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a. Postup pořízení Změny č. 22 územního plánu města Český Krumlov 
 
Na jednání zastupitelstva města Český Krumlov dne 27. 9. 2018 byla předložena žádost o pořízení změny 
č. 22 územního plánu města Český Krumlov (dále jen Změna č. 22) a změny regulačního plánu Vyšný 
(resp. Změny č. 1) a to zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen „stavební zákon“). K žádosti bylo předloženo 
kladné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Blanský les jako příslušného 
orgánu ochrany přírody a kladné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví. Žádost byla doporučena ke schválení i Komisí rady města pro územní 
plánování, majetek a investice. Souběžné pořízení změny územní plánu města a regulačního plánu bylo 
schváleno usnesením č. 0099/ZM8/2018. 
 
 
Dále bude doplněno dle následných kroků. 

 

b. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území 
z hlediska širších vztahů v území  
 

b1. soulad s Politikou územního rozvoje ČR 

Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění 1. Aktualizace, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 276 
ze dne 15. 04. 2015 (dále jen „PÚR“) nevyplívají žádné konkrétní požadavky na koordinaci záměrů na 
změny v území, neboť správní území města Český Krumlov není součástí: 

• rozvojové oblasti mezinárodního a republikového významu; 
• rozvojové osy mezinárodního a republikového významu; 
• specifické oblasti mezinárodního a republikového významu; 
• koridoru a plochy dopravní infrastruktury, které mají vliv na rozvoj území ČR; 
• koridoru a plochy technické infrastruktury, které mají vliv na rozvoj území ČR; 
• území podléhajícímu dalším úkolům pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní 

plánování nadmístního charakteru. 

PÚR dále stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
které byly při tvorbě změny územního plánu respektovány. Návrh změny územního plánu zejména není 
v rozporu: 

• s veřejným zájmem na ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. V řešeném území se 
nenachází žádné objekty, ani areály chráněné dle zákona č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči 
v aktuálním znění (dále jen „památkový zákon“). Řešené území není plošně chráněno dle 
památkového zákona. Řešené území se nachází v III. zóně CHKO Blanský les. Do řešeného území 
nezasahují maloplošná zvláště chráněná území, ani jejich ochranná pásma. Podmínky pro 
prostorové uspořádání a objemové řešení staveb jsou řešeny v Regulačním plánu Vyšný (resp. 
změna č. 1 RP Vyšný), resp. jeho změny v lokalitě Podhájí;  

• s požadavkem na zachovávání rázu jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a 
jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Řešené 
území navazuje na živelně rostlou zástavbu 20. století. Vhodnost zástavby dané lokality byla 
prověřena v rámci Územní studie veřejných prostranství Vyšný.; 



• s požadavkem na vytváření předpokladů pro polyfunkční a hospodárné využívání ploch 
zastavěného území a zajištění tak ochrany nezastavěného území s cílem účelného využívání a 
uspořádání území, úsporné v nárocích na veřejný rozpočet, na dopravu a na energie, Na okraji 
řešené lokality je možné napojení na stávající kanalizaci, vodovod i rozvod elektrické energie. 
Pro danou lokalitu je platné územní rozhodnutí umožňující zástavbu. 

• s požadavkem pro zajištění kvality života obyvatel zohledňující nároky dalšího vývoje území ve 
všech potřebných dlouhodobých souvislostech. 

Návrh změny č. 22 je v souladu s politikou územního rozvoje. Způsob, jakým byly podmínky z PÚR 
respektovány, je odůvodněn zejména v kapitole j) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané 
varianty. 
 

b2. soulad s územně plánovací dokumentací kraje 
 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, jako platná územně plánovací dokumentace vydaná krajem 
dne 13. 9.2011 usnesením zastupitelstva 293/2011/ZK-26 s nabytím účinnosti dne 7. 11. 2011, byly 
aktualizovány v souladu s § 42 odst. 1 stavebního zákona. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
ve znění 6. aktualizace s nabytím účinnosti dne 9. 3. 2018 (dále jen “ZÚR”) stanovují základní požadavky 
na účelné a hospodárné využívání území kraje. 

Pro správní území Českého Krumlova se v kapitole d) „zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených 
v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů 
veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních 
rezerv stanovení využití, které má být prověřeno: - dopravní infrastruktura – „Napojení Českého 
Krumlova na IV. TŽK“ pod ozn. D/J vymezuje tento záměr jako záměr nadmístního významu. Tento záměr 
však není předmětem změny č. 22, ani nezasahuje do řešeného území. Soulad ZÚR s územním plánem 
bude řešen v pořizovaném Územním plánu Český Krumlov. 

Dalším záměrem nadmístního významu vymezeným v ZÚR je pod označením D13, resp. D13/2 - Silnice 
I/39 -záměr obchvatů je nespojitě vymezen od křižovatky s dálnicí D3 Dolní Třebonín přes Český 
Krumlov, Horní Planou na Želnavu. Záměr je dělen do těchto samostatných úseků: D13/2,úsek Rájov – 
Český Krumlov (východ), východní obchvat obce Přísečná, šíře koridoru 200 m. Soulad ZÚR s územním 
plánem bude řešen v pořizovaném Územním plánu Český Krumlov. 

Návrh změny č. 22 respektuje priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
neboť není v rozporu s priority pro zajištění příznivého životního prostředí: 

• vytváření podmínek pro zachování a tvorbu rozmanité, esteticky vyvážené a ekologicky stabilní 
krajiny, protože respektuje zejména stanovené cílové charakteristiky krajiny (krajina 
s předpokládanou vyšší mírou urbanizace) a stanovené zásady pro činnost v území a 
rozhodování o změnách v území pro jednotlivé typy krajiny, 

• zajišťování ochrany, zachování a obnovy jedinečného výrazu kulturní krajiny přispívající k 
vytváření charakteru typického krajinného rázu pro Jižní Čechy, neboť minimalizuje necitlivé 
zásahy do krajiny, minimalizuje fragmentaci volné krajiny a podporuje úpravy, činnosti a aktivity, 
které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území, 

• podporování takových řešení, která zohledňují ochranu přírodně a krajinářsky cenných území. 

Návrh změny č. 22 respektuje priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
neboť respektuje priority pro zajištění hospodárného rozvoje kraje, vytváří podmínky pro rozvoj a 



stabilizaci venkovské oblasti, neboť v přiměřené míře dovoluje rozvoj bydlení v oblastech méně 
vhodných pro zemědělství. 

Návrh změny č. 22 není v rozporu s prioritami územního plánování kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, neboť respektuje priority pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel. 

Řešené území změny není součástí rozvojové oblasti ani rozvojové osy republikového významu. 

Řešené území je součástí rozvojové osy nadmístního významu Rozvojové oblasti Českokrumlovsko 
vymezené a návrh tudíž respektuje zásady ze ZÚR, neboť zejména: 

• vzhledem k rozloze a poloze řešeného území neovlivňuje dopravní napojení rozvojové oblasti 
na významné mezinárodní a vnitrostátní silniční a železniční tahy, dálnici D3, rychlostní silnici R3, 
IV. tranzitní železniční koridor a železnici regionálního významu ČD 194 (v trase České 
Budějovice – Český Krumlov – Volary), silnici I/39 napojující se na dálnici D3 a rychlostní silnici 
R3, na významné silniční a železniční tahy s vazbou na specifickou oblast Šumava, zejména 
Lipensko s uvažovaným dopravním propojením Klápa – Hraničník s napojením rakouského 
lyžařského areálu Hochficht, a neřeší jejich územní souvislosti, 

• vzhledem k poloze a rozloze řešeného území a vzhledem k funkčnímu využití okolních pozemků 
neomezuje rozvoj hospodářských aktivit zejména v prostoru severního okraje Českého Krumlova 
(Domoradice) a ve vazbě na významné dopravní tahy,  

• podporuje rozvoj obytných, sportovně rekreačních a sociálních funkcí nejen v Českém Krumlově, 
který je centrem rozvojové oblasti, ale i v ostatních částech rozvojové oblasti, přednostně v 
návaznosti na stávající sídla, neboť vymezuje zastavitelnou plochu na periferii Českého Krumlova 
v sídle Výšný. 

• v kulturně historicky a urbanisticky cenném území města Český Krumlov, které je zapsané v 
seznamu UNESCO a které je předmětem ochrany, skloubí rozvoj s podmínkami ochrany a věnuje 
zvláštní pozornost navrhovaným řešením s ohledem na ochranu kulturního dědictví, přírodních 
a krajinných hodnot území, chrání pohledově významná panoramata města i krajiny, neboť 
zástavbu situuje tak, aby byla zachována pohledová osa na jednu z pozitivních kulturních 
dominant města – kapli Panny Marie Bolestné a sv. Kříže na Křížové hoře a zároveň díky reliéfu 
zachovává pohled jižní směrem na Šumavské podhůří. 

• přírodně a krajinářsky cenném území dotčenému Chráněnou krajinnou oblastí Blanský les věnuje 
navrhovaným řešením zvláštní pozornost s ohledem na stanovené podmínky ochrany. 

 

Řešené území změny není součástí specifické oblasti republikového významu. 

Řešené území změny není součástí specifické oblasti nadmístního významu.  

Návrh změny č. 22 respektuje vymezený územní systém ekologické stability v ZÚR a podmínky a zásady 
pro územně plánovací činnost a rozhodování v území. 

V návrhu změny č. 22 jsou respektovány upřesňující podmínky plynoucí z koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních hodnot území kraje neboť změna územního plánu například: 

• respektuje ochranu přírodních hodnot, respektuje cílovou charakteristiku krajiny 
s předpokládanou vyšší mírou urbanizace, neznemožňuje obnovu a doplnění krajinných prvků a 
segmentů ve prospěch posílení ekologické stability krajiny, neboť minimálně zasahuje do 
vzrostlé zeleně, která se v této části sídla nachází. 



• podporuje řešení směřující k vyváženosti zájmů ochrany přírody a zájmů podporujících rozvoj 
hospodářských, socioekonomických aktivit včetně rekreačního využití území, neboť zastavitelná 
plocha směřuje dovnitř sídla a predikuje budoucí propojení jednotlivých částí sídla bez nutnosti 
rozvoje do volné krajiny. 

 

V návrhu změny č. 22 jsou respektovány upřesňující podmínky plynoucí z koncepce ochrany a rozvoje 
kulturních hodnot území kraje neboť změna územního plánu například: 

• neznemožňuje pro ochranu a využívání dalších, kulturních hodnot kraje, neboť v řešeném území, 
ani jeho blízkosti se nenachází kulturní hodnoty kraje, které by změna č. 22 ovlivňovala. 

• respektuje charakter krajiny, neznemožňuje obnovu a doplnění originálních krajinných prvků a 
segmentů ve prospěch zachování specifického krajinného rázu, nepřipouští zástavbu vymykající 
se měřítku krajiny i charakteru zástavby, výrazně narušující krajinný, urbanistický nebo 
architektonický ráz a negativně ovlivňující panoramatické a dálkové pohledy nebo sídelní a 
krajinné prostředí, neboť svým rozsahem umožňuje výstavbu pouze v místech, kde je již vydáno 
územní rozhodnutí. Podrobnější podmínky upravující prostorové uspořádání zastavitelné plochy 
je řešeno regulačním plánem Vyšný (resp. změnou č. 1 regulačního plánu Vyšný). Dálkové 
pohledy nejsou negativně ovlivněny – zastavitelná plocha nezasahuje do dálkových pohledů 
identifikovaných při průzkumu území. 

V návrhu změny č. 22 jsou respektovány upřesňující podmínky plynoucí z koncepce ochrany a rozvoje 
civilizačních hodnot území kraje neboť změna územního plánu například: 

• dbá na citlivá a kvalitní řešení při propojení obytného a přírodního prostředí v území. Toto 
propojení je možné díky vzrostlé zeleni podél řešeného území, které vizuálně skrývá zástavbu a 
vytváří poblíž zástavby přírodní prostředí. 

Návrh změny č. 22 ctí podmínky z vymezené cílové charakteristiky krajiny – krajina s předpokládanou 
vyšší mírou urbanizace – která zasahuje na řešené území, jelikož například: 

• rozvoj zastavitelných ploch v území navrhovat s ohledem na hospodárné využívání 
zemědělského půdního fondu a PUPFL, eliminovat zábor zemědělské půdy s vyšší třídou ochrany 
a PUPFL, přednostně ve vazbě na stávající sídla a vymezené trasy, neboť změna č. 22 neklade 
nároky na nové zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 
(PUPFL). 

• vzhledem k nárůstu zastavitelných ploch zajistit vhodnými urbanistickými nástroji dostatek 
doprovodné zeleně (resp. krajinné rozmanitosti) v území, neboť v návaznosti na řešenou plochu 
je rokle se vzrostlou zelení zajišťující dostatek doprovodné zeleně. 

Ze ZÚR nevyplývá potřeba stanovovat ve změně územního plánu plochy a koridory pro veřejně 
prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 
a vymezení asanačních území, ve kterých by bylo možné práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

Návrh změny č. 22 v souladu s cíli a úkoly územního plánování není v rozporu s požadavky vycházející z 
kapitoly h) ZÚR na koordinaci územně plánovacích dokumentací obcí, zejména s přihlédnutím k 
podmínkám obnovy a rozvoje sídlení struktury, neboť se nenachází u správní hranice města Český 
Krumlov. 

Návrh změny č. 22 je v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
 



 

b3. širší vztahy v území 
 
Vzhledem k rozsahu a umístění řešeného území nedojde k ovlivňování sousedních obcí. I když je řešené 
území na periferii Českého Krumlova, tak dopravní a technickou infrastrukturou je napojeno pouze na 
Český Krumlov. Změna č. 22 umožňuje v řešené lokalitě zástavbu pro bydlení individuální. Nově vzniklá 
zástavba nebude narušovat dálkový pohled z místní komunikace 260c směrem na Křížový vrch. Dálkový 
pohled byl zjištěn při průzkumu území.  
 
 

c. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastavěného území 

Dle § 18 stavebního zákona jsou všechny cíle územního plánování v návrhu změny č. 22 naplňovány, 
neboť: 

• byly respektovány podmínky pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivě životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 
života generací budoucích, 

• změna územního plánu zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území, jelikož nenarušuje 
stávající koncepce vymezené v územním plánu města Český Krumlov a zachovává podmínky 
účelného využívání území s ohledem na komplexní řešení s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území tím, že umožňuje hospodárněji využít 
plochu, kde je v současné době platné územní rozhodnutí. Hospodárnější využití plochy spočívá 
zejména v nižším nároku na vybudování veřejné infrastruktury, což sníží i finanční náročnost 
údržby. 

Dle § 19 stavebního zákona jsou všechny úkoly územního plánování v návrhu změny územního plánu 
naplňovány, neboť změna č. 22: 

• nemění koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky v území, které byly stanoveny s ohledem na význam a velikost sídla a charakter 
správního území obce, 

• výstavba umožněná změnou č. 22 neznehodnotí dálkový pohled z blízkosti řešeného území na 
kapli na Křížovém vrchu, vzhledem ke svažitému terénu též bude zachován výhled na Šumavské 
podhůří jižně od Českého Krumlova. 

• se netýká rokle se vzrostlou zelení, která bude vizuálně oddělovat řešenou lokality od 
nezastavěného území na východě, 

• negativně neovlivňuje podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, 
neboť změna č. 22 neumožňuje výstavbu provozů negativně ovlivňujících životní prostředí. 
Změna č. 22 vymezuje zastavitelnou s ohledem na blízkou plochu záplavového území s periodou 
100 let. 

• prověřuje a vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území, neboť umožní změnu územní rozhodnutí spočívající na 
hospodárnějším vybudování veřejné infrastruktury a snížení potencionálních nákladů na její 
provoz/obnovu. 

• vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy 
záměrů na území, 



• v případě návrhu změny č. 22 byl vyloučen požadavek na prověření zpracování posuzování vlivů 
koncepce na udržitelný rozvoj území stanoviskem krajského úřadu, které bylo součástí 
podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva předaných investorem změny č. 22 

 

d. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů, 
 

Změna č. 22 je zpracována v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška č. 500“) a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška č. 501“).  

Ve změně č. 22 nedochází k stanovení nových podmínek pro funkční plochy s rozdílným způsobem 
využití, ani není stanoveno nové funkční využití. Ve změně územního plánu nebyly stanoveny podmínky 
pro prostorové uspořádání plochy BI - bydlení individuální v řešeném území, neboť je plocha zároveň 
řešena regulačním plánem, který tyto podmínky podrobněji stanovuje. 

Textová část výroku změny č. 22 je zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500 tak, že vychází z obsahu 
„původního“ územního plánu města a zapracovává „změny“, které vyplývají z řešení měněných částí. 
Výrok změny územního plánu tedy obsahuje pouze měněné části a to jak v textové, tak i v grafické 
podobě. Srovnávací text je zapracováno do textu „původního“ územního plánu formou revizí tak, aby 
bylo snadno odlišitelné, co se v územním plánu měnilo. Samostatné odůvodnění textové části má pouze 
změna č. 22 územního plánu města Český Krumlov. 

Grafická část odůvodnění změny č. 22 obsahuje pouze výkres širších vztahů a koordinační výkres. Výkres 
záboru půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa nebyl zpracován, neboť ve změně č. 22 
nedochází k novým záborům. 

 

e. Vyhodnocení s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů  

Text bude doplněn po projednání pořizovatelem. 

f. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí 

Jelikož dotčený orgán z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny ve svém stanovisku k návrhu obsahu 
změny pořizované zkráceným postupem stanovil, že změna č. 22 nebude mít významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast, dotčený orgán z hlediska zákona o posuzování vlivů nepožadoval 
ve svém stanovisku ze dne 19. 1. 2018 pod číslem jednacím KUJCK 11493/2018/OZZLú2 zpracování 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo zpracováváno. 



Změna č. 22, dle dotčeného orgánu z hlediska zákona o posuzování vlivů, nemůže mít samostatně nebo 
ve spojení s jiným významný negativní vliv na příznivý stav ochrany nebo celistvosti evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí. 

 

g. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5, 
 
V návaznosti na kapitolu „zpráva o vyhodnocení vlivů“ se vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
nezpracovávalo a proto ani stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 nebylo vydáno. 

h. sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 
nebyly 
 
V návaznosti na kapitolu „zpráva o vyhodnocení vlivů“ se vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
nezpracovávalo a proto ani stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 nebylo vydáno. 

i. vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků 
obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu 
pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu  
 
Změna č. 22 byla zpracována v souladu s usnesením zastupitelstva obce, které rozhodlo na svém 8. 
zasedání dne 27. 9. 2018 o souběžném pořízení změny regulačního plánu „Změna č. 1 RP Vyšný“ a změny 
Územního plánu obce Český Krumlov zkráceným postupem dle §55a stavebního zákona. Řešené území 
bylo vymezeno následujícími pozemky p.č. 520/6, 520/7, 520/8 a 520/9, k.ú. Vyšný. Návrh byl zpracován 
dle rozhodnutí zastupitelstva a v souladu s podkladovými materiály pro jednání zastupitelstva. Návrh 
změny č. 22 vymezuje řešené území jako plochu bydlení – individuální, dle návrhu obsahu změny, který 
byl součástí zmíněných podkladových materiálů. Kromě usnesení zastupitelstva, podkladových materiálů 
a územně analytických podkladů vycházel projektant též z Územní studie veřejných prostranství městské 
části Vyšný. 
 
 

j. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty, 
 
Vymezení řešeného území 
Vymezení řešeného území vyplývá z usnesení zastupitelstva č. 0099/ZM8/2018 schváleného dne 27. 9. 
2018. 
 
Návrh urbanistické koncepce – urbanistické předpoklady – kompoziční vztahy 
 
V rámci této kapitoly byla vypuštěna část, kterou se ve Změně č. 5 ÚPO města Český Krumlov redukovala 
zastavitelná plocha v lokalitě Podhájí. Celá tato lokalita je řešena Územní studií veřejných prostranství 
městské části Vyšný společnosti ov architekti s.r.o. z prosince 2018, jejíž využití bylo schváleno 
pořizovatelem dne 25. 2. 2019. Studie, která slouží jako podklad pro novou územně plánovací 
dokumentaci či pro změny stávají územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území, 
zrevidovala kompoziční vazby v území a vyhodnotila stavební rezervy. Území řešené změnou č. 22 
následně vyhodnotila jako vhodné k zástavbě. Kromě této územní studie navíc v řešeném území je 
v platnosti územní rozhodnutí. Toto územní rozhodnutí, které je vydáno pro rodinné domy a související 



dopravní a technickou infrastruktur, však počítá s výstavbou dvou severojižních komunikací. Takové 
řešení předmětného území však není ekonomické a vyžaduje nadbytečné množství zpevněných ploch 
bez možnosti vsakování dešťových vod. Proto je řešení předmětné lokality znázorněné v Územní studii 
veřejných prostranství městské části Vyšný (dále je „územní studie Vyšný“) mnohem vhodnější, co se týče 
nákladů na vybudování veřejné infrastruktury, ale i co se týče nutnosti vybudování zpevněných ploch 
neschopných absorpce dešťových vod. 
Vzhledem k tomu, že pro dané území existuje platný regulační plán Vyšný (resp. Změna č. 1) je daná 
zastavitelná plocha bez podrobnějších regulativů. Tyto regulativy budou upraveny ve změně regulačního 
plánu, která se pořizuje současně s touto změnou územního plánu města. 
 
Využití ploch a jejich uspořádání – regulativy funkčního využití území 
 
Z důvodu koordinace s pořizovaným návrhem Územního plánu Český Krumlov byla nově vymezena 
plocha ZZ – zeleň – zahrady a sady. Tato plocha je vymezena v částech pozemků, pro které souběžně 
pořizovaná Změna regulačního plánu Vyšný (resp. změna Změny č. 1 regulačního plánu Vyšný) v lokalitě 
Podhájí nepřipouští výstavbu rodinných domů. V této části pozemku je tak připuštěna např. výstavba 
oplocení a mobiliáře pro relaxaci a údržbu zahrady. Toto omezení je stanoveno z důvodu minimalizace 
výstavby v části pozemku za hlavní stavbou. Výstavba prostorově výrazných staveb v zahradách opticky 
zahušťuje zástavbu a v řešeném území by zvýrazňovala přechod mezi urbanizovaným a nezastavěným 
územím. 
 
Hlavní výkres – odkanalizování 
V řešeném území v grafické části výroku ruší vymezení jedné (jižnější) kanalizační stoky jdoucích 
západním směrem. Na základě průzkumů území byl do výkresu širších vztahů dokreslen nový kanalizační 
sběrač, který bude obsluhovat řešené území. Kanalizační stoky navržené v územním plánu města Český 
Krumlova v úplném znění však nekorespondují se stávající kanalizační sítí a s novým řešením území 
představeným v území studii Vyšný. 
 
Vzhledem k tomu, že je rozpracován Územní plán Český Krumlov a vzhledem k rozsahu řešeného území 
schváleného zastupitelstvem města, tak nebyla zpracována aktualizace zastavěného území. 
 

h. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby 
jejich vymezení 
 
Změna č. 22 nenavrhuje žádné záležitosti nadmístního významu. 
 

k. výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 
 

Zastupitelstvo města neschválilo zpracování Změny č. 22 s prvky regulačního plánu. Vzhledem k tomu, 
že pro řešené území je platný regulační plán Vyšný (resp. Změna č. 1 regulačního plánu Vyšný), tak nebyl 
důvod, aby změna č. 22 obsahovala prvky regulačního plánu. 
 

l. text územního plánu s vyznačením změn 
 
Vzhledem k rozsahu je srovnávací text s vyznačenými změnami přílohou odůvodnění. 
 



m. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

Ve změně č. 22 nejsou vymezovány nové rozvojové plochy, a tudíž nebylo přistoupeno k vyhodnocování 
účelného využívání zastavěného území a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch dle § 55 odst. 
(4) stavebního zákona. Jedná se pouze o potvrzení převzetí plochy, kde bylo vydáno platné územní 
rozhodnutí pro výstavbu rodinných domů a související technické a dopravní infrastruktury. 

Vzhledem k rozpracovanosti nového Územního plánu Český Krumlov nebylo zastavěné území znovu 
vymezeno. 
 

n. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond  
 
Řešené lokalita byla již v minulosti zastavitelnou plochou. V té době došlo k vydání územního 
rozhodnutí. V době přezkumu územního rozhodnutí byla zastavitelná plocha změněna na nezastavěné 
území. Územní rozhodnutí však bylo nadřízeným orgánem potvrzeno a v řešeném území je možné 
pokračovat ve stavebním řízení – plocha je tedy stále zastavitelná dle platného územního rozhodnutí. 
Z toho důvodu nedochází k novému záboru zemědělského půdního fondu, proto není nutné 
vyhodnocení záboru zpracovávat. 
 

o. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení pozemky 
určené k plnění funkce lesa 

Změnou č. 22 nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. 

p. Rozhodnutí o námitkách 
 
Bude doplněno v průběhu pořizování 

 

q. Rozhodnutí o připomínkách 
 

Bude doplněno v průběhu pořizování 

 

r. Údaje o počtu listů odůvodnění změny č. 22 územního plánu města Český 
Krumlov a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

Počet listů (stránek) odůvodnění změny územního plánu     5 (9) 

Počet výkresů k němu připojené grafické části      2 
Poučení: 

Proti Změně č. 22 územního plánu města Český Krumlov vydané formou opatření obecné povahy nelze 

podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů). 
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