvořeném zastavěnými i 
nezastavěnými plochami, při uplatnění jejich půdorysné a výškové organizace, vnitřního řádu, 
stavební soustavy, složení. Charakteristická domovní zástavba v historickém centru je 
uspořádaná v blocích, vymezuje svým vnějším obvodem plochy (nezastavěné budovami) 
veřejných prostranství (ulic, náměstí, parků). Vnitřní plochy bloků, vnitrobloky jsou zpravidla 
utvářeny klidovým zázemím, dvory a zahradami.  

• Urbanizované plochy – plochy začleněné do urbanistického celku. V MPR je celé řešené 
území klasifikováno jako urbanizovaná plocha. 

• Velkoplošná reklama a velkoplošná reklamní zařízení – reklama a reklamní zařízení  o 
ploše větší než 0,6 m2. Billboardy se do rozsahu 8 m2 reklamní plochy považují za reklamní 
zařízení, nad tuto plochu za stavbu pro reklamu. 

• Veřejná prostranství – (veřejné prostory) plochy celodenně nebo jen po určitou část dne volně 
přístupné veřejnosti. 

• Závazné prvky – prvky, které musí být respektovány. 

• Zastavitelné plochy – plochy současně zastavěné budovami, objekty a stavbami nebo 
parcely určené k umístění nových budov, objektů a staveb. 

 

3.9  Limity a ochranné režimy využití území 

Závazně jsou vymezeny :  

  níže uvedená území, objekty a soubory chráněné limitem omezujícím využívání území 
nad rámec stanovený regulačními podmínkami pro příslušnou funkční plochu a ochranná pásma 
vyznačená v grafické části těchto ploch musí být, kromě jiných podmínek stanovených 
v závazných částech územního plánu, respektovány zákony a předpisy k těmto plochám se 
vztahující, platné v době platnosti územního plánu. 

 

3.9.1   ÚZEMÍ ZÁJMU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE 

 (dle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči) 

 V řešeném území se vyskytují: kulturní památky, národní kulturní památka, území 
s archeologickými nálezy. Řešené území je celé městskou památkovou rezervací. Kolem 
městské památkové rezervace a národní kulturní památky jsou vymezena ochranná pásma. 

 

3.9.2  ÚZEMÍ ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 

  (dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) se na území  MPR nevyskytují. 
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3.9.3   ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

   (dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) 

 Prvky jsou převzaty z platného územního plánu.  

 Podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability jsou 
popsány v kapitole č.11 výroku. 

 

3.9.4  OCHRANA  VYUŽITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ :  

 Na řešeném území se nenacházejí využitelné přírodní zdroje. 

 

3.9.5  OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ 

 (dle  Zákona o vodách)  

 Na řešeném území se nenacházejí, kromě studní, vodní zdroje. 

 

3.9.6 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 

 Do řešeného území zasahují stanovená záplavová území na Nežárce, Hamerském 
potoce a při Malém Vajgaru. Do záplavového území Q100 zasahují pouze jednotlivé stávající 
objekty č.p.360 a 114 na břehu Nežárky, okraje domů v ulici Pod Hradem, okraje dvorních traktů 
č.p.174 pří Malém Vajgaru. 

Zásadní podmínkou je v záplavovém území nesituovat další stavby, nesituovat rozvojové 
plochy a respektovat stanovené zásady pro ochranu proti záplavám. 

 

3.9.7  LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ DOPRAVY A  TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY  

3.9.7.1 Ochranná pásma dopravních zařízení: 

 (stabilizovaných i navrhovaných,  dle příslušných technických předpisů) 

 V řešeném území nejsou dopravní zařízení vyžadující stanovení ochranných pásem. 

3.9.7.2 Ochranná pásma zařízení technické infrastruktury: 

 (stabilizovaných i navrhovaných,  dle příslušných technických předpisů) 

• bezpečnostní ochranná pásma plynovodů (STL, regulačních stanic) 

• ochranná pásma  elektrických vedení (VN, trafostanic) 

• ochranná pásma  telekomunikačních zařízení   
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• ochranná pásma hlavních vodovodních řadů 

• ochranná pásma kanalizačních sběračů. 

Stavební činnost v obou pásmech je možná jedině za souhlasu fyzické či právnické 
osoby odpovídající za provoz zařízení. 

• Ochranná pásma vedení elektrické energie - zákon č. 458 / 2000 Sb. 

Jsou stanovena zákonem č. 458 / 2000 Sb. s platností od 1.1.2000. 

 

3.9.8   PÁSMA HYGIENICKÉ OCHRANY (PHO)  PROVOZŮ A ZAŘÍZENÍ  

 V řešeném území nejsou PHO provozů a zařízení. 

 

3.9.9   OCHRANA NEZASTAVITELNOSTI ÚZEMÍ POTENCIÁLNÍCH ZÁMĚRŮ 

  V řešeném území nejsou územně hájené plochy. 

 

3.9.10  OCHRANA  ÚZEMÍ KRITICKY ZASAŽENÝCH HLUKEM Z DOPRAVY     

Jako nejvíce obtěžované částí řešeného území dopravou jsou v Koordinačním výkresu 
vyznačené úseky ulic Komenského a Rybniční. Orientace navržených bytů dostaveb přednostně 
do dvora.  

 

3.9.11 LIMIT INTENZITY STAVEBNÍHO VYUŽITÍ POZEMKŮ    

        V úrovni regulačního plánu je limit daný v grafické části půdorysem zástavby, podlažností 
a celkovým objemem zástavby.  

         V  MPR je možné překročení stávajících objemů jen dostavbou proluk a podmíněně  
možné rozšířením dvorních traktů, ale jen v případech, které v grafické části nejsou vyloučeny 
označením - stavební čárou s nezbytností zachování, a to při dodržení nepřekročitelné 
podlažnosti.      

 

4 ÚDAJE O ZPŮSOBU POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 

Tyto údaje jsou obsaženy v kapitole 1.1 tohoto textu Odůvodnění (postup při pořízení 
regulačního plánu). 
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5 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÉ PLOCHY Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
ÚZEMNÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU REGULAČNÍHO PLÁNU 
POŘIZOVANÉHO KRAJEM S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE, U OSTATNÍCH REGULAČNÍCH PLÁNŮ TÉŽ SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM 

Regulační plán je v souladu s územním plánem, podrobně viz kapitola 2. tohoto Odůvodnění. 

  

6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ 
SOULADU S POKYNY PRO JEHO PŘEPRACOVÁNÍ (§ 69 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA) 

            Návrh regulačního plánu respektuje požadavky obsažené v Zadání regulačního plánu 
s tím, že byla upřesněna skladba výkresů. 

Textová a grafická část je zpracována v souladu s přílohou č. 11. vyhlášky č.500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti.  

Regulace funkčního využití území pro vymezené území regulačního plánu, je detailně 
propracovaná v měřítku grafických výstupů 1:1000, příslušné plochy územního plánu jsou 
detailněji zpracovány s ohledem na význam druhů stavebních objektů, na dochovaný hradební 
systém, komunikační uspořádání, způsoby parkování, pěší prostupnost částí bloků, průjezd 
cyklistů.      

Prvky prostorové regulace jsou řešeny s ohledem na měřítko a význam jednotlivých 
lokalit (bloků zástavby, resp. jednotlivých pozemků) podrobněji na jednotlivé stavební objekty 
s udáním podlažnosti, základního tvaru zastřešení, s vyznačením stavebních čar a uličních čar. 
Jsou upřesněny plochy veřejných prostranství, nezastavěné plochy vnitrobloků, dvorů a nádvoří. 
Nezastavěné plochy zeleně a parků. 

Podrobně je zpracována regulace střech na samostatném Hlavním výkresu - Regulace 
střech, s vyznačením základních tvarů zastřešení, střech s ukončeným vývojem, s korekcemi 
tvaru a popisem vhodných krytin.  

 

7 ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉ KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Toto zdůvodnění je popsáno v kapitole 3. tohoto textu Odůvodnění (Komplexní 
zdůvodnění přijatého řešení).  

Popisný charakter této kapitoly má sloužit orgánům jako vodítko tam, kde je prostor pro 
správní uvážení. Zde jen stručně shrneme hlavní důvody, které nejvíce ovlivnily konečnou 
podobu návrhu. Kromě legislativních změn jsou to zejména: 

- Absence vyloženě zanedbaných míst a z toho vyplývající minimální potřeba 
odlišných způsobů regulace pro jednotlivé lokality. Výjimkou je pivovar, kinosál 
Střelnice, novostavba parcelní č. 1235/9, na místě bývalých domů č.p. 13 a 14, 
č.p. 150 střecha, č.p. 165 snížení a střecha, parcelní č. 109/2-110/2 novostavba 
a č.p. 77 střecha. 

- Potřeba na jedné straně mírně uvolnit funkční regulaci a na druhé straně 
maximálně propracovat architektonické regulativy a co nejvíce bránit živelným a 
nekoncepčním stavebním úpravám památek. 
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- Potřeba reagovat na vývoj v oblasti reklamy a moderních technologií, včetně 
informačních. 

- Potřeba nadále bránit úbytku bytů a vylidňování centra. 

- Přetrvávající problém dopravy v klidu. 

 

8 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Rozvoj území se předpokládá pouze uvnitř zastavěného území rekonstrukcemi, 
modernizací, úpravou uspořádání včetně doplnění jednotlivých objektů a pozemků. 

Regulační plán v souladu s platným územním plánem Jindřichova Hradce, nenavrhuje 
k záborům žádnou zemědělskou půdu (ZPF), ani pozemky určené k plnění funkce lesa 
(PUPFL). 

 

9 ZHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, PRO KTERÉ 
REGULAČNÍ PLÁN NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Tento regulační plán nenahrazuje žádná územní rozhodnutí. Požární bezpečnost staveb 
bude řešena až v následujících řízeních. 

 

 

Poučení : 

Proti Regulačnímu plánu MPR Jindřichův Hradec vydanému formou opatření obecné povahy 
nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů).  
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