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A. vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení 
změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§5 
odst. 6 stavebního zákona) a vyhodnocení případných 
nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území 

A.1. Úvodní informace 

Územní plán Jindřichův Hradec (dále jen „ÚP“) je zpracován v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) v tehdy (v 

době pořizování návrhu ÚP v letech 2009 až 2014) platném znění. ÚP vydalo Zastupitelstvo 

města Jindřichův Hradec formou opatření obecné povahy dne 29. 1. 2014 (usnesením č. 

678/38Z/2014), nabytí účinnosti 14. 2. 2014.  

ÚP řeší celé správní území města Jindřichův Hradec (dále jen „Město“), které je dáno 

katastrálními územími Dolní Radouň, Radouňka, Dolní Skrýchov, Matná, Jindřichův Hradec, 

Děbolín, Políkno u J. Hradce, Horní Žďár u J. Hradce, Buk u J. Hradce, Otín u J. Hradce. 

V souladu s §55 stavebního zákona je pořizovatel povinen předložit zastupitelstvu obce 

pravidelně jednou za čtyři roky zprávu o uplatňování územního plánu (dále jen „zpráva“). 

V případě ÚP jsou součástí zprávy pokyny pro zpracování návrhu změny – změna č. 1 

Územního plánu Jindřichův Hradec (dále jen „změna č. 1“). 

Návrh zprávy zpracovaný pro sledované období leden 2014 až prosinec 2017 byl v souladu 

s §55 odst. 1 stavebního zákona předložen zastupitelstvu Města na jednání dne 30. 5. 2018. 

Zastupitelstvo Města předložený materiál neprojednalo.  

Na podzim roku 2018 došlo po komunálních volbách k personálním změnám mimo jiné v 

obsazení výboru pro územní plán, v osobě určeného zastupitele a dalších členů vedení a orgánů 

města. Návrh zprávy, zejména podněty veřejnosti a podněty města (přílohy č. 1 a č. 2 k návrhu 

zprávy) byly znovu projednány výborem pro územní plán v novém personálním složení a s 

určeným zastupitelem. Bylo třeba upravit a zaktualizovat návrh zprávy včetně podnětů 

veřejnosti a Města. Sledované období bylo prodlouženo od ledna 2014 do dubna 2019. Po 

projednání v souladu se stavebním zákonem bude tento „aktualizovaný“ návrh zprávy včetně 

pokynů pro zpracování změny č. 1 znovu předložen v souladu s §55 zastupitelstvu Města.  

Určeným zastupitelem pro návrh zprávy pro první sledované období byl pan místostarosta 

Ing. Bohumil Komínek. Po personálních změnách ve vedení města byl novým určeným 

zastupitelem dne 10. 12. 2018 určen pan místostarosta Bc. Radim Staněk (dále jen „určený 

zastupitel“). Osobou pořizovatele je vedoucí oddělení územního plánování MěÚ Jindřichův 

Hradec Ing. Petra Vozábalová (dále jen „pořizovatel“).  

Dne 11. 9. 2017 se konalo v kinosále kulturního domu Střelnice v Jindřichově Hradci, za 

přítomnosti pořizovatele, tehdejšího určené zastupitele a zástupců vedení Města, veřejné 

jednání o zahájení prací na zprávě včetně možnosti uplatnit písemné podněty do změny č. 1. 

Všichni přítomní byli seznámeni s povinností zprávu zpracovat a s možnostmi jejího výstupu, 

včetně zahájení pořizování změny. Při jednání byly vysvětleny jednotlivé kroky pořizování 

změny č. 1 a podány další informace týkající zejména mapové aplikace, průběžného 

zveřejňování informací atd.. Stručný zápis z tohoto jednání je součástí spisu č. 3097/2015/Vo 

(dále jen „spis“). 
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Veřejnost mohla ve lhůtě od 11. 9. 2017 do 5. 1. 2018 uplatňovat na MěÚ Jindřichův Hradec, 

odd. územního plánování písemné podněty pro změnu č. 1. Tyto podněty byly vyhodnoceny a 

předloženy k projednání výboru pro územní plán a poté byly zapracovány do návrhu zprávy, 

která byla zastupitelstvu Města předložena 30. 5. 2018.  

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo Města návrh zprávy včetně pokynů pro vypracování 

změny č. 1 neprojednalo a vzhledem k významným personálním změnám, byl návrh zprávy 

zaktualizován a veřejnosti byla dána další lhůta pro podání písemných podnětů do změny č. 1. 

Tato lhůta skončila 30. 4. 2019. Podněty uplatněné po této lhůtě již nebudou řešeny změnou č. 

1, na což byla veřejnost upozorněna. Oznámení o možnosti uplatnit podněty bylo zveřejněno 

oznámením na úřední desce Města, včetně elektronické úřední desky, v aktualitách www.jh.cz 

a průběžné aktuální informace jsou zveřejňovány na www.jh.cz v sekci „Územní plánování“. 

Do 30. 4. 2019 bylo uplatněno 22 nových podnětů, celkem je tedy 77 podnětů veřejnosti.  

Zaktualizovaný návrh zprávy včetně pokynů pro vypracování změny č. 1 byl v souladu se 

stavebním zákonem předložen dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu, kteří 

ve lhůtě do 15. 6. 2019 mohly uplatnit písemná vyjádření k předloženému materiálu. V uvedené 

lhůtě bylo uplatněno 12 vyjádření, jedno vyjádření bylo uplatněno po zákonem stanovené lhůtě. 

Požadavky vyplývající z vyjádření jsou zapracovány do návrhu zprávy a jsou shrnuty v tabulce, 

kde je uvedeno i vypořádání jednotlivých vyjádření, která je součástí spisu.  

Návrh zprávy včetně pokynů pro vypracování změny č. 1 byl též v souladu se stavebním 

zákonem předložen veřejnosti, která mohla ve lhůtě od 15. 5. 2019 do 13. 6. 2019 uplatnit 

připomínky ke zveřejněnému dokumentu. Dokument byl zveřejněn nejen v listinné podobě, ale 

též elektronicky na úřední desce a na www.jh.cz v sekci „Územní plánování“. V uvedené lhůtě 

byly uplatněny tři připomínky, které jsou ve spisu a jsou též promítnuty do zaktualizovaného 

návrhu zprávy.  

Výbor pro územní plán byl s výsledkem projednávání a s jednotlivými vyjádřeními i 

připomínkami seznámen na jednání dne 8. 7. 2019. 

Shrnutí: 

- Sledovaným obdobím je leden 2014 až duben 2019 

- Určeným zastupitelem je od prosince 2018 pan místostarosta Bc. Radim Staněk 

- Do 30. 4. 2019 bylo možné uplatňovat nové podněty do změny č. 1 Územního plánu, 

s tím, že podněty uplatněné od 11.9.2017 do 5.1.2018 jsou nadále předmětem pořizování 

změny č. 1 – celkem bylo uplatněno 77 podnětů veřejnosti 

- Po schválení návrhu zprávy o uplatňování včetně pokynů pro pořízení změny č. 1 

zastupitelstvem Města, bude pokračováno v pořizování změny č. 1 Územního plánu 

Jindřichův Hradec 

Rada města projednala tento materiál dne 11.9.2019 a svým usnesením č. 804/27R/2019 

souhlasila s návrhem řešení podnětů (I_031_JH_Frank, I_043_JH_JH COMP, I_046_JH_Bene 

domus, I_029_JH_Gardon INT a I_057_JH_JH Služby v.s.) a s předloženým návrhem zprávy. 

Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec svým usnesením č. 171/10Z/2019 ze dne 25.9.2019 

schválilo dvanáct samostatně hlasovaných podnětů veřejnosti a města a zprávu o uplatňování.  

Tento schválený dokument bude předán vybranému zpracovateli pro vypracování návrhu 

změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec pro etapu dle §50 stavebního zákona.  

  

http://www.jh.cz/
http://www.jh.cz/
http://www.jh.cz/
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A.2. Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

A.2.1. Změny ÚP a RP 

Ve sledovaném období nebyla pořízena změna ÚP ani nebylo zahájeno pořizování změny 

nebo nového ÚP.  

V roce 2016 byly podány dva návrhy na změnu ÚP. První návrh (podaný v souladu s §46 

stavebního zákona) podala firma Pro Invest, s.r.o. – zastupitelstvo města na svém zasedání 

konaném dne 25. 5. 2016 neschválilo pořízení změny na základě návrhu firmy Pro Invest, s. r. 

o. (usnesením č. 398/19Z/2016). Druhý návrh podala společnost Dolfin R. E. – Gama, s. r. o., 

tento návrh však nebyl podán v souladu s §46 stavebního zákona, ani nebyl podle tohoto § 

doplněn, proto zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne 25. 5. 2016 vzalo na vědomí 

podnět uvedené společnosti (usnesením č. 398/19Z/2016).  

V roce 2018 (mimo lhůtu 11.9.2017 až 5.1.2018) byl podán návrh na změnu ÚP, konkrétně 

jde o zastavitelnou lokalitu v sídle Děbolín, který však nesplňoval požadavky §55a stavebního 

zákona. Navrhovatel svůj návrh po vyzvání pořizovatelem řádně nedoplnil. Zároveň žádal 

navrhovatel o dělení pozemků, které mělo souviset s podaným návrhem na změnu ÚP. Ve 

sledovaném období požadoval navrhovatel nové dělení pozemků, které by bylo v souladu 

s územním plánem a nebylo by tak třeba řešit změnu ÚP. Pořizovatel navrhovatele písemně 

vyzval k podání písemného podnětu do 30. 4. 2019, pokud na předmětu návrhu na změnu nadále 

trvá.  

Pro celé území MPR Jindřichův Hradec je vedle ÚP také platnou územně plánovací 

dokumentací Regulační plán MPR Jindřichův Hradec, který nabyl účinnosti 21. 12. 2006. 

K této dokumentaci byla pořízena jedna změna, která nabyla účinnosti 21. 9. 2012. Vzhledem 

ke znění §188 stavebního zákona, tedy že územně plánovací dokumentace pořízené do 1. 1. 

2007 pozbývají platnosti do 31. 12. 2022, rozhodlo zastupitelstvo Města dne 25. 11. 2015 o 

pořízení nového regulačního plánu na území MPR Jindřichův Hradec. Pořizování tohoto 

dokumentu doposud nebylo ukončeno, stále probíhají dohadovací jednání s dotčeným orgánem 

na úseku památkové péče, konkrétně s Ministerstvem kultury. Stěžejním nadále sporným 

bodem je vyřešení dopravy v klidu v centru Města.  

A.2.2. Stabilizované území 

ÚP byla navržena urbanistická koncepce, která je využitím území ve sledovaném období 

dodržována. Jde zejména o následující směry: 

- Zachování kontinuity vývoje města v návaznosti na předchozí územně plánovací 

dokumentace Jindřichova Hradce 

- Uspořádání zastavitelných ploch a jejich využití navazuje na zastavěné území 

- Rozvoj bydlení je směřován západním a severním směrem J. Hradce a v místních částech 

- Rozvoj výroby a smíšené výroby je směřován do dvou průmyslových zón Jarošovského 

a Jiráskova předměstí 

- Urbanistický rozvoj respektuje přechod do volné krajiny a její zachování a ochranu 

- Postupným využíváním ploch výroby, občanského vybavení a bydlení jsou vytvářeny 

podmínky pro zlepšení struktury obyvatelstva a stabilizaci obyvatel ve městě i jeho 

místních částech 

- Zejména v okrajových částech města a v jednotlivých místních částech jsou využívány 

plochy smíšeného využití, tedy vedle bydlení je drobná výroba apod. 

- Postupným využíváním stabilizovaného území a zastavitelných ploch je umožněn rozvoj 

pracovních příležitostí v primárním sektoru (zemědělská, lesnická výroba), sekundárním 
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sektoru (průmyslová výroba, smíšená výroba) a terciálním sektoru (cestovní ruch, 

turistika) 

Rozvoj J. Hradce je významně ovlivněn MPR Jindřichův Hradec a přítomností národní 

kulturní památky – hrad a zámek. Význam území je respektován v územně plánovací 

dokumentaci – Regulační plán MPR Jindřichův Hradec. V současné době je pořizován nový 

regulační plán, který bude v souladu s platným stavebním zákonem a aktuálními požadavky na 

využití území centra města. 

Při využívání zastavěného území a zastavitelných ploch, včetně ploch přestavby je 

dodržována ochrana hodnot území – kulturních, přírodních i civilizačních, tak jak je vymezena 

v ÚP.  

A.2.3. Plochy s podmínkou zpracování územní studie 

ÚP vymezuje několik ploch, kde je podmínkou využití území zpracování územní studie (dále 

jen „ÚS“) a to do pěti let od nabytí účinnosti ÚP. Tato lhůta skončila v únoru 2019. dle 

přechodných ustanovení stavebního zákona je třeba studie vložené do evidence územně 

plánovací činnosti před 30.6.2010 posoudit z hlediska jejich aktuálnosti do 30.12.2018 a datum 

tohoto posouzení též uvést do evidence územně plánovací činnosti. U ostatních ÚS se toto 

posouzení dělá do osmi let od jejich zapsání do evidence územně plánovací činnosti. ÚS 

zapsané v evidenci územně plánovací činnosti („ILAS“) jsou zveřejněny v mapové aplikaci na 

www.jh.cz. Jde o následující plochy: 

 

rozvojová 

lokalita 

katastrální 

území 

označení zastavitelné 

plochy 

způsob využití plochy  stav zpracování ÚS – 

§30 stavebního 

zákona 

Jarošovské 

předměstí 

Dolní 

Skrýchov 

Z3, Z4, Z73 plochy občanského 

vybavení, smíšené výrobní, 

dopravní infrastruktury a 

sídelní zeleně 

Zpracována – 

zapsána do evidence 

9. 12. 2016 

Jarošovské 

předměstí 

Jindřichův 

Hradec 

Z11 plocha smíšené obytné, 

smíšené výrobní  

a sídelní zeleně 

Zpracována – 

zapsána do evidence 

9. 12. 2016 

Jarošovské 

předměstí 

Jindřichův 

Hradec 

Z16 plocha smíšená obytná Zpracována – 

zapsána do evidence 

9. 12. 2016 

Jarošovské 

předměstí 

Jindřichův 

Hradec 

Z10, Z72 plochy smíšené obytné, 

veřejného prostranství  

a sídelní zeleně 

Zpracována – 

zapsána do evidence 

9. 12. 2016 

Jarošovské 

předměstí 

Jindřichův 

Hradec 

Z74 plocha smíšené obytné, 

veřejného prostranství  

a sídelní zeleně 

Zpracována – 

zapsána do evidence 

9. 12. 2016 

Jindřichův 

Hradec - 

západ 

Jindřichův 

Hradec 

Z32 plocha bydlení, veřejného 

prostranství a sídelní zeleně 

Nezpracována 

Jindřichův 

Hradec, sv. 

Václav 

Jindřichův 

Hradec 

Z248 plocha smíšená obytná Nezpracována 

Otín - Kunifer Otín Z211 plocha smíšené obytné a 

veřejného prostranství 

Nezpracována 

Otín - Kunifer Otín Z122, Z210 plochy občanského 

vybavení, smíšené obytné, 

Nezpracována 

http://www.jh.cz/
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rozvojová 

lokalita 

katastrální 

území 

označení zastavitelné 

plochy 

způsob využití plochy  stav zpracování ÚS – 

§30 stavebního 

zákona 

veřejného prostranství a 

sídelní zeleně 

Otín - střed Otín Z96 plocha smíšená obytná Zpracována – 

zapsána do evidence 

15. 12. 2016 

Otín - u Jitky Otín Z456 plocha občanského vybavení Nezpracována 

Buk - 

jihozápad 

Buk Z162 plocha smíšené obytné a 

sídelní zeleně 

Zpracována – 

zapsána do evidence 

30. 10. 2015 

Buk - 

jihozápad 

Buk Z163 plocha smíšené obytné a 

sídelní zeleně 

Zpracována – 

zapsána do evidence 

30. 10. 2015 

Frankův Dvůr Buk, 

Jindřichův 

Hradec 

Z260  plocha rekreace Nezpracována 

Frankův Dvůr Buk Z261, Z266 plochy rekreace a sídelní 

zeleně 

Nezpracována 

Děbolín - 

severozápad 

Děbolín Z291 plocha smíšená obytná Zpracována – 

zapsána do evidence 

30. 11. 2017 

Políkno - 

severovýchod 

Políkno Z145 plochy smíšené obytné a 

sídelní zeleně 

Zpracována – 

zapsána do evidence 

30. 10. 2015 

Horní Žďár - 

sever 

Horní Žďár Z140 plocha smíšená obytná Zpracována – 

zapsána do evidence 

4. 12. 2017 

Radouňka - jih Radouňka Z40 plocha smíšená obytná Zpracována jako 

bakalářská práce – 

nezapsána v ILAS 

Radouňka - 

jihovýchod 

Radouňka Z58 plochy smíšené výrobní, 

smíšené obytné a sídelní 

zeleně 

Zpracována – 

zapsána do evidence 

30. 10. 2015 

Radouňka - 

západ 

Radouňka Z53, Z339, Z340, 

Z411, Z413 

plochy smíšené obytné a 

sídelní zeleně 

Nezpracována 

Jindřichův 

Hradec - 

centrum 

Jindřichův 

Hradec 

P43 plochy občanského vybavení 

a veřejného prostranství 

Nezpracována 

Jindřichův 

Hradec IV. 

Jindřichův 

Hradec 

P4 plocha smíšená obytná Nezpracována 

Jindřichův 

Hradec IV. 

Jindřichův 

Hradec 

P7, P9 plochy bydlení, smíšené 

obytné a dopravní 

infrastruktury 

Nezpracována 

Jindřichův 

Hradec -

Nežárecká 

Jindřichův 

Hradec  

P5 plocha smíšená obytná 

– bydlení smíšené 

centrální 

Zpracována – zapsána do 

evidence 1. 11. 1999, 

aktuálnost potvrzena 

2.3.2018 

Radouňka - 

průmyslová 

zóna 

Radouňka Z287 plocha smíšená obytná – 

bydlení smíšené městské 

Nezpracována 

Jindřichův 

Hradec  IV. 

Jindřichův 

Hradec 

Z483 plocha smíšená obytná 

– bydlení smíšené 

městské 

Zpracována – zapsána do 

evidence 1. 11. 1999, 



Zpráva o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec 

 

 

Stránka 9 z 60 

 

 

rozvojová 

lokalita 

katastrální 

území 

označení zastavitelné 

plochy 

způsob využití plochy  stav zpracování ÚS – 

§30 stavebního 

zákona 

aktuálnost potvrzena 

2.3.2018 

ÚP ukládá, formou zpracování ÚS, navrhnout možné využití, umístění a architektonické 

řešení lávky pro pěší a cyklisty přes Vajgar.  

 

rozvojová 

lokalita 

katastrální 

území 

rozvojová plocha způsob využití území stav zpracování ÚS 

– §30 stavebního 

zákona 

Jindřichův 

Hradec, 

centrum 

Jindřichův 

Hradec 

Vajgar, západ plocha veřejného 

prostranství PV – lávka 

pro pěší a cyklisty přes 

Vajgar 

Nezpracována 

V rámci pořizování změny č. 1 zpracovatel prověří plochy, kde ÚS zpracována nebyla a 

další zastavitelné plochy, jejichž využití by bylo vhodné zpracováním ÚS podmínit, pokud 

plochy s podmínkou zpracování ÚS vymezí, toto důkladně odůvodní, určí adekvátní lhůtu pro 

zpracování a zapsání ÚS do ILAS a uvede základní body, které by požadované ÚS měly 

obsahovat.  

Lokalita Jarošovského předměstí bude přepracována dle platné ÚS (zapsané v evidenci 9. 

12. 2016), dojde tedy ke změně vymezení ploch atd., což bude promítnuto do textové i grafické 

části návrhu změny č. 1. 

A.2.4. Plochy s podmínkou vydání regulačního plánu 

Město Jindřichův Hradec má pro Městskou památkovou rezervaci zpracován Regulační plán 

Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec, účinný od 21. 12. 2006. Doposud byla 

zpracována změna č. 1 regulačního plánu, která nabyla účinnosti 21. 9. 2012. V současné době 

je pořizován nový Regulační plán městské památkové rezervace v souladu se stavebním 

zákonem v platném znění.  

Další plochy s podmínkou vydání regulačního plánu nejsou ÚP vymezeny. Zpracovatel při 

pořizování změny č. 1 prověří, zda není pro některé lokality vhodné podmínku zpracování 

regulačního plánu zavést.  

A.2.5. Stanovení pořadí změn v území – etapizace 

ÚP stanovuje pořadí změn v území. Pro II. a III. etapu jsou vymezeny následující 

zastavitelné plochy: 

lokalita katastrální území II. etapa III. etapa 

Jarošovské předměstí Jindřichův Hradec Z8, Z9, Z10, Z13, Z14, Z15, Z478 Z72, Z74 

Otín - Kunifer Otín Z121, Z122, Z210, Z434, Z435  

Radouňka - západ Radouňka Z339, Z409, Z411 Z340, Z413, Z431 

Podmínkou pro zahájení výstavby v II. a III. etapě je vyčerpání min 80% výměry 

navazujících ploch řešených předchozí etapou. Tato podmínka nebyla nikde v území splněna, 

proto jsou plochy II. a III. etapy nadále nevyužity.  

Pro lokalitu Jarošovského předměstí byla zpracována ÚS – zapsána do evidence územně 

plánovací činnosti 9. 12. 2016. Tato ÚS navrhla nové uspořádání celého území, které se dotýká 



Zpráva o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec 

 

 

Stránka 10 z 60 

 

 

i ploch v II. a III. etapě. V rámci změny č. 1 bude území Jarošovského předměstí upraveno 

podle uvedené ÚS, která nově navrhuje i etapizaci zástavby v území.  

A.3. Vyhodnocení uplatňování územního plánu - urbanistická koncepce 

A.3.1. Využití zastavitelných ploch ( „Z“) a ploch přestavby („P“) 

Plochy smíšené obytné 
 bydlení - smíšené centrální (SC) – stabilizované plochy zahrnují převážně území 

historického jádra města; rozvoj je navržen západně od centra v lokalitě Nežárecká, 

menší plochy jsou vymezeny na severním břehu Vajgaru a podél ul. Miřiovského; další 

možnosti rozvoje centra města jsou v intenzivnějším využití stávajících ploch, při 

respektování kulturních a historických hodnot. Při rozvoji nutno respektovat požadavky 

platného Regulačního plánu MPR Jindřichův Hradec. 

 

 
i.č. způsob využití plochy ozn. k. ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z485 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené centrální 

SC Jindřichův Hradec - 
Vajgar 

 plocha doposud nevyužita 

Z486  plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené centrální 

SC Jindřichův Hradec - 
Vajgar 

 plocha doposud nevyužita 

 
 

    

i.č. 
způsob využití plochy 

k. ú.  současný stav (ve sledovaném období) 
stav návrh 

P5 RZ plocha smíšená 
obytná – bydlení 
smíšené centrální 

SC Jindřichův Hradec  ÚS zpracována a zapsána v souladu s 
§30 stavebního zákona, 2.3.2018 
potvrzena akutálnost 

 Přestavba částečně zrealizována  

SC - vyhodnocení uplatňování: ÚP navrhuje dvě zastavitelné plochy, ani jedna nebyla ve 

sledovaném období využita. Přestavba je zrealizována pouze částečně.  

 

 bydlení - smíšené městské (SM) – stabilizované plochy jsou vymezeny v severní a 

severovýchodní části města a v částech s převažujícím bydlením městského charakteru 

(Nežárecká, U Václava, Radouňka - Kopeček apod.); hlavní rozvoj je situován na 

Jarošovské předměstí, další plochy jsou navrženy na severním okraji města ul. E. 

Krásnohorské, Radouňka – Kopeček, plochy podél silnice na Lodhéřov a v lokalitě 

Kunifer.  

 

i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z10 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 

Z11 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 

Z16 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 
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i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z20 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Radouňka  ÚS zpracována jako bakalářská práce – 
nezapsána v ILAS 

 Plocha doposud nevyužita 

Z40 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Radouňka  ÚS zpracována jako bakalářská práce – 
nezapsána v ILAS 

 Plocha doposud nevyužita 

Z42 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Radouňka  Plocha částečně využita 

Z43 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Radouňka  Plocha částečně využita 

Z45 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Radouňka  Plocha doposud nevyužita pro realizaci bydlení 

Z47 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Radouňka   Plocha částečně využita  

Z48 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Radouňka   Plocha částečně využita 

Z57 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec, 
Radouňka 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 30. 10. 
2015 

 Plocha doposud nevyužita 

Z58 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Radouňka  ÚS zpracována – zapsána do evidence 30. 10. 
2015 

 Plocha doposud nevyužita 

Z72 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 

Z74 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 

Z104 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

 V současné době je projekt ZTV. Lokalita bude 
změnou č. 1 upravena podle aktuálních 
podkladů (projekt, studie). 

Z105 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec, 
Radouňka 

 Plocha doposud nevyužita 

 V současné době je projekt ZTV. Lokalita bude 
změnou č. 1 upravena podle aktuálních 
podkladů (projekt, studie). 

Z106 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec, 
Radouňka 

 Plocha doposud nevyužita 

 V současné době je projekt ZTV. Lokalita bude 
změnou č. 1 upravena podle aktuálních 
podkladů (projekt, studie). 

Z130 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Radouňka  Plocha doposud nevyužita 

Z210 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Otín  II. etapa 

 Plocha doposud nevyužita 

 Studie nezpracována 

Z211 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Otín  Plocha doposud nevyužita 

 Studie nezpracována 

Z248 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

 Studie nezpracována 

Z287 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské  

SM Radouňka  Plocha doposud nevyužita 

 Studie nezpracována 

Z339 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Radouňka  II. etapa 

 Plocha doposud nevyužita 

 Studie nezpracována 

Z340 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Radouňka  III. etapa 

 Plocha doposud nevyužita 

 Studie nezpracována 
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i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z410 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Radouňka  Plocha doposud nevyužita 

Z411 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Radouňka  II. etapa 

 Plocha doposud nevyužita 

 Studie nezpracována 

Z413 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Radouňka  III. etapa 

 Plocha doposud nevyužita 

 Studie nezpracována 

Z483 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

 ÚS zpracována a zapsána v souladu s §30 
stavebního zákona, 2.3.2018 potvrzena 
aktuálnost 

 

i.č. 
způsob využití plochy 

k. ú.  současný stav (ve sledovaném období) 
stav návrh 

P2 RZ plocha smíšená 
obytná – bydlení 
smíšené městské 

SM Radouňka  Částečně realizována přestavba – zahájeno 

P4 RZ plocha smíšená 
obytná – bydlení 
smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec 

 Přestavba nezrealizována  

 Studie nezpracována 

P9 RZ plocha smíšená 
obytná – bydlení 
smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec 

 Přestavba nezrealizována  

 Studie nezpracována 

P23 VP plocha smíšená 
obytná – bydlení 
smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec 

 Přestavba nezrealizována 

P36 RR plocha smíšená 
obytná – bydlení 
smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec 

 Přestavba na RD postupně realizována 

P37 RR plocha smíšená 
obytná – bydlení 
smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec 

 Přestavba nezrealizována 

P51 RR plocha smíšená 
obytná – bydlení 
smíšené městské 

SM Jindřichův 
Hradec 

 Přestavba nezrealizována 

SM - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezil 28 zastavitelných ploch SM – bydlení smíšené 

obytné a 7 ploch přestavby na SM. Bylo vypracováno několik ÚS. Jen několik ploch je částečně 

využito, ostatní plochy včetně ploch přestavby nejsou pro smíšené bydlení využity.  

 

 bydlení - smíšené venkovské (SV) – plochy zahrnují sídla s převažujícím bydlením 

venkovského charakteru; přiměřený rozvoj je navržen u všech částí, větší plochy jsou 

vymezeny v Děbolíně, Buku, Políkně a Otíně. 

 

i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z50 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Radouňka   Plocha doposud nevyužita 

Z51 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Radouňka   Plocha doposud nevyužita 

Z52 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Radouňka   Plocha doposud nevyužita 

Z53 plocha smíšená obytná SV Radouňka  Plocha doposud nevyužita 

 Část plochy využíván jako suchý poldr, který byl 
vytvořen v rámci řešení plochy Y10 

 Studie nezpracována 
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i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z61 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Radouňka  Plocha doposud nevyužita 

Z62 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Radouňka  Plocha doposud nevyužita 

Z63 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Radouňka  Plocha doposud nevyužita 

Z64 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Radouňka  Plocha doposud nevyužita 

Z75 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Skrýchov  Plocha doposud nevyužita 

Z76 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Skrýchov  Plocha doposud nevyužita 

Z81 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha doposud nevyužita 

Z84 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha částečně využita 

Z86 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha doposud nevyužita 

Z88 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Pro plochu je řešeno napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 

Z90 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Pro plochu je řešeno napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 

Z92 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Územní rozhodnutí na technickou infrastrukturu 

Z93 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha doposud nevyužita 

Z94 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha doposud nevyužita 

Z96 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  ÚS zpracována – zapsána do evidence 15. 12. 
2016 

Z99 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha doposud nevyužita 

Z100 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha doposud nevyužita 

Z101 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha doposud nevyužita 

Z102 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha doposud nevyužita 

Z115 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha doposud nevyužita 

Z118 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha částečně využita 
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i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z119 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha je částečně využita – 2RD 

Z134 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Horní Žďár  Plocha doposud nevyužita 

Z135 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Horní Žďár  Plocha doposud nevyužita 

Z136 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Horní Žďár  Plocha doposud nevyužita 

Z138 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Horní Žďár  Plocha je částečně využita – 1RD zrealizován, 
1RD stavební povolení 

Z140 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Horní Žďár  ÚS zpracována – zapsána do evidence 4. 12. 
2017 

 Plocha doposud nevyužita 

Z141 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Horní Žďár  Plocha doposud nevyužita 

Z142 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Políkno  Plocha je částečně využita – 2RD 

Z143 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Políkno  Plocha je částečně využita – ZTV pro 6RD 

Z145 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Políkno  ÚS zpracována – zapsána do evidence 30. 10. 
2015 

 Plocha je částečně využita – 2RD 

Z149 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Políkno  Plocha je částečně využita – 1RD 

Z151 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Políkno  Plocha doposud nevyužita 

Z152 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Políkno  Plocha doposud nevyužita 

Z153 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Políkno  Plocha částečně využita – příprava realizace 
2RD 

Z156 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Buk  Plocha zcela využita – 1RD 

Z157 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Buk  Plocha je částečně využita – 1RD 

Z159 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Buk  Plocha doposud nevyužita 

Z161 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Buk  Plocha doposud nevyužita 

Z162 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Buk  ÚS zpracována – zapsána do evidence 30. 10. 
2015 

 Plocha doposud nevyužita 

Z163 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Buk  ÚS zpracována – zapsána do evidence 30. 10. 
2015 

 Plocha je částečně využita – 1RD 

Z166 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Buk  Platné ÚR a SP pro RD, sklad, přístřešek 
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i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z168 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Buk  Plocha doposud nevyužita 

Z172 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Matná  Plocha doposud nevyužita 

Z174 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha doposud nevyužita 

Z183 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Horní Žďár  Plocha je částečně využita – 6RD 

Z184 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Horní Žďár  Plocha doposud nevyužita 

Z185 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Radouňka  Plocha doposud nevyužita 

Z186 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Radouňka  Plocha doposud nevyužita 

Z188 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Radouňka  Plocha doposud nevyužita 

Z189 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha doposud nevyužita 

Z190 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha částečně využita – 1RD 

Z191 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha doposud nevyužita 

Z195 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha doposud nevyužita 

Z197 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha doposud nevyužita 

Z199 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha částečně využita – 1RD 

Z200 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha doposud nevyužita 

Z203 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha doposud nevyužita 

Z204 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha je částečně využita – 1RD 

Z208 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha doposud nevyužita 

Z215 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha doposud nevyužita 

Z217 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha doposud nevyužita 

Z218 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha doposud nevyužita 
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i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z220 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha doposud nevyužita 

Z222 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Radouňka  Plocha zcela využita – 1RD 

Z223 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Radouňka  Plocha doposud nevyužita 

Z227 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Radouňka  Plocha doposud nevyužita 

Z228 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha doposud nevyužita 

Z231 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita, byl předložen 
projekt na zástavbu 1RD 

Z234 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Matná  Plocha doposud nevyužita 

Z236 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Buk  Plocha je částečně využita – 1RD 

Z240 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z242 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Schváleno ZTV, dohoda s Městem o napojení 
sousedních pozemků, které jsou majetkem 
Města 

Z243 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Schváleno ZTV, dohoda s Městem o napojení 
sousedních pozemků, které jsou majetkem 
Města 

Z244 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha doposud nevyužita 

Z245 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha doposud nevyužita 

Z246 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha doposud nevyužita 

Z279 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Děbolín  Probíhá příprava – rozparcelování, několika 
pozemků pro realizaci RD 

Z280 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Děbolín  Probíhá příprava – rozparcelování, několika 
pozemků pro realizaci RD 

Z281 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Děbolín  Probíhá příprava – rozparcelování, několika 
pozemků pro realizaci RD 

Z283 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Děbolín  Plocha doposud nevyužita 

Z284 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Děbolín  Plocha doposud nevyužita 

Z289 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Děbolín  ÚS zpracována – zapsána do evidence 30. 11. 
2017 

 Plocha doposud nevyužita 

Z291 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Děbolín  ÚS zpracována – zapsána do evidence 30. 11. 
2017 

 Plocha doposud nevyužita 
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i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z300 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Děbolín  Plocha doposud nevyužita 

Z301 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Děbolín  Plocha doposud nevyužita 

Z303 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Děbolín  Plocha doposud nevyužita 

Z304 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Děbolín  Plocha doposud nevyužita 

Z305 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Děbolín  Plocha doposud nevyužita 

Z319 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Děbolín  Plocha doposud nevyužita 

Z321 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Děbolín  Plocha doposud nevyužita 

Z325 

 

plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Skrýchov  Platné ÚR a SP na RD včetně zázemí 

Z368 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Horní Žďár  Plocha částečně využita 

Z392 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Dolní Radouň  Plocha doposud nevyužita 

Z395 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Horní Žďár  ÚS zpracována – zapsána do evidence 4. 12. 
2017 

 Plocha doposud nevyužita 

Z397 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Horní Žďár  ÚS zpracována – zapsána do evidence 4. 12. 
2017 

 Plocha doposud nevyužita 

Z437 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha doposud nevyužita 

Z446 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Buk  Plocha doposud nevyužita 

Z447 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Buk  Plocha doposud nevyužita 

Z458 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha doposud nevyužita 

Z459 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Horní Žďár  Plocha doposud nevyužita 

Z460 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Horní Žďár  Plocha doposud nevyužita 

Z494 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha doposud nevyužita 

Z497 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Políkno  Plocha doposud nevyužita 

Z501 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Územní rozhodnutí na technickou infrastrukturu 
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i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z502 plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené 
venkovské 

SV Otín  Plocha doposud nevyužita 

 

i.č. 
způsob využití plochy 

k. ú.  současný stav (ve sledovaném období) 
stav návrh 

P53 OS plocha smíšená 
obytná – bydlení 
smíšené 
venkovské 

SV Políkno   Přestavba je realizována – 1RD 

SV - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezil 111 nových zastavitelných ploch SV – bydlení 

smíšené obytné venkovské a jednu plochu přestavby. Bylo zpracováno několik ÚS. Nadále 

zůstává několik desítek zastavitelných ploch, které jsou zcela nevyužité.  

 

Plochy bydlení 
 bydlení – v bytových domech (BH) – stabilizované plochy zahrnují plochy 

s vysokopodlažní zástavbou (Pod Kasárny, Vajgar, Hvězdárna, sídliště U nádraží). 

Zastavitelné plochy a plochy přestavby ÚP nevymezuje. ÚP není dovoleno novou 

výstavbou zahušťovat stávající sídliště.  

 

 bydlení – v rodinných domech (BI) – stabilizované plochy a zastavitelné plochy 

vymezuje ÚP v okrajových částech Města, v ostatních sídlech plochy BI vymezeny 

nejsou. ÚP vymezuje dvě plochy přestavby.  

 

i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z32 plocha bydlení – bydlení 
v rodinných domech 

BI Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

 Studie nezpracována 

Z33 plocha bydlení – bydlení 
v rodinných domech 

BI Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z38 plocha bydlení – bydlení 
v rodinných domech 

BI Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z132 plocha bydlení – bydlení 
v rodinných domech 

BI Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z177 plocha bydlení – bydlení 
v rodinných domech 

BI Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z179 plocha bydlení – bydlení 
v rodinných domech 

BI Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z309 plocha bydlení – bydlení 
v rodinných domech 

BI Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z316 plocha bydlení – bydlení 
v rodinných domech 

BI Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z317 plocha bydlení – bydlení 
v rodinných domech 

BI Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

 

i.č. 
způsob využití plochy 

k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 
stav návrh 

P1 RZ plocha bydlení – 
bydlení 
v rodinných 
domech 

BI Jindřichův 
Hradec 

 Zrealizován 1RD 

P7 RZ plocha bydlení – 
bydlení 
v rodinných 
domech 

BI Jindřichův 
Hradec 

 Přestavba nezrealizována 

 Studie nezpracována 
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BI - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezil 9 zastavitelných ploch, z nichž není využita ani 

jedna. Na dvou vymezených plochách přestavby byl zrealizován 1RD.  

 

Plochy rekreace 
 rekreace hromadná (RH) – stabilizovaná plocha rekreace se nachází u rybníka 

Břeskáč, zastavitelné plochy jsou situovány do prostoru Frankův Dvůr, je vymezeno 

několik ploch přestavby 

i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z267 
plocha rekreace – 
rekreace hromadná  

RH 
Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z269 
plocha rekreace –
rekreace hromadná 

RH Buk 
 Plocha doposud nevyužita 

Z421 
plocha rekreace – 
rekreace hromadná 

RH Otín 
 Plocha zcela využita – amfiteátr je v provozu 

 

i.č. 
způsob využití plochy 

k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 
stav návrh 

P31 VZ plocha rekreace -

rekreace 

hromadná 

RH Dolní 
Radouň 

 Přestavba nezrealizována 

RH - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezil tři zastavitelné plochy, z nichž je zcela 

zrealizován pouze amfiteátr v Otíně. Ostatní plochy včetně plochy přestavby nejsou využity.  

 

 rekreace rodinná (RR) – ÚP vymezuje pouze stabilizované plochy, zastavitelné plochy 

a plochy přestavby nejsou ÚP vymezeny.  

 

 zahrádkářské osady (RZ) – zahrnuje stabilizované plochy, zastavitelné plochy jsou 

navrženy v Děbolíně za železniční tratí, plochy přestavby nejsou ÚP vymezeny.  

 

i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z406 
plocha rekreace – 
zahrádkářská osada  

RZ Děbolín 
 Plocha doposud nevyužita 

Z442 
plocha rekreace – 
zahrádkářská osada  

RZ Děbolín 
 Plocha doposud nevyužita 

 

RZ - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezil dvě plochy RZ a to v Děbolíně u železnice. 

Ani jedna plocha nebyla využita.  

 

 rekreace smíšená (RS) – stabilizované plochy ÚP nevymezuje, zastavitelné plochy jsou 

situovány zejména do prostoru Frankův Dvůr. ÚP vymezuje dvě plochy přestavby. 

 

i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z123 
plocha rekreace –
rekreace smíšená 

RS Otín 
 Plocha doposud nevyužita 

Z147 
plocha rekreace -
rekreace smíšená 

RS Horní Žďár 
 Plocha doposud nevyužita 

Z264 
plocha rekreace -
rekreace smíšená 

RS 
Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z265 
plocha rekreace -
rekreace smíšená 

RS 
Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z266 
plocha rekreace -
rekreace smíšená 

RS Buk 
 Plocha doposud nevyužita 

 Studie nezpracována 



Zpráva o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec 

 

 

Stránka 20 z 60 

 

 

i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z268 
plocha rekreace -
rekreace smíšená 

RS 
Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z333 
plocha rekreace -
rekreace smíšená 

RS 
Jindřichův 
Hradec 

 Plocha částečně využita – 4RD 

Z454 
plocha rekreace -
rekreace smíšená 

RS 
Jindřichův 
Hradec 

 Plocha je částečně využita – 3RD 

Z482 
plocha rekreace – 
rekreace smíšená  

RS Dolní Skrýchov 
 Plocha částečně využita – 1RD 

Z488 
plocha rekreace – 
rekreace smíšená 

RS Otín 
 Pro plochy Z242 a Z243 je schváleno ZTV, 

dohoda s Městem o napojení sousedních 
pozemků, které jsou majetkem Města 

 

i.č. 
způsob využití plochy 

k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 
stav návrh 

P26 RR plocha rekreace -

rekreace smíšená 

RS Otín  Několik přestavěných objektů na RD doposud 
nezapsány do KN 

P27 RR plocha rekreace -

rekreace smíšená 

RS Otín  Přestavba nezrealizována 

 

RS - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezil 10 zastavitelných ploch RS – rekreace 

smíšená, částečně jsou využity plochy v lokalitě Na Pohodnici v Jindřichově Hradci, ostatní 

plochy, včetně většiny ploch přestavby nejsou doposud využity.  

 

 rekreace se specifickým využitím (RX) – ÚP vymezuje několik stabilizovaných ploch, 

zastavitelné plochy jsou situovány do prostoru Frankův Dvůr a do lokality Na Pohodnici. 

Plochy přestavby ÚP nevymezuje.  

 

i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z158 

plocha rekreace – 
rekreace se specifickým 
využitím 

RX Buk 
 umístěno několik objektů pro chov zvířat, včetně 

oplocení atd.  

Z256 

plocha rekreace – 
rekreace se specifickým 
využitím 

RX 
Jindřichův 
Hradec 

 Polovina plochy ležící u III/14811 je 
zrealizována, zbývající část využívána jako 
výběh pro koně.  

Z258 

plocha rekreace – 
rekreace se specifickým 
využitím 

RX 
Jindřichův 
Hradec 

 Zrealizována stáj a zbývající část plochy 
využívána jako výběh pro koně.  

Z259 

plocha rekreace – 
rekreace se specifickým 
využitím 

RX 

Buk, 
Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z260 

plocha rekreace – 
rekreace se specifickým 
využitím 

RX Buk 
 Plocha doposud nevyužita 

 Studie nezpracována 

Z261 

plocha rekreace – 
rekreace se specifickým 
využitím 

RX Buk 
 Plocha doposud nevyužita 

 Studie nezpracována 

 

RX - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezuje šest zastavitelných ploch RX – rekreace se 

specifickým využitím a žádnou plochu přestavby. Tři plochy jsou zcela využívány pro rekreaci 

s prvky agroturistiky, ostatní plochy nejsou využity.  

 

Plochy občanského vybavení 
 občanské vybavení veřejné (OV) – ÚP vymezuje několik stabilizovaných ploch, 

zastavitelné plochy a plochy přestavby 
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i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z390 

 

plocha občanského 
vybavení - veřejné 

OV Dolní Radouň 
 Plocha doposud nevyužita 

Z439 
plocha občanského 
vybavení - veřejné 

OV 
Jindřichův 
Hradec 

 Stávající objekt špejcharu doposud pro OV 
nevyužíván 

Z478 
plocha občanského 
vybavení – veřejné 

OV 
Jindřichův 
Hradec 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 

Z503 
plocha občanského 
vybavení – veřejné 

OV 
Jindřichův 
Hradec 

 Plocha zcela využita  

 

i.č. 
způsob využití plochy 

k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 
stav návrh 

P43 ZI občanské 
vybavení 

OV Jindřichův 
Hradec 

 Přestavba nezrealizována 

 Studie nezpracována 

P57 VS občanské 
vybavení 

OV Jindřichův 
Hradec 

 Přestavba nezrealizována 

 

OV - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezil čtyři zastavitelné plochy a dvě plochy 

přestavby OV – občanské vybavení veřejné. Zcela využita je pouze plocha na sídl. Hvězdárna, 

kde byl vybudován objekt sociálního zařízení, ostatní plochy včetně ploch přestavby nejsou 

využity.  

 

 občanské vybavení komerční (OK) – ÚP vymezuje několik stabilizovaných ploch, 

zastavitelné plochy a plochy přestavby 

 

i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z3 
plocha občanského 
vybavení – komerční  

OK 

Jindřichův 
Hradec, 
Dolní Skrýchov 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 

Z73 
plocha občanského 
vybavení – komerční 

OK 

Jindřichův 
Hradec, 
Dolní Skrýchov 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 

Z83 
plocha občanského 
vybavení – komerční 

OK Otín 
 Plocha doposud nevyužita 

Z85 
plocha občanského 
vybavení – komerční 

OK Otín 
 Plocha zcela využita – komerční objekt a objekt 

správce zařízení 

Z109 
plocha občanského 
vybavení – komerční 

OK 

Jindřichův 
Hradec, 
Otín 

 Na ploše je postupně realizován komerční 
objekt – napojeno na dopravní a technickou 
infrastrukturu, platné ÚR a SP 

Z112 
plocha občanského 
vybavení – komerční 

OK Otín 
 Plocha doposud nevyužita 

Z114 
plocha občanského 
vybavení – komerční 

OK Otín 
 Plocha doposud nevyužita 

Z121 
plocha občanského 
vybavení – komerční 

OK Otín 
 Plocha doposud nevyužita 

Z229 
plocha občanského 
vybavení – komerční 

OK Dolní Radouň 
 Plocha doposud nevyužita 

Z448 
plocha občanského 
vybavení – komerční 

OK 

 

Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 
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i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z456 
plocha občanského 
vybavení – komerční 

OK Otín 
 Plocha doposud nevyužita 

 Studie nezpracována 

Z496 
plocha občanského 
vybavení - komerční 

OK 
Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

 

i.č. 
způsob využití plochy 

k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 
stav návrh 

P14 OK plocha 
občanského 
vybavení – 
komerční 

OK Horní Žďár  Přestavba je částečně zrealizována 

P38 ZI plocha 
občanského 
vybavení – 
komerční 

OK Jindřichův 
Hradec 

 Přestavba nezrealizována 

 

OK - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezil 12 zastavitelných ploch a dvě plochy 

přestavby OK – občanské vybavení komerční. Zcela využita je pouze jedna plocha v Otíně a 

jedna plocha v Jindřichově Hradci je využita částečně. Ostatní plochy včetně ploch přestavby 

využity nejsou. 

 

 veřejná pohřebiště (OH) – jsou zachovány všechny stabilizované plochy; nově je 

navrhováno rozšíření hřbitova na Jiráskově předměstí, plocha přestavby není vymezena.  

 

i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z355 

plocha občanského 
vybavení – veřejné 
pohřebiště  

OH 
Jindřichův 
Hradec 

 Rozšíření stávajícího hřbitova neproběhlo 

 

OH - vyhodnocení uplatňování: Plocha pro rozšíření městského hřbitova doposud využita 

nebyla.  

 

 sport (OS) – ÚP vymezuje několik stabilizovaných ploch sportovišť; v okolních sídlech 

je navrženo doplnění nebo rozšíření stávajících víceúčelových hřišť formou 

zastavitelných ploch, plocha přestavby není vymezena. 

 

i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z19 plocha sportu OS Radouňka  Rozšíření stávajícího hřiště neproběhlo 

Z146 plocha sportu OS Políkno  Plocha je částečně využita 

Z381 plocha sportu OS Radouňka  Plocha doposud nevyužita 

Z382 plocha sportu OS Dolní Skrýchov  Plocha je částečně využita 

Z384 plocha sportu OS 
Jindřichův 
Hradec 

 Plocha je částečně využita 

Z389 plocha sportu OS Dolní Radouň  Rozšíření stávajícího hřiště neproběhlo 

OS - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezuje šest zastavitelných ploch pro sportoviště, jde 

o plochy pro veřejná hřiště v jednotlivých místních částech. Hřiště jsou postupně realizována.  

Plochy smíšené výrobní (VS) 
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Hlavní rozvoj ploch smíšených výrobních navazuje na stávající průmyslové zóny na jižním 

a východním okraji města (Jiráskovo předměstí, plocha nadmístního významu Fedrpuš, 

Jarošovské předměstí). Další plochy jsou navrženy v návaznosti na stávající výrobní areály 

v Radouňce, Děbolíně a Dolní Radouni, v lokalitách za rozvodnou, u letiště (logistický a 

komerční areál), v Horním Žďáru atd. 

Nevyužívané plochy bývalých zemědělských areálů (např. Dolní Radouň, Drahýška, Matná, 

Horní Žďár apod.) jsou navrženy k přestavbě na plochy smíšené výrobní. 

 

i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z4 plocha smíšená výrobní VS Jindřichův 
Hradec 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 

Z6 plocha smíšená výrobní VS Jindřichův 
Hradec 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 

Z128 plocha smíšená výrobní VS Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z133 plocha smíšená výrobní VS Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z219 plocha smíšená výrobní VS Dolní Radouň  Plocha je částečně využita – manipulační a 
skladové plochy 

Z249 plocha smíšená výrobní VS Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z252 plocha smíšená výrobní VS Radouňka  Plocha doposud nevyužita 

Z277 plocha smíšená výrobní VS Dolní Radouň  Plocha doposud nevyužita 

Z292 plocha smíšená výrobní VS Děbolín  Plocha doposud nevyužita 

Z342 plocha smíšená výrobní VS Děbolín  Plocha je cca z poloviny využita 

Z345 plocha smíšená výrobní VS Jindřichův 
Hradec 

 V ploše je částečně zrealizována technická 
infrastruktura a dopravní napojení. Na část 
plochy je platné ÚR a SP. Není vyřešeno 
dopravní napojení na komunikaci I/34. 

Z348 plocha smíšená výrobní VS Jindřichův 
Hradec 

 Plocha je zcela využita 

Z354 plocha smíšená výrobní VS Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z356 plocha smíšená výrobní VS Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z369 plocha smíšená výrobní VS Horní Žďár  Plocha doposud nevyužita 

Z383 plocha smíšená výrobní VS Horní Žďár  Plocha doposud nevyužita 

Z386 plocha smíšená výrobní VS Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z387 plocha smíšená výrobní VS Jindřichův 
Hradec 

 V ploše je částečně zrealizována technická 
infrastruktura a dopravní napojení. Na část 
plochy je platné ÚR a SP. Není vyřešeno 
dopravní napojení na komunikaci I/34. 

Z407 plocha smíšená výrobní VS Radouňka  Plocha doposud nevyužita 

Z455 plocha smíšená výrobní VS Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z457 plocha smíšená výrobní VS Dolní Skrýchov  Plocha doposud nevyužita 

 

i.č. 
způsob využití plochy 

k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 
stav návrh 

P12 VP plocha smíšená 
výrobní 

VS Dolní Radouň  Proběhly demolice některých objektů 
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i.č. 
způsob využití plochy 

k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 
stav návrh 

P19 VZ plocha smíšená 
výrobní 

VS Matná  Přestavba nezrealizována 

P24 VP plocha smíšená 
výrobní 

VS Jindřichův 
Hradec 

 Proběhly demolice některých objektů 

P30 VZ plocha smíšená 
výrobní 

VS Dolní Radouň  Přestavba nezrealizována 

P34 RZ plocha smíšená 
výrobní 

VS Jindřichův 
Hradec 

 Přestavba nezrealizována 

VS - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezuje 21 zastavitelných ploch a pět ploch 

přestavby. Pouze jedna plocha je využita zcela a tři částečně, ostatní plochy včetně ploch 

přestavby využity nejsou.  

 

 

Plochy výroby a skladování 
 

 průmyslová výroba (VP) – stabilizované plochy jsou vymezeny v průmyslových 

zónách města, tedy na Jarošovském a Jiráskově předměstí, a v lokalitě Jitky. ÚP 

vymezuje v návaznosti na stabilizované plochy několik zastavitelných ploch; v rámci 

přestavby železničního překladiště je navrženo umístění logistického a výrobního areálu 

 

i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z78 

plocha výroby a 
skladování – průmyslová 
výroba 

VP 
Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z154 

plocha výroby a 
skladování – průmyslová 
výroba 

VP Otín 
 Plocha je zcela využita pro fotovoltaickou 

elektrárnu 

Z334 

plocha výroby a 
skladování – průmyslová 
výroba 

VP 

Jindřichův 
Hradec, 
Dolní Skrýchov 

 Plocha doposud nevyužita 

Z336 

plocha výroby a 
skladování – průmyslová 
výroba 

VP Dolní Skrýchov 
 Plocha doposud nevyužita 

Z337 

plocha výroby a 
skladování – průmyslová 
výroba 

VP Dolní Skrýchov 
 Plocha je zcela využita – postavena výrobní 

hala 

Z426 

plocha výroby a 
skladování – průmyslová 
výroba 

VP Horní Žďár 
 Plocha doposud nevyužita 

Z461 

plocha výroby a 
skladování – průmyslová 
výroba 

VP Dolní Skrýchov 
 Plocha doposud nevyužita 

Z462 

plocha výroby a 
skladování – průmyslová 
výroba 

VP Dolní Skrýchov 
 Plocha doposud nevyužita 

Z463 

plocha výroby a 
skladování – průmyslová 
výroba 

VP Dolní Skrýchov 
 Plocha doposud nevyužita 

Z479 

plocha výroby a 
skladování – průmyslová 
výroba 

VP 
Jindřichův 
Hradec 

 Plocha doposud nevyužita 

Z480 

plocha výroby a 
skladování – průmyslová 
výroba 

VP Dolní Skrýchov 
 Plocha doposud nevyužita 
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i.č. 
způsob využití plochy 

k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 
stav návrh 

P33 DZ plocha výroby a 
skladování – 
průmyslová 
výroba 

VP Jindřichův 
Hradec 

 Přestavba doposud nezrealizována 

 

VP - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezuje 11 zastavitelných ploch VP – průmyslová 

výroba a jednu plochu přestavby. Doposud byla zcela využita plocha u Jitky pro fotovoltaickou 

elektrárnu a jedna plocha v průmyslové zóně na Jarošovském předměstí. Ostatní plochy včetně 

plochy přestavby nejsou využity.  

 

 zemědělská a lesnická výroba, rybářství (VZ) – ÚP vymezuje několik stabilizovaných 

ploch a dále plochy zastavitelné. Plocha přestavby není ÚP vymezena. 

i.č. způsob využití plochy ozn. k.ú. současný stav (ve sledovaném období) 

Z254 

plocha výroby a 
skladování – zemědělská 
a lesnická výroba  

VZ Otín 
 Plocha je zcela využita 

Z255 

plocha výroby a 
skladování – zemědělská 
a lesnická výroba  

VZ Otín 
 Plocha je zcela využita 

Z495 

plocha výroby a 
skladování – zemědělská 
a lesnická výroba, 
rybářství 

VZ Buk 

 Plocha je zcela využita – včelí farma je v 
provozu 

 

VZ - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezil tři zastavitelné plochy VZ – zemědělská 

výroba, všechny plochy jsou zcela využity.  

 

 fotovoltaické elektrárny (VF) – stabilizované plochy jsou ÚP vymezeny na jihu 

řešeného území, zastavitelná plocha VP u areálu Jitky je využita pro fotovoltaickou 

elektrárnu. Zastavitelné plochy a plochy přestavby ÚP nevymezuje.  

 

Plochy specifické – plochy armády (XA) 

ÚP vymezil stabilizované plochy (areál Žižkových kasáren v jižní části města a areál 

vojenského cvičiště Fedrpuš). Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezeny nejsou. 

 

Plochy sídelní zeleně 

Urbanistická koncepce ÚP je doplněna systémem sídelní zeleně. Konkrétně jsou vymezeny 

plochy ZP – veřejná zeleň parková, ZI – veřejná zeleň izolační a ZZ – zeleň zahrad a sadů. Jde 

o plochy zeleně, které doplňují plochy bydlení, plní izolační funkci a jde o plochy pro 

odpočinek a rekreaci obyvatel. Další plochy sídelní zeleně jsou součástí veřejných prostranství 

– PV a nejsou v tomto případě samostatně vymezeny.  

Plochy sídelní zeleně jsou průběžně udržovány a doplňovány v souladu s požadavky platné 

legislativy a ÚP. 

 

 veřejná zeleň parková (ZP) – uplatňováním ÚP jsou respektovány zejména významné 

plochy ZP – Husovy a Mertovy sady, sv. Jakub, plochy zeleně podél Nežárky a další 

drobnější stabilizované plochy. Plochy ZP jsou navrženy převážně v návaznosti na 
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plochy obytné a jsou vymezeny v rozsáhlých zastavitelných plochách, tak aby byla 

dodržena platná legislativa. Jde o plochy s podmínkou veřejné přístupnosti. Parky jsou 

postupně upravovány a stávající jsou v souladu s ÚP chráněny a udržovány. Zeleň 

parkovou lze realizovat i v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, např. SV, 

PV. 

 

i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z14 
plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň parková 

ZP 
Jarošovské 
předměstí 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné lokality 
Jarošovského předměstí – do ÚP bude promítnuto 
změnou č. 1. Plocha zeleně je také upravena a 
vymezena jinde a v jiném rozsahu. 

Z36 
plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň parková 

ZP 

Jindřichův 
Hradec - sv. 
Jakub 

 Stávající park u sv. Jakuba nebyl doposud rozšířen 

Z434 
plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň parková 

ZP Otín - Kunifer 
 Plocha doposud nevyužita 

Z452 
plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň parková 

ZP 
Radouňka - 
jih 

 Plocha doposud nevyužita 

 

ZP - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezil čtyři konkrétní plochy ZP, zeleň je průběžně 

realizována a udržována i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití v souladu 

s požadavky ÚP. 

 

 veřejná zeleň izolační a ostatní (ZI) – jde o plochy, které plní zejména izolující funkci, 

např. od ploch výroby, dopravy a kompoziční. Izolační zeleň lze realizovat i v jiných 

plochách s rozdílným způsobem využití. Stabilizované plochy ZI jsou udržovány, nové 

plochy jsou vymezeny převážně ve vazbě na plochy výroby, smíšeného využití apod. 

 

i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z1 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní  

ZI Jarošovské 
předměstí 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné lokality 
Jarošovského předměstí – do ÚP bude promítnuto 
změnou č. 1 

Z7 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní  

ZI Jarošovské 
předměstí 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné lokality 
Jarošovského předměstí – do ÚP bude promítnuto 
změnou č. 1 

Z9 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Jarošovské 
předměstí 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné lokality 
Jarošovského předměstí – do ÚP bude promítnuto 
změnou č. 1 

Z13 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Jarošovské 
předměstí 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné lokality 
Jarošovského předměstí – do ÚP bude promítnuto 
změnou č. 1 

Z23 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Jindřichův 
Hradec - 
západ 

 ZI doposud nerealizována 

Z31 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Jindřichův 
Hradec - 
západ 

 ZI doposud nerealizována 
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i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z59 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Radouňka - 
jihovýchod 

 ZI doposud nerealizována 

Z69 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Radouňka - 
jih 

 ZI doposud nerealizována 

Z95 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Otín - západ  ZI doposud nerealizována 

Z103 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Jindřichův 
Hradec - E. 
Krásnohorské 

 Izolační zeleň je respektována v rámci studie pro 
zástavbu v této lokalitě. 

Z108 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Jindřichův 
Hradec - E. 
Krásnohorské 

 Izolační zeleň je respektována v rámci studie pro 
zástavbu v této lokalitě. 

Z212 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Otín - sever  ZI doposud nerealizována 

Z213 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Otín - sever  ZI doposud nerealizována 

Z214 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Otín - sever  ZI doposud nerealizována 

Z216 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Dolní Radouň 
- 
severozápad 

 ZI doposud nerealizována 

Z221 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Dolní Radouň 
- jihovýchod 

 ZI doposud nerealizována 

Z226 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Radouňka - 
sever 

 ZI doposud nerealizována 

Z250 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Jindřichův 
Hradec - u 
rozvodny 

 ZI doposud nerealizována 

Z251 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Jindřichův 
Hradec - u 
rozvodny 

 ZI doposud nerealizována 

Z270 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Frankův Dvůr  ZI doposud nerealizována 
 

Z293 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Děbolín - 
severozápad 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 30. 11. 
2017 

 ÚS navrhla řešení nejen zastavitelné plochy, ale i 
přilehlé plochy ZI, došlo k menší úpravě, která 
bude řešena změnou č. 1 

Z324 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Děbolín - 
východ 

 Dojde k úpravě zeleně z důvodu realizace 
kanalizačního sběrače (cca v roce 2019), zbývající 
zeleň bude zahrnuta do ploch ZP. 

Z343 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Děbolín - 
sever 

 ZI doposud nerealizována 
 

Z344 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Jindřichův 
Hradec - jih 

 ZI doposud nerealizována 
 

Z346 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Jindřichův 
Hradec - jih 

 ZI doposud nerealizována 
 

Z347 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Jindřichův 
Hradec - 
Jiráskovo 
předměstí 

 ZI je postupně realizována 
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i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z370 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Horní Žďár - 
jih 

 ZI je částečně realizována 
 

Z380 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Radouňka - 
sever 

 ZI doposud nerealizována 

Z408 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Jindřichův 
Hradec - E. 
Krásnohorské 

 ZI doposud nerealizována 

Z409 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Radouňka - 
západ 

 ZI doposud nerealizována 

Z416 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Dolní Radouň 
- jih 

 ZI doposud nerealizována 

Z424 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Otín - východ  ZI doposud nerealizována 

Z427 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Políkno - 
severovýchod 

 ZI doposud nerealizována 

Z428 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Buk - 
jihozápad 

 ZI je částečně realizována  

Z429 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Buk - 
jihozápad 

 ZI doposud nerealizována 

Z431 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Radouňka - 
západ 

 ZI doposud nerealizována 

Z435 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Otín - Kunifer  ZI doposud nerealizována 

Z445 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Horní Žďár - 
východ 

 ZI doposud nerealizována 

Z450 plocha sídelní zeleně -  
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Jindřichův 
Hradec - 
Vídeňská 

 Plocha je realizována, jde o zeleň na břehu 
vodního toku Řečička 

Z498 plocha veřejné zeleně 
izolační a ostatní 

ZI Radouňka - 
jih 

 ZI je částečně realizována  

Z499 plocha veřejné zeleně 
izolační a ostatní 

ZI Radouňka - 
jih 

 ZI doposud nerealizována 

Z504 plocha sídelní zeleně – 
veřejná zeleň izolační a 
ostatní 

ZI Jindřichův 
Hradec, 
Hvězdárna 

 ZI je částečně realizována  

ZI - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezuje 42 nových ploch sídelní zeleně. Zeleň 

v těchto plochách je většinou jen částečně realizována, nebo zcela nerealizována.  

 

 zeleň zahrad a sadů (ZZ)  - ÚP vymezuje několik stabilizovaných ploch ZZ, zejména 

na pohledově exponovaných místech (např. pohledová místa ze zámku), nové plochy 

jsou vymezeny vesměs ve vazbě na navržené plochy bydlení – smíšené venkovské (Dolní 

Radouň, Buk, Horní Žďár) 

  

i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z194 
plocha sídelní zeleně – 

zeleň zahrad a sadů 
ZZ 

Dolní Radouň 
- jihovýchod 

 ZZ doposud nerealizována 

Z196 
plocha sídelní zeleně – 

zeleň zahrad a sadů 
ZZ 

Dolní Radouň 
- východ 

 ZZ doposud nerealizována 
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i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z198 
plocha sídelní zeleně – 

zeleň zahrad a sadů 
ZZ 

Dolní Radouň 
- východ 

 ZZ doposud nerealizována 

Z201 
plocha sídelní zeleně – 

zeleň zahrad a sadů 
ZZ 

Dolní Radouň 
- východ 

 ZZ doposud nerealizována 

Z202 
plocha sídelní zeleně – 

zeleň zahrad a sadů 
ZZ 

Dolní Radouň 
- východ 

 ZZ doposud nerealizována 

Z237 
plocha sídelní zeleně – 

zeleň zahrad a sadů  
ZZ 

Buk - 
severovýchod 

 ZZ je částečně realizována 

Z396 
plocha sídelní zeleně – 

zeleň zahrad a sadů 
ZZ 

Horní Žďár - 
sever 

 ZZ doposud nerealizována 

Z500 
plocha sídelní zeleně - 
zeleň zahrad a sadů 

ZZ 
Jindřichův 
Hradec,  

u rozvodny 

 Plocha je využívána jako zahrádkářská kolonie, 
bez možnosti umístění chatek apod. Změnou bude 
prověřena možnost zahrnutí do ploch RZ.  

 

Z505 
plocha sídelní zeleně – 

zeleň zahrad a sadů 
ZZ Otín, střed  ZZ doposud nerealizována 

Z506 
plocha sídelní zeleně – 

zeleň zahrad a sadů 
ZZ Buk, sever  ZZ doposud nerealizována 

ZZ - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezuje 10 nových ploch zeleně zahrad a sadů. 

Většina ploch není využívána, některé slouží jako zahrádky, bez chatek a podobných objektů.  

 

Plochy veřejných prostranství (PV) 

Plochy PV jsou vymezeny pro veřejně přístupné komunikace, nebo veřejné prostory, včetně 

veřejné zeleně apod. Nově jsou navrhovány plochy veřejných prostranství pro zajištění obsluhy 

rozvojových ploch, pro realizaci místních komunikací, cyklistických tras a cyklostezek jak 

v zastavěné části města (včetně stezky pro pěší a cyklisty podél Hamerského potoka 

s podchodem pod silnicí I/34), tak v propojení Jindřichova Hradce s okolními částmi.  

 

i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z8 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Jarošovské 
předměstí 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 

Z15 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Jarošovské 
předměstí 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 

Z34 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Jindřichův 

Hradec - západ 
 PV doposud nerealizováno 

Z39 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Jindřichův 
Hradec - 

Sládkův kopec 

 PV doposud nerealizováno 

Z46 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Radouňka - jih  PV doposud nerealizováno 

Z49 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Radouňka - jih 
 Zrealizováno v souvislosti se zastavováním 

lokality Na Lukách 

Z54 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Radouňka - 

sever 
 PV doposud nerealizováno 

Z55 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Radouňka - 

sever 
 PV doposud nerealizováno 

Z56 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Radouňka - 

sever 
 PV doposud nerealizováno 

Z65 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Radouňka - 

sever 
 PV doposud nerealizováno 
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i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z66 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Radouňka - 

sever 
 PV doposud nerealizováno 

Z67 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Radouňka - 

sever 
 PV doposud nerealizováno 

Z68 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Radouňka - 

západ 

 Zrealizována komunikace, částečně 
s doprovodnou zelení 

Z77 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Dolní Skrýchov 

- jihovýchod 
 PV doposud nerealizováno 

Z82 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Otín - 

severovýchod 
 PV doposud nerealizováno 

Z87 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Otín - střed  PV doposud nerealizováno 

Z91 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Otín - střed 
 Pro celou rozvojovou plochu je řešeno napojení 

na dopravní a technickou infrastrukturu 

Z97 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Otín - západ  PV doposud nerealizováno 

Z98 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Otín - západ 

 Komunikace není zpevněná. Jde o prostor 
zásadního významu pro rozvoj západního území 
Otína. Změnou ÚP bude řešeno zahrnutí Z98 do 
VPS 

Z107 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Jindřichův 

Hradec - E. 
Krásnohorské 

 Plocha je řešena v rámci řešení celé rozvojové 
lokality. Není doposud realizována 

Z116 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Otín - Kunifer  PV doposud nerealizováno 

Z117 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Otín - 

severovýchod 
 PV doposud nerealizováno 

Z122 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Otín - Kunifer  PV doposud nerealizováno 

Z124 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Otín - Kunifer  PV doposud nerealizováno 

Z125 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Otín - Kunifer  PV doposud nerealizováno 

Z129 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Radouňka - jih 

 ÚS zpracována jako bakalářská práce – 
nezapsána v ILAS 

 Plocha doposud nevyužita 

Z131 
plocha veřejného 
prostranství 

PV  

 Plocha doposud nevyužita 

 Změnou ÚP bude řešeno využití plochy nejen 
pro cyklostezku, ale i pro pěší 

Z139 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Horní Žďár - 

sever 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 4. 12. 
2017 

Z144 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Políkno - 

severovýchod 

 PV doposud nerealizováno 

Z148 
plocha veřejného 
prostranství  

PV Políkno - západ 
 PV doposud nerealizováno 

Z150 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Políkno - jih 
 PV doposud nerealizováno 

Z160 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Buk - sever 
 Stávající vyježděná cesta není zpevněná – 

doposud nerealizováno 

Z164 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Buk - jihozápad 
 V ploše je částečně zrealizována přístupová 

komunikace k zastavitelné ploše Z163 

Z165 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Buk - jih 
 Stávající vyježděná cesta je zpevněná pouze 

částečně 

Z167 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Buk - 

severovýchod 

 PV doposud nerealizováno 

Z169 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Buk - jihozápad 
 PV doposud nerealizováno 

Z173 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Otín - západ 
 Stávající vyježděná cesta je zpevněná pouze 

částečně 

Z175 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Otín - západ 
 Územní rozhodnutí na technickou infrastrukturu 

 PV doposud nerealizováno 
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i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z178 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Jindřichův 
Hradec - 

Sládkův kopec 

 Stávající vyježděná komunikace je částečně 
zpevněná.  

Z180 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Horní Žďár - 

východ 

 Komunikace je zrealizována 

Z181 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Horní Žďár - 

východ 

 Komunikace je částečně zrealizována v úseku 
navazujícím na Z180 

Z187 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Radouňka - 

sever 

 Stávající vyježděná komunikace je částečně 
zpevněná.  

Z192 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Dolní Radouň - 

jihovýchod 

 Stávající vyježděná komunikace je částečně 
zpevněná.  

Z193 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Dolní Radouň - 

jihovýchod 

 PV doposud nerealizováno 

Z209 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Otín - sever 
 Zrealizována stezka pro pěší a cyklisty 

Z224 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Radouňka - 

sever 

 Stávající vyježděná komunikace je částečně 
zpevněná.  

Z225 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Radouňka - 

sever 

 PV doposud nerealizováno 

Z233 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Matná 
 PV doposud nerealizováno 

Z235 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 

 

Buk - 
severovýchod 

 PV doposud nerealizováno 

Z247 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Dolní Radouň - 

východ 

 Komunikace je částečně zpevněna, zbývající 
úsek v zastavitelné lokalitě je nerealizován 

Z276 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
u silnice na 

Jindřiš 

 PV doposud nerealizováno 

Z278 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Děbolín - jih 
 PV doposud nerealizováno 

Z282 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Děbolín - jih 
 PV doposud nerealizováno 

Z290 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Děbolín - 

severozápad 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 30. 11. 
2017 

Z298 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Děbolín - západ 
 Stávající vyježděná komunikace není doposud 

zpevněná.  

Z299 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Děbolín - západ 
 Zrealizována stezka pro pěší a cyklisty 

Z302 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Děbolín - západ 
 PV doposud nerealizováno 

Z313 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Jindřichův 

Hradec - západ 

 PV doposud nerealizováno 

Z315 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Jindřichův 

Hradec - západ 

 PV doposud nerealizováno 

Z318 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Děbolín - jih 
 Stávající vyježděná komunikace není doposud 

zpevněná.  

Z320 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Děbolín - střed 

 Zrealizována pouze část u návsi. Plocha bude 
řešena v rámci úprav a výstavby objektu na 
Z319 a Z321 

Z322 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Jindřichův 

Hradec - E. 
Krásnohorské 

 Plocha je řešena v rámci řešení celé rozvojové 
lokality. Není doposud realizována 

Z326 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Dolní Skrýchov 

- sever 
 PV doposud nerealizováno 

Z327 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Radouňka - 
jihovýchod 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 30. 10. 
2015 

 Komunikace je částečně zrealizována jako 
přístup ke stabilizované ploše OV 

Z328 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Horní Žďár - 

západ 

 Stávající vyježděná komunikace není doposud 
zpevněná. 

Z329 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Dolní Radouň - 

jih 
 PV doposud nerealizováno 
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i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z330 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Dolní Radouň - 

střed 
 PV doposud nerealizováno 

Z331 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Dolní Radouň - 

střed 
 Částečně zrealizován chodník 

Z332 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Dolní Radouň - 

sever 
 PV doposud nerealizováno 

Z371 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Horní Žďár - jih 
 Částečně zrealizována komunikace u silnice I. 

třídy 

Z391 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Dolní Radouň - 

střed 

 Stávající vyježděná komunikace není doposud 
zpevněná. 

Z393 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Dolní Radouň - 

východ 
 PV doposud nerealizováno 

Z398 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Horní Žďár - 

sever 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 4. 12. 
2017 

Z399 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Vajgar  PV doposud nerealizováno 

Z400 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Vajgar  PV doposud nerealizováno 

Z405 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Radouňka - jih  PV doposud nerealizováno 

Z415 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 

Jindřichův 
Hradec - 
Pražské 

předměstí 

 PV doposud nerealizováno 

Z419 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Horní Žďár - 

západ 

 Stávající vyježděná komunikace není doposud 
zpevněná a území není jako PV upraveno 

Z420 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Jindřichův 
Hradec - 
jihozápad 

 PV doposud nerealizováno 

Z425 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Otín - východ  PV doposud nerealizováno 

Z433 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Horní Žďár - 

sever 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 4. 12. 
2017 

Z436 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Frankův Dvůr 
 PV doposud nerealizováno 

Z441 
plocha veřejného 
prostranství 

PV Vajgar 
 PV doposud nerealizováno 

Z443 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Jindřichův 
Hradec - 
jihozápad 

 PV doposud nerealizováno 

Z449 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Jindřichův 
Hradec - 
Vídeňská 

 Stávající panelová cesta je doposud neupravena 

Z451 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Děbolín - 
východ 

 PV doposud nerealizováno 

Z489 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Jindřichův 
Hradec - 

Nežárecká 

 PV doposud nerealizováno 

Z490 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Jindřichův 
Hradec - 
centrum 

 Stávající vyježděná komunikace není doposud 
zpevněná  

Z491 
plocha veřejného 
prostranství 

PV 
Horní Žďár - 

střed 

 PV doposud nerealizováno 

 Vypracována ÚS – zapsána do evidence 4. 12. 
2017, která s touto plochou počítá jako 
s přístupem do zastavitelné lokality 

 

i.č. 
způsob využití plochy 

lokalita současný stav (ve sledovaném období) 
stav návrh 

P15 OS plocha veřejného 
prostranství 

PV Horní Žďár - 
střed 

 Přestavba nezrealizována 
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i.č. 
způsob využití plochy 

lokalita současný stav (ve sledovaném období) 
stav návrh 

P17 OV plocha veřejného 
prostranství 

PV Jindřichův 
Hradec - 

Hvězdárna 

 Přestavba nezrealizována 

P18 ZZ plocha veřejného 
prostranství 

PV Jindřichův 
Hradec - 

Nežárecká 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 1. 11. 
1999 

P39 ZI plocha veřejného 
prostranství 

PV Jindřichův 
Hradec - Pod 

Kasárny 

 Přestavba nezrealizována 

P40 ZI plocha veřejného 
prostranství 

PV Jindřichův 
Hradec - Pod 

Kasárny 

 Přestavba nezrealizována 

P54 ZZ plocha veřejného 
prostranství 

PV   Přestavba na veřejný prostor s možností 
parkování je zrealizována 

P55 VP plocha dopravní 
infrastruktury – 
doprava v klidu 

 PV Jindřichův 
Hradec -střed 

 Přestavba nezrealizována 

PV - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezuje 89 nových ploch veřejných prostranství a 7 

ploch různého využití navrhuje pro přestavbu na plochy veřejného prostranství. PV jsou 

převážně určeny pro realizace komunikací, chodníků, komunikací pro pěší a cyklisty a 

doprovodnou zeleň. V některých plochách jsou částečně zrealizovány komunikace. Většina 

ploch PV je v původním stavu, buď zcela nezrealizována, nebo je ponechán stávající stav 

vyježděné komunikace bez dalších úprav.  

A.3.2. Plochy územních rezerv 

ÚP vymezuje několik ploch územních rezerv. Není požadavek vymezení nových ploch 

územních rezerv. Nadále zůstává podmínka – ve vymezených plochách a koridorech územních 

rezerv nelze umístit žádné stavby, které by v budoucnu znemožnily realizaci navrženého 

záměru.  

 

 

ozn.  

katastrální 

území 

způsob využití plochy 

R5 Radouňka plocha smíšená obytná 

R6 Radouňka plocha smíšená obytná 

R8 Otín plocha smíšená obytná 

R9 Otín plocha smíšená obytná 

R10 Otín plocha smíšená obytná 

R11 Otín plocha smíšená obytná 

R12 Děbolín plocha smíšená obytná 

R13 J.Hradec plocha občanského vybavení 

R14 Otín plocha občanského vybavení 

R15 Děbolín plocha smíšená výrobní 

R18 Otín  
 

plocha výroby a skladování 

R19 Otín plocha sídelní zeleně 

R20 Děbolín plocha sídelní zeleně 

R23 J.Hradec plocha bydlení v rodinných 
domech 

R24 J.Hradec plocha bydlení v rodinných 
domech 

R26 J.Hradec plocha bydlení v rodinných 
domech 

R28 J.Hradec plocha parku 

R29 J.Hradec zeleň parková 

R30 J.Hradec zeleň izolační 
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ozn.  

katastrální 

území 

způsob využití plochy 

R34 Děbolín plocha smíšená výrobní 

R35 Děbolín plocha smíšená obytná – 
bydlení smíšené venkovské 

Ve sledovaném období se neobjevila potřeba změny plochy územní rezervy na plochu 

zastavitelnou. Zpracovatel spolu s pořizovatele a určeným zastupitelem vyhodnotí jednotlivé 

plochy rezerv, rezervy, jejichž vymezení bude aktuální, budou zdůvodněny, ostatní bude třeba 

z ÚP vypustit.  

A.4. Vyhodnocení uplatňování územního plánu – koncepce dopravní a technické 

infrastruktury, nakládání s odpady 

A.4.1. Dopravní infrastruktura 

Plochy dopravní infrastruktury 
 Silniční doprava (DS) 

Silnice I. třídy 

ÚP respektuje stabilizované plochy a koridory a zahrnuje je do ploch DS – silniční doprava. 

ÚP vymezuje nové zastavitelné plochy a koridory DS pro přeložky nadřazené sítě silnic I. třídy, 

dále přeložky, přestavby a novostavby pátečních místních komunikací.  

Požadavek na vymezení koridorů pro přeložky silnic I. třídy vychází z nadřazené územně 

plánovací dokumentace ZÚR JčK v aktuálním znění. Jedná se o následující koridory: 

 

i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z110 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Východní 
obchvat J. H.  

 Komunikace nebyla zrealizována 

Z372 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Východní 
obchvat H. Ž.  

 Komunikace nebyla zrealizována 

Z401 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Děbolín - 
západ 

 Komunikace nebyla zrealizována 

Z402 

plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS 
Děbolín - 

sever 
 Komunikace nebyla zrealizována 

Z403 

plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS 
Děbolín - 
východ 

 Komunikace nebyla zrealizována 

Z404 

plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS 
Východní 

obchvat H. Ž. 
 Komunikace nebyla zrealizována 

Silnice I. třídy - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezuje šest ploch pro přeložky 

komunikací I. třídy, které jsou převzaty ze ZÚR JčK. Žádná z těchto ploch nebyla ve 

sledovaném období využita. Vymezení koridorů je v souladu se ZÚR JčK v aktuálním znění.   

 

Místní komunikace obslužné – hlavní  

Koridory pro tyto plochy jsou vymezeny pro páteřní propojení dílčích částí sídla, pro 

posílení, páteřní zpřístupnění a obsluhu stabilizovaného území a rozvojových ploch: 
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i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z2 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Jarošovské 
předměstí 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 

Z5 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Jarošovské 
předměstí 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 

Z12 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Jarošovské 
předměstí 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 

Z70 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Radouňka  Komunikace nebyla zrealizována 

Z71 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Jarošovské 
předměstí 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 

Z79 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS průmyslová 
zóna - 
východ 

 Komunikace nebyla zrealizována 

Z120 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS   Komunikace nebyla zrealizována 

Z312 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Jindřichův 
Hradec - 
západ 

 Komunikace nebyla zrealizována 

 V dohledné době bude zpracována 
ekonomická studie pro dopravní napojení 
západní rozvojové oblasti do stávajícího 
dopravního systému 

Z338 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Radouňka - 
severovýchod 

 Komunikace je zrealizována ovšem v jiné stopě 
než dle ÚP. 

Z341 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Radouňka  Komunikace nebyla zrealizována 

Z349 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Jindřichův 
Hradec - jih 

 Komunikace nebyla zrealizována 

Z351 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Jindřichův 
Hradec - 
Jiráskovo 
předměstí 

 Komunikace v dosavadním stavu, nemá 
požadované parametry MK 

Z352 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Jindřichův 
Hradec - 
Jiráskovo 
předměstí 

 Komunikace v dosavadním stavu, nemá 
požadované parametry MK 

Z353 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Jindřichův 
Hradec - 
Jiráskovo 
předměstí 

 Komunikace v dosavadním stavu, nemá 
požadované parametry MK 

Z365 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Fedrpuš  Komunikace nebyla zrealizována 

Z412 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS   Komunikace nebyla zrealizována 
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i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z418 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Jarošovské 
předměstí 

 ÚS zpracována – zapsána do evidence 9. 12. 
2016 

 ÚS došlo k návrhu úprav celé zastavitelné 
lokality Jarošovského předměstí – do ÚP bude 
promítnuto změnou č. 1 

Z464 plocha dopravní 
infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Jindřichův 
Hradec, ul. 
Nežárecká 

 Komunikace nebyla zrealizována 

Z484 
plocha dopravní 

infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Jindřichův 
Hradec  IV. 
 

 Komunikace v dosavadním stavu, nemá 
požadované parametry MK 

Z492 
plocha dopravní 

infrastruktury – silniční 
doprava 

 

DS Jarošovské 
předměstí 

 Komunikace v dosavadním stavu, nemá 
požadované parametry MK 

Z493  
plocha dopravní 

infrastruktury – silniční 
doprava 

DS Jindřichův 
Hradec – 
Sládkův 
kopec 

 Komunikace nebyla zrealizována 

 V dohledné době bude zpracována 
ekonomická studie pro dopravní napojení 
západní rozvojové oblasti do stávajícího 
dopravního systému 

Místní komunikace obslužné hlavní - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezil 21 ploch 

pro místní páteřní komunikace. Plochy na Jarošovském předměstí budou upraveny v souladu 

s územní studií, která je zapsána v evidenci územně plánovací činnosti od 9. 12. 2016. Většina 

komunikací nebyla zrealizována, nebo zůstává ve stávajícím stavu, tedy nemá parametry 

požadované pro páteřní místní komunikaci.  

 

Místní komunikace obslužné – ostatní 

ÚP vymezuje místní komunikace obslužné – ostatní, místní komunikace se smíšeným 

provozem, místní komunikace nemotorové jako součást ploch PV – veřejné prostranství. Jejich 

realizace je tedy v tabulce o využití zastavitelných ploch PV. Tyto komunikace jsou realizovány 

v návaznosti na využívání zastavitelných ploch a zastavěného území.  

 

 Silniční doprava – účelová a nemotorová (DU) 

ÚP respektuje stávající a vymezuje nové koridory dopravní infrastruktury – silniční doprava 

účelová a nemotorová, pro obsluhu nezastavěného území, rozvojových lokalit, pro zlepšení 

prostupnosti krajiny a pro stezky pro pěší a cyklisty. Komunikace tohoto typu v zastavěném 

území jsou součástí ploch PV. 

 

i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z41 

plocha dopravní 
infrastruktury;  silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU 
Radouňka - 
jih 

 Komunikace je zrealizována 

Z253 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU Otín - jih 
 Komunikace je vedena v rámci areálu VZ 

(Z254 a Z255). 
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i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z257 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU 
Jindřichův 
Hradec - 
Líšný Dvůr 

 Komunikace není zrealizována v celém 
rozsahu  

Z271 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU Frankův Dvůr 

 Komunikace v dosavadním stavu, nemá 
požadované parametry pro obsluhu území 

 Plocha byla do ÚP zahrnuta na základě studie 
zapsané do evidence 14. 12. 2012 

Z272 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU Frankův Dvůr 

 Komunikace nebyla zrealizována 

 Plocha byla do ÚP zahrnuta na základě studie 
zapsané do evidence 14. 12. 2012 

Z273 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU Frankův Dvůr 

 Komunikace v dosavadním stavu, nemá 
požadované parametry pro obsluhu území 

 Plocha byla do ÚP zahrnuta na základě studie 
zapsané do evidence 14. 12. 2012 

Z274 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU 
Jindřichův 
Hradec - 
letiště 

 Komunikace nebyla zrealizována 

 Plocha byla do ÚP zahrnuta na základě studie 
zapsané do evidence 14. 12. 2012 

Z275 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU Frankův Dvůr 

 Komunikace je zrealizována na hranici k. ú. 
Matná  

 Plocha byla do ÚP zahrnuta na základě studie 
zapsané do evidence 14. 12. 2012 

Z286 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU 
Jindřichův 
Hradec -
jihozápad 

 Komunikace není zrealizována v celém 
rozsahu 

Z288 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU 
Políkno, 
Horní Žďár 

 Komunikace není zrealizována v celém 
rozsahu  

Z294 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU Děbolín  Komunikace je zrealizována 

Z350 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU 

Jindřichův 
Hradec - 
Jiráskovo 
předměstí 

 Komunikace je zrealizována 

Z373 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU 
Jindřichův 
Hradec - za 
ČOV 

 Komunikace nebyla zrealizována 

Z375 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU 
Jindřichův 
Hradec - jih 

 Komunikace nebyla zrealizována (aktuálně se 
řeší vlastnické vztahy) 

Z394 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU 
Dolní Radouň 
- východ 

 Komunikace není zrealizována v celém 
rozsahu  

Z414 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU Radouňka 

 Komunikace nebyla zrealizována 
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i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z423 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU Políkno - jih 

 Komunikace nebyla zrealizována 

Z440 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová 

DU za nádražím 

 Komunikace není zrealizována v celém 
rozsahu 

 Plocha byla do ÚP zahrnuta na základě studie 
zapsané do evidence 10. 12. 2012 

Z465 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava - účelová a 
nemotorová 

DU 
Jindřichův 
Hradec, 
sever 

 Komunikace nebyla zrealizována 

Z472 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava -  účelová a 
nemotorová 

DU 
Jindřichův 
Hradec, 
východ 

 Komunikace nebyla zrealizována 

Z473 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava - účelová a 
nemotorová 

DU 
Jindřichův 
Hradec, 
západ 

 Komunikace zůstává v původním stavu bez 
úpravy na požadované parametry 

Z474 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava - účelová a 
nemotorová 

DU 
Jindřichův 
Hradec, Líšný 
Dvůr 

 Komunikace nebyla zrealizována, zůstává 
nezpevněná „vyšlapaná“ cesta. 

Z475 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava - účelová a 
nemotorová 

DU 
Jindřichův 
Hradec, 
Hvězdárna 

 Komunikace nebyla zrealizována, ve 
sledovaném období bylo zahájeno řešení 
vlastnických vztahů 

Z476 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava - účelová a 
nemotorová 

DU 

Jindřichův 
Frankův 
Dvůr, 
jihovýchod 

 Komunikace nebyla zrealizována 

Z487 

plocha dopravní 
infrastruktury; silniční 
doprava – účelová a 
nemotorová  

DU 
u silnice na 
Jindřiš 
 

 Komunikace nebyla zrealizována 

DU - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezil 25 ploch pro účelové komunikace včetně 

stezek pro pěší a cyklisty. Několik komunikací bylo realizováno. Většina komunikací však 

zrealizována není vůbec, nebo jen částečně a tedy zatím neplní funkci, pro kterou byla 

vymezena. Postupně jsou řešeny majetkové vztahy dotčených pozemků (směna, odkup mezi 

Městem a vlastníky), následují projekty atd. 

  

 Drážní doprava (DZ) 

Řešeným územím prochází trať Veselí nad Lužnicí – Jihlava a úzkorozchodná trať 

Jindřichův Hradec – Nová Bystřice resp. Obrataň.  

ÚP respektuje stabilizované plochy pro drážní dopravu, včetně ploch železničních stanic a 

zastávek. V době zpracování návrhu ÚP se uvažovalo o celkové rekonstrukci železniční stanice 

Jindřichův Hradec, mimo jiné s umístěním parkoviště P+R, mimoúrovňového přístupu na 

nástupiště apod. Tato rekonstrukce nebyla ve sledovaném období zahájena. ÚP případné úpravy 

neznemožňuje. 
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ÚP v rámci stávajících ploch pro zkvalitnění kolejové obsluhy území a rozvojových ploch 

vymezuje dvě nové železniční zastávky – Děbolín a Dolní Skrýchov. Tyto zastávky nebyly 

doposud realizovány.  

Rozvojové plochy či koridory pro železniční dopravu nejsou ÚP navrhovány.  

 

 Letecká doprava (DL) 

ÚP vymezuje jednu stabilizovanou plochu letiště a navrhuje zastavitelnou plochu pro 

rozšíření vzletové a přistávací dráhy letiště. 

 

 
i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z127 plocha dopravní 
infrastruktury – letecká 
doprava 

DL letiště   Prodloužení vzletové a přistávací dráhy nebylo 
doposud zrealizováno 

DL - vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezil jednu zastavitelnou plochu DL, která není 

doposud využita. 

 

 Doprava v klidu (DP) 

ÚP vymezuje několik stabilizovaných ploch pro parkování, další plochy jsou součástí 

veřejného prostranství nebo jiných stabilizovaných ploch. V průběhu pořizování ÚP byla 

zpracována dopravní koncepce Města, která mimo jiné navrhla řešení dopravy v klidu. Tento 

návrh byl promítnut do návrhu ÚP a poté schválen. Bylo tak vymezeno několik zastavitelných 

ploch a několik ploch přestavby určených pro parkování osobních vozidel. Plochy pro 

parkování a odstavení vozidel mohou být také řešeny v rámci stávajících a navržených ploch 

dopravní infrastruktury, ploch veřejných prostranství a v rámci dalších ploch s rozdílným 

způsobem využití, které plochy pro parkování a odstavení vozidel připouštějí.   

 

i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z285 
plocha dopravní 
infrastruktury – doprava 
v klidu   

DP 
Jindřichův 
Hradec - 
letiště 

 Parkoviště není ve sledovaném období zřízeno 

Z466 
plocha dopravní 
infrastruktury – doprava 
v klidu   

DP 

Jindřichův 
Hradec, 
sídliště 
Vajgar 

 Parkoviště není ve sledovaném období zřízeno 

Z467 
plocha dopravní 
infrastruktury – doprava 
v klidu   

DP 
Jindřichův 
Hradec, střed 

 Parkoviště je využíváno 

Z470 
plocha dopravní 
infrastruktury – doprava 
v klidu   

DP 

Jindřichův 
Hradec, 
sídliště 
Hvězdárna 

 Plocha je zcela využita, zřízeno parkování i 
zastávka MHD 

Z471 
plocha dopravní 
infrastruktury – doprava 
v klidu   

DP 

Jindřichův 
Hradec, 
sídliště 
Vajgar 

 Parkoviště není ve sledovaném období zřízeno 
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i.č. 
způsob využití plochy 

lokalita současný stav (ve sledovaném období) 
stav návrh 

P48 DZ plocha dopravní 
infrastruktury – 
doprava v klidu   

DP Jindřichův 
Hradec - 
nádraží 

 Přestavba doposud nezrealizována 

P49 DS plocha dopravní 
infrastruktury – 
doprava v klidu   

DP Jindřichův 
Hradec - 
nádraží 

 Přestavba doposud nezrealizována 

P56 DZ plocha dopravní 
infrastruktury – 
doprava v klidu   
 

DP Jindřichův 
Hradec - střed 

 Přestavba doposud nezrealizována 

DP – vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezil pět zastavitelných ploch určených pro 

dopravu v klidu. Tři vymezené plochy přestavby využity nejsou, dvě plochy jsou pro 

odstavování vozidel využívány. V Jindřichově Hradci bylo zřízeno parkoviště v ploše 

přestavby PV 54. Úkolem zpracovatele při tvorbě návrhu změny č. 1 bude prověřit další 

možnosti zřízení ploch pro dopravu v klidu, zejména v blízkosti historického centra, při 

respektování dohody s MK v rámci řešení návrhu řešení regulačního plánu MPR. 

A.4.2. Technická infrastruktura (T) 

Podrobnost ÚP umožňuje znázornění pouze hlavních řadů a vedení technické infrastruktury. 

ÚP tedy nejsou řešeny přípojky apod. 

ÚP vymezuje níže uvedené koridory (KT) pro technickou infrastrukturu a plochy pro 

technickou infrastrukturu ČOV, skládka (T). Tyto koridory a plochy jsou vymezeny tzv. 

překryvnou funkcí, tzn. že po umístění sítě zůstane zbývající část původnímu účelu. V souladu 

se stavebním zákonem ÚP pro koridory technické infrastruktury vymezuje věcné břemeno. 

Plochy pro umístění ČOV jsou vymezeny jako veřejně prospěšná stavba s možností vyvlastnění 

v souladu s §170 stavebního zákona. 

 

ozn. účel koridoru katastrální území 
současný stav (ve 
sledovaném období) 

KT1 vodovod Polště - Vydří – Políkno  Políkno 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn (je i v ÚP 

Vydří, Polště), již nevyplývá z 

AZÚR 

KT2 

vodovod a kanalizace Dolní Skrýchov - Horní 

Skrýchov (společný koridor) Dolní Skrýchov 

Vodovod je zrealizován. 

Odpadní vody z části Horního 

Skrýchova jsou přečerpávány 

na ČOV v J. Hradci 

KT3 

vodovod Otín - lokalita rekreace směrem na 

Jindřiš  Otín 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT4 přeložka vodovodu  Jindřichův Hradec 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT5 přeložky vodovodu  Jindřichův Hradec 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT6 přeložka vodovodu  Jindřichův Hradec 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT7 

kanalizace - odvedení odpadních vod na ČOV 

Děbolín Děbolín 

Ve sledovaném období byla 

zahájena realizace. 

KT8 

kanalizace - odvedení odpadních vod na ČOV 

Buk  Buk 

Kanalizace včetně ČOV je 

zrealizována, zbytek plochy 

bude zahrnut do ploch 

veřejné zeleně 
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ozn. účel koridoru katastrální území 
současný stav (ve 
sledovaném období) 

KT9 

kanalizace - odvedení odpadních vod na ČOV 

Políkno  Políkno 

Změnou bude zaktualizována 

koncepce likvidace odpadních 

vod Políkna a Horního Žďáru 

KT10 

kanalizace - odvedení odpadních vod na ČOV 

Políkno  Políkno 

Změnou bude zaktualizována 

koncepce likvidace odpadních 

vod Políkna a Horního Žďáru 

KT11 

kanalizace - odvedení odpadních vod na ČOV 

Horní Žďár  Horní Žďár 

Změnou bude zaktualizována 

koncepce likvidace odpadních 

vod Políkna a Horního Žďáru 

KT12 

kanalizace - odvedení odpadních 

vod z Dolní Pěny na ČOV 

Jindřichův Hradec   Jindřichův Hradec 

Dolní Pěna má vymezenu plochu pro 

ČOV včetně max. hranice negativního 

vlivu, která zasahuje na území k. ú. 

Horní Žďár. Koridor KT12 bude po 

prověření aktuálnosti případně vypuštěn. 

KT13 

kanalizace - odvedení odpadních vod 

z Radouňky na ČOV Jindřichův Hradec Radouňka 

Zrealizováno 

KT14 

kanalizace - odvedení odpadních vod na ČOV 

Dolní Radouň   Dolní Radouň 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT15 VTL plynovod Otín – Hospříz   Otín 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn (je vymezen i 

v ÚP Hospříz) 

KT17 přeložka VTL plynovodu   Jindřichův Hradec 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT18 STL plynovod Buk - Jindřichův Hradec   

Buk, Jindřichův 

Hradec 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT20 

přeložka nadzemního vedení elektrické 

energie VVN 

Jindřichův Hradec, 

Radouňka 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT24 

přeložka nadzemního vedení elektrické 

energie VN  Otín 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT27 

společný koridor pro vodovod a STL plynovod 

Buk – Políkno  Buk, Políkno 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT28 

kanalizace - odvedení odpadních vod 

z Radouňky  Radouňka 

Zrealizováno 

KT29 

nadzemní vedení elektrické energie VN včetně 

trafostanice  Políkno 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT31 

vedení elektrické energie VN včetně 

trafostanice  Děbolín 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT32 rekonstrukce nadzemního vedení VN 

Radouňka, J.Hradec, 

Otín 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT33 vedení elektrické energie VN  

Jindřichův Hradec, 

Buk, Políkno 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT34 vedení elektrické energie VN  Jindřichův Hradec 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT35 

vedení elektrické energie VN včetně 

trafostanice  Dolní Skrýchov 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT36 

vedení elektrické energie VN včetně 

trafostanice  Otín 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT37 

vedení elektrické energie VN včetně 

trafostanice  Radouňka 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

KT38 

vedení elektrické energie VN pro posílení sítě 

v sousední obci Dolní Pěna   Jindřichův Hradec 

Není zrealizováno – koridor 

nebude měněn  

 

ÚP vymezuje několik zastavitelných ploch pro ČOV: 



Zpráva o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec 

 

 

Stránka 42 z 60 

 

 

i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z155 plocha technické 

infrastruktury 

T Buk - jih Zrealizováno, zbývajíc část plochy bude zahrnuta 

do ploch veřejné zeleně. 

Z182 plocha technické 

infrastruktury 

T Horní Žďár Změnou bude zaktualizována koncepce likvidace 

odpadních vod Políkna a Horního Žďáru 

Z207 
plocha technické 

infrastruktury 
T 

Skládka 

Fedrpuš 

Ve sledovaném období bylo zahájeno stavební 

povolení na rozšíření skládky.  

Z232 
plocha technické 

infrastruktury 
T 

Dolní Radouň 

- jihovýchod 
Nezrealizováno, plocha zůstane nezměněna 

Z323 
plocha technické 

infrastruktury 
T 

Děbolín - 

východ 

Ve sledovaném období byla zahájena realizace. 

Z417 
plocha technické 

infrastruktury 
T 

Horní Žďár - 

jihozápad 

Změnou bude zaktualizována koncepce likvidace 

odpadních vod Políkna a Horního Žďáru 

Z422 
plocha technické 

infrastruktury 
T Políkno - jih Viz koridor 

Technická infrastruktura je v ÚP dále zastoupena systémem pro zásobování teplem a sítí 

telekomunikačního a radiokomunikačního vedení. Tyto sítě jsou v území stabilizovány a 

postupně doplňovány podle potřeb veřejnosti. Samostatné koridory nebo plochy nejsou ÚP 

vymezeny.  

Technická infrastruktura – vyhodnocení uplatňování: plochy a koridory pro technickou 

infrastrukturu jsou postupně využívány. Došlo ke změně návrhu likvidace odpadních vod 

v Dolní Pěně, Horním Žďáře a Políkně, což bude změnou č. 1 respektováno a dojde k úpravě 

ÚP. Zbývající doposud nevyužité plochy a koridory zůstanou nezměněny.  

A.4.3. Nakládání s odpady 

Systém nakládání s odpady v řešené území vychází z Plánu odpadového hospodářství 

Jindřichova Hradce a i POH Jihočeského kraje.  

Ve sledovaném období došlo k několika změnám: 

- Skládka Fedrpuš pokračuje 4. a 5. etapou rozvoje 

- Sběrný dvůr v ulici Ruských legií byl přemístěn do ulice U Cihelny v Jindřichově Hradci 

- Zřízena kompostárna v lokalitě Jiráskova předměstí (areál u ČOV) 

- Veřejnost má k dispozici kontejnery pro biologický odpad, dále bylo umístěno větší 

množství kontejnerů pro tříděny odpad 

- V roce 2016 byla provedena aktualizace analýzy rizik staré ekologické zátěže v lokalitě 

Hliněnka 

Nakládání s odpady – vyhodnocení uplatňování: Uplatňováním ÚP nedošlo k narušení 

koncepce likvidace odpadů, došlo pouze k doplnění nebo změně, která však neměla vliv na 

funkčnost systému.  

A.5. Vyhodnocení uplatňování územního plánu – nezastavěné území 

ÚP vymezuje obecné zásady a ochranu krajinného rázu, které jsou v maximální možné míře 

uplatňováním ÚP dodržovány. Dále je vymezeno několik nových ploch v krajině, které jsou 

postupně využívány. 

 

A.5.1. Vymezení ploch v krajině 

Plochy vodní a vodohospodářské (VV) 
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ÚP vymezuje vodní plochy a vodní toky v celém řešeném území. Podmínky využití ploch 

s rozdílným využitím v nezastavěném území a v plochách izolační zeleně, umožňují realizaci 

vodních ploch, zejména pro zachycení vody v krajině, retenční nádrže apod. Nejsou 

navrhovány vodohospodářské plochy. Dále ÚP vymezuje několik rozvojových ploch 

i.č. způsob využití plochy ozn. lokalita současný stav (ve sledovaném období) 

Z205 
plocha vodní a 

vodohospodářská 
VV 

Buk u J. 

Hradce 
 Vodní plocha je zrealizována 

Z206 
plocha vodní a 

vodohospodářská 
VV 

J. Hradec Na 

pohodnici 
 Vodní plochy jsou zrealizovány 

Z212 

plocha sídelní zeleně -  

veřejná zeleň izolační a 

ostatní 

ZI Otín - sever 
 Revitalizace vodního toku nebyla doposud 

provedena.  

Z213 

plocha sídelní zeleně -  

veřejná zeleň izolační a 

ostatní 

ZI Otín - sever 
 Revitalizace vodního toku nebyla doposud 

provedena.  

Z214 

plocha sídelní zeleně -  

veřejná zeleň izolační a 

ostatní 

ZI Otín - sever 
 Revitalizace vodního toku nebyla doposud 

provedena.  

VV – vyhodnocení uplatňování: ÚP vymezil dvě plochy pro zřízení vodních nádrží a 

rybníků, obě tyto plochy jsou využity. Plochy vymezené pro revitalizaci vodního toku využity 

nejsou. Uplatňováním ÚP nedošlo k narušení stabilizovaných vodních ploch a vodních toků, 

průběžně dochází k jejich údržbě, doplnění zelení apod.  

Plochy přírodní (E) 

Plochy přírodní jsou vymezeny v plochách lokálních biocenter. ÚP navrhuje rozšíření ploch 

přírodních pro regionální biocentrum Lišný Dvůr a biocentra místního významu. Biocentra 

funkční i k založení jsou postupně doplňována a udržována.  

ÚP vymezuje následující plochy změn v nezastavěném území: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E – vyhodnocení uplatňování: uplatňováním ÚP nedošlo k narušení ploch přírodních, 

průběžně dochází k jejich údržbě a doplňování zelení.  

Plochy zemědělské (P) 

Většinu nezastavěného území tvoří plochy zemědělské. ÚP nevymezuje nové plochy 

zemědělské. Přípustné a žádoucí je v plochách P zajištění prostupnosti krajiny, zakládání 

remízků apod. Při vymezování nových zastavitelných ploch bylo přihlédnuto k ochraně 

i.č. způsob využití území ozn. k.ú. 

N11 plocha přírodní E Buk 

N40 plocha přírodní E Jindřichův Hradec 

N41 plocha přírodní E Jindřichův Hradec 

N47 plocha přírodní E Jindřichův Hradec, Horní Žďár 

N48 plocha přírodní E Jindřichův Hradec 

N50 plocha přírodní E Děbolín 

N60 plocha přírodní E Jindřichův Hradec 

N63 plocha přírodní E Buk, Jindřichův Hradec 
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zejména nejkvalitnější zemědělské půdy. Podněty veřejnosti, uplatněné od 11. 9. 2017 do 5. 1. 

2018 a poté do 30. 4. 2019 byly zhodnoceny i z pohledu respektování zemědělské půdy, jako 

neobnovitelné hodnoty krajiny. Podněty požadující zábor kvalitních zemědělských půd nebyly 

doporučeny k zapracování do změny č. 1., pokud netvoří proluku v zastavěném území nebo 

zastavitelných plochách. 

Plochy lesní (L) 

V ÚP jsou vymezeny stabilizované lesní plochy, nové plochy lesní navrhovány nejsou. 

Zalesňování je však umožněno podmínkami využití ploch v nezastavěném území. ÚP navrhnul 

několik ploch, které si vyžádaly zábor PUPFL. Podněty veřejnosti uplatněné mezi 11. 9. 2017 

a 5. 1. 2018 a do 30. 4. 2019 nevyvolávají zábor PUPFL. 

Plochy smíšené nezastavěného území 
 Plochy SNÚ – krajinná zeleň (NK) 

ÚP vymezuje stabilizované plochy krajinné zeleně v místech remízků, ploch s křovinami 

apod. V ÚP je navrženo rozšíření ploch krajinné zeleně, a to zejména formou realizace ÚSES. 

Většina nefunkčních prvků ÚSES nebyla ve sledovaném období realizována.  

ÚP vymezuje následující plochy změn v nezastavěném území: 

 
i.č. způsob využití území ozn. k.ú. 

N10 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Jindřichův Hradec 

N16 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Otín 

N21 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Jindřichův Hradec 

N22 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Jindřichův Hradec 

N34 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Políkno 

N35 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Buk 

N36 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Buk 

N37 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Děbolín 

N38 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Děbolín 

N39 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Radouňka 

N42 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Dolní Radouň 

N43 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Dolní Radouň 

N44 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Dolní Radouň 

N45 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Dolní Radouň 

N46 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Dolní Radouň 

N49 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Matná 

N51 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Děbolín 

N52 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Otín 

N53 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Otín 

N54 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Políkno 

N55 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Políkno 

N56 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Políkno 

N58 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Buk 

N61 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Buk 

N62 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK Buk 

NK – vyhodnocení uplatňování: uplatňováním ÚP nedošlo ke znehodnocení krajinné 

zeleně. V některých případech došlo k nezbytnému kácení dřevin, které byly v maximálně 

možné míře obnoveny, nebo doplněny jinou zelení.  

 

 Plochy SNÚ - zemědělské (NZ) 
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ÚP tyto plochy vymezuje většinou jako stabilizované, většinou se jedná o louky a 

pastviny, které nejsou intenzivně obhospodařovávány. Nové plochy jsou navrženy 

v návaznosti na zastavěné území jako podpora pozvolného přechodu zastavěného území do 

krajiny, jako příspěvek k protierozní ochraně území a jako krajinotvorný prvek. Jde tedy o 

přechodový prvek mezi zastavěným resp. zastavitelným územím a volnou krajinou.  

ÚP vymezuje následující plochy změn v nezastavěném území: 

 
i.č. způsob využití území ozn. k.ú. 

N1 plocha SNÚ - zemědělská NZ Jindřichův Hradec 

N2 plocha SNÚ - zemědělská NZ Buk 

N4 plocha SNÚ - zemědělská NZ Buk 

N5 plocha SNÚ - zemědělská NZ Buk 

N6 plocha SNÚ - zemědělská NZ Dolní Radouň 

N7 plocha SNÚ - zemědělská NZ Dolní Radouň 

N8 plocha SNÚ - zemědělská NZ Otín 

N9 plocha SNÚ - zemědělská NZ Jindřichův Hradec 

N12 plocha SNÚ - zemědělská NZ Děbolín 

N13 plocha SNÚ - zemědělská NZ Děbolín 

N14 plocha SNÚ - zemědělská NZ Děbolín 

N15 plocha SNÚ - zemědělská NZ Jindřichův Hradec 

N17 plocha SNÚ - zemědělská NZ Horní Žďár 

N18 plocha SNÚ - zemědělská NZ Jindřichův Hradec 

N19 plocha SNÚ - zemědělská NZ Dolní Skrýchov 

N20 plocha SNÚ - zemědělská NZ Jindřichův Hradec 

N23 plocha SNÚ - zemědělská NZ Buk, Jindřichův Hradec 

N24 plocha SNÚ - zemědělská NZ Políkno 

N27 plocha SNÚ - zemědělská NZ Jindřichův Hradec 

N28 plocha SNÚ - zemědělská NZ Horní Žďár 

N29 plocha SNÚ - zemědělská NZ Horní Žďár 

N30 plocha SNÚ - zemědělská NZ Radouňka 

N31 plocha SNÚ - zemědělská NZ Radouňka 

N32 plocha SNÚ - zemědělská NZ Horní Žďár 

N33 plocha SNÚ - zemědělská NZ Horní Žďár 

N57 plocha SNÚ - zemědělská NZ Políkno 

N59 plocha SNÚ - zemědělská NZ Jindřichův Hradec 

NZ – vyhodnocení uplatňování: uplatňováním ÚP nebyly plochy NZ narušeny nebo 

znehodnoceny. Postupně jsou udržovány, doplněny náletovým porostem. 

A.5.2. Územní systém ekologické stability 

ÚP vymezuje podmínky využití biocenter a biokoridorů formou přípustného, podmíněně 

přípustného a nepřípustného využití. ÚSES je vymezen tzv. překryvnou funkcí, tzn. že pro 

každou plochu platí nejen podmínky využití konkrétní plochy, ale v prvcích ÚSES platí 

speciální podmínky využití pro prvky ÚSES.   

 

 Regionální ÚSES 

ÚP při vymezování prvků ÚSES dodržoval zásady návaznosti na okolní území. Hlavní osou 

území se severojižní směr vedený řekou Nežárkou, která je součástí regionálního ÚSES. 

Vymezena jsou tři regionální biocentra Lišný dvůr a U Malíře, která jsou propojena 

regionálními biokoridory – RBK 492, 498.  

Na severozápadní části k. ú. Děbolín je vymezena jihovýchodní část regionálního biocentra 

Svatá Barbora s navazujícím regionálním biokoridorem RBK487.  
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Regionální ÚSES – vyhodnocení uplatňování: Uplatňováním územního plánu nedošlo 

k narušení prvků regionálního ÚSES. 

 

 Lokální ÚSES 

ÚP doplňuje systém regionálního ÚSES lokálními prvky – 48 biocentry a 69 biokoridory. 

Většina prvků jsou funkční, aby byl celý systém propojen funkčními prvky, navrhuje ÚP 

několik biokoridorů a biocenter k založení (nefunkční).  
označení  

ÚSES 
název prvku  
ÚSES význam k.ú. 

LBC 1 Jižní lokální funkční Horní Žďár u Jindřichova Hradce 

LBC 2 U hřiště lokální funkční Horní Žďár u Jindřichova Hradce 

LBC 3 Kováčů rybníky lokální funkční Horní Žďár u Jindřichova Hradce 

LBC 4 Pod Bukem 
lokální funkční Políkno u Jindřichova Hradce, Buk u Jindřichova 

Hradce 

LBC 5 Pod Mackovou skálou lokální funkční Políkno u Jindřichova Hradce 

LBC 6 Třeboňská luka lokální funkční Políkno u Jindřichova Hradce 

LBC 7 U Strážských luk lokální funkční Políkno u Jindřichova Hradce 

LBC 8 Kovářův rybník lokální funkční Buk u Jindřichova Hradce 

LBC 9 
Pod Literátským 
rybníkem 

lokální funkční 
Buk u Jindřichova Hradce, Jindřichův Hradec 

LBC 10 Baštýř lokální funkční Matná 

LBC 11 Březina lokální funkční Matná 

LBC 12 U Matné lokální funkční Matná 

LBC 13 Kazatelna lokální nefunkční Jindřichův Hradec, Matná, Děbolín 

LBC 14 Polívka lokální funkční Jindřichův Hradec 

LBC 15 
U Ratmírovského 
potoka 

lokální, vložené do  
RBK 498, funkční Radouňka, Jindřichův Hradec 

LBC 16 
Pod pražským 
předměstím 

lokální, vložené do 
RBK 498, funkční Jindřichův Hradec 

LBC 17 Městský park 

lokální, vložené do 
RBK 498, funkční Jindřichův Hradec 

LBC 18 
Pod Nežáreckým 
předměstím 

lokální, vložené do 
RBK 498, funkční Jindřichův Hradec 

LBC 20 Na soutoku lokální funkční Buk u Jindřichova Hradce, Jindřichův Hradec 

LBC 23 U Jiráskova předměstí lokální funkční Jindřichův Hradec 

LBC 24 Pod Kuniferem lokální funkční Otín u Jindřichova Hradce 

LBC 25 Otínský vrch lokální funkční Otín u Jindřichova Hradce 

LBC 26 Jednotář lokální funkční Otín u Jindřichova Hradce 

LBC 28 Na Baště lokální funkční Otín u Jindřichova Hradce, Jindřichův Hradec 

LBC 29 Vajgar lokální funkční Jindřichův Hradec 

LBC 31 

Pod Březským 

rybníkem 

lokální, vložené do 

RBK 498, funkční Radouňka, Jindřichův Hradec 

LBC 32 Nad Skrýchovem 
lokální, vložené do 
RBK 498, existující Dolní Skrýchov 

LBC 33 U mostu 
lokální, vložené do 
RBK 498, existující Dolní Skrýchov 

LBC 35 Městský les lokální funkční Jindřichův Hradec 

LBC 36 Pod Vrzáků rybníkem lokální funkční Radouňka, Dolní Radouň 

LBC 37 Na dolinách lokální funkční Dolní Radouň 

LBC 38 Straka lokální funkční Dolní Radouň 

LBC 39 Horní Korec lokální funkční Dolní Radouň 

LBC 40 Pod hrází lokální funkční Dolní Radouň 

LBC 41 Hrdlička lokální funkční Dolní Radouň 
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označení  
ÚSES 

název prvku  
ÚSES význam k.ú. 

LBC 42 Malý Hroch lokální funkční Dolní Radouň 

LBC 43 Korbelovec lokální funkční Radouňka 

LBC 44 Obora lokální funkční Radouňka 

LBC 45   lokální funkční Děbolín 

LBC 46   lokální funkční Děbolín 

LBC 47   

lokální, vložené do 
biokoridoru, funkční Děbolín 

LBC 48 Za oborou 

lokální funkční Horní Žďár u Jindřichova Hradce, Buk u Jindřichova 
Hradce, Jindřichův Hradec 

 
označení 

ÚSES 
význam k.ú. 

LBK 3 lokální funkční Horní Žďár u Jindřichova Hradce 

LBK 4 lokální funkční Buk u Jindřichova Hradce 

LBK 6 lokální funkční Políkno u Jindřichova Hradce, Buk u Jindřichova Hradce 

LBK 7 lokální funkční Políkno u Jindřichova Hradce 

LBK 8 lokální nefunkční Políkno u Jindřichova Hradce 

LBK 9 lokální částečně  
funkční 

Políkno u Jindřichova Hradce 

LBK 10 lokální funkční Dolní Radouň 

LBK 11 lokální funkční Horní Žďár u Jindřichova Hradce 

LBK 12 lokální nefunkční Buk u Jindřichova Hradce 

LBK 13 lokální funkční Jindřichův Hradec 

LBK 14 lokální funkční Horní Žďár u Jindřichova Hradce 

LBK 21 lokální funkční Jindřichův Hradec 

LBK 22 lokální funkční Otín u Jindřichova Hradce, Jindřichův Hradec 

LBK 23 lokální funkční Otín u Jindřichova Hradce 

LBK 24 lokální funkční Dolní Radouň 

LBK 25 lokální funkční Otín u Jindřichova Hradce 

LBK 26 lokální funkční Otín u Jindřichova Hradce 

LBK 27 lokální funkční Jindřichův Hradec 

LBK 28 lokální funkční Otín u Jindřichova Hradce, Jindřichův Hradec 

LBK 29 lokální funkční Otín u Jindřichova Hradce 

LBK 30 lokální funkční Jindřichův Hradec 

LBK 31 lokální funkční Buk u Jindřichova Hradce 

LBK 32 lokální funkční Buk u Jindřichova Hradce 

LBK 33 lokální funkční Buk u Jindřichova Hradce 

LBK 34 lokální funkční Buk u Jindřichova Hradce 

LBK 35 lokální funkční Matná 

LBK 36 lokální funkční Matná, Děbolín 

LBK 37 lokální nefunkční Matná, Děbolín 

LBK 38 lokální funkční Matná 

LBK 39 lokální funkční Matná 

LBK 40 lokální funkční Matná 

LBK 41 lokální částečně funkční Jindřichův Hradec 

LBK 42 lokální funkční Jindřichův Hradec 

LBK 48 lokální funkční Jindřichův Hradec 

LBK 49 lokální funkční Radouňka, Jindřichův Hradec, Dolní Skrýchov 

LBK 50 lokální funkční Dolní Skrýchov 

LBK 51 lokální funkční Radouňka 

LBK 52 lokální funkční Radouňka 
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označení 
ÚSES 

význam k.ú. 

LBK 53 lokální funkční Radouňka, Dolní Radouň 

LBK 54 lokální funkční Dolní Radouň 

LBK 55 lokální funkční Dolní Radouň 

LBK 56 lokální funkční Dolní Radouň 

LBK 57 lokální funkční Dolní Radouň 

LBK 58 lokální funkční Dolní Radouň 

LBK 59 lokální funkční Dolní Radouň 

LBK 60 lokální funkční Dolní Radouň 

LBK 61 lokální funkční Dolní Radouň 

LBK 62 lokální funkční Dolní Radouň 

LBK 63 lokální funkční Dolní Radouň 

LBK 64 lokální částečně funkční Dolní Radouň 

LBK 65 lokální částečně funkční Děbolín 

LBK 66 lokální částečně funkční Děbolín 

LBK 67 lokální funkční Děbolín 

LBK 68 lokální funkční Děbolín 

LBK 69 lokální funkční Buk u Jindřichova Hradce 

Lokální ÚSES – vyhodnocení uplatňování: uplatňováním ÚP, zejména umísťováním 

přípustných staveb v krajině není narušován lokální ÚSES. Ve sledovaném období jsou 

jednotlivé prvky ÚSES udržovány a doplňovány (např. LBK18). Nefunkční části ÚSES 

většinou ve sledovaném období založeny nebyly. 

 

A.5.3. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi 

 Protierozní opatření (Y) 

Při zpracovávání ÚP byla na základě místního šetření a spolupráce s odborem životního 

prostředí vytipována místa s potenciálním rizikem zvýšené hodnoty vodní eroze, pro která byla 

navržena řešení formou opatření snižujících erozi půdy, zadržení vody v krajině a eliminaci 

projevů extravilánových vod. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují 

realizaci protierozních opatření.  

 

ozn. lokalizace opatření 

Y1 plocha západně od Radouňky  revitalizace rybníku a jeho přítoku  

Y2 plocha na jižním okraji Děbolína  řešit protierozní opatření  

 řešit realizaci opatření proti extravilánovým vodám 

Y3 plocha na severozápadním okraji Buku  řešit protierozní opatření  

 řešit realizaci opatření proti extravilánovým vodám 

Y4 plocha na severním okraji Buku  řešit protierozní opatření  

 řešit realizaci opatření proti extravilánovým vodám 

Y5 plocha na jihozápadním okraji Buku  řešit protierozní opatření  

 řešit realizaci opatření proti extravilánovým vodám 

Y6 plocha na západním okraji Otína  řešit protierozní opatření  

 řešit realizaci opatření proti extravilánovým vodám 

Y7 plocha na východním okraji Otína  řešit protierozní opatření  

 řešit realizaci opatření proti extravilánovým vodám 

Y8 plocha na jihovýchodním okraji Otína  řešit protierozní opatření  

 řešit realizaci opatření proti extravilánovým vodám 

Y9 plocha v lokalitě Fedrpuš  řešit realizaci opatření proti extravilánovým vodám  
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ozn. lokalizace opatření 

Y10 plocha okolo rybníků v Radouňce  řešit revitalizaci soustavy rybníků u Kubeňáku - 

zpracována studie revitalizace území na Radouňce 

Y11 plocha na severozápadním okraji 

Otína  

 řešit revitalizaci toku Řečičky 

Protierozní opatření – vyhodnocení uplatňování: při uplatňování ÚP jsou respektovány 

vymezené plochy Y. Y10 je zrealizována. Ve sledovaném období nebyl uplatněn požadavek na 

vymezení dalších ploch s protierozním opatřením. 

 

 Protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření jsou ÚP stejně jako protierozní opatření umožněna i v rámci 

podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití. ÚP konkrétně navrhuje: 

- revitalizaci Otínského rybníka s vytvořením retenčního prostoru pro zachycení vod – 

tento záměr si nevyžádal územní vymezení 

- revitalizaci území na Radouňce včetně poldru a hráze – zrealizováno 

- revitalizaci toku Řečičky od Otínského rybníka po soutok s Nežárkou (Z212, Z213 a 

Z214 plochy ZI), které jsou vymezeny i jako veřejně prospěšná opatření – 

nezrealizováno 

Protipovodňová opatření jsou přípustná nebo podmíněně přípustná v dalších plochách 

s rozdílným způsobem využití.  

Protipovodňová opatření – vyhodnocení uplatňování: při uplatňování ÚP nedošlo 

k narušení ploch vymezených pro revitalizaci jinou zástavbou.  

A.6. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP vydán 

Řešení ÚP není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění 1. aktualizace 

(schváleno vládou 15. 4. 2015) dále viz kapitola c). Pokud bude v průběhu pořizování změny 

účinná další aktualizace PÚR, bude v návrhu změny respektována. 

ÚP byl zpracován v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje. 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 

dne 13. 9. 2011. ZÚR nabyly účinnosti 7. 11. 2011. V současné době je účinná již 6. aktualizace 

ZÚR – nabytí účinnosti 9. 3. 2018 (právní stav ZÚR po šesté aktualizaci je přístupný na 

geoportálu Jihočeského kraje) dále viz kapitola c). Pokud bude v průběhu pořizování změny 

účinná další aktualizace ZÚR, bude v návrhu změny respektována.  

1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která mimo jiné částečně upravila 

proces pořizování územně plánovacích dokumentací. Novela pozměnila též obsah textové části 

územního plánu včetně odůvodnění. Změnou č. 1 bude dán ÚP do souladu s novelizovanou 

legislativou.   

A.7. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný 

rozvoj území 

Z předchozího rozboru vyplývá, že při uplatňování ÚP nebyl zaznamenán žádný negativní 

dopad na enviromentální, sociální ani ekonomický pilíř města. Využívání území je v souladu 

s koncepcí ÚP.  

Na základě podnětů veřejnosti a požadavků města zpráva o uplatňování obsahuje pokyny 

pro zpracování změny č. 1 ÚP. Vzhledem k obsahu podnětů, požadavků a předpokládaných 
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dalších úprav ÚP se nepředpokládalo, že změna č. 1 vyvolá negativní dopad na udržitelný 

rozvoj území.  

Vzhledem k dosavadnímu využívání území a vzhledem k dodržování podmínek využití 

území dle ÚP se nepředpokládálo, že krajský úřad bude ve svém stanovisku dle §47 odst. 3) 

požadovat posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, a nestanoví podrobnější požadavky 

podle §10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

KÚ JčK OZZL uplatnil v souladu s §55 odst. 1 stavebního zákona své stanovisko (č. j. 

KUJCK 61212/2018/OZZL/2 ze dne 4.5.2018) ke zprávě o uplatňování územního plánu 

obsahující pokyny na zpracování změny č. 1 ÚP. V tomto stanovisku konstatuje následující: 

- Na základě posouzení z hlediska požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů nepožaduje, ve fázi zadání, zpracování 

vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP J. H. na životní prostředí. 

- Dle podkladů přiložených k žádosti o stanovisko dotčeného orgánu, je patrné, že 

nebudou ve změně č. 1 navrhovány plochy či koridory s významnými negativními vlivy 

na ŽP a veřejné zdraví a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu 100/2001 

nebyly shledány významné střety zájmů nebo závažné problémy v oblasti ochrany ŽP a 

veřejného zdraví, proto nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení změny č. 1 na životní 

prostředí.  

Součástí výše uvedeného stanoviska bylo též posouzení z hlediska §45i zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V tomto stanovisku je 

konstatováno, že v návrhu zadání změny č. 1 se předpokládá, že změna č. 1 negativně neovlivní 

prvky soustavy NATURA 2000. Zadání změny proto nemůže mít samostatně nebo ve spojení 

s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 

EVL a PO ležících na území v působnosti KÚ JčK.  

Vzhledem ke změnám (viz úvodní text zprávy), tyto skutečnosti posunuly projednávání 

zprávy v radě a zastupitelstvu Města. Proto bylo veřejnosti umožněno uplatnit nové podněty do 

změny č. 1 a to ve lhůtě do 30. 4. 2019, znovu byly dosavadní podněty veřejnosti a Města 

vyhodnoceny a projednány s výborem pro územní plán a celý návrh zprávy byl zaktualizován. 

Všechny tyto změny vyvolaly potřebu znovu návrh zprávy včetně pokynů pro změnu předložit 

v souladu s §47 dotčeným orgánům a veřejnosti. Dne 14. 6. 2019 bylo doručeno vyjádření 

Krajského úřadu Jihočeského kraje OZZL k zaktualizovanému návrhu zprávy: 

- podle zákona č. 100/2001 Sb., nepožaduje ve fázi zadání zpracování vyhodnocení vlivů 

změny č. 1 na životní prostředí 

- zákon o ochraně přírody a krajiny – zadání změny č. 1 nemůže mít samostatně nebo ve 

spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost EVL a PO ležících na území v působnosti KÚ JčK.  

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně 
analytických podkladů 

Čtvrtá aktualizace územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP“) pro obec s rozšířenou 

působností Jindřichův Hradec byla vydána v prosinci roku 2016.  

Zpracovatel při pořizování změny č. 1 převezme do návrhu aktuální data ÚAP. 

ÚAP vymezují několik významných limitů v území: 

- Záplavové území – ve sledovaném období bylo nově vymezeno záplavové území včetně 

aktivní zóny Radouňského potoka a Řečičky, změnou č. 1 bude zapracováno do ÚP 
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- Regionální prvky ÚSES – viz kapitola a.5.2., ve sledovaném období byly prvky ÚSES 

respektovány. Změnou č. 1 bude prověřena zejména návaznost ÚSES na sousední obce. 

- NATURA 2000 – lokalita „Rybníky u Lovětína“ nebyla uplatňováním ÚP dotčena. Další 

prvky NATURA 2000 se v řešeném území nevyskytují. 

- Poddolované území – v řešeném území je několik poddolovaných území, ty však nebyly 

uplatňováním ÚP dotčeny. 

- Elektrické vedení VVN – vedení je ÚP respektováno, uplatňováním ÚP nebylo dotčeno. 

Je navržen jeden koridor pro jeho přeložení, které však nebylo ve sledovaném období 

realizováno. 

- Plynovod VVTL – vedení nebylo uplatňováním ÚP dotčeno. Dle vyjádření dotčeného 

orgánu se již zkratka VVTL nepoužívá, pouze VTL, změnou č. 1 dojde k úpravě této 

zkratky v textové a grafické části ÚP. 

Z ÚAP vyplynuly následující problémy k řešení: 

Environmentální část 

- Nestabilita hráze rybníku Dřevo v k. ú. Horní Žďár – jde o problém uvedený též 

v AZÚR, jde o problém nadmístního významu. V ÚP je vymezena hranice maximálního 

rozlivu pod vodním dílem, která je uplatňováním ÚP respektována.  

- Aktivní zóna záplavového území není uvedena v zastavitelných plochách – zpracovatel 

při pořizování změny č. 1 zaktualizuje vymezení záplavového území včetně aktivní zóny 

(zejména Řečička a Radouňský potok) a poté prověří zastavitelné plochy i z pohledu 

dotčení záplavového území a případně doplní do textu. 

- Průběh ÚSES nenavazuje na sousední obce – zpracovatel při pořizování změny č. 1 

prověří vymezení prvků ÚSES, zaktualizuje je a zajistí návaznost na sousední obce. 

- Splachy půdy z polí do zastavěného území – ÚP vymezuje plochy, které jsou ohroženy 

splachy z polí viz kapitola a.5.3 

Sociodemografický a ekonomický pilíř 

- Stavební parcely pro bytovou výstavbu v nevhodné lokalitě – jde o zastavitelnou plochu 

určenou částečně pro výrobu, částečně pro bydlení a občanské vybavení komerční na 

Jarošovském předměstí, která byla do ÚPM převzata z nadřazené územně plánovací 

dokumentace. Tato lokalita byla poté převzata i do ÚP. Pro celou lokalitu je zpracována 

územní studie (9.12.2016 zapsána do evidence územně plánovací činnosti), která znovu 

přehodnotila vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, přepracovala je 

v návaznosti na zastavěné území, plochy výroby, možnosti napojení na inženýrské sítě 

atd. Tato studie je podkladem pro změnu ÚP a bude podle ní celá lokalita přepracována. 

Dojde tak k takové úpravě plochy, která umožní její reálnější využití jak pro výrobu a 

obchod, tak pro různé formy bydlení.  

Na základě vyjádření Ministerstva obrany, které bylo uplatněno v souladu s §47 stavebního 

zákona, bude do textové a grafické části odůvodnění doplněna poznámka „Celé správní území 

je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany“. 

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního 
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

C.1. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 

Při pořizování ÚP byla účinná Politika územního rozvoje ČR z roku 2008 (dále jen „PÚR“). 

Řešené území se nacházelo mimo rozvojové oblasti a osy a mimo specifické oblasti. Do ÚP 

byly promítnuty obecné požadavky a republikové priority územního plánování. ÚP vymezil 
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hodnoty území a navrhl jejich ochranu, vymezil plochy s rozdílným způsobem využití tak aby 

nedošlo k nežádoucí míře segregace, vymezil a navrhl plochy s možností smíšeného využití jak 

ve městě, tak v přilehlých sídlech, navrhl možnosti rozvoje výroby, tak aby byl podpořen 

hospodářský rozvoj a zaměstnanost, nikoli však na úkor pohody bydlení. Rozvoj území byl 

navržen s ohledem na ochranu volné krajiny, na minimální zábor nejkvalitnější zemědělské 

půdy. ÚP vymezil stávající systém dopravní a technické infrastruktury a doplnil jej tak, aby 

vyhovoval i potřebám rozvojových lokalit a dalšího rozvoje území. ÚP byl zpracován v souladu 

s Politikou územního rozvoje ČR z roku 2008. 

15. 4. 2015 schválila vláda ČR 1. aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR (dále jen 

„APÚR“). Dle APÚR se nadále řešené území nenachází v rozvoje oblasti nebo rozvojové ose 

a je mimo specifické oblasti. Pro řešené území tedy nadále platí obecné požadavky a 

republikové priority vycházející z APÚR. ÚP svým řešením, které vycházelo z PÚR plně 

vyhovuje i požadavkům APÚR.  

ÚP není v rozporu s Politikou územního rozvoje ve znění 1. aktualizace.  

C.2. Soulad se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje 

Při pořizování ÚP byly účinné Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (účinnost od 7. 

11. 2011; dále jen „ZÚR“). Aktuálně jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací krajské 

úrovně Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění 6. aktualizace, která je účinná od 

9. 3. 2018 (dále jen „AZÚR“). 

Dle ZÚR i AZÚR náleží řešené území do rozvojové oblasti Jindřichohradecko N-OB4 a leží 

na průsečíku rozvojových os Soběslavsko-Jindřichohradecká a Severovýchodní-

Jindřichohradecká. Do ÚP byly promítnuty zásady pro územně plánovací činnost vyplývající 

ze ZÚR. Aktualizací ZÚR nedošlo ke změně v zásadách, kterou by bylo třeba zapracovat 

změnou č. 1 do ÚP. 

Změnou č. 1 budou upraveny zejména následující body, které jsou nesouladem mezi ÚP a 

AZÚR. 

Do ÚP byly převzaty následující záměry ze ZÚR, doplňujeme posouzení jejich souladu 

s AZÚR a návrh na řešení změnou č. 1: 

- SO15 – rozvojová plocha nadmístního významu pro bydlení v lokalitě Jarošovské 

předměstí – ÚP vznesl požadavek na vypuštění této plochy z nadřazené územně 

plánovací dokumentace. V AZÚR již tato plocha není vymezena. Pro celou lokalitu je 

zpracována územní studie (9. 12. 2016 zapsána do evidence územně plánovací činnosti), 

která znovu přehodnotila vymezení ploch s rozdílným způsobem využití podle reálných 

potřeb města, přepracovala je v návaznosti na zastavěné území, plochy výroby, možnosti 

napojení na inženýrské sítě atd. Tato studie je podkladem pro změnu č. 1 ÚP a bude 

podle ní celá lokalita přepracována. 

- D9/3 – homogenizace stávající silnice I/23 v úseku Kardašova Řečice – Děbolín – 

koridor je vymezen v ÚP jako Z401, AZÚR je koridor vypuštěn jako koridor nesplňující 

parametry nadmístního významu. Koridor je vymezen i v územním plánu Velký 

Ratmírov, nadále bude v ÚP ponechán, i když již nevyplývá z nadřazené územně 

plánovací dokumentace (změnou č. 1 bude upraveno) 

- D9/4 – severní obchvat Děbolína a navazující homogenizace stávající silnice I/23 mezi 

východním okrajem Děbolína a západním okrajem Jindřichova Hradce – koridor je 

vymezen v ÚP jako Z402 a Z403. Koridor je beze změny vymezen i v AZÚR, bude v ÚP 

ponechán. 



Zpráva o uplatňování Územního plánu Jindřichův Hradec 

 

 

Stránka 53 z 60 

 

 

- D12/4 – koridor pro východní obchvat sídla Horní Žďár – koridor je vymezen v ÚP jako 

Z372 a Z404. Aktualizací ZÚR byl původně spojitý úsek D12/4 rozdělen do nespojitých 

částí, které byly z důvodu přehlednosti a zachování kontinuity s původním záměrem 

označeny jako úseky D12/4.1 a D12/4.2. K. ú. Horní Žďár se týká úsek D12/4.2, který 

respektuje vymezení Z372 a Z404. Změnou č. 1 bude koridor ponechán, dojde pouze 

k úpravě v textové části.  

- D12/5 – koridor pro východní obchvat Jindřichova Hradce (silnice I/34) – koridor je 

vymezen v ÚP jako Z110. Koridor je beze změny vymezen i v AZÚR, bude tedy v ÚP 

ponechán. 

- D75/9 – koridor pro regionální cyklostezku Studnice – Jindřichův Hradec – koridor je 

vymezen v ÚP jako Z414. Koridor byl AZÚR vypuštěn jako koridor nesplňující 

parametry nadmístního významu. Tento koridor však v ÚP Lodhéřov i ÚP Jindřichův 

Hradec bude nadále ponechán, i když již nevyplývá z nadřazené územně plánovací 

dokumentace (změnou č. 1 bude upraveno). 

- V9 – koridor pro vodovod Děbolín – Velký Ratmírov – Studnice – Lodhéřov – Nejdek 

– koridor je AZÚR vypuštěn, v řešeném území nebyl ÚP vymezen, protože v době 

pořizování ÚP byl již zrealizován. 

- V10 – koridor pro vodovod Polště – Vydří – Políkno – koridor je vymezen v ÚP jako 

KT1. Koridor již nevyplývá z nadřazené územně plánovací dokumentace, ale v ÚP bude 

nadále ponechán, protože je průběžně realizován (změnou č. 1 bude upraveno).  

- D/A – koridor územní rezervy pro severní obchvat na silnici I/23 – koridor územní 

rezervy v ÚP vymezen jako R3. Koridor je beze změny vymezen i v AZÚR, bude tedy 

v ÚP ponechán. 

- RBC541, RBC678, RBK487, RBK492 a RBK498 – prvky ÚSES jsou vymezeny v ÚP 

v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Změnou č. 1 bude prověřeno 

zejména zachování návaznosti na sousední obce. 

Územní plán respektuje priority pro zajištění příznivého životního prostředí: 

- v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití podporuje opatření 

vedoucí ke zvýšení retenčních schopností území,  

- ve spolupráci s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu byly minimalizovány 

zábory kvalitní půdy s cílem zachování hodnot území pro zemědělské a lesní 

hospodaření, 

- vytváří podmínky pro ochranu a zachování charakteru typického krajinného rázu 

minimalizováním necitlivých zásahů do krajiny a podporuje činnosti a aktivity, které 

povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území, 

- vytváří podmínky na ochranu prvků územního systému ekologické stability. 

Územní plán respektuje priority pro zajištění hospodářského rozvoje: 

- podporuje přednostní využívání ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném 

území s cílem podpořit rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů. Změnou č. 1 

budou měněny podmínky využití některých ploch, tak aby bylo možné širší využití 

stávajících objektů nebo zcela jejich využití změněno, např. z ploch občanského 

vybavení na plochy umožňující bydlení. Cílem je možnost využití brownfeelds pro 

aktuální potřeby veřejnosti.  

- podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití nabízejí širší možnosti realizace 

zejména drobnějších podnikatelských aktivit nerušícího charakteru.  

Dále územní plán respektuje priority pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel: 
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- vytváří podmínky pro zkvalitňování života obyvatel a obytného prostředí formou rozvoje 

potřebné veřejné infrastruktury (zejména návrh doplnění systému likvidace odpadních 

vod) a urbanistického rozvoje (vymezené zastavitelné plochy), 

- nové zastavitelné plochy jsou situovány v návaznosti na zastavěné území, respektují 

stávající sídelní strukturu, hodnoty území a dbají na prostorové uspořádání sídla. 

Při řešení územního plánu jsou respektovány přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 

D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 
podle §55 odst. 4 stavebního zákona 

Dle znění §55 odst. 4 stavebního zákona lze další zastavitelné plochy změnou ÚP vymezit 

pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 

 Vyhodnocení uplatňování a využití zastavitelných ploch vymezených v ÚP je uvedeno 

zejména v kapitole A.3., ve které jsou uvedeny všechny zastavitelné plochy, jejich způsob 

využití a jejich využití ve sledovaném období. 

Každé sídlo v řešeném území má nabídku několika zastavitelných ploch různého rozsahu. 

Jde jak o plochy pro jeden až tři domy, tak o plochy pro zástavbu více jak deseti domů. Pro 

většinu těchto rozsáhlých lokalit platila jako podmínka využití území vyplývající z ÚP 

zpracování územní studie. Ve sledovaném období bylo několik těchto studií pořízeno a 

v souladu s §30 zapsáno do evidence územně plánovací činnosti. Podmínka zpracování 

územních studií platila do února 2019. V rámci změny č. 1 zpracovatel zhodnotí potřeby 

zpracování územních studií a případně jako podmínku využití území ji doplní. Zastavitelnost 

rozsáhlých lokalit s sebou přináší komplikace v podobě většího množství vlastníků, potřeby 

napojení na dostatečně kapacitní dopravní a technickou infrastrukturu, což s sebou přináší 

významnou finanční i časovou náročnost. Zejména proto je většina těchto rozsáhlých ploch 

doposud nevyužita.  

Ve sledovaném období projevilo několik občanů zájem o zastavitelnost svých pozemků 

mimo zastavitelné plochy v ÚP. Všechny podněty veřejnosti i požadavky města, včetně 

požadavků na nové zastavitelné plochy jsou zapracovány v příloze č. 1 a příloze č. 2 této zprávy. 

U každého podnětu je návrh na jeho řešení včetně stanoviska pořizovatele případně hlasování 

výboru pro územní plán (ve složení po komunálních volbách 2018). U několika ploch bylo 

doporučeno nezahrnovat je do změny č. 1, protože jde o plochy nenavazující na zastavěné 

území ani na zastavitelné plochy, nebo jde o pozemky s nemožností přístupu na dostatečně 

kapacitní komunikaci apod. (zdůvodnění návrhu řešení jednotlivých podnětů je součástí této 

zprávy, resp. přílohy č. 1). Plochy, které navazují na zastavěné území, nebo tvoří proluku 

v zastavěném území nebo mezi zastavitelnými plochami jsou zahrnuty jako podněty pro změnu 

č. 1. Při dalším projednávání změny č. 1 budou podněty posuzovány dotčenými orgány, 

krajským úřadem atd. v souladu se stavebním zákonem. Výsledky uplatněných požadavků a 

stanovisek a případných dalších jednání budou promítnuty do řešení uplatněných podnětů.  

Několik dotčených orgánů ve svém vyjádření příp. stanovisku uplatněném k návrhu zprávy 

o uplatňování včetně pokynů pro zpracování změny č. 1 (začátkem roku 2018) upozornilo na 

nutnost zdůvodnění vymezení nových zastavitelných ploch zejména z pohledu ochrany 

životního prostředí a ZPF. Vzhledem k úpravám, které jsou v předchozím textu zdůvodněny, 

dotčené orgány znovu uplatňovaly svá vyjádření k aktualizované zprávě o uplatňování. I tato 

vyjádření jsou do návrhu zprávy zapracovány.  

Orgán ochrany ZPF uplatnil své vyjádření (dne 14.6.2019) k aktualizovanému návrhu 

zprávy, kde upozorňuje, že dochází k záborům ZPF (zejména podněty veřejnosti č. 2, 13, 30, 
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34, 41, 53, 62) a dále upozorňuje na §4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF, který stanoví, že 

nejkvalitnější zem. půdu zařazenou do I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, 

kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Dotčený orgán 

se ke konkrétním podnětům resp. bodům změny, vyjádří při společném jednání, kde budou již 

jednoznačně vymezeny plochy, a tedy bude jednoznačně vymezen okruh zájmu a případné 

ochrany ZPF a životního prostředí.  

Zpracovatel posoudí všechny podněty, tak jak jsou včetně návrhu na vypořádání přiloženy 

k této zprávě, případně navrhne kompenzační opatření (např. zmenšení jiné zastavitelné plochy) 

apod. Výsledky tohoto posouzení budou zapracovány do návrhu změny č. 1 a opět předloženy 

v souladu se stavebním zákonem dotčeným orgánům k uplatnění stanoviska.  

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu 
zadání změny 

Součástí této zprávy o uplatňování jsou podněty veřejnosti, uplatněné ve sledovaném období 

a zejména pak ve lhůtě od 11. 9. 2017 do 5. 1. 2018 a poté ve lhůtě do 30. 4. 2019. Tyto podněty 

byly posouzeny pořizovatelem, určeným zastupitelem a výborem pro územní plán (v 

personálním složení po a před komunálními volbami 2018). Výsledky tohoto posouzení jsou 

součástí návrhu rozhodnutí o jednotlivých podnětech a jsou podkladem pro zpracování změny 

č. 1 ÚP. Viz PŘÍLOHA Č. 1  

Součástí této zprávy o uplatňování jsou požadavky Města, uplatněné ve sledovaném období, 

které byly posouzeny výborem pro územní plán (v personálním složení po a před komunálními 

volbami 2018) a jsou podkladem pro zpracování změny č. 1 ÚP. Viz PŘÍLOHA Č. 2 

E.1. požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 

v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídlení struktuře a dostupnosti 

veřejné infrastruktury 

E.1.1. požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného 

a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 

vymezení zastavitelných ploch 

- změnou č. 1 bude zaktualizováno zastavěné území v celém řešeném území (využité 

zastavitelné plochy budou zařazeny do ploch stabilizovaných apod.), zároveň bude 

prověřeno vymezení zastavěného území u pozemků, u kterých je v KN uvedeno 

„zastavěná plocha a nádvoří“ 

- zpracovatel uvede do souladu parcelní kresbu s plochami rozdílného způsobu využití 

(např. v sídle Matná, Děbolín není parcelní kresba v souladu s hranicemi vymezených 

ploch) 

- změnou č. 1 bude zajištěn soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací a 

Politikou územního rozvoje v aktuálním znění – dále viz kapitola c) 

- změnou č. 1 bude zaktualizováno záplavové území včetně aktivní zóny záplavového 

území, do textové části bude případně doplněn vliv tohoto limitu na urbanizované území 

– dále viz příloha č. 2 

- zpracovatel prověří v rámci změny č. 1 možnosti ochrany sídlení zeleně, kterou 

umožňuje podrobnost územně plánovací dokumentace 

- plochy ZZ v severní části sídla Dolní Radouň, jsou dlouhodobě využívány pro rekreaci 

včetně stávajících chat. Mezi stávajícími chatami jsou tři pozemky, kde dle současného 

zařazení v plochách ZZ nelze chaty realizovat, což je vzhledem k současnému stavu 
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nelogické. Projektant prověří možnost zařazení těchto ploch do RZ. Tento bod byl 

zařazen na základě konzultace se stavebním úřadem. 

- zpracovatel prověří možnost změny z ploch ZZ na plochy RZ na základě předchozího 

podnětu i na základě podnětů veřejnosti (viz příloha č. 1) např. formou vymezení ploch 

přestavby s tím, že bude doplněna podmínka řešení střetu s negativními vlivy ze stávající 

plochy T – to se tedy týká lokality ZZ na Sládkově kopci.  

- etapizace v území zůstane v zásadě nezměněna, pouze lokalita Jarošovského předměstí 

bude upravena podle ÚS – dále viz kapitola a.2.5. 

- návrh nových zastavitelných ploch musí řešit případný střet využití navrhovaných a 

stávajících ploch zejména s hlukovým zatížením území od stávajících, případně 

navrhovaných zdrojů hluku a to např. podmíněnými způsoby využití ploch 

- konkrétní body, které budou řešeny změnou, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 

KÚ JčK OZZL, jako orgán ochrany ZPF, uplatnil své vyjádření k návrhu zprávy i 

k zaktualizovanému návrhu zprávy včetně příloh.  

Ve svém vyjádření mimo jiné požaduje: 

- postupovat při zpracování v souladu s §5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, v jehož 

ustanovení je uvedeno, že pořizovatelé a projektanti jsou povinní řídit se zásadami 

ochrany ZPF ve smyslu §4 zákona o ochraně ZPF 

- aby návrh obsahoval vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF ve smyslu přílohy 

č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.. Při vyhodnocování záborů ZPF je nutné se řídit 

společným metodickým doporučením MMR a MŽP „Vyhodnocení předpokládaných 

důsledků navrhovaného řešení na ZPF v ÚP“, které bylo vydáno v srpnu 2013 

- zohlednit skutečnost, kdy podle §4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF lze nejkvalitnější zem. 

půdu, zařazenou do I. a II. třídy ochrany, odejmout pouze v případech, kdy veřejný zájem 

výrazně převažuje nad veřejným zájem ochrany ZPF 

- zdůvodnit potřebu vymezení nových zastavitelných ploch v souladu s ustanovením §55 

odst. 4 stavebního zákona 

E.1.2. požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 

uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

- zpracovatel prověří aktuálnost vymezeného koridoru pro napojení Dolní Pěny na ČOV 

Jindřichův Hradec – KT12, koridor bude případně vypuštěn. 

- ve sledovaném období došlo ke změnám v koncepci likvidace odpadních vod – některé 

ČOV, včetně kanalizace jsou zrealizovány (Buk, Děbolín je před realizací), v případě 

Horního Žďáru dojde ke změně likvidace odpadních vod – zpracovatel zaktualizuje 

koncepci likvidace odpadních vod podle aktuálního stavu a požadavků 

- zpracovatel prověří plochy, kde by bylo možné umístit veřejné parkoviště (jednou 

z možností, která je i podnětem Města, je plocha Václavská a 28. října), v rámci tohoto 

bodu a v návaznosti na regulační plán prověří možnost zřízení parkovacího domu v ulici 

Komenského – dále viz příloha č. 2 

o MK uplatnilo vyjádření, ve kterém uvádí, že je třeba respektovat podmínky 

ochrany území PR Jindřichův Hradec a území jejího ochranného pásma, 

respektovat areál národní kulturní památky a dále areály i jednotlivé objekty 

kulturních památek. 

- změnou č. 1 budou zapracovány aktuální informace z ÚAP – dále viz kapitola b) 

- při návrhu napojení nových lokalit bude upřednostněno napojení prostřednictvím silnic 

nižších tříd nikoli přímo na silnice I. třídy 

- obec Roseč v zákonem stanovené lhůtě uplatnila připomínku, ve které uvádí, že má již 

stavební povolení na cyklostezku „Sýkora-Háj“, která navazuje na pozemek p. č. 1374/1 
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v k. ú. Buk u J. Hradce. Zpracovatel prověří možnost napojení této cyklostezky do sítě 

stávajících nebo navrhovaných cyklostezek na území Jindřichova Hradce. 

- konkrétní body, které budou řešeny změnou, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 

E.1.3. požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření 

plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných 

změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, 

zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona 

- zpracovatel zaktualizuje vymezení ÚSES, k úpravě došlo např. v ulici Na Výsluní 

- zpracovatel prověří návaznosti ÚSES na okolní katastrální území, vyřeší případné 

nesrovnalosti (např. nenavazuje ÚSES Dolní Skrýchov – Horní Skrýchov) 

- Y10 včetně Z41 mezi částmi Radouňky je již zrealizováno, změnou č. 1 bude zapracován 

stav 

- konkrétní body, které budou řešeny změnou, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 

KÚ JčK OZZL uplatnil svá vyjádření k návrhu zprávy. V tomto vyjádření mimo jiné (nad 

rámec výše uvedeného) upozorňuje na: 

- nutnost respektovat vymezené prvky ÚSES ze ZÚR JčK v aktuálním znění 

- požadavek případné nové zastavitelné plochy přednostně umisťovat mimo ZCHÚ a 

ÚSES 

- požaduje definovat základní podmínky ochrany krajinného rázu, např. prostorové a 

kompoziční požadavky, požadavky na ochranu a rozvoj přírodních a kulturních hodnot 

a to s ohledem např. na krajinnou morfologii, strukturu zastavění atd. – tento bod bude 

splněn v rámci úpravy obsahu textové části v souladu s novelizovanou vyhláškou č. 500 

E.2. požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 

využití, které bude nutno prověřit 

- nejsou požadavky na vymezení nových rezerv 

- zpracovatel prověří plochy rezerv vymezených v ÚP, zhodnotí je, a navrhne jejich 

vypuštění případně zdůvodní, proč je jejich vymezení nadále aktuální. 

E.3. požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 

předkupní právo 

- zpracovatel opraví drobné nesrovnalosti v kapitole G a H 

- dojde k úpravě plochy PP2 u hřbitova, v souladu s využitím území (objekt kamenictví) 

- v Horním Žďáře, na základě výstupů ze zpracované ÚS bude vymezena VPS pro 

rozšíření komunikace alespoň o jednostranných chodník, pro zvýšení bezpečnosti 

napojení nové zastavitelné lokality  

- zastavitelnou plochu Z98 v Otíně, která tvoří páteřní koridor pro zástavbu na západním 

okraji Otína zahrnout do VPS  

- další konkrétní body, které budou řešeny změnou, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 

E.4. požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 

o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 

nebo uzavřením dohody o parcelaci 

- v současné době probíhá pořizování nového regulačního plánu pro Městskou 

památkovou rezervaci Jindřichův Hradec. V průběhu pořizování změny č. 1 bude 

sledován aktuální stav pořizování RP a informace doplněny do návrhu změny č. 1 
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- podmínka uzavření dohody o parcelaci není požadována 

- zpracovatel upraví lokality, u kterých byla zpracována územní studie (dále jen ÚS) jako 

podklad pro změnu v území (Jarošovské předměstí, Horní Žďár atd.) podle těchto ÚS 

- zpracovatel zhodnotí všechny zastavitelné lokality, kde bylo podmínkou zpracování ÚS, 

a nebyla ve sledovaném období zpracována a posoudí, zda je potřeba podmínku obnovit. 

Tam kde podmínka bude obnovena, bude doplněna lhůta pro pořízení ÚS (její zapsání 

do evidence územně plánovací činnosti) a důvody, proč je podmínka uplatněna 

- zpracovatel prověří, zda není vhodné podmínit výstavbu v dalších zastavitelných 

plochách pořízením ÚS, tuto podmínku zapracuje změnou č. 1, uvede lhůtu pro pořízení 

ÚS 

- u ploch, kde bude podmínka pořízení ÚS, uvede základní body, které má územní studie 

řešit (např. napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) 

- dále viz kapitola a.2.3. 

E.5. případný požadavek na zpracování variant řešení 

- nejsou požadavky na změnu 

E.6. požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání 

obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

- obsah návrhu změny ÚP bude respektovat zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu v platném znění, vyhlášku č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

oboje v platném znění – bude upravena struktura textové části i odůvodnění podle platné 

legislativy 

- bude prověřen celý text ÚP a změnou budou odstraněny případné formální nedostatky 

- grafická část změny bude respektovat svým zpracováním ÚP, tak aby bylo možné 

zapracovat změnu i úplně znění např. do mapové aplikace „Územní plán Jindřichův 

Hradec“  

- textová i grafická část změny a úplného znění bude opatřena záznamem o účinnosti podle 

§14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 

- změna ÚP se vydává v rozsahu měněných částí ÚP 

Výroková část: 

- názvy kapitol budou upraveny v souladu s platnou legislativou  

- textová část bude po formální stránce zpracována jako obdoba novely právního předpisu 

(např. výrok …. na str. xy se ruší, doplňuje, nemění se). Není vyžadována podrobnost 

změny právních předpisů, ale je nutná jednoznačnost toho, co a jak bude měněno. 

- formulace textu musí být jednoznačná, nezařazují se sem popisy a zdůvodnění 

- v grafické části budou zobrazeny pouze měněné části (vzhledem k rozsahu změny nebude 

vhodné používat pouze výřezy řešeného území, vždy musí být zajištěna jednoznačné 

identifikování místa dotčeného změnou) 

Odůvodnění: 

- textová část bude zpracována zcela v souladu s platnými právními  

- součástí odůvodnění bude také kompletní textová část (výrok) ÚP s vyznačením změn 

(doporučujeme formou revizí, barevně budou označeny měněné části a černě původní 

nezměněný text), nejvhodnější jako doplněná další kapitola 

- grafická část bude obsahovat v měřítku 1:5000 zejména koordinační výkres a výkres 

předpokládaných záborů ZPF a v měřítku 1:50000 výkres širších vztahů.  
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Požadavky na předkládané dokumenty: 

- pro každou kontrolu bude předložena textová a grafická část změny ve formátu .pdf a 

vektorové podobě a textová část a koordinační výkres v papírové podobě 

- dvě paré pro společné jednání o návrhu změny ÚP podle §50 stavebního zákona, včetně 

vytištěného koordinačního výkresu pro potřeby samotného jednání (doporučujeme výkres 

s potlačenými barvami ÚP a zvýrazněnými změnami) 

- dvě paré upraveného a posouzeného návrhu změny ÚP pro veřejné projednání dle §52 

stavebního zákona, dvě paré budou předána i v případě opakování veřejného projednání, 

včetně vytištěného koordinačního výkresu pro potřeby samotného jednání (doporučujeme 

výkres s potlačenými barvami ÚP a zvýrazněnými změnami) 

- čtyři paré výsledného návrhu změny ÚP pro vydání 

Úplné znění ÚP: 

- po vydání změny ÚP bude vyhotoveno úplné znění ÚP po změně (dle znění §55 odst. 5 

stavebního zákona) a opatřeno záznamem o účinnosti (v souladu s §14 odst. 2 vyhlášky č. 

500/2006 Sb.,). Bez vyhotovení úplného znění nenabyde změna účinnosti.  

- úplné znění po vydání změny se zpracuje v rozsahu výrokové části. Všechny výkresy 

obsažené ve výroku ÚP musí být upraveny podle změněných částí obsažených ve výkresech 

změny. Dále bude zpracováno úplné znění koordinačního výkresu odůvodnění ÚP, který je 

potřebný pro rozhodování v území. Odevzdána budou opět 4paré výsledného úplného 

znění.  

Formát předaných dokumentů: 

- textová část dokumentace bude předána ve formátu .pdf 

- při zpracovávání grafické části v prostředí GIS, budou jednotlivé etapy předány ve formátu 

.shp včetně .mxd od všech výkresů.  

- při zpracovávání grafické části v prostředí CAD, budou jednotlivé etapy předány ve formátu 

.dgn nebo .dwg.  

- čistopis bude odevzdán v prostředí GIS, ve formátu .shp včetně .mxd od všech výkresů.  

- data musí být topologicky čistá (plošné jevy musí být obrysovou čarou zcela ohraničeny, 

plochy s charakterem souvislého pokrytí musí být zakresleny bez mezer a překryvů, 

nedochází k přetažení nebo nedotažení linií v místě dotyku atd.) 

E.7. požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na 

udržitelný rozvoj území 

Dne 14. 6. 2019 bylo doručeno vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje OZZL 

k zaktualizovanému návrhu zprávy: 

- podle zákona č. 100/2001 Sb., nepožaduje ve fázi zadání zpracování vyhodnocení vlivů 

změny č. 1 na životní prostředí 

- zákon o ochraně přírody a krajiny – zadání změny č. 1 nemůže mít samostatně nebo ve 

spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost EVL a PO ležících na území v působnosti KÚ JčK. 

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny 
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§19 odst. 2 
stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na 
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životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

Viz kapitola E.7 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního 
plánu, je-li zpracování variant vyžadováno 

Zpracování variant není vyžadováno. 

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností 
uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která 
podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

Z rozboru provedeného v kapitolách a) až d) nevyplývají změny, které by podstatně 

ovlivnily koncepci územního plánu. Není tedy důvod ani požadavek na pořízení nového 

územního plánu.  

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci 
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve 
vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

Uvedené požadavky nebyly ve vyhodnocení uplatňování ÚP zjištěny.  

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Nejsou uplatňovány žádné požadavky na aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského 

kraje.  

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

č. 1 – podněty veřejnosti ke změně č. 1 

č. 2 – podněty Města ke změně č. 1 

 


