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Pozn.: U každého podnětu uplatněného v první i druhé lhůtě je uveden podatel, čísla pozemků 

a katastrální území dotčené podnětem a stručné znění podnětu. Dále je uvedeno odůvodnění 

pořizovatele zakončené jeho doporučením. 

Jednotlivé podněty jsou doplněny hlasováním výboru pro územní plán. Členové výboru pro 

územní plán hlasovali o doporučení pořizovatele. Za hlasováním výboru jsou tři čísla, udávající 

hlasování v pořadí „pro – proti – zdržel se hlasování“. 

Dne 25. 9. 2019 usnesením č. 171/10Z/2019 schválilo Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec 

Zprávu o uplatňování územního plánu Jindřichův Hradec, obsahující pokyny pro vypracování 

změny č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec, včetně příloh č. 1 a č. 2. Jednotlivé podněty tak 

budou nadále změnou č. 1 řešeny tak, jak doporučil výbor pro územní plán svým hlasováním. 

Tam kde výbor pro územní plán nedospěl k jednoznačnému stanovisku, budou podněty změnou 

č. 1 řešeny tak, jak doporučil pořizovatel případně jak požadovalo Město.  

Zastupitelstvo města samostatně hlasovalo o podnětech veřejnosti č. I_031, I_043, I_046, 

I_029, I_057, I_034, I_040 a I_053. Zastupitelstvo města samostatně hlasovalo o podnětech 

Města č. 2., 13., 17. a 27.. Zastupitelstvo města schválilo řešení těchto podnětů tak, jak 

doporučil svým hlasováním výbor pro územní plán nebo pořizovatel resp. Město.  
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I_001_JH_Nechvátal, Broukal 
 

Podal: 
Nechvátalovi, 28. října 891, J. Hradec 

Broukalovi, K Vilkám 806, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
11. 9. 2017; VÚP/47185/17 

Pozemky; katastrální území: 
357/18, 357/21; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Jako majitelé výše uvedených pozemků žádají o jejich zařazení jako pozemky stavební. V blízkosti jsou 

inženýrské sítě i komunikace. Pozemky jsou v zastavěném území.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozn.: Dle KN nejde o pozemek p. č. 357/18, ale 357/8.  

Majitelé pozemků uplatnili námitku (námitku podali i majitelé pozemku p. č. 357/19) již při 

zpracovávání ÚP, nebylo jim vyhověno z důvodu zahrnutí pozemků do ploch ÚSES a vymezení 

záplavového území včetně aktivní zóny, které uvedené pozemky zasahovaly. 

V průběhu sledovaného období došlo k úpravě vymezení ÚSES („Návrh úpravy hranic LBC23 U 

Jiráskova Předměstí v k. ú. Jindřichův Hradec“, zpracovatel Ing. J. Wimmer, srpen 2016) v tomto území 

i k úpravě vymezení záplavového území a aktivní zóny vodního toku Řečička (VV „Stanovení rozsahu 

záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Řečička, nabytí 

právní moci 31. 10. 2014). Pozemky mají dobrou možnost napojení na dostatečně kapacitní dopravní a 

technickou infrastrukturu. Změnou č. 1 dojde k aktualizaci záplavového území a aktivní zóny i 

k aktualizaci vymezení ÚSES.  

Vzhledem k umístění p. č. 357/19, který je „prolukou“ mezi zastavěnými pozemky podél ulice 28. října 

a požadovanými pozemky p. č. 357/8 a 357/21 doporučujeme i tento pozemek zahrnout do ploch SM. 

Pořizovatel doporučuje prověřit možnost zahrnutí částí pozemků ležících mimo zápl. území a ÚSES do 

ploch SM – bydlení smíšené městské. Vzhledem k situování pozemků p. č. 357/8, 357/21 a 357/19, 

doporučuje pořizovatel zahrnutí všech třech pozemků do ploch SM.  

 
Hlasování výboru pro ÚP 4. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 9 – 0 – 0 – tzn výbor podpořil 

doporučení pořizovatele 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán  
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I_002_Buk_Moravcovi 
 

Podal: 
Moravcovi, Buk 7, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
19. 9. 2017; VÚP/48570/17 

Pozemky; katastrální území: 
3649/2, 3650/3; k. ú. Buk u J. Hradce 

 

Znění podnětu: 
Jako majitelé výše uvedených pozemků žádají o jejich zařazení do ploch umožňujících realizaci garáže.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemky navazují na zastavěné území a na plochy SV – bydlení smíšené venkovské. Dostupná je 

dopravní i technická infrastruktura. Jde o pozemek ležící v I. třídě ochrany ZPF.  

Pořizovatel doporučuje pověřit změnou možnost zahrnutí pozemků do ploch SV.  

 
Hlasování výboru pro ÚP 4. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 9 – 0 – 0 – tzn výbor podpořil 

doporučení pořizovatele 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán  
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I_003_JH_Bláha 
 

Podal: 
Petr Bláha, Sládkův kopec 1345/II, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
20. 9. 2017; VÚP/48977/17 

Pozemky; katastrální území: 
3067, 3068/39; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Majitel uvedených pozemků požaduje jejich zahrnutí do změny ÚP, vyjmutí z ploch veřejného 

prostranství.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Na pozemku je umístěn stožár el. vedení, dále jsou části obou pozemků využívány jako přístup 

k zahrádkářské kolonii, čemuž se pan Bláha různými fyzickými překážkami pokouší zabránit. 

Oba pozemky byly územním plánem obce z roku 1998 zařazeny do ploch veřejné zeleně. Už v této době 

byly části pozemků využívány jako přístup k zahrádkářské kolonii (s tímto faktem byl pan Bláha 

seznámen při získání předmětných pozemků). Změnou č. 16 byl pozemek p. č. 3068/39 na žádost 

majitele zahrnut do ploch umožňujících výstavbu RD a bylo mu vyhověno. Pozemek 3067 nadále zůstal 

zahrnut do ploch veřejné zeleně a spolu s částí pozemku p. č. 3068/39 byl zachován přístup 

k zahrádkářské kolonii. Uvedená situace byla převzata i do návrhu ÚP a je takto schválena a účinná. 

Pan Bláha fyzicky zamezil příjezd vlastníkům pozemků v zahrádkářské kolonii. Bylo mu sděleno, že 

má průjezd umožnit, což je potvrzeno i rozhodnutím KÚ JčK odborem dopravy a silničního hospodářství 

ze dne 25. 8. 2017. Pan Bláha výsledek rozhodnutí doposud nerespektuje.  

Pořizovatel doporučuje prověřit změnou zařazení částí pozemků p. č. 3067 a 3068/39 do ploch BI, 

ovšem nadále trvá na vymezení dostatečného prostoru pro komunikaci, která je přístupem 

k zahrádkářské kolonii.     

 
Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: Výbor pro ÚP nesouhlasí s vyhověním požadavku pana Bláhy. 

Pozemky p. č. 3067 a 3068/39 zůstanou v ploše veřejného prostranství. Z důvodu nedořešených vztahů 

k veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku, která je přístupem k zahrádkářské kolonii:  

7 – 0 – 0 – tzn. výbor hlasoval o svém návrhu a výsledkem nepodpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán   
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I_004_Radouňka_Průchovi 
 

Podal: 
Eva a Jiří Průchovi, Česká 1121, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
2. 10. 2017; VÚP/50718/17 

Pozemky; katastrální území: 
260/5; k. ú. Radouňka 

 

Znění podnětu: 
Majitel uvedeného pozemku požaduje jeho zahrnutí do ploch umožňujících bydlení.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
V ÚPO byl pozemek zahrnut do ploch ostatních, rekreačních, ÚP byl vymezen jako plocha izolační 

zeleně z důvodu odstupu ploch pro bydlení od ploch veřejného prostranství. Pozemek je v zastavěném 

území a navazuje na stabilizované plochy SV. 

Pořizovatel doporučuje prověřit změnou zahrnutí pozemku do zastavěného území ploch SV.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 4. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 6 – 1 – 1 – tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_005_Radouňka_Mrzenová 
 

Podal: 
Marie Mrzenová, Otín 218, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
24. 10. 2017; VÚP/54936/17 

Pozemky; katastrální území: 
293/1; k. ú. Radouňka 

 

Znění podnětu: 
Majitel uvedeného pozemku. Požaduje uvedený pozemek vrátit do ploch umožňujících realizaci RD. 

Pozemek nabyli v roce 2005 tzv. obálkovou metodou od Města. Mají zavedeny sítě.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
V ÚPO byla celá řada pozemků podél ulice Ke škole v plochách smíšeného bydlení. Dle ÚP jsou 

pozemky v plochách ZZ – zeleň zahrad a sadů, tedy mimo jiné bez možnosti výstavby jakéhokoli 

objektu. Pozemek včetně sousedního pozemku p. č. 293/2 je situován naproti objektu OV, který je 

využíván občany Radouňky. Oba předmětné pozemky by bylo vhodné využít ve veřejném zájmu pro 

potřeby občanů Radouňky.  

Pořizovatel doporučuje prověřit změnou zařazení požadovaného pozemku včetně sousedního pozemku 

p. č. 293/2 do ploch OV. 

 
Pí. Mrzenová uplatnila (doručeno dne 6. 5. 2018) v souladu s §47 stavebního zákona připomínku, ve 

které trvá na zařazení svého pozemku p. č. 293/1 v k. ú. Radouňka do ploch smíšeného bydlení. Mezi 

paní Mrzenovou a Městem probíhá jednání, jehož výsledkem může být změna využití pozemku, která 

se projeví v další etapě pořizování změny č. 1. 

 

Hlasování výboru pro ÚP 4. 3. 2019: přítomní členové výboru doporučují zahrnout všechny pozemky 

293/1, 293/2 a 294/3 do ploch SV: 8 – 0 – 0 – tzn. výbor nepodpořil doporučení pořizovala zahrnout 

pozemky do ploch OV 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_006_Otín_Kasper 
 

Podal: 
Milan Kasper, Denisova 120/II, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
3. 11. 2017; VÚP/56891/17 

Pozemky; katastrální území: 
291/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14; k. ú. Otín 

2059/1, 2, 5, 6 a 2055/3; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Majitel uvedených pozemků požaduje jejich zařazení do ploch umožňujících výstavbu objektů pro 

bydlení.   

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
P. č. 291/4 v Otíně je majetkem rodiny Metličků, ne podatele pana Kaspera. Jde o pozemek, kde je 

umístěna chata, ale ta není v KN zapsána. Ostatní předmětné pozemky v Otíně jsou u výrobního podniku 

na p. č. 171/1, předpokládáme uplatnění požadavků ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví.  

Pořizovatel doporučuje posoudit podnět změnou, dále Z97 a Z98 vymezit jako VPS. Zastavitelnost 

požadovaných pozemků bude podmíněna nutností vyřešit dopravní napojení plochami Z97 a Z98. 

Požadované pozemky v k. ú. J. Hradec jsou již zahrnuty v SM, stavba RD tam tedy je možná i beze 

změny.   

 

Hlasování výboru pro ÚP 4. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 – tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_007_JH_Šlechta 
 

Podal: 
Milan Šlechta, Lásenice 65 

Doručeno; č. j.:  
10. 11. 2017; VÚP/58375/17 

Pozemky; katastrální území: 
4031/3, 1274/1; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Uvedené pozemky jsou územním plánem zahrnuty do ploch zahrádkářské kolonie. Z důvodu plánované 

přístavby pro možnost trvalého bydlení, žádá majitel o změnu zařazení těchto parcel do ploch 

umožňujících trvalé bydlení.   

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Jde o dva pozemky, které jsou ÚP zahrnuty do ploch RZ. Lokalita se nalézá mezi lesem a 

úzkorozchodnou tratí a dále ve větším rozsahu pokračuje za tratí směrem k Hamerskému potoku. 

Pozemek p. č. 4031/3 navazuje na zastavitelnou plochu Z240 určenou pro smíšené venkovské bydlení. 

Napojení celé lokality na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu není vyhovující pro rozvoj bydlení, 

ale dostačující pro rekreaci. Vzhledem k ucelené rozsáhlé lokalitě rekreačních objektů bude i využití 

plochy Z240 změněno na plochy RZ a podnětu nebude vyhověno.   

Pořizovatel doporučuje změnou zařadit zastavitelnou plochu Z240 do ploch RZ a pozemky v podnětu 

ponechat současnému využití.   

 

Hlasování výboru pro ÚP 4. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 – tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_008_Buk, Dušák 
 

Podal: 
Petr Dušák, Buk 21, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
15. 11. 2017; VÚP/59355/17 

Pozemky; katastrální území: 
3108/2; k. ú. Buk 

 

Znění podnětu: 
Majitel uvedeného pozemku požaduje jeho zařazení do ploch umožňujících výstavbu objektů pro 

bydlení a truhlářskou dílnu.   

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemek je v ÚP zahrnut do ploch VZ, větší část je dotčena maximální hranicí negativního vlivu 

zemědělského areálu, předpokládáme uplatnění požadavků ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví. 

Pořizovatel doporučuje prověřit změnou vymezení plochy pro bydlení SV mimo maximální hranici 

negativních vlivů zem. areálu, s tím, že truhlářskou dílnu je možné zrealizovat a provozovat v plochách 

VZ.    

 

Hlasování výboru pro ÚP 4. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 – tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_009_JH_Balo 
 

Podal: 
Petr Balo, Sládkův kopec 1086, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
15. 11. 2017; VÚP/59300/17 

Pozemky; katastrální území: 
3063/1; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Majitel uvedeného pozemku požaduje jeho zařazení z ploch ZZ – zeleň zahrad do ploch SM – smíšené 

bydlení.   

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedený pozemek, včetně okolních je územním plánem zahrnut do ploch ZZ – zeleň zahrad, bez 

možnosti realizace chatky apod. celá lokalita je bezprostředně sousedící s el. rozvodnou. Přes pozemek 

prochází el. vedení včetně OP. Předpokládáme uplatnění požadavků ze strany orgánu ochrany veřejného 

zdraví.  

Pořizovatel doporučuje posoudit změnou zahrnutí všech pozemků v plochách ZZ v této lokalitě, včetně 

zastavitelné plochy Z500 do ploch RZ.    

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 7 – 0 – 0 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_010_JH_Vlk 
 

Podal: 
Petr Vlk, Políkno 17, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
22. 11. 2017; VÚP/60176/17 

Pozemky; katastrální území: 
3394/20; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Majitel uvedeného pozemku požaduje jeho zařazení do ploch umožňujících stavbu rodinného domu.   

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemek je v lokalitě Na pohodnici a ÚP zahrnut do ploch NZ – smíšené nezastavěného území. 

V souladu se zněním §55 odst. 4 stavebního zákona, není možné prokázat potřebu vymezení nových 

zastavitelných ploch v dotčené lokalitě: pozemek nenavazuje na zastavěné území = je ve volné krajině; 

pozemek je dle ÚP v plochách navržených pro změny v nezastavěném území (N9); šlo by o 

nezdůvodnitelný zábor zemědělské půdy; Na pohodnici je ÚP navrhováno několik zastavitelných ploch, 

které jsou dlouhodobě jen částečně využity.  

Pořizovatel nedoporučuje zahrnout pozemek do zastavitelné plochy SV. 

 

Hlasování výboru pro ÚP 4. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 – tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_011_JH_Přerovský 
 

Podal: 
Radek a Andrea Přerovští, 9. května 217/II, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
22. 11. 2017; VÚP/60384/17 

Pozemky; katastrální území: 
3066; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Majitelé uvedeného pozemku požadují jeho zařazení do ploch pro rekreaci, aby bylo možné realizovat 

chatku a zázemí pro volnočasové aktivity.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemek je v plochách ZZ – zeleň zahrad a sadů, kde není možná realizace staveb pro rekreaci. Uvedený 

pozemek přímo navazuje na zahrádkářskou kolonii, která je ÚP zahrnuta do ploch RZ, kde je možná 

realizace objektu – chatky do 36m2.  

Pořizovatel doporučuje posoudit změnou zahrnutí všech pozemků v plochách ZZ v této lokalitě, včetně 

zastavitelné plochy Z500 do ploch RZ.    

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 7 – 0 – 0 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_012_Otín_Novotný 
 

Podal: 
Jiří Novotný, Ke mlýnu 156, Radouňka 

Doručeno; č. j.:  
23. 11. 2017; VÚP/60573/17 

Pozemky; katastrální území: 
1258/2, 1258/3; k. ú. Otín u J. Hradce 

 

Znění podnětu: 
Majitel uvedených pozemků požaduje jejich zahrnutí do zastavitelných ploch pro bydlení. V roce 2018 

se budou realizovat ing. sítě na sousedním zastavitelném pozemku p. č. 1258/1 a bude počítáno s ing. 

sítěmi i pro pozemek p. č. 1258/2.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pan Novotný vlastnil pozemek p. č. 1258/1, který byl zastavitelný a určený pro výstavbu několika RD. 

Pozemek v nedávné době prodal a požaduje zastavitelnost dalších navazujících pozemků p. č. 1258/2 a 

1258/3. V souladu se zněním §55 odst. 4 stavebního zákona, není možné prokázat potřebu vymezení 

nových zastavitelných ploch v dotčené lokalitě: sousedící zastavitelná lokalita Z242 a Z243 je nevyužitá 

již několik desítek let (zastavitelná byla již v ÚPO z roku 1998); sousední lokality jsou RZ – 

zahrádkářské kolonie; oba pozemky jsou v OP vodního zdroje.  

Pořizovatel nedoporučuje zahrnout uvedené pozemky do zastavitelných ploch.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 4. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 – tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_013_Otín_Louša 
 

Podal: 
Milan Louša, sídl. Vajgar 662/3, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
30. 11. 2017; VÚP/61780/17 

Pozemky; katastrální území: 
797/1; k. ú. Otín u J. Hradce 

 

Znění podnětu: 
Majitel požaduje pozemek zahrnout do zastavitelných ploch pro bydlení. Jde o pozemek o výměře 

6689m2  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemek nenavazuje na zastavěné území. Pokud by byl vymezen, byla by tak vytvořena ulice kolmá ke 

stávající zástavbě, která v této části Otína nikde vymezena není, byla by tak narušena urbanistická 

struktura sídla. Pozemek je na kopci nad obcí, došlo by tak k nevhodnému narušení okolí sídla a 

dosavadní koncepce rozvoje a ochrany okolí Otína. Přístup je možný pouze po velmi strmé a úzké 

komunikaci, která není vhodná pro přístup k nové zástavbě. V souladu se zněním §55 odst. 4 stavebního 

zákona, není možné prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch v dotčené lokalitě. Otín 

má ÚP vymezeno několik hektarů zastavitelných ploch, které nejsou doposud využity a jsou dostačující 

pro předpokládaný rozvoj sídla. Nové vymezení nelze adekvátně zdůvodnit. Majitel již několikrát o 

zastavitelnost tohoto pozemku žádal (kopie žádostí jsou přiloženy k podnětu), ale ze stejných důvodů 

(viz předchozí text) mu byla žádost pokaždé zamítnuta.  

Pořizovatel nedoporučuje zahrnout pozemek do zastavitelných ploch.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 4. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 – tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_014_Otín_Sedlačík 
 

Podal: 
Ing. Petr Sedlačík, Otín 195, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
1. 12. 2017; VÚP/62148/17 

Pozemky; katastrální území: 
296/1, 258/23; k. ú. Otín u J. Hradce 

 

Znění podnětu: 
Majitel požaduje pozemky vyjmout z ploch P – plochy zemědělské a zahrnout do ploch Z96 – 

zastavitelná plocha smíšená obytná. Pozemky navazují na zastavěné území i zastavitelnou plochu.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemky navazují na zastavěné území – plocha smíšená výrobní VS, a na zastavitelnou plochu pro 

bydlení Z96. Zastavitelná plocha Z96 byla v rozsahu dle ÚP vymezena i v původním ÚPO, je na ni 

zpracována územní studie, zapsaná v souladu s §30 stavebního zákona do evidence územně plánovací 

činnosti. Celá lokalita zastavitelných ploch na západním okraji Otína vyžaduje vyřešení kvalitního 

dopravního napojení na kapacitní pozemní komunikaci. Toto napojení je problematické zejména 

vzhledem k vlastnictví dotčených pozemků. Další rozšíření zastavitelných ploch a tím i potenciální 

zvýšení dopravní zátěže není vhodné připustit. Pozemky jsou v I. a III. třídě ZPF a zároveň v plochách 

Y – plochy protierozních opatření. V souladu se zněním §55 odst. 4 stavebního zákona, není možné 

prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch v dotčené lokalitě. Otín má ÚP vymezeno 

několik hektarů zastavitelných ploch, které nejsou doposud využity, nové vymezení nelze adekvátně 

zdůvodnit.  

Pořizovatel nedoporučuje zahrnout pozemky do zastavitelných ploch.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 4. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 – tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_015_JH_Leblovi 
 

Podal: 
Roman a Marta Leblovi, U Samotníčku 378/IV, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
5. 12. 2017; VÚP/62803/17 

Pozemky; katastrální území: 
Celý západní okraj J. H.; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Žádají o zrušení výstavby a s tím související přivádění dopravy do západní části J. Hradce. Usilují o 

záchranu přírodního rázu západní části J. Hradce atd. Požadují vypustit následující lokality Z312, Z493, 

Z39, Z36, Z38, Z33, Z32, Z34, R24, R23, Z313, R29, R28, R27, R26, R30, Z315, Z316, Z317, Z309, 

Z464.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Rozvoj zástavby v západní části J. Hradce je v souladu s urbanistickou koncepcí J. Hradce, která je 

pochycena již v územně plánovací dokumentaci z roku 1949. Již v tomto dokumentu je zanesen návrh 

dopravní obsluhy sídla kapacitními komunikacemi a s tím spojený rozvoj bydlení. V ÚPO z roku 1998 

je znovu západní okraj J. Hradce navrhován pro výstavbu objektů pro bydlení včetně návrhu dopravního 

systému a jeho napojení na stávající komunikační síť.  

V souladu s ÚPO jsou realizovány objekty bydlení, včetně objektu podatele. Popsaný koncepční směr 

je tedy postupně naplňován výstavbou v zastavitelných plochách.  

 „Z“ jsou plochy zastavitelné, tedy plochy, kde je ÚP vyřešen zábor ZPF a další požadavky dotčených 

orgánů v podrobnosti územního plánu. Plochy „R“ jsou plochy rezervy, tedy plochy, které jsou 

vymezeny ÚP jako rezerva a jejich zastavitelnost je třeba řešit změnou ÚP, která by řešila požadavky 

dotčených orgánů včetně záborů ZPF.  

Zprávou o uplatňování a z toho vyplývající změnou č. 1 nebude měněna dopravní a urbanistická 

koncepce.  

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět uvedenému podnětu v žádném bodě.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 4. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 7 – 0 – 1 – tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_016_JH_Hlaváčovi 
 

Podal: 
Ludvík a Marie Hlaváčovi, Mládežnická 363/IV, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
5. 12. 2017; VÚP/62686/17 

Pozemky; katastrální území: 
Celý západní okraj J. H.; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Žádají o zrušení výstavby a s tím související přivádění dopravy do západní části J. Hradce. Usilují o 

záchranu přírodního rázu západní části J. Hradce atd. Požadují vypustit následující lokality Z312, Z493, 

Z39, Z36, Z38, Z33, Z32, Z34, R24, R23, Z313, R29, R28, R27, R26, R30, Z315, Z316, Z317, Z309, 

Z464. – naprosto shodný podnět s I_015. 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Rozvoj zástavby v západní části J. Hradce je v souladu s urbanistickou koncepcí J. Hradce, která je 

pochycena již v územně plánovací dokumentaci z roku 1949. Již v tomto dokumentu je zanesen návrh 

dopravní obsluhy sídla kapacitními komunikacemi a s tím spojený rozvoj bydlení. V ÚPO z roku 1998 

je znovu západní okraj J. Hradce navrhován pro výstavbu objektů pro bydlení včetně návrhu dopravního 

systému a jeho napojení na stávající komunikační síť.  

V souladu s ÚPO jsou realizovány objekty bydlení, včetně objektu podatele. Popsaný koncepční směr 

je tedy postupně naplňován výstavbou v zastavitelných plochách.  

„Z“ jsou plochy zastavitelné, tedy plochy, kde je ÚP vyřešen zábor ZPF a další požadavky dotčených 

orgánů v podrobnosti územního plánu. Plochy „R“ jsou plochy rezervy, tedy plochy, které jsou 

vymezeny ÚP jako rezerva a jejich zastavitelnost je třeba řešit změnou ÚP, která by řešila požadavky 

dotčených orgánů včetně záborů ZPF.  

Zprávou o uplatňování a z toho vyplývající změnou č. 1 nebude měněna dopravní a urbanistická 

koncepce.  

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět uvedenému podnětu v žádném bodě.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 4. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 7 – 0 – 1 – tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_017_JH_Hlaváčovi 
 

Podal: 
Ludvík a Marie Hlaváčovi, Mládežnická 363/IV, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
5. 12. 2017; VÚP/62684/17 

Pozemky; katastrální území: 
Z313; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Žádají o vymazání záměru Z313 v ÚP J. Hradec, zejména záměru výstavby jakékoliv komunikace 

v koridoru Z313.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Rozvoj zástavby v západní části J. Hradce je v souladu s urbanistickou koncepcí J. Hradce, která je 

pochycena již v územně plánovací dokumentaci z roku 1949. Již v tomto dokumentu je zanesen návrh 

dopravní obsluhy sídla kapacitními komunikacemi a s tím spojený rozvoj bydlení. V ÚPO z roku 1998 

je znovu západní okraj J. Hradce navrhován pro výstavbu objektů pro bydlení včetně návrhu dopravního 

systému a jeho napojení na stávající komunikační síť.  

Tento požadavek byl uplatněn i při pořizování ÚP. Uvedená komunikace je podstatná pro navazující 

výstavbu, je přístupem k zadním traktům stávajících objektů, kde je komunikace dle ústního vyjádření 

bydlících zejména v bytových domech velmi důležitá, je nezbytná pro přístup ke stávajícímu vedení el. 

en.  

Zprávou o uplatňování a z toho vyplývající změnou č. 1 nebude měněna dopravní a urbanistická 

koncepce.  

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět uvedenému podnětu.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 4. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 – tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_018_Buk_Jíra 
 

Podal: 
Petr Jíra, Vajgar 696/III, J. Hradec 

Roman Jíra, Kosmonautů 8/V, J Hradec 

Doručeno; č. j.:  
6. 12. 2017; VÚP/63064/17 

Pozemky; katastrální území: 
Z162; k. ú. Buk u J. Hradce 

 

Znění podnětu: 
Jako vlastníci pozemků p. č. 38, 27, 3233, 775/1, 3405, 774/4 zahrnutých proti jejich vůli do ÚS pro 

výstavbu rodinných domů, podávají návrh na změnu ÚS. Plochu označenou ve studii jako N2 požadují 

zahrnout do ploch pro bydlení Z162, navrhují vést komunikaci a ing. sítě přes stávající přístup k RD č. 

p. 40 a nesouhlasí s vedením „příčné“ komunikace navrhované v ÚS, navrhují její vedení mimo své 

pozemky západněji od řešeného území.   

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Rozšíření zastavitelné plochy Z162 o N2 není v souladu s §55 stavebního zákona, vymezená zastavitelná 

plocha Z162 nebyla doposud vůbec využita.  

Panu Jírovi bylo několikrát ústně a také písemně (č. j. VÚP4145/2016 ze dne 26.1.2016) sděleno vše co 

se týká pořizování ÚP včetně změn, pořizování územních studií, důvod pořizování obou dokumentů 

v konkrétním případě Buku u J. H. A dále mu byla sdělena základní pravidla vyplývající z platné 

legislativy pro případ zastavování jeho pozemků objekty pro bydlení.   

Stručná rekapitulace:  

Z162 je součástí celé rozvojové lokality ležící na západním okraji Buku. Tato lokalita je zejména ve své 

jižní části postupně využívána k výstavbě RD. 

Plocha Z162 byla vymezena již v ÚPO z roku 1998, do ÚP byla převzata.  

Zpracování ÚS pro tuto plochu bylo podmínkou vyplývající z ÚP, proti čemuž namítající námitku 

v průběhu pořizování ÚP nevznesl. ÚS zpracovávali odborní projektanti na úseku vodohospodářství, 

dopravy, ÚS byla konzultována s dotčenými orgány, správci sítí apod. Hlavním výstupem ÚS je návrh 

řešení splachů z polí, řešení dopravního napojení a napojení na ing. sítě, a to pro celou lokalitu, nikoli 

pro dílčí pozemky jednotlivých vlastníků. Takové řešení je nekoncepční a z pohledu urbanismu a 

dopravní a technické infrastruktury nepřípustné.  

Mimo jiné je nutné brát v úvahu, že zastavitelné plochy budou využity pro výstavbu rodinných domů, 

které tu zůstanou několik generací, přístup k těmto objektům, včetně napojení na inženýrské sítě, musí 

s touto budoucností počítat. Není možné, ani není v souladu s platnou legislativou, umožnit přístup 

k pozemkům stávajícím objektem pro bydlení. 

Tato fakta, včetně zdůvodnění byla již několikrát namítajícím sdělena.   

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět podnětu.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 4. 3. 2019:  

1) plocha N2 nebude zařazena do zastavitelné plochy Z162: 8 – 0 – 0 

2) výbor doporučuje zpracovanou územní studii „Buk u Jindřichova Hradce – plochy bydlení Z162 a 

Z163“, která byla v souladu s §30 stavebního zákona zapsána do evidence územně plánovací činnosti 

dne 30. 10. 2015 z této evidence vypustit. ÚS studie tak nebude v této ploše podkladem pro rozhodování 

v území: 4 – 0 – 4 

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019 k bodu 2): Výbor se vrátil k bodu č. 18, kde pořizovatelka znovu 

seznámila přítomné se závazností ÚS. Územní studie jsou nezávazným podkladem pro rozhodování 

v území, nejde o opatření obecné povahy (v souladu se správním řádem) a pokud by majitelé dotčených 

pozemků přišli s jiným podkladem, který by splňoval veškeré legislativní požadavky a požadavky na 

využití území, není územní studie překážkou. Výbor znovu o tomto bodu hlasoval, studie zůstane 

zachována: 9 – 0 – 0 – tzn. výbor podpořil v obou bodech doporučení pořizovatele 
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Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_019_Otín_Kynclová 
 

Podal: 
Milena Kynclová, Suchdolská 88/16, Praha 6 

Doručeno; č. j.:  
7. 12. 2017; VÚP/63157/17 

Pozemky; katastrální území: 
67/1; k. ú. Otín u J. Hradce 

 

Znění podnětu: 
Žádá o zařazení pozemku p. č 67/1 v Otíně jako stavební parcelu.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemek je ÚP zahrnut do ploch ZZ – zeleň zahrad a sadů. Je prolukou mezi zastavěným územím, 

plochami SV.  

Vzhledem také k požadavku orgánu ochrany ZPF více využívat zastavěné území doporučuje 

Pořizovatel doporučuje prověřit změnou vymezení tohoto pozemku jako plochy SV.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 9 – 0 – 0 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_020_JH_Šulcovi 
 

Podal: 
Petr a Marie Šulcovi, Sládkův kopec 930/II, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
8. 12. 2017; VÚP/63462/17 

Pozemky; katastrální území: 
Celý západní okraj J. H.; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Žádají o zrušení výstavby a s tím související přivádění dopravy do západní části J. Hradce. Usilují o 

záchranu přírodního rázu západní části J. Hradce atd. Požadují vypustit následující lokality Z312, Z493, 

Z39, Z36, Z38, Z33, Z32, Z34, R24, R23, Z313, R29, R28, R27, R26, R30, Z315, Z316, Z317, Z309, 

Z464. – naprosto shodný podnět s I_015, I_16. 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Rozvoj zástavby v západní části J. Hradce je v souladu s urbanistickou koncepcí J. Hradce, která je 

pochycena již v územně plánovací dokumentaci z roku 1949. Již v tomto dokumentu je zanesen návrh 

dopravní obsluhy sídla kapacitními komunikacemi a s tím spojený rozvoj bydlení. V ÚPO z roku 1998 

je znovu západní okraj J. Hradce navrhován pro výstavbu objektů pro bydlení včetně návrhu dopravního 

systému a jeho napojení na stávající komunikační síť.  

V souladu s ÚPO jsou realizovány objekty bydlení, včetně objektu podatele. Popsaný koncepční směr 

je tedy postupně naplňován výstavbou v zastavitelných plochách.  

„Z“ jsou plochy zastavitelné, tedy plochy, kde je ÚP vyřešen zábor ZPF a další požadavky dotčených 

orgánů v podrobnosti územního plánu. Plochy „R“ jsou plochy rezervy, tedy plochy, které jsou 

vymezeny ÚP jako rezerva a jejich zastavitelnost je třeba řešit změnou ÚP, která by řešila požadavky 

dotčených orgánů včetně záborů ZPF.  

Zprávou o uplatňování a z toho vyplývající změnou č. 1 nebude měněna dopravní a urbanistická 

koncepce.  

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět uvedenému podnětu v žádném bodě.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 1 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_021_Buk_Vlček 
 

Podal: 
Ivo Vlček, Cedrová 1040, Jesenice 

Doručeno; č. j.:  
13. 12. 2017; VÚP/64221/17 

Pozemky; katastrální území: 
3188; k. ú. Buk u J. Hradce 

 

Znění podnětu: 
Majitel pozemku 3188, v k. ú. Buk požaduje jeho zařazení do ploch SV – bydlení smíšené venkovské 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemek je v zastavěném území, mezi plochami ZZ a SV. Pozemkem vede koridor pro kanalizační 

sběrač k ČOV v Buku. Okrajem pozemku vede vodoteč k rybníku Šámalů. Celý pozemek je součástí 

ÚSES (LBK31).  

Pořizovatel nedoporučuje řešit změnou.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 1 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_022_Dolní Radouň_Kupka 
 

Podal: 
Jiří a Hana Kupkovi, Kostelní Radouň 11, Nová Včelnice 

Doručeno; č. j.:  
15. 12. 2017; VÚP/64892/17 

Pozemky; katastrální území: 
3177; k. ú. Dolní Radouň 

 

Znění podnětu: 
Majitel pozemku 3177, v k. ú. Dolní Radouň požaduje jeho zařazení do ploch umožňujících výstavbu 

RD 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemek je v současné době zahrnut do ploch NZ – smíšené nezastavěného území zemědělské, navazuje 

na zastavěné území Kostelní i Dolní Radouně, odkud jsou i dostupné inženýrské sítě a dopravní 

napojení.  

Pořizovatel doporučuje prověřit podnět změnou.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 9 – 0 – 0 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_023_JH_Hellerová Zemanová 
 

Podal: 
Iva Hellerová Zemanová, U Samotníčku 360/IV, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
15. 12. 2017; VÚP/64899/17 

Pozemky; katastrální území: 
Celý západní okraj J. H.; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Žádá o zrušení výstavby a s tím související přivádění dopravy do západní části J. Hradce. Usiluje o 

záchranu přírodního rázu západní části J. Hradce atd. Požaduje vypustit následující lokality Z312, Z493, 

Z39, Z36, Z38, Z33, Z32, Z34, R24, R23, Z313, R29, R28, R27, R26, R30, Z315, Z316, Z317, Z309, 

Z464. – naprosto shodný podnět s I_015. 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Rozvoj zástavby v západní části J. Hradce je v souladu s urbanistickou koncepcí J. Hradce, která je 

pochycena již v územně plánovací dokumentaci z roku 1949. Již v tomto dokumentu je zanesen návrh 

dopravní obsluhy sídla kapacitními komunikacemi a s tím spojený rozvoj bydlení. V ÚPO z roku 1998 

je znovu západní okraj J. Hradce navrhován pro výstavbu objektů pro bydlení včetně návrhu dopravního 

systému a jeho napojení na stávající komunikační síť.  

V souladu s ÚPO jsou realizovány objekty bydlení, včetně objektu podatele. Popsaný koncepční směr 

je tedy postupně naplňován výstavbou v zastavitelných plochách.  

„Z“ jsou plochy zastavitelné, tedy plochy, kde je ÚP vyřešen zábor ZPF a další požadavky dotčených 

orgánů v podrobnosti územního plánu. Plochy „R“ jsou plochy rezervy, tedy plochy, které jsou 

vymezeny ÚP jako rezerva a jejich zastavitelnost je třeba řešit změnou ÚP, která by řešila požadavky 

dotčených orgánů včetně záborů ZPF.  

Zprávou o uplatňování a z toho vyplývající změnou č. 1 nebude měněna dopravní a urbanistická 

koncepce.  

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět uvedenému podnětu v žádném bodě.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 1 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_024_JH_Hellerová Zemanová 
 

Podal: 
Iva Hellerová Zemanová, U Samotníčku 360/IV, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
5. 12. 2017; VÚP/62684/17 

Pozemky; katastrální území: 
Z313; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Žádá o vymazání záměru Z313 v ÚP J. Hradec, zejména záměru výstavby jakékoliv komunikace 

v koridoru Z313.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Rozvoj zástavby v západní části J. Hradce je v souladu s urbanistickou koncepcí J. Hradce, která je 

pochycena již v územně plánovací dokumentaci z roku 1949. Již v tomto dokumentu je zanesen návrh 

dopravní obsluhy sídla kapacitními komunikacemi a s tím spojený rozvoj bydlení. V ÚPO z roku 1998 

je znovu západní okraj J. Hradce navrhován pro výstavbu objektů pro bydlení včetně návrhu dopravního 

systému a jeho napojení na stávající komunikační síť.  

Tento požadavek byl uplatněn i při pořizování ÚP. Uvedená komunikace je podstatná pro navazující 

výstavbu, je přístupem k zadním traktům stávajících objektů, kde je komunikace dle ústního vyjádření 

bydlících zejména v bytových domech velmi důležitá, je nezbytná pro přístup ke stávajícímu vedení el. 

en.  

Zprávou o uplatňování a z toho vyplývající změnou č. 1 nebude měněna dopravní a urbanistická 

koncepce.  

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět uvedenému podnětu.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 1 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 

 

  



Příloha č. 1 Podněty veřejnosti ke změně č. 1 Změna č. 1 ÚP JH 

Stránka 29 z 81 

 

I_025_JH_Drnkovi 
 

Podal: 
Josef a Jana Drnkovi, Sládkův Kopec 1134/II, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
15. 12. 2017; VÚP/64901/17 

Pozemky; katastrální území: 
Z313; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Žádají o vymazání záměru Z313 v ÚP J. Hradec, zejména záměru výstavby jakékoliv komunikace 

v koridoru Z313.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Rozvoj zástavby v západní části J. Hradce je v souladu s urbanistickou koncepcí J. Hradce, která je 

pochycena již v územně plánovací dokumentaci z roku 1949. Již v tomto dokumentu je zanesen návrh 

dopravní obsluhy sídla kapacitními komunikacemi a s tím spojený rozvoj bydlení. V ÚPO z roku 1998 

je znovu západní okraj J. Hradce navrhován pro výstavbu objektů pro bydlení včetně návrhu dopravního 

systému a jeho napojení na stávající komunikační síť.  

Tento požadavek byl uplatněn i při pořizování ÚP. Uvedená komunikace je podstatná pro navazující 

výstavbu, je přístupem k zadním traktům stávajících objektů, kde je komunikace dle ústního vyjádření 

bydlících zejména v bytových domech velmi důležitá, je nezbytná pro přístup ke stávajícímu vedení el. 

en.  

Zprávou o uplatňování a z toho vyplývající změnou č. 1 nebude měněna dopravní a urbanistická 

koncepce.  

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět uvedenému podnětu.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 1 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_026_JH_Drnkovi 
 

Podal: 
Josef a Jana Drnkovi, Sládkův Kopec 1134/II, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
15. 12. 2017; VÚP/64902/17 

Pozemky; katastrální území: 
Celý západní okraj J. H.; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Žádají o zrušení výstavby a s tím související přivádění dopravy do západní části J. Hradce. Usilují o 

záchranu přírodního rázu západní části J. Hradce atd. Požadují vypustit následující lokality Z312, Z493, 

Z39, Z36, Z38, Z33, Z32, Z34, R24, R23, Z313, R29, R28, R27, R26, R30, Z315, Z316, Z317, Z309, 

Z464. – naprosto shodný podnět s I_015. 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Rozvoj zástavby v západní části J. Hradce je v souladu s urbanistickou koncepcí J. Hradce, která je 

pochycena již v územně plánovací dokumentaci z roku 1949. Již v tomto dokumentu je zanesen návrh 

dopravní obsluhy sídla kapacitními komunikacemi a s tím spojený rozvoj bydlení. V ÚPO z roku 1998 

je znovu západní okraj J. Hradce navrhován pro výstavbu objektů pro bydlení včetně návrhu dopravního 

systému a jeho napojení na stávající komunikační síť.  

V souladu s ÚPO jsou realizovány objekty bydlení, včetně objektu podatele. Popsaný koncepční směr 

je tedy postupně naplňován výstavbou v zastavitelných plochách.  

„Z“ jsou plochy zastavitelné, tedy plochy, kde je ÚP vyřešen zábor ZPF a další požadavky dotčených 

orgánů v podrobnosti územního plánu. Plochy „R“ jsou plochy rezervy, tedy plochy, které jsou 

vymezeny ÚP jako rezerva a jejich zastavitelnost je třeba řešit změnou ÚP, která by řešila požadavky 

dotčených orgánů včetně záborů ZPF.  

Zprávou o uplatňování a z toho vyplývající změnou č. 1 nebude měněna dopravní a urbanistická 

koncepce.  

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět uvedenému podnětu v žádném bodě.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 1 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_027_JH_Drnek 
 

Podal: 
Tomáš Drnek, Karla Čapka 351, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
15. 12. 2017; VÚP/64904/17 

Pozemky; katastrální území: 
Celý západní okraj J. H.; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Žádá o zrušení výstavby a s tím související přivádění dopravy do západní části J. Hradce. Usiluje o 

záchranu přírodního rázu západní části J. Hradce atd. Požaduje vypustit následující lokality Z312, Z493, 

Z39, Z36, Z38, Z33, Z32, Z34, R24, R23, Z313, R29, R28, R27, R26, R30, Z315, Z316, Z317, Z309, 

Z464. – naprosto shodný podnět s I_015. 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Rozvoj zástavby v západní části J. Hradce je v souladu s urbanistickou koncepcí J. Hradce, která je 

pochycena již v územně plánovací dokumentaci z roku 1949. Již v tomto dokumentu je zanesen návrh 

dopravní obsluhy sídla kapacitními komunikacemi a s tím spojený rozvoj bydlení. V ÚPO z roku 1998 

je znovu západní okraj J. Hradce navrhován pro výstavbu objektů pro bydlení včetně návrhu dopravního 

systému a jeho napojení na stávající komunikační síť.  

V souladu s ÚPO jsou realizovány objekty bydlení, včetně objektu podatele. Popsaný koncepční směr 

je tedy postupně naplňován výstavbou v zastavitelných plochách.  

„Z“ jsou plochy zastavitelné, tedy plochy, kde je ÚP vyřešen zábor ZPF a další požadavky dotčených 

orgánů v podrobnosti územního plánu. Plochy „R“ jsou plochy rezervy, tedy plochy, které jsou 

vymezeny ÚP jako rezerva a jejich zastavitelnost je třeba řešit změnou ÚP, která by řešila požadavky 

dotčených orgánů včetně záborů ZPF.  

Zprávou o uplatňování a z toho vyplývající změnou č. 1 nebude měněna dopravní a urbanistická 

koncepce.  

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět uvedenému podnětu v žádném bodě.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 1 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_028_JH_Drnek 
 

Podal: 
Tomáš Drnek, Karla Čapka 351, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
15. 12. 2017; VÚP/64905/17 

Pozemky; katastrální území: 
Z313; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Žádá o vymazání záměru Z313 v ÚP J. Hradec, zejména záměru výstavby jakékoliv komunikace 

v koridoru Z313.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Rozvoj zástavby v západní části J. Hradce je v souladu s urbanistickou koncepcí J. Hradce, která je 

pochycena již v územně plánovací dokumentaci z roku 1949. Již v tomto dokumentu je zanesen návrh 

dopravní obsluhy sídla kapacitními komunikacemi a s tím spojený rozvoj bydlení. V ÚPO z roku 1998 

je znovu západní okraj J. Hradce navrhován pro výstavbu objektů pro bydlení včetně návrhu dopravního 

systému a jeho napojení na stávající komunikační síť.  

Tento požadavek byl uplatněn i při pořizování ÚP. Uvedená komunikace je podstatná pro navazující 

výstavbu, je přístupem k zadním traktům stávajících objektů, kde je komunikace dle ústního vyjádření 

bydlících zejména v bytových domech velmi důležitá, je nezbytná pro přístup ke stávajícímu vedení el. 

en.  

Zprávou o uplatňování a z toho vyplývající změnou č. 1 nebude měněna dopravní a urbanistická 

koncepce.  

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět uvedenému podnětu.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 1 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_029_JH_Gardon INT  
 

Podal: 
Klára Čejková, jednatelka společnosti, Pražská 104/II, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
18. 12. 2017; VÚP/65009/17 

Pozemky; katastrální území: 
1490/14, 1497/1, 1497/3, 1497/4, 1497/5, 1497/6, 1498/1, 1498/4 a 1510/2; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Uvedené pozemky jsou ÚP zahrnuty do ploch VS – plochy smíšené výrobní. Podatel žádá o ponechání 

v plochách VS, ale rozšířit o možnost využití pro výstavbu bytů, RD nebo komerčních prostor.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pořizovatel telefonicky vyzval paní jednatelku k doplnění podnětu, tedy zejména zkonkretizování 

požadavku. Není v možnostech územně plánovací dokumentace zahrnout do jedné plochy současně 

bydlení, komerční využití a smíšenou výrobu. Žádost o doplnění byla dne 2. 1. 2018 po telefonické 

domluvě zaslána i e-mailem, který je přiložen k podnětu. Podnět byl doplněn o požadavek pozemky p. 

č. 1498/1, 1498/4 a 1510/2 zahrnout do ploch bydlení v bytových domech. Ostatní ponechat pro výrobu 

smíšenou.  

Pořizovatel doporučuje prověřit podnět změnou. Vzhledem ke stávajícímu využití a požadavku rozvoje 

území je navrženo následující řešení: 

Pozemky p. č. 1510/1, 1510/2 a 1498/4 budou zahrnuty do ploch PV – veřejné prostranství, na pozemku 

p. č. 1498/4 je stávající parkoviště (parkoviště v tomto místě je v souladu s dopravní koncepcí, která je 

postupnou realizací ploch naplňována), část tohoto pozemku a část p. č. 1510/2 slouží jako průchod 

mezi ulicemi Jakubská. Pozemek p. č. 1498/1 bude zahrnut do ploch SM, které umožňují realizaci jak 

RD, tak bytových domů. Zbývající pozemky areálu zůstanou v plochách VS, podle dosavadního 

zařazení a podnětu.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 7 – 0 – 2 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Vyjádření Ministerstva kultury (č. j. VÚP/31365/19 ze dne 11.6.2019) – pozemky určené k prověření 

se nachází na území OP památkové rezervace, jehož ochrana je deklarována na základě zákona č. 

20/1987 Sb.. předmětná lokalita se nachází na mírném návrší západně od MPR a výrazně se podílí na 

vizuálních vazbách ve vztahu k památkové rezervaci.  

– změnou č. 1 bude při návrhu řešení areálu OP MPR zohledněno.  

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_030_Buk_Štundl  
 

Podal: 
Jan Štundl, Buk 93, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
18. 12. 2017; VÚP/65387/17 

Pozemky; katastrální území: 
3650/1; k. ú. Buk u J. Hradce 

 

Znění podnětu: 
Požaduje uvedený pozemek zahrnout do ploch umožňujících bytovou výstavbu, tedy zahrnout do ploch 

bydlení či smíšené obytné.   

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemky navazují na zastavěné území a na plochy SV – bydlení smíšené venkovské. Dostupná je 

dopravní i technická infrastruktura. Jde o pozemek ležící v I. třídě ochrany ZPF.  

Pořizovatel doporučuje pověřit změnou možnost zahrnutí pozemků do ploch SV.  

 
Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 9 – 0 – 0 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_031_JH_Frank  
 

Podal: 
Karel Frank, Otín 7, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
20. 12. 2017; VÚP/65751/17 

Pozemky; katastrální území: 
2423/43, 2423/42, 2423/151, 2423/149, 2423/150, 2423/147, 2423/148; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Požaduje pozemky p. č. 2423/43 a 2423/42 zahrnout do ploch OK a zbývající pozemky do ploch BH.   

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
V současné době jsou pozemky včetně budov zahrnuty do ploch OV – občanské vybavení veřejné, avšak 

k tomuto účelu jsou dlouhodobě nevyužívané. Záměrem majitele je vybudovat na větší části bytový dům 

a zbývající využít komerčně.  

Pořizovatel prověřit změnou, vzhledem k okolní zástavbě a k podmínkám využití ploch s rozdílným 

způsobem využití, které vyplývají z ÚP doporučuje pořizovatel celý areál zahrnout do ploch BH – 

bydlení hromadné. V areálu je i dostatečný prostor pro parkovací místa.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: výbor pro ÚP doporučuje, oproti doporučení pořizovatele, podnět 

rozdělit do dvou bodů: 

1) plochu OV rozdělit na plochy OK a BH tak jak bylo v podnětu předloženém panem Frankem: 

6 – 1 – 2 

2) všechny plochy, kde bude prověřena jejich změna na plochy BH, vymezit jako plochy 

přestavby, zpracovatel jednotlivé plochy posoudí a navrhne vzhledem k okolní zástavbě jejich 

plošnou a výškovou regulaci: 7 – 0 – 2 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_032_JH_Koudelkovi 
 

Podal: 
Pavel a Jana Koudelkovi, Na Palici 390/IV, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
20. 12. 2017; VÚP/65759/17 

Pozemky; katastrální území: 
Z313; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Žádají o vymazání záměru Z313 v ÚP J. Hradec, zejména záměru výstavby jakékoliv komunikace 

v koridoru Z313.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Rozvoj zástavby v západní části J. Hradce je v souladu s urbanistickou koncepcí J. Hradce, která je 

pochycena již v územně plánovací dokumentaci z roku 1949. Již v tomto dokumentu je zanesen návrh 

dopravní obsluhy sídla kapacitními komunikacemi a s tím spojený rozvoj bydlení. V ÚPO z roku 1998 

je znovu západní okraj J. Hradce navrhován pro výstavbu objektů pro bydlení včetně návrhu dopravního 

systému a jeho napojení na stávající komunikační síť.  

Tento požadavek byl uplatněn i při pořizování ÚP. Uvedená komunikace je podstatná pro navazující 

výstavbu, je přístupem k zadním traktům stávajících objektů, kde je komunikace dle ústního vyjádření 

bydlících zejména v bytových domech velmi důležitá, je nezbytná pro přístup ke stávajícímu vedení el. 

en.  

Zprávou o uplatňování a z toho vyplývající změnou č. 1 nebude měněna dopravní a urbanistická 

koncepce.  

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět uvedenému podnětu.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 1 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_033_JH_Koudelková 
 

Podal: 
Jaroslava Koudelková, Nežárecká 66/V, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
20. 12. 2017; VÚP/65761/17 

Pozemky; katastrální území: 
Z313; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Žádá o vymazání záměru Z313 v ÚP J. Hradec, zejména záměru výstavby jakékoliv komunikace 

v koridoru Z313.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Rozvoj zástavby v západní části J. Hradce je v souladu s urbanistickou koncepcí J. Hradce, která je 

pochycena již v územně plánovací dokumentaci z roku 1949. Již v tomto dokumentu je zanesen návrh 

dopravní obsluhy sídla kapacitními komunikacemi a s tím spojený rozvoj bydlení. V ÚPO z roku 1998 

je znovu západní okraj J. Hradce navrhován pro výstavbu objektů pro bydlení včetně návrhu dopravního 

systému a jeho napojení na stávající komunikační síť.  

Tento požadavek byl uplatněn i při pořizování ÚP. Uvedená komunikace je podstatná pro navazující 

výstavbu, je přístupem k zadním traktům stávajících objektů, kde je komunikace dle ústního vyjádření 

bydlících zejména v bytových domech velmi důležitá, je nezbytná pro přístup ke stávajícímu vedení el. 

en.  

Zprávou o uplatňování a z toho vyplývající změnou č. 1 nebude měněna dopravní a urbanistická 

koncepce.  

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět uvedenému podnětu. 

  

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 1 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_034_JH_Břeských 
 

Podal: 
Antonín a Pavel Břeských, Krásného 337/1, Praha – Veleslavín 

Doručeno; č. j.:  
21. 12. 2017; VÚP/65957/17 

Pozemky; katastrální území: 
4174/3 a 4174/2; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Žádají o zahrnutí uvedených pozemků do ploch umožňujících bydlení různých forem, nejlépe smíšeného 

charakteru.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Jde o pozemky na I. třídě ochrany ZPF. Pozemky nenavazují na zastavěné území. Zastavitelnost 

uvedených pozemků nerespektuje současnou urbanistickou koncepci uvedenou v územně plánovací 

dokumentaci. Jejich zastavitelnost je omezena hranicí 50m od okraje lesa a nadzemním vedením VN.   

Pořizovatel doporučuje prověřit změnou. 

 
Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 3 – 4 – 2 – hlasováním 

nebylo přijato žádné doporučení. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením pořizovatele 
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I_035_JH_Čejka, Gončarukovi 
 

Podal: 
Alexandr a Jana Gončarukovi, Otín 86, J. Hradec 

Martin Čejka, Denisova 1348, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
21. 12. 2017; VÚP/65845/17 

Pozemky; katastrální území: 
4031/7; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Žádají o zahrnutí uvedeného pozemku do ploch ZZ – zeleň zahrad a sadů.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedený pozemek navazuje na zastavěné území – lokalita tří rodinných domů. Jde o prostor mezi RD a 

lesem, který je zahrnut do ploch NK, tedy není možné ani oplocení. Zahrnutím do ploch ZZ by bylo 

možné oplotit, avšak nebude možné umísťovat chaty a podobné objekty. Limitem využití pozemku je 

také hranice 50m od okraje lesa.  

Pořizovatel doporučuje prověřit podnět změnou.   

 

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 9 – 0 – 0 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_036_JH_Jelínek 
 

Podal: 
Vít Jelínek, Jakubská 366/IV, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
22. 12. 2017; VÚP/66143/17 

Pozemky; katastrální území: 
3110/3; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Jako vlastník pozemku žádá o směnu části svého pozemku za část pozemku sousedícího p. č. 3110/2, 

který je majetkem města. Takto vzniklý pozemek požaduje zařadit do ploch pro bydlení.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemek p. č. 3110/3 v k. ú. J. Hradec byl při pořizování ÚP vymezen jako zastavitelná plocha Z170. 

Na základě stanoviska orgánu památkové péče byla plocha Z170 po 1. veřejném projednání (konané 

dne 6.9.2011) vypuštěna. 2. veřejné projednání o upraveném návrhu ÚP se konalo 24.11.2011, plocha 

Z170 zde vymezena nebyla. Pan Jelínek v řádném termínu podal námitku, které nebylo vyhověno.  

7.12.2011 odložila RM předložený materiál návrhu ÚP a změnila program 13. zasedání ZM, kdy 

vyřadila bod č. 17 – vydání ÚP Jindřichův Hradec. 1.1.2012 nabyla účinnosti tzv. velká novela 

stavebního zákona, která významně pozměnila nejen proces pořizování územně plánovacích 

dokumentací, ale i jiné § zejména §102 odst. 2 stavebního zákona. Také došlo ke změně pořizovatele. 

Vzhledem k trvajícím požadavkům veřejnosti i zastupitelů města, došlo k významným úpravám návrhu 

ÚP, které si vyžádaly opakované společné jednání (konalo se 15.4.2013). Pan Jelínek v zákonem 

stanovené lhůtě uplatil požadavek, že nadále trvá na vymezení plochy Z170. Pořizovatel si vyžádal 

konzultační vyjádření NPÚ a GŘ NPÚ, kteří doporučili plochu Z170 nevymezovat. Toto stanovisko 

bylo opět potvrzeno dotčeným orgánem MK ze dne 21. 10. 2013. Na základě tohoto stanoviska a 

doporučení byla plocha Z170 definitivně z návrhu vypuštěna. Tento fakt byl potvrzen dotčenými orgány 

i zastupitelstvem města vydáním ÚP 29. 1. 2014. 

V souladu s §4 odst. 4 stavebního zákona je dotčený orgán vázán svým předchozím stanoviskem. 

Nedošlo ke změně podmínek, za kterých toto stanovisko bylo uplatněno, proto je nadále platné.  

Kostel sv. Jakuba včetně přilehlého parku je ohraničen pěšími cestami, je tak utvořen ucelený prostor 

veřejné zeleně s kulturní památkou. Vymezení plochy Z170 v jakékoli podobě by zasáhl do tohoto 

uceleného prostoru, vzhledem k tomu, že se pozemek p. č. 3110/3 nachází mezi jednou z pěších cest a 

samotným parkem.  

Návrh na směnu pozemků nelze řešit změnou ÚP.  

Pořizovatel na základě výše uvedeného stručného shrnutí dosavadních kroků k vymezení plochy Z170 

nedoporučuje plochu Z170 znovu vymezit a nedoporučuje tento požadavek řešit změnou.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 18. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 1 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_037_JH_Rathouská 
 

Podal: 
Jana Rathouská, Otín 142, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
27. 12. 2017; VÚP/66352/17 

Pozemky; katastrální území: 
1521/1; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Požaduje vyjmutí uvedeného pozemku z ploch požadujících zpracování územní studie.   

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Součástí požadavků vyplývajících ze zprávy o uplatňování je posouzení všech ploch s podmínkou 

zpracování územní studie a případné vypuštění některých. 

Pořizovatel doporučuje následující řešení: vzhledem ke konfiguraci terénu, bezprostřední blízkosti 

kulturní památky a složité možnosti napojení zejména na dopravní infrastrukturu, je nezbytné lokalitu 

řešit podrobnější dokumentací. Podmínkou využití ploch P7 a P9 zůstane zpracování územní studie. 

Pozemek p. č. 1513/3 bude zahrnut do stabilizovaných ploch SM, podle stávajícího stavu. Pro zbývající 

část P4 zůstane podmínkou využití zpracování územní studie spolu s P7 a P9 – bude zpracována jedna 

studie. 

 

Podmínka zpracování územní studie již není aktuální – marným uplynutím doby pro její zpracování 

(lhůta 5ti let uplynula v únoru 2019). 

  



Příloha č. 1 Podněty veřejnosti ke změně č. 1 Změna č. 1 ÚP JH 

Stránka 42 z 81 

 

I_038_JH_Hesounovi 
 

Podal: 
Pavel a Pavla Hesounovi, Řečička 784/III, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
28. 12. 2017; VÚP/66487/17 

Pozemky; katastrální území: 
1101/2, 1084/2; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Požadují již opakovaně tyto pozemky zahrnout do ploch umožňujících realizaci rodinného domu. 

V podnětu odůvodňují svůj požadavek.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Manželé uplatnili tento požadavek již při zpracovávání návrhu ÚP. Na základě stanoviska MK ze dne 

11.11.2011 a opakovaně 13.5.2013 je zastavitelnost uvedených pozemků nepřípustná.   

V souladu s §4 odst. 4 stavebního zákona je dotčený orgán vázán svým předchozím stanoviskem. 

Nedošlo ke změně podmínek, za kterých toto stanovisko bylo uplatněno, proto je nadále platné.  

Nadále zůstává aktuální studie zpracovaná v roce 1999 Ing. arch. Čílou, tato studie je zapsána do 

evidence územně plánovací činnosti.  

Pořizovatel nedoporučuje uvedené pozemky změnou zahrnout do zastavitelných ploch.  

 

Hlasování výboru pro územní plán 18. 3. 2019: výbor doporučuje tento podnět znovu prověřit změnou: 

9 – 0 – 0 – tzn. výbor nepodpořil doporučení pořizovatele. 

Vyjádření Ministerstva kultury (č. j. VÚP/31365/19 ze dne 11.6.2019) – požadují respektovat 

názor z předchozích stanovisek MK, které MK uplatnilo při zpracování ÚP (č. j. MK 

60907/2011 Opp ze dne 22. 11. 2011 a č. j. MK 23691/2013 Opp ze dne 13. 5. 2013), kde 

výslovně zamítá vyhovět výše uvedenému podnětu.  

- změnou č. 1 nebude podnět řešen.   

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením pořizovatele a 

stanoviskem MK 
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I_039_JH_Maryška 
 

Podal: 
Roman Maryška, Stará Cesta 1342/II, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
29. 12. 2017; VÚP/66624/17 

Pozemky; katastrální území: 
2655/23; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Požaduje pozemek zahrnout do ploch SM.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Jde o jeden z pozemků, který je ÚP zahrnut do ploch T – technická infrastruktura. Tato plocha již 

dlouhodobě nevyhovuje podmínkám daným ÚP, proto bude změnou ÚP prověřena možnost 

přerozdělení plochy T do ploch smysluplných a v dnešních podmínkách využitelných. 

Pořizovatel doporučuje následující návrh řešit změnou: 

Pozemek p. č. 2655/39 (dle předloženého podnětu) bude zahrnut do ploch SM. Pozemek p. č. 2655/1 a 

část pozemku p. č. 2655/21 včetně budov na p. č. 2656 a 2655/24 budou zahrnuty do ploch OK, tak aby 

utvořily kompaktní celek plochy OK. Zbývající část T bude zahrnuta do ploch VS. zároveň bude 

ponechán dostatečný prostor podél vodního toku pro realizaci cyklistické trasy (požadavek Města).  

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 7 – 0 – 0 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_040_JH_Kukačka 
 

Podal: 
Martin Kukačka, Jakubská 293/IV, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
3. 1. 2018; VÚP/336/18 

Pozemky; katastrální území: 
Z33, Z32, Z38; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Doplnit podmínku k ploše Z33 – podmínka zokruhování komunikačního napojení pro motorovou 

dopravu vybudováním komunikace Z34 a vybudováním alespoň jedné komunikace na ulici pražskou 

Z312 nebo Z493. Obdobnou podmínku doplnit k plochám Z32 a Z38. důvodem je kromě přetížené ulice 

Bratrské také aktuálně zhoršená dopravní situace v ulici Mlýnské. 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Zastavitelné plochy Z32, Z33 a Z38 jsou plochy vymezené v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje 

sídla. Zejména plocha Z33 byla několikrát řešena se stavebním úřadem, bylo zpracováno několik studií 

apod. Majitelé konají na základě podmínek daných ÚP, které výše navrhované zokruhování neukládají. 

To platí i pro plochy Z32 a Z38.  

Pořizovatel doporučuje: podmínkou pro využití území ploch Z309, Z316, Z317, Z38 a Z32 včetně 

souvisejících PV bude zpracování územní studie, která zejména navrhne kapacitní dopravní napojení do 

stávajícího dopravního systému, s přednostním využitím ploch Z312 nebo Z493.   

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: výbor doporučuje zpracování územní studie, která prověří plochy 

Z312 a Z493. Podnět nedoporučuje řešit změnou č. 1 ÚP: 7 – 0 – 1 - tzn. výbor nepodpořil doporučení 

pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 

 

 

  



Příloha č. 1 Podněty veřejnosti ke změně č. 1 Změna č. 1 ÚP JH 

Stránka 45 z 81 

 

I_041_Otín_Strachota 
 

Podal: 
Jiří Strachota, Vajgar 698, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
3. 1. 2018; VÚP/337/18 

Pozemky; katastrální území: 
3382; k. ú. Otín  

 

Znění podnětu: 
Požaduje pozemek zahrnout do ploch umožňujících výstavbu rodinného domu.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemek je dle ÚP zahrnut do ploch NK – krajinná zeleň. Pozemek je situován mezi dvě vodní plochy, 

je ve velmi svažitém těžko přístupném sklonu. Je nemožné vyhovět znění §55 odst. 4 stavebního zákona, 

který požaduje další zastavitelné plochy vymezit změnou územního plánu pouze na základě prokázání 

potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. V sídle Otín je velké množství doposud nevyužitých 

zastavitelných ploch a pro vymezení dalších není relevantní důvod, resp. veřejný zájem.  

Pořizovatel nedoporučuje podnět prověřit změnou.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 7 – 0 – 1 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_042_JH_Zemanová 
 

Podal: 
Markéta Zemanová, Vajgar 705, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
3. 1. 2018; VÚP/432/18 

Pozemky; katastrální území: 
3753/1; k. ú. J. Hradec  

 

Znění podnětu: 
Požaduje změnit podmínky prostorového uspořádání z doposud možných 36m2, na 150m2. 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemek je součástí kolonie převážně rekreačních chat. Při pořizování ÚP byla podmínka – 36m2 dlouze 

diskutována a odsouhlasena. Jde o plochy rekreační nikoli trvalého bydlení.   

Pořizovatel nedoporučuje změnu dle podnětu.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 7 – 0 – 1 – tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_043_JH_JH Comp 
 

Podal: 
JH Comp s.r.o., U Nádraží 1140/II, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
2. 1. 2018; VÚP/67/18 

Pozemky; katastrální území: 
2423/104; k. ú. J. Hradec  

 

Znění podnětu: 
Požadují změnu z ploch OK na plochy pro bytovou výstavbu. Současný objekt je komerčního 

charakteru, ale do budoucna uvažují o zvýšení objektu o dvě patra, na výškovou úroveň okolních 

panelových domů, a využití pro byty.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Objekt je na okraji sídliště U Nádraží a v současné době je převážně komerčně využíván. Majitel však 

uvažuje o nástavbě na výškovou úroveň okolních bytových domů a využití pro byty. Podnětem je však 

řešeno zařazení pozemku do plochy BH, nikoli zvýšení objektu, to je přípustné již dle současného 

využití. Podatel požaduje zahrnutí pozemku do ploch BH – hromadné bydlení.  

Pořizovatel doporučuje podnět prověřit změnou.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 3 – 0 – 5 – hlasováním 

nebylo přijato žádné doporučení. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením pořizovatele 
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I_044_JH_P atelier  
 

Podal: 
P atelier, s.r.o., Nádražní 249/II, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
2. 1. 2018; VÚP/68/18 

Pozemky; katastrální území: 
1722/1; k. ú. J. Hradec  

 

Znění podnětu: 
Požadují změnu části pozemku, který byl oddělen geometrickým plánem o výměře 298m2, kterou má 

podatel v nájmu. Tento pozemek je dle ÚP v plochách PV, požadavek je na změnu uvedené části 

pozemku na plochu SV.   

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Jde o malou část pozemku 1722/1 navazující na stávající plochy SV. Tuto část má podatel v nájmu. Část 

je oddělena geometrickým plánem, který však není zanesen v KN.  

Pořizovatel nedoporučuje podnět prověřit změnou, vzhledem k potřebám Města a požadavku na 

rozšíření plochy P54 na celý pozemek p. č. 1722/1. 

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 7 – 1 – 0 - tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_045_JH_Pekárek  
 

Podal: 
Ondřej Pekárek, Donská 245/14, Praha 10 

Doručeno; č. j.:  
2. 1. 2018; VÚP/69/18 

Pozemky; katastrální území: 
3959/202; k. ú. J. Hradec  

 

Znění podnětu: 
Žádají o změnu využití plochy p. č. 3959/202 z OK na plochu smíšeného bydlení SM, nají záměr 

přestavby stávajícího objektu na bytový dům.    

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Jde o bývalý komerční objekt na sídlišti Pod kasárny. O komerční využití se pokoušelo několik majitelů. 

Při realizaci bytového domu bude třeba respektovat okolní zástavbu zejména hmotou a výškou nového 

objektu. Podnět je podán pouze na pozemek, který je pod stávajícím objektem. Realizace bytového 

domu si vyžádá potřebu tvorby parkovacích míst, pro které není v blízkém okolí prostor.  

Pořizovatel nedoporučuje podnět prověřit změnou.  

 

Podnět již není aktuální, došlo ke změně majitele, který podal nový podnět (I_057_JH_JH Služby v.o.s.).  
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I_046_JH_BENE DOMUS  
 

Podal: 
BENE DOMUS s.r.o., Jiráskova 1424, Poděbrady 

Doručeno; č. j.:  
2. 1. 2018; VÚP/72/18 

Pozemky; katastrální území: 
2423/118, 2423/127; k. ú. J. Hradec  

 

Znění podnětu: 
Žádají o změnu využití pozemků z OK na plochy smíšené obytné SM, mají záměr realizace bytového 

domu.   

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Jde o bývalý komerční objekt na sídlišti U nádraží. Majitel má zájem objekt a část pozemku p. č. 

2423/127 využít pro realizaci bytového domu. Objekty je třeba realizovat s ohledem na okolní zástavbu, 

zejména hmotou a výškou. Pozemky jsou z většiny zastavěny stavbami a není dostatečný prostor pro 

parkování. Vzhledem k potřebám Města a k situování pozemků je vhodnější zahrnutí do ploch OV, 

s využitím např. pro dům seniorů apod.  

Pořizovatel doporučuje podnět prověřit změnu z ploch OK na plochy OV.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: výbor požaduje vyhovět podnětu a změnou č. 1 změnit plochu 

OK na SM: 3 – 3 – 2 – hlasováním nebylo přijato žádné doporučení. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením pořizovatele 
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I_047_JH_AK Nutilová  
 

Podal: 
JUDr. Helena Nutilová, Ph. D., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 

Doručeno; č. j.:  
3. 1. 2018; VÚP/237/18 

Pozemky; katastrální území: 
3067, 3068/39; k. ú. J. Hradec  

 

Znění podnětu: 
Požaduje vyjmutí pozemků pana Bláhy z ploch veřejného prostranství. Údajně jde o porušení práv a 

svobod navrhovatele, podepřených o Listinu základních práv a svobod. 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedené pozemky byly ÚPO z roku 1998 zahrnuty do ploch veřejné zeleně a byla vymezena i 

komunikace jako přístup k zahrádkářské kolonii. Změnou ÚPO bylo panu Bláhovi umožněno postavit 

si RD na pozemku 3068/39, druhý pozemek zůstal v plochách veřejné zeleně, včetně pozemku 3068/41 

i po této změně (č. 16 a doplnění č. 20). Vždy byl vymezen dostatečný veřejný prostor pro komunikaci. 

Tento stav byl respektován při pořizování ÚP, námitka pana Bláhy uplatněná k návrhu ÚP byla 

zamítnuta. Ve sledovaném období se pan Bláha dotazoval na možnou změnu ÚP, byl upozorněn na 

legislativní požadavky, pokud by podal návrh na změnu, a nebo byl upozorněn na legislativní potřebu 

zpracování zprávy a možnost uplatnit podnět. Tohoto kroku využil a podnět podal I_003. Změnou ÚP 

bude prověřena možnost zahrnout část pozemku 3067 do ploch bydlení, ovšem nadále zůstane 

vymezeno dostatečné veřejné prostranství pro přístupovou komunikaci k zahrádkářské kolonii a musí 

být umožněn přístup ke sloupu el. en.  

V současné době pan Bláha fyzicky zatarasil přístupovou cestu k zahrádkářské kolonii (umístěním 

betonových bloků). Stížnosti majitelů zahrádek řešilo jak město, tak odbor dopravy, který nařídil 

odstranění stavby a toto rozhodnutí mu bylo potvrzeno i krajským úřadem. Umístěním bloků si pan 

Bláha znemožnil přímý přístup ke svému objektu a v současné době jezdí kolem zahrádkářské kolonie, 

přímo z ulice Pražské po hrázi rybníka, která patří panu Františku Zajícovi. Také tedy využívá soukromý 

pozemek jako veřejně přístupnou komunikaci. To si protiřečí s argumentací paní advokátky. Dále pan 

Bláha znehodnotil část LBK42 oplocením a výstavbou rybníka.  

Pořizovatel doporučuje podnět prověřit změnou, avšak nadále zůstane dostatečný prostor pro veřejnou 

komunikaci.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: výbor pro územní plán nesouhlasí s vyhověním požadavku pana 

Bláhy. Pozemky p. č. 3067 a 3068/39 zůstanou v ploše veřejného prostranství. Z důvodu nedořešených 

vztahů k veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku: 7 – 0 – 0 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_048_JH_Kadlecová  
 

Podal: 
Markéta Kadlecová, U Nemocnice 889/III, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
3. 1. 2018; VÚP/451/18 

Pozemky; katastrální území: 
3335/12, 3335/13, 3335/14; k. ú. J. Hradec  

 

Znění podnětu: 
Požaduje vyjmutí z ploch R30 a zařazení do ploch BI – bydlení individuální. 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedené pozemky jsou ÚP zahrnuty do ploch rezervy pro izolační zeleň. Přes pozemky vede plynovod 

včetně OP a BP. Pozemky nenavazují na zastavěné území ani na zastavitelné plochy pouze na plochy 

rezerv pro bydlení. Šlo by tedy o nově vymezenou zastavitelnou plochu vymezenou na plochách I. třídy 

ochrany ZPF.  

Pořizovatel nedoporučuje řešit podnět změnou.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 - tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 

 

  



Příloha č. 1 Podněty veřejnosti ke změně č. 1 Změna č. 1 ÚP JH 

Stránka 53 z 81 

 

I_049_H. Žďár_Wedlovi  
 

Podal: 
Bohuslav a Ewa Jozefa Wedlovi, Vajgar 664, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
4. 1. 2018; VÚP/850/18 

Pozemky; katastrální území: 
55/1; k. ú. Horní Žďár  

 

Znění podnětu: 
Požadují část pozemku kolem stávající chaty zahrnout do ploch pro rekreaci a zahrádkaření.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Na pozemku je umístěna stávající chata, která je včetně pozemku kolem zahrnuta do ploch ZI – izolační 

zeleň. Pozemek je částečně zasažen záplavovým územím a aktivní zónou záplavového území.   

Pořizovatel doporučuje řešit podnět změnou, doporučuje chatu a část pozemku mimo záplavové území 

zahrnout do ploch RZ.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 7 – 0 – 1 - tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_050_JH_Svobodných 
 

Podal: 
Jan a Bronislava Svobodných, Nádražní 287/II, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
4.1.2018; VÚP/851/18 

Pozemky; katastrální území: 
3065; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Majitelé uvedeného pozemku požadují jeho zařazení do ploch pro rekreaci, aby bylo možné realizovat 

chatku a zázemí pro volnočasové aktivity.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemek je v plochách ZZ – zeleň zahrad a sadů, kde není možná realizace staveb pro rekreaci. Uvedený 

pozemek přímo navazuje na zahrádkářskou kolonii, která je ÚP zahrnuta do ploch RZ, kde je možná 

realizace objektu – chatky do 36m2.  

Pořizovatel vzhledem k dalším požadavkům na změnu z ploch ZZ na plochy RZ v tomto území 

doporučuje prověřit změnou zahrnutí všech ploch ZZ v této lokalitě do ploch RZ.   

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 7 – 0 – 0 - tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_051_H. Žďár_Řezka  
 

Podal: 
Vratislav Řezka, Člunek 91 

Doručeno; č. j.:  
5. 1. 2018; VÚP/1020/18 

Pozemky; katastrální území: 
51/6, 51/7; k. ú. Horní Žďár  

 

Znění podnětu: 
Požadují horní část uvedených pozemků, kterou zaváží, zhutňují a udržují, zahrnout do ploch 

umožňujících realizaci rekreačního objektu. 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemky jsou v ÚP zahrnuty do ploch ZZ, z větší části jsou v záplavovém území a aktivní zóně 

záplavového území Nežárky. Stejný podnět podal i soused pan Wedl.  

Pořizovatel doporučuje řešit podnět změnou, část pozemků mimo záplavové území zařadit do RZ.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele:  7 – 0 – 1 - tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_052_H. Žďár_Šohajová  
 

Podal: 
Martina Šohajová, Sládkova 304/II, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
5. 1. 2018; VÚP/1051/18 

Pozemky; katastrální území: 
79/5; k. ú. Horní Žďár  

 

Znění podnětu: 
Požaduje pozemek zahrnout do ploch SV nebo alespoň zrušit podmínku prostorového uspořádání výška 

6m a zastavěná plocha 36m2. 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Při pořizování ÚP byla tato podmínka mnoho diskutována a odsouhlasena. Jde o plochy rekreační nikoli 

trvalého bydlení. Vzhledem k tomu, že jde o lokalitu RZ není koncepční měnit jeden pozemek na plochy 

SV. 

Pořizovatel nedoporučuje řešit změnou  

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3.2 019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 - tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_053_Buk_Tejčka  
 

Podal: 
Karel Tejčka, U Nádraží 733/II, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
5. 1. 2018; VÚP/1130/18 

Pozemky; katastrální území: 
3195; k. ú. Buk u J. Hradce  

 

Znění podnětu: 
Požaduje část uvedeného pozemku zahrnout do ploch SV a další část tohoto pozemku také zahrnout do 

ploch SV nebo RR nebo Rx. 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Při pořizování ÚP byly požadavky pana Tejčky řešeny a jeho požadavkům bylo vyhověno vymezením 

zastavitelné plochy SV (Z166) v maximální možné míře vzhledem k nadzemnímu vedení el. en. včetně 

OP. Pozemek je na III. třídě ochrany ZPF a jsou zde provedeny meliorace. Sídlo Buk má vymezeno 

několik zastavitelných ploch, pro plochy na západním okraji jsou dokonce zpracovány územní studie. 

Většina těchto ploch není doposud využita. V souladu se zněním §55 odst. 4 stavebního zákona, není 

možné prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch v dotčené lokalitě.  

Pořizovatel nedoporučuje řešit změnou  

 

Pan Tejčka uplatnil (dne 9. 5. 2018) v souladu s §47 stavebního zákona připomínku, ve které požaduje, 

rozšíření plochy smíšené venkovské zástavby k bydlení na pozemku p. č. 3195 do úrovně průsečíku 

hranice parcely a ochranného pásma vysokého napětí a dále její rozšíření jihozápadním směrem, 

případně zástavby rodinné rekreace nebo rekreace se specifickým využitím.  

Vzhledem k výše uvedenému důvodu nevyhovění podnětu, který zůstává nadále aktuální, nebude 

vyhověno ani připomínce uplatněné v souladu s §47 stavebního zákona.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 2 – 2 – 4 – hlasováním 

nebylo přijato žádné doporučení. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením pořizovatele 
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I_054_JH_Kopecký  
 

Podal: 
Petr Kopecký, Anglická 1256/II, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
5. 1. 2018; VÚP/1048/18 

Pozemky; katastrální území: 
935/1; k. ú. J. Hradec  

 

Znění podnětu: 
Požaduje pozemek zahrnout do ploch určených pro bydlení v RD. 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedený pozemek je součástí plochy ZZ – zeleň zahrad a sadů, jde o plochu tvořenou několika 

navazujícími pozemky. Současně jde o významné plochy sídelní a příměstské zeleně a území zásadního 

významu pro ochranu hodnot. Pozemek navazuje na ochranné pásmo hradu a zámku Jindřichův Hradec 

a zároveň je v území zásadního významu pro ochranu hodnot. V takovém území nesmí stavební činnost 

narušit urbanistické uspořádání a architektonické hodnoty území, nové stavby mohou vznikat pouze 

v historicky doložitelných polohách atd.  

Jde o pozemek situovaný uprostřed významné sídelní zeleně, jeho zahrnutím do zastavitelných ploch by 

došlo k narušení koncepce sídelní zeleně, která je dodržována již v územně plánovací dokumentaci ze 

začátku 20. století.  

Pořizovatel nedoporučuje řešit změnou  

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 6 – 1 – 1 - tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_055_JH_Marešovi 
 

Podal: 
Jiří a Petra Marešovi, U Samotníčku 359/IV, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
8. 1. 2018; VÚP/1259/17 

Pozemky; katastrální území: 
Z313; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Žádají o vymazání záměru Z313 v ÚP J. Hradec, zejména záměru výstavby jakékoliv komunikace 

v koridoru Z313.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Rozvoj zástavby v západní části J. Hradce je v souladu s urbanistickou koncepcí J. Hradce, která je 

pochycena již v územně plánovací dokumentaci z roku 1949. Již v tomto dokumentu je zanesen návrh 

dopravní obsluhy sídla kapacitními komunikacemi a s tím spojený rozvoj bydlení. V ÚPO z roku 1998 

je znovu západní okraj J. Hradce navrhován pro výstavbu objektů pro bydlení včetně návrhu dopravního 

systému a jeho napojení na stávající komunikační síť.  

Tento požadavek byl uplatněn i při pořizování ÚP. Uvedená komunikace je podstatná pro navazující 

výstavbu, je přístupem k zadním traktům stávajících objektů, kde je komunikace dle ústního vyjádření 

bydlících zejména v bytových domech velmi důležitá, je nezbytná pro přístup ke stávajícímu vedení el. 

en.  

Zprávou o uplatňování a z toho vyplývající změnou č. 1 nebude měněna dopravní a urbanistická 

koncepce.  

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět uvedenému podnětu.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 25. 3. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 7 – 0 – 1 - tzn. výbor 

podpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_056_Otín_BORA 
 

Podal: 
BORA spol. s r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4 

Doručeno; č. j.:  
20. 3. 2019; VÚP/15508/19 

Pozemky; katastrální území: 
1128/114; k. ú. Otín u Jindřichova Hradce 

 

Znění podnětu: 
Požadují pozemek p. č. 1128/114 zahrnout do ploch občanského komerčního vybavení – OK. Záměrem 

je realizace veterinární kliniky.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemek je ÚP zahrnut do stabilizované plochy izolační zeleně - ZI. Je příležitostně využíván jako 

odstavná plocha pro motorová osobní vozidla. Izolační zeleň v této lokalitě slouží k odizolování 

stávajících ploch hromadného a individuálního bydlení od stabilizovaných ploch průmyslové výroby – 

VP, včetně fungujícího kulturního centra (pořádání plesů, koncertů apod.). Jakékoli zmenšení plochy 

izolační zeleně, případně její zastavění jakoukoli stavbou s nadzemním podlažím, by mělo negativní 

vliv na stávající bydlení. Zastavění plochy příležitostného parkování objektem by vedlo k přesunu 

tohoto parkování do dalších míst přilehlého sídliště, kde již dnes jsou problémy s parkováním. 

Stabilizovaná plocha průmyslové výroby – bývalá Jitka má vyhlášeno pásmo hygienické ochrany 

(vyznačeno v ÚP), ve kterém se dotčený pozemek nachází.  

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět uvedenému podnětu.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 5 – 1 – 2 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_057_JH_JH Služby v.o.s. 
 

Podal: 
JH Služby v.o.s., Radobyčická 11, Plzeň 

Doručeno; č. j.:  
21. 3. 2019; VÚP/15782/19 

Pozemky; katastrální území: 
3959/202; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Požadují změnu využití pozemku p. č. 3959/202 z ploch občanského komerčního vybavení – OK na 

plochy smíšeného bydlení - SM.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Jedná se o bývalý komerční objekt na sídlišti Pod Kasárny. Objekt je delší dobu nevyužíván. O změnu 

využití žádal dnes již původní majitel pan Pekárek (podnět č. I_045_JH_Pekárek). Původní majitel však 

ve svém záměru neměl vyřešeno parkování, které chtěl řešit v rámci veřejného prostranství. Současný 

majitel hodlá současný objekt odstranit, vystavět nový objekt s  patrem pro parkování osobních vozidel, 

které bude částečně zapuštěno v zemi. Objekt by měl mít celkem tři nadzemní podlaží plus částečně 

zapuštěné podlaží pro parkování.  

Pořizovatel doporučuje pověřit změnou možnost zahrnutí pozemku do ploch SM.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 6 – 0 – 2 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 

  



Příloha č. 1 Podněty veřejnosti ke změně č. 1 Změna č. 1 ÚP JH 

Stránka 62 z 81 

 

I_058_JH_Šenoldovi 
 

Podal: 
Hana a Vlastislav Šenoldovi, Pluhův Žďár 6, Kardašova Řečice 

Doručeno; č. j.:  
4. 4. 2019; VÚP/18182/19 

Pozemky; katastrální území: 
2068/28, 2068/44; k. ú. J. Hradec 

 

Znění podnětu: 
Požadují změnu využití pozemků p. č. 2068/28 a 2068/44 z ploch zeleně zahrad a sadů – ZZ na plochu, 

která by umožňovala realizaci přestavby a rozšíření stávající chaty.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedené pozemky jsou součástí stabilizované plochy zeleně zahrad, která je ÚP vymezena na 

severovýchodním břehu rybníka Vajgar. Tato plocha směrem k ulici Denisova přechází do vymezené 

plochy přestavby pro smíšené bydlení městské – SM. Záměrem žadatelů je přestavba stávající chaty a 

její případné zvětšení. Změnou by bylo třeba řešit lokalitu jako celek, neposuzovat pouze uvedené dva 

pozemky. Při posuzování nového zařazení lokality do jiné plochy než je doposud je třeba respektovat 

vodní plochu Vajgaru, včetně záplavového území, možnost přístupu atd.  

Pořizovatel doporučuje pověřit změnou možnost zahrnutí celé stabilizované lokality ZZ na plochy 

umožňující realizaci objektů pro rekreaci - RZ. 

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 0 – 7 – 1 - tzn. výbor 

nepodpořil doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_059_Dolní Radouň_Blábolil 
 

Podal: 
Jaroslav Blábolil, Radouňka 17, Jindřichův Hradec 

Doručeno; č. j.:  
8. 4. 2019; VÚP/19679/19 

Pozemky; katastrální území: 
3860; k. ú. Dolní Radouň 

 

Znění podnětu: 
Požaduje změnu využití pozemku p. č. 3860 ze zastavitelné plochy Z390 – občanské vybavení veřejné 

- OV na plochu s využitím smíšené venkovské bydlení - SV.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Předmětná část pozemku včetně části sousedního pozemku p. č. 3529 jsou ÚP zahrnuty do zastavitelné 

plochy občanského vybavení. Změnou by měly být řešeny obě části pozemků. Vzhledem 

k předpokládanému rozvoji v sídle, byla tato plocha uvažována jako plocha vhodná pro umístění 

mateřské školy. Pořizovatel doporučuje posoudit změnu zastavitelné plochy OV na zastavitelnou plochu 

SV, s tím, že bude respektováno stávající vedení el. energie a případně dojde k úpravě podmínek využití 

zastavitelné plochy tak, aby respektovala podmínky využití ostatní zastavitelných ploch SV v sídle, 

zejména jde o prostorovou a plošnou regulaci.   

Pořizovatel doporučuje pověřit změnou možnost změny využití Z390 z ploch občanského vybavení na 

plochy smíšeného venkovského bydlení. 

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 7 – 0 – 1 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_060_Radouňka_Časný 
 

Podal: 
Tomáš Časný, Radouňka 14, Jindřichův Hradec 

Doručeno; č. j.:  
12. 4. 2019; VÚP/20561/19 

Pozemky; katastrální území: 
146/2 a 156/1; k. ú. Radouňka 

 

Znění podnětu: 
Požaduje změnu využití pozemků p. č. 146/2 a 156/1 ze stabilizovaných ploch zeleně zahrad a sadů – 

ZZ na plochy smíšeného venkovského bydlení - SV.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedené dva pozemky navazují na zástavbu na západním okraji sídla Radouňka a nachází se na obou 

stranách ulice Lodhéřovská. S pozemkem p. č. 146/2 sousedí stávající vodní plocha. Při řešení změny 

využití těchto pozemků je třeba přihlédnout k existující vodní ploše a vodoteči, tak aby nedošlo 

k ohrožení případné zástavby.    

Pořizovatel doporučuje pověřit změnou možnost změny využití pozemku p. č. 156/1 v k. ú. Radouňka 

ze stabilizovaných ploch - ZZ na plochy smíšeného venkovského bydlení - SV. Pozemek p. č. 146/2 

bude ponechán současnému využití – ZZ. 

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_061_Otín_Vyhnálková 
 

Podal: 
Mgr. Markéta Vyhnálková, Frymburk 40, Frymburk 

Doručeno; č. j.:  
23. 4. 2019; VÚP/21859/19 

Pozemky; katastrální území: 
1255/4 a 1255/2; k. ú. Otín u Jindřichova Hradce 

 

Znění podnětu: 
Požaduje změnu využití pozemků p. č. 1255/4 a 1255/2 ze stabilizovaných ploch zahrádkářských osad 

– RZ na plochy umožňující realizaci rodinného domu.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedené pozemky se nachází ve stávající zahrádkářské kolonii. Celá lokalita je využívána 

k zahrádkaření a jsou zde umístěny max. objekty chat. Zahrnutí několika pozemků do ploch pro bydlení 

by nenávratně narušilo charakter území, vznikly by střety mezi plochami bydlení a plochami pro 

zahrádkaření s chatami. Pro bydlení není přizpůsobena ani technická a zejména dopravní infrastruktura, 

včetně individuálního parkování.  

Ve druhé lhůtě pro podání podnětů, tedy do 30.4.2019 bylo podáno několik podnětů zcela shodného 

znění, dokonce na zcela shodných „formulářích“, několik vlastníků pozemků, kterým byl tento formulář 

také doručen, kontaktovalo pořizovatele telefonicky a zásadně nesouhlasí s podobným zásahem do 

lokality zahrádkářské kolonie, požadují ponechání lokality beze změny.  

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět uvedenému podnětu.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 5 – 2 – 1 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_062_Otín_Kolář 
 

Podal: 
Jiří Kolář, Otín 110, Jindřichův Hradec 

Doručeno; č. j.:  
29. 4. 2019; VÚP/23206/19 

Pozemky; katastrální území: 
3381 a 3385; k. ú. Otín u Jindřichova Hradce 

 

Znění podnětu: 
Požaduje změnu využití pozemků p. č. 3381 a 3385 z ploch krajinné zeleně NK na plochy umožňující 

realizaci rodinného domu.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemky jsou dle ÚP zahrnuty do ploch NK – krajinná zeleň. Pozemky navazují částečně na zastavěné 

území a dále na dvě vodní plochy, tvoří pozvolný přechod mezi zástavbou a volnou krajinou. Je nemožné 

vyhovět znění §55 odst. 4 stavebního zákona, který požaduje další zastavitelné plochy vymezit změnou 

ÚP pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Jedná se o pozemek, 

který je mimo zastavěné území, není tedy splněn ani legislativní požadavek přednostně využívat 

zastavěné území. V bezprostřední blízkosti pozemků jsou vymezeny plochy ohrožené půdní erozí, které 

budou mít také významný vliv na využití řešených pozemků. 

Pořizovatel nedoporučuje vyhovět uvedenému podnětu.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_063_Políkno_Prokeš 
 

Podal: 
Jiří Prokeš, Políkno 75, Jindřichův Hradec 

Doručeno; č. j.:  
26. 4. 2019; VÚP/22940/19 

Pozemky; katastrální území: 
20/10; k. ú. Políkno u Jindřichova Hradce 

 

Znění podnětu: 
Požaduje změnu využití pozemku p. č. 20/10 nyní vedeného jako zahradu na stavební parcelu.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pozemek je ÚP zahrnut do stabilizované plochy zeleně zahrad a sadů, pozemek se nachází mezi 

stávajícím rybníkem na jihu a rozsáhlou zastavitelnou lokalitou na severu, pro kterou je zpracována 

v souladu s §30 stavebního zákona ÚS. Zahrnutí pozemku do ploch pro bydlení by nedošlo k omezení 

využití lokalit již zastavitelných. Pozemek je v zastavěném území sídla.  

Pořizovatel doporučuje podnět prověřit změnou.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_064_JH_9 podatelů 
 

Podali: 
Paní Blížilová, Bastlová, Bromová, Kuncová, pánové Brož, Burian, Jelínek, Keclík, Kocourek, všichni 

obyvatelé sídliště u Nádraží v Jindřichově Hradci 

Doručeno; č. j.:  
26. 4. 2019; VÚP/22950/19 

Namítané podněty: 
I_031_JH_Frank, I_043_JH_JHComp, I_046_JH_BENE DOMUS, 

 

Znění podnětu: 
Nesouhlasí se změnou dle výše uvedených podnětů, tedy nesouhlasí se změnou I_031_JH_Frank a 

I_043_JH_JHComp na plochy bydlení hromadné – BH a I_046_JH_BENE DOMUS na plochy 

smíšeného městského bydlení – SM. Svůj požadavek zdůvodňují mimo jiné snížením kvality bydlení, 

požadují, aby pozemky nadále plnily účel podle současného vymezení dle ÚP, argumentují zahuštěním 

stávající lokality pro bydlení. Podle namítajících existuje reálná možnost, že byty budou určeny pro tzv. 

sociální bydlení, se kterým mají obyvatelé sídliště již svou negativní zkušenost. Dále namítají zhoršení 

dopravní situace. Proto namítající požadují, aby plochy, dotčené uvedenými podněty zůstaly nadále 

v plochách využití dle ÚP. 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Pořizovatel upozorňuje, že lhůta do 30. 4. 2019 byla určena pro nové podněty, tedy nové požadavky 

veřejnosti na změnu ÚP. Lhůty pro námitky či připomínky, k bodům změny č. 1 ÚP ještě nebyla 

vypsána.  

Dále upozorňujeme, že na základě podnětů a mínění veřejnosti, není možné v ÚP předjímat a tedy ani 

řešit, kdo bude v bytových domech bydlet a jaké bude jeho chování vůči stávajícím obyvatelům. 

Parkování je v případě podnětu pana Franka řešeno na jeho pozemcích, v dalších dvou případech již je 

nebo bude dohodnuto s Městem vytvoření nových parkovacích míst, případně možnost využití pozemků 

vlastníka apod. Z platné legislativy vyplývá povinnost řešit parkování již ve fázi stavebního řízení.  

V ÚP je dána podmínka, že není přípustné zahušťování ploch BH, jde však o zahušťování na úkor např. 

zeleně a veřejných prostranství, což nejsou uvedené případy. Naopak je žádoucí využívat přednostně 

tzv. brownfeelds, tedy plochy a objekty nevyužívané, což je zejména případ I_031_JH_Frank. 

Tři namítané podněty byly hodnoceny výborem pro ÚP (viz doporučení pořizovatele a hlasování výboru 

pro ÚP u jednotlivých podnětů).  

Uvedené podněty budou součástí změny č. 1 podle výsledku doporučení výboru pro ÚP a rozhodnutí 

zastupitelstva města. Všechny podněty budou dále hodnoceny v souladu se stavebním zákonem 

dotčenými orgány a také bude umožněno veřejnosti se k jednotlivým podnětů vyjádřit a případně 

v zákonem stanovené lhůtě uplatnit připomínky či námitky.  

Pořizovatel doporučuje podněty dotčené v námitce ponechat jako součást změny č. 1 ÚP (podle 

výsledku hlasování u jednotlivých dotčených bodů).  

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: výbor vzal tento bod na vědomí: 8 – 0 – 0 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele 
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I_065_JH_Fišer 
 

Podal: 
Daniel Fišer, Nežárecká 137/IV, Jindřichův Hradec 

Doručeno; č. j.:  
29. 4. 2019; VÚP/23293/19 

Plochy; katastrální území: 
Z483 a P18; k. ú. Jindřichův Hradec 

 

Znění podnětu: 
Podává námitku k ÚP, která se týká ploch Z483 a P18. Podatel uvádí, že v ÚP provedená změna plochy 

Z483 a P18 zasahuje do jeho práv na nerušené užívání spoluvlastněné nemovitosti. Požaduje změnu 

těchto ploch na plochy parkové zeleně nebo zeleně zahrad a sadů. 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Jedná se o zastavitelnou lokalitu Z483 na Karlově v Jindřichově Hradci, plocha P18 je určena jako 

plocha veřejného prostranství. Tato lokalita není vymezena jako zastavitelná změnou ÚP, ale byla takto 

vymezena již v původním ÚP z roku 1998 a v nezměněné podobě byla převzata a projednána v novém 

ÚP, který nabyl účinnosti v roce 2014. Pro celou lokalitu na Karlově je zpracována a platná územní 

studie z roku 1999. Využití lokality bylo projednáno s dotčenými orgány, v tomto případě zejména na 

úseku památkové péče.   

Pořizovatel nedoporučuje měnit využití ploch Z438 a P18 podle požadavků podatele, nedoporučuje 

tedy vyhovět podnětu.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_066_Horní Žďár a Děbolín_Plucar 
 

Podal: 
Ing. Jiří Plucar, Česká 842/II, Jindřichův Hradec 

Doručeno; č. j.:  
29. 4. 2019; VÚP/23318/19 

Plochy; katastrální území: 
Obchvaty Horní Žďár a Děbolín 

 

Znění podnětu: 
Nesouhlasí s vymezením silničních obchvatů sídel Horní Žďár a Děbolín 

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Podatel nesouhlasí s vymezením silničních obchvatů sídel Horní Žďár a Děbolín. Jde o koridory Z402 

a Z372. Oba koridory jsou vymezeny Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v aktuálním znění, 

jde o koridory D9/4 a D12/4.2, tyto koridory a plochy jsou vymezeny pro umístění samotného záměru, 

pouze ochranné pásmo může vymezený koridor či plochu překročit.  

Územní plány musí být zpracovány v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, což 

v tomto případě znamená, že ÚP převzal uvedené koridory ze Zásad územního rozvoje Jihočeského 

kraje, podle místních podmínek a v souladu s požadavky legislativy je zpřesnil. Není možné tyto 

koridory ÚP vypustit.  

Pořizovatel nedoporučuje tento podnět řešit změnou.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_067_Radouňka_Pechová 
 

Podal: 
Helena Pechová, Rezkova 338/II, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
29. 4. 2019; VÚP/23425/19 

Pozemky; katastrální území: 
67/14, k. ú. Radouňka 

 

Znění podnětu: 
Požaduje změnu části pozemku p. č. 67/14 v k. ú. Radouňka zařadit do zastavitelných ploch SV, tak aby 

bylo možné na uvedeném pozemku realizovat rodinný dům.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
ÚP je část pozemku p. č. 67/14 zahrnuta do zastavitelné plochy SV a zbývající část pozemku je zahrnuta 

do stabilizované plochy zeleně zahrad a sadů - ZZ. Podatelka žádá o rozšíření zastavitelné plochy SV 

na úkor plochy zeleně zahrad tak, aby zde bylo možné umístit rodinný dům.  

Pořizovatel doporučuje prověřit změnou vymezení části tohoto pozemku jako zastavitelné plochy SV.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_068_JH_Verdánovi 
 

Podal: 
MUDr. Daniela Verdánová a MUDr. Miroslav Verdán, Na Výsluní 848, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
29. 4. 2019; VÚP/23480/19 

Pozemky; katastrální území: 
3650/266, k. ú. Jindřichův Hradec 

 

Znění podnětu: 
Požadují změnu využití pozemku p. č. 3650/266 v k. ú. Jindřichův Hradec z ploch izolační zeleně do 

ploch umožňujících realizaci garáže.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedený pozemek je ÚP zahrnut do stabilizované plochy izolační zeleně ZI. Jde o souvislou plochu 

izolující rodinné domy se zahradami od stabilizovaných ploch smíšených výrobních. Podatelé požadují 

zahrnout uvedený pozemek do ploch umožňujících stavbu zděné garáže. V rámci projednávání 

obdobných záměrů u sousedních pozemků byl osloven i odbor správy majetku města a další odbory a 

bylo dohodnuto, že plochy bydlení, nebo plochy umožňující stavby nebudou v této lokalitě rozšiřovány 

na úkor izolační zeleně. Pozemek také není vhodně dopravně napojitelný po pozemcích Města.  

Pořizovatel nedoporučuje tento podnět řešit změnou.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 7 – 0 – 1 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_069_Otín_Kopřiva 
 

Podal: 
Kopřiva, Dolní Skrýchov 64, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
30. 4. 2019; VÚP/23597/19 

Pozemky; katastrální území: 
1255/6 a 1270/19; k. ú. Otín u Jindřichova Hradce 

 

Znění podnětu: 
Požaduje změnu využití pozemků p. č. 1255/6 a 1270/19 ze stabilizovaných ploch zahrádkářských osad 

– RZ na plochy umožňující realizaci rodinného domu.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedené pozemky se nachází ve stávající zahrádkářské kolonii. Celá lokalita je využívána 

k zahrádkaření a jsou zde umístěny max. objekty chat. Zahrnutí několika pozemků do ploch pro bydlení 

by nenávratně narušilo charakter území, vznikly by střety mezi plochami bydlení a plochami pro 

zahrádkaření s chatami. Pro bydlení není přizpůsobena ani technická a zejména dopravní infrastruktura.  

Ve druhé lhůtě pro podání podnětů, tedy do 30.4.2019 bylo podáno několik podnětů zcela shodného 

znění, dokonce na zcela shodných „formulářích“, několik vlastníků pozemků, kterým byl tento formulář 

také doručen, kontaktovalo pořizovatele telefonicky a zásadně nesouhlasí s podobným zásahem do 

lokality zahrádkářské kolonie, požadují ponechání lokality beze změny.  

Pořizovatel nedoporučuje zařazení výše uvedených pozemků do ploch umožňujících realizaci 

rodinného domu. 

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 5 – 2 – 1 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 

  



Příloha č. 1 Podněty veřejnosti ke změně č. 1 Změna č. 1 ÚP JH 

Stránka 74 z 81 

 

I_070_JH_Družstvo Vajgar 
 

Podal: 
Družstvo Vajgar, Bezručova 514/II, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
30. 4. 2019; VÚP/23787/19 

Pozemky; katastrální území: 
2016, 2015 (všechny dílčí pozemky podatele), 2012 a 2008/3; k. ú. Jindřichův Hradec 

 

Znění podnětu: 
Požaduje změnu využití pozemků p. č. 2016, 2015 (všechny dílčí pozemky podatele), 2012 a 2008/3 ze 

stabilizovaných ploch smíšených výrobních – VS na plochy smíšeného městského bydlení - SM.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedené pozemky se nachází v zastavěném území sídla Jindřichův Hradec, mezi ulicemi Denisova a 

Bezručova. Již v roce 2016 proběhlo ústní jednání, kdy zástupce Družstva Vajgar uvažoval o změně 

využití dotčených pozemků, ale v první lhůtě pro podání podnětů svůj konkrétní podnět neuplatnil. Mezi 

podněty Města je však podnět č. 3, podle kterého má být celá stabilizovaná plocha VS rozdělena do 

dvou částí a zahrnuta do ploch OK – kde jsou dnes obchody a OV – plochy Družstva Vajgar. 30.4.2019 

podalo Družstvo Vajgar podnět, kdy požaduje své pozemky zahrnout do ploch SM. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o plochu, která je obklopena stabilizovanými plochami smíšeného městského bydlení, 

doporučuje pořizovatel tomuto podnětu vyhovět.  

Pořizovatel doporučuje prověřit změnou zahrnutí pozemků do ploch přestavby pro smíšené městské 

bydlení.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_071_JH_Marek 
 

Podal: 

 

Doručeno; č. j.:  
30. 4. 2019; VÚP/23786/19 

Pozemky; katastrální území: 
690 a 691; k. ú. Jindřichův Hradec 

 

Znění podnětu: 
Požaduje změnu využití pozemků p. č. 690 a 691 ze stabilizovaných ploch občanského veřejného 

vybavení – OV na plochy bydlení individuální - BI.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedené pozemky jsou ÚP zahrnuty do stabilizovaných ploch občanského veřejného vybavení OV, jde 

o budovu bývalé školky. Současný majitel by objekt rád upravil a dále využíval pro bydlení. Vzhledem 

k tomu, že pozemky jsou situovány v lokalitě rodinných domů v ulici Ruských legií, v zahradách 

zařazených do ploch BI, požaduje i své pozemky zařadit do ploch BI.  

Pořizovatel doporučuje prověřit změnou zahrnutí pozemků do zastavěného území ploch BI.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_072_Radouňka_Pícha 
 

Podal: 
Ing. Aleš Pícha, Jižná 45 – Pluhův Žďár, Kardašova Řečice 

Doručeno; č. j.:  
30. 4. 2019; VÚP/23449/19 

Pozemky; katastrální území: 
229/6; k. ú. Radouňka 

 

Znění podnětu: 
Požaduje změnu využití pozemku p. č 229/6 ze stabilizovaných ploch zeleně zahrad ZZ na plochy 

smíšeného venkovského bydlení - SV.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedený pozemek se nachází uprostřed sídla Radouňka u stávající vodní plochy. Pozemek včetně 

sousedního pozemku jsou zahrnuty do ploch zeleně zahrad a spolu se zelení veřejného prostoru a další 

zelení soukromou tvoří součást systému sídelní zeleně. Zařazením tohoto pozemku do ploch určených 

pro bydlení by došlo k významnému snížení podílu sídelní zeleně, proto pořizovatel nedoporučuje tento 

podnět řešit změnou. Dále jsou pozemkem vedeny inženýrské sítě, kanalizace. V současné době není 

k pozemku přístup. 

Pořizovatel nedoporučuje tento podnět řešit změnou.  

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 8 – 0 – 0 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_073_Otín_Jarčevský 
 

Podal: 
Pavel a Alena Jarčevských, Vajgr 694/III, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
30. 4. 2019; VÚP/23720/19 

Pozemky; katastrální území: 
1270/12; k. ú. Otín u Jindřichova Hradce 

 

Znění podnětu: 
Požadují změnu využití pozemku p. č. 1270/12 ze stabilizovaných ploch zahrádkářských osad – RZ na 

plochy umožňující realizaci rodinného domu.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedený pozemek se nachází ve stávající zahrádkářské kolonii. Celá lokalita je využívána 

k zahrádkaření a jsou zde umístěny max. objekty chat. Zahrnutí několika pozemků do ploch pro bydlení 

by nenávratně narušilo charakter území, vznikly by střety mezi plochami bydlení a plochami pro 

zahrádkaření s chatami. Pro bydlení není přizpůsobena ani technická a zejména dopravní infrastruktura.  

Ve druhé lhůtě pro podání podnětů, tedy do 30.4.2019 bylo podáno několik podnětů zcela shodného 

znění, dokonce na zcela shodných „formulářích“, několik vlastníků pozemků, kterým byl tento formulář 

také doručen, kontaktovalo pořizovatele telefonicky a zásadně nesouhlasí s podobným zásahem do 

lokality zahrádkářské kolonie, požadují ponechání lokality beze změny.  

Pořizovatel nedoporučuje zařazení výše uvedeného pozemku do ploch umožňujících realizaci 

rodinného domu. 

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 5 – 2 – 1 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_074_Otín_Licehamrovi 
 

Podal: 
Ivan a Dana Licehamrovi, Sídliště Vajgar 712/III, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
30. 4. 2019; VÚP/23811/19 

Pozemky; katastrální území: 
1274/12; k. ú. Otín u Jindřichova Hradce 

 

Znění podnětu: 
Požadují změnu využití pozemku p. č. 1274/12 ze stabilizovaných ploch zahrádkářských osad – RZ na 

plochy umožňující realizaci rodinného domu.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedený pozemek se nachází ve stávající zahrádkářské kolonii. Celá lokalita je využívána 

k zahrádkaření a jsou zde umístěny max. objekty chat. Zahrnutí několika pozemků do ploch pro bydlení 

by nenávratně narušilo charakter území, vznikly by střety mezi plochami bydlení a plochami pro 

zahrádkaření s chatami. Pro bydlení není přizpůsobena ani technická a zejména dopravní infrastruktura.  

Ve druhé lhůtě pro podání podnětů, tedy do 30.4.2019 bylo podáno několik podnětů zcela shodného 

znění, dokonce na zcela shodných „formulářích“, několik vlastníků pozemků, kterým byl tento formulář 

také doručen, kontaktovalo pořizovatele telefonicky a zásadně nesouhlasí s podobným zásahem do 

lokality zahrádkářské kolonie, požadují ponechání lokality beze změny.  

Pořizovatel nedoporučuje zařazení výše uvedeného pozemku do ploch umožňujících realizaci 

rodinného domu. 

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 5 – 2 – 1 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_075_Otín_Smělá 
 

Podal: 
Zdeňka Smělá, Hranice – Trpnouze 2, Trhové Sviny 

Doručeno; č. j.:  
30. 4. 2019; VÚP/23876/19 

Pozemky; katastrální území: 
1270/8 a 1270/9; k. ú. Otín u Jindřichova Hradce 

 

Znění podnětu: 
Požadují změnu využití pozemků p. č. 1270/8 a 1270/9 ze stabilizovaných ploch zahrádkářských osad 

– RZ na plochy umožňující realizaci rodinného domu.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedené pozemky se nachází ve stávající zahrádkářské kolonii. Celá lokalita je využívána 

k zahrádkaření a jsou zde umístěny max. objekty chat. Zahrnutí několika pozemků do ploch pro bydlení 

by nenávratně narušilo charakter území, vznikly by střety mezi plochami bydlení a plochami pro 

zahrádkaření s chatami. Pro bydlení není přizpůsobena ani technická a zejména dopravní infrastruktura, 

včetně individuálního parkování.  

Ve druhé lhůtě pro podání podnětů, tedy do 30.4.2019 bylo podáno několik podnětů zcela shodného 

znění, dokonce na zcela shodných „formulářích“, několik vlastníků pozemků, kterým byl tento formulář 

také doručen, kontaktovalo pořizovatele telefonicky a zásadně nesouhlasí s podobným zásahem do 

lokality zahrádkářské kolonie, požadují ponechání lokality beze změny.  

Pořizovatel nedoporučuje zařazení výše uvedeného pozemku do ploch umožňujících realizaci 

rodinného domu. 

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 5 – 2 – 1 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 

  



Příloha č. 1 Podněty veřejnosti ke změně č. 1 Změna č. 1 ÚP JH 

Stránka 80 z 81 

 

I_076_Otín_Dočekal 
 

Podal: 
František Dočekal, Kosmonautů 9/V, J. Hradec 

Doručeno; č. j.:  
2. 5. 2019; VÚP/24002/19 (podáno 30.4.2019, tedy ve lhůtě) 

Pozemky; katastrální území: 
1271/14; k. ú. Otín u Jindřichova Hradce 

 

Znění podnětu: 
Požaduje změnu využití pozemku p. č. 1271/14 ze stabilizovaných ploch zahrádkářských osad – RZ na 

plochy umožňující realizaci rodinného domu.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedený pozemek se nachází ve stávající zahrádkářské kolonii. Celá lokalita je využívána 

k zahrádkaření a jsou zde umístěny max. objekty chat. Zahrnutí několika pozemků do ploch pro bydlení 

by nenávratně narušilo charakter území, vznikly by střety mezi plochami bydlení a plochami pro 

zahrádkaření s chatami. Pro bydlení není přizpůsobena ani technická a zejména dopravní infrastruktura, 

včetně individuálního parkování.  

Ve druhé lhůtě pro podání podnětů, tedy do 30.4.2019 bylo podáno několik podnětů zcela shodného 

znění, dokonce několik na zcela shodných „formulářích“. Několik vlastníků pozemků, kterým byl tento 

formulář také doručen, kontaktovalo pořizovatele telefonicky a zásadně nesouhlasí s podobným 

zásahem do lokality zahrádkářské kolonie, požadují ponechání lokality beze změny.  

Pořizovatel nedoporučuje zařazení výše uvedeného pozemku do ploch umožňujících realizaci 

rodinného domu. 

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 5 – 2 – 1 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 
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I_077_Otín_Vytiska 
 

Podal: 
Petr Vytiska, Lhotská 2224, Praha 9 

Doručeno; č. j.:  
2. 5. 2019; VÚP/24005/19 (podáno 30.4.2019, tedy ve lhůtě) 

Pozemky; katastrální území: 
St. 741; k. ú. Otín u Jindřichova Hradce 

 

Znění podnětu: 
Požaduje změnu využití pozemku p. č. 741 ze stabilizovaných ploch zahrádkářských osad – RZ na 

plochy umožňující realizaci rodinného domu.  

 

Stanovisko pořizovatele k podnětu: 
Uvedený pozemek se nachází ve stávající zahrádkářské kolonii, jde o pozemek chaty. Podatel zažádal o 

změnu využití pouze stavebního pozemku, nikoli pozemku i se zahradou. Celá lokalita je využívána 

k zahrádkaření a jsou zde umístěny max. objekty chat. Zahrnutí několika pozemků do ploch pro bydlení 

by nenávratně narušilo charakter území, vznikly by střety mezi plochami bydlení a plochami pro 

zahrádkaření s chatami. Pro bydlení není přizpůsobena ani technická a zejména dopravní infrastruktura, 

včetně individuálního parkování.  

Ve druhé lhůtě pro podání podnětů, tedy do 30.4.2019 bylo podáno několik podnětů zcela shodného 

znění, dokonce několik na zcela shodných „formulářích“. Několik vlastníků pozemků, kterým byl tento 

formulář také doručen, kontaktovalo pořizovatele telefonicky a zásadně nesouhlasí s podobným 

zásahem do lokality zahrádkářské kolonie, požadují ponechání lokality beze změny.  

Pořizovatel nedoporučuje zařazení výše uvedeného pozemku do ploch umožňujících realizaci 

rodinného domu. 

 

Hlasování výboru pro ÚP 6. 5. 2019: souhlas s doporučením pořizovatele: 5 – 2 – 1 - tzn. výbor podpořil 

doporučení pořizovatele. 

 

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019: schvaluje podnět v souladu s doporučením výboru pro územní 

plán 

 

 


