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Zm�na �.16 ÚPO �eský Krumlov je zpracována ve form� vydání dopl�ujícího textu k jednotlivým 
zm�nou dot�eným kapitolám p�vodního textu, p�ípadn� formou nových kapitol dopl�ujících textovou 
�ást �istopisu územního plánu �eský Krumlov z r. 2006. Ozna�ení kapitol proto odpovídá p�vodnímu 
textu. Každá kapitola uvedená v následujícím textu zm�ny �. 16 je pojata jako dodatek, resp. zm�na 
stejn� ozna�ené kapitoly p�vodní. Kapitoly nebo jejich �ásti, které nebylo t�eba v rámci provedení 
požadované zm�ny upravovat, z�stávají platné v p�vodním zn�ní a nejsou v této textové �ásti zm�ny �. 
16 zahrnuty. Z toho d�vodu není zna�ení kapitol v tomto textu souvislé:     
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Grafická �ást zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov je zpracována ve form� vý�ez� výkres� se 
zachycením sledované lokality. Obsah a forma výkres� je podáním p�izp�sobena grafickému 
vyjád�ení ÚPO �eský Krumlov. �íslování grafických p�íloh odpovídá p�vodnímu ozna�ení 
výkres�.  
 
Grafická �ást zm�ny �.16 ÚPO m�sta �eský Krumlov je zpracována v rozsahu :  
�
1/O.1  HLAVNÍ VÝKRES / KOORDINA�NÍ VÝKRES - vý�ez          1 : 5.000 
 
 2.  NÁVRH DOPRAVNÍHO �EŠENÍ - vý�ez          1 : 5.000 
 
 3a.  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU - vý�ez           1 : 5.000 
 
 3c.  ELEKTROROZVODY A TELEKOMUNIKACE  - vý�ez        1 : 5.000 
 
 3d.  PLYNOVODY, TEPLOVODY, PRODUKTOVODY - vý�ez       1 : 5.000 
 
 4.  PLOCHY VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB A ASANA�NÍCH ÚPRAV  
 - vý�ez               1 : 5.000 
 
 
Všechny vý�ezy výkres� jsou za�azeny v záv�ru textové �ásti 
Všechny vý�ezy zachovávají legendu v p�vodním zn�ní p�íslušného výkresu 
Výkresy �. 3b a 6, které nejsou zm�nou dot�eny a zachovávají p�vodní koncepci �ešení, 
z�stávají platné v p�vodní podob� a nejsou sou�ástí elaborátu zm�ny 
 
Poznámka: 
V p�ípad� ÚPD schválené do 31.12.2006, je výroková �ást zm�ny zpracována ve form� dopl�ujícího 
textu pouze ke kapitolám platné dokumentace dot�eným zm�nou, resp. ve form� dopl�ujících vý�ez� 
pouze k t�m výkres�m platné dokumentace, které byly dot�eny zm�nou. Výkres základního �len�ní 
není samostatným výkresem výrokové �ásti zm�ny, nebo
 nebyl sou�ástí p�vodní dokumentace. 
Obsah výkresu základního �len�ní požadovaný dle p�ílohy �.7 vyhl. �. 500/2006 Sb. v platném zn�ní 
(hranice �ešeného území, hranice zastav�ného území, hranice zastavitelných ploch, hranice ploch, v 
nichž budou podmínky jejich využití stanoveny regula�ním plánem, … atd.) je v plné mí�e sou�ástí 
hlavního výkresu, resp. jeho relevantního vý�ezu.  

*) P�i zpracování zm�ny ÚPD schválené do 31.12.2006 je hlavní výkres i koordina�ní výkres identický a 
proto je jeho vý�ez vydán pouze v jednom výtisku spole�n� pro výrokovou �ást zm�ny i od�vodn�ní. 
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a.  VYMEZENÍ �EŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH 
ÚZEMÍ OBCE 

5�B3A8+��@*�E8B+M4>*�8�NE�>*��

Území �ešené zm�nou �.16 ÚPO �eský Krumlov je situováno vn� zámecké zahrady 
(p�ibližn� v p�í�né ose letohrádku Bellárie), v k.ú. �eský Krumlov a navazuje na zastav�né 
území m�sta. Tvo�í jej dv� díl�í území - jedno je situováno za jihovýchdní, druhé za 
severozápadní zdí zahrady. V území za jihovýchodní zdí zámecké zahrady zasahuje �ešené 
území pozemky p.�. 1012/1 a 1012/4 (resp. jejich �ást); v území za severozápadní zdí 
zámecké zahrady pozemky p.�. 837/1, 1004/1, 1004/2, 1004/4, 1006/1 a 1006/2 (resp. jejich 
�ást) – v k.ú. �eský Krumlov. 

Poloha pozemk� lokalit je patrná na p�iloženém schématu: 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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�
�
�
�
�
 
Zm�na ÚPO má stanovit podmínky pro p�ípadnou realizaci zázemí pro divadelní p�edstavení 
konaná v zámecké zahrad� na otev�ené letní scén� s otá�ivým hledišt�m. Zm�na ÚPO 
vymezuje dv� výše uvedené lokality s tím, že využití kterékoli z nich pro stanovený ú�el je 
podmín�no bezprost�ední zm�nou druhé vymezené plochy na krajinnou plochu smíšenou se 
zastoupením funkce kulturní a památkové, nepobytové rekerace, p�írodní a zem�d�lské s 
indexem „S.krpz“.�
 
 

b.  ZÁKLADNÍ P�EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A 
OCHRANY P�ÍRODNÍCH, CIVILIZA�NÍCH A KULTURNÍCH 
HODNOT 

b.03  OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ 
b.03.2  Ochrana kulturních památek 
)�5�B3A8+*�@*�E8B+M4>*�:��,��8E@A�)*���
Zm�nou �.16 ÚPO �eský Krumlov je s ohledem na ochranu kulturních hodnot a krajinného 
rázu stanovena podmínka realizovat objekt zázemí letní scény v jedné ze sledovaných lokalit 
formou podpovrchové stavby, aby nedošlo k narušení horizontu návrší zámecké zahrady, 
kompozi�ních vztah� kulturních a p�írodních dominant siluety zámeckého ostrohu a jeho 
p�írodního prost�edí. Vstupní objekt do podpovrchové stavby nesmí velikostn� p�esáhnout 
objem stávajícího objektu kr�my Markéta v severní ohradní zdi zámecké zahrady. Pro 
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optimální zajišt�ní provozu se jeví jako nezbytné zajistit p�ímé podpovrchové spojení 
s vnit�ním prostorem zámecké zahrady alespo� v minimáln� nezbytném rozsahu t�sn� za 
ohradní ze�.  
Pro prov��ení vlivu chystaného zám�ru na kulturní památku, siluetu m�sta, krajinný reliéf, 
kompozi�ní vztahy nebo panorama m�sta je nutné rozší�it úvodní fáze p�ípravy projektové 
dokumentace o vypracování územní studie (p�ípadn� architektonické sout�že) v�etn� 
vizualizace p�edpokládaného objemu stavby a zákresu do panoramatických fotografií ze 
zvolených stanoviš
, aby bylo možné návrh v�as posoudit a zp�esnit podmínky pro další fáze 
zpracování dokumentace.   
 
 
c.  NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 
c.01  URBANISTICKÉ P�EDPOKLADY 
c.01.5  Nástroje ochrany urbanistických hodnot 
)�5�B3A8+*�@*�:2?�84���	
�E8B+M4>=�:��A<*A=�8E�CO54�)?A9��

P�edpokládaná výstavba objektu zázemí pro letní scénu otá�ivého hledišt� nesmí narušit 
p�írodní charakter horizontu návrší se zámeckou zahradou. Hlavní objem zamýšlené stavby 
musí být realizován jako podpovrchová stavba jen s minimálními úpravami terénu a 
minimalizovaným objektem vstupu na úrovni povrchu. Úpravy povrch� a výsadba d�evin 
v souvislosti se zasazením podpovrchového objektu do prost�edí musí respektovat charakter 
krajinného rázu. Zám�r musí být ov��en již ve fázi p�ípravy studií (p�ípadn� sout�ží) v�etn� 
vizualizace a zákresu do panoramatických pohled�. 
 

c.02   PROSTOROVÉ USPO�ÁDÁNÍ A ORGANIZACE ÚZEMÍ 
)�5�B3A8+*�@*�:2?�84���	
�E8B+M4>*���4B��)4>*�:�?�=�B8@+*E�=� �8E@A�)�D�B8E���EB3@*2��3@A8�3�5G�>CE�8��

Veškerou stavební �innost v prostoru jádra m�sta je t�eba posuzovat z hlediska završenosti 
hmotové a objemové struktury zástavby a st�ešní krajiny historického jádra. Veškeré 
stavební úpravy v�etn� barevnosti fasád objekt� a architektonického detailu je t�eba pod�ídit 
a d�sledn� hodnotit z hlediska ochrany památkového fondu (plány ochrany a zhodnocení 
MPR) a na principu kontextuality. Jedná se o stabilizovaný prostor m�stské památkové 
rezervace, který je a z�stane p�edm�tem památkové ochrany. 

Realizace nového zázemí letní scény otá�ivého hledišt� vychází z p�edstavy, že vlastní 
objekt otá�ivého hledišt� bude rekonstruován, resp. p�estav�n jen s minimálním posunem 
místa avšak v nové podstatn� subtiln�jší podob�, která v kompozici zámecké zahrady vytvo�í 
citlivou protiváhu letohrádku Bellarie. Dosud provizorn� využívané zázemí v �ásti prostor� 
Bellarie bude vyklizeno, aby letohrádek z konce 17. resp. z poloviny 18. stol. mohl být 
rekonstruován a za�azen do rozší�ené nabídky prohlídkových okruh� areálu zámku. Pro 
setrvání otá�ivého hledišt� v zámecké zahrad� hovo�í zejména atraktivita prost�edí – 
parková úprava vzrostlé zelen� s dominantou letohrádku Bellarie – které je jako celek 
nep�enosné a vytvá�í neopakovatelnou atmosféru divadelních p�edstavení. Dalším 
argumentem je již jistá tradice a v�hlas, který letní scéna s otá�ivým hledišt�m v �eském 
Krumlov� práv� díky této atmosfé�e získala a v neposlední �ad� i navázání na „nemateriální 
kulturní d�dictví barokních zábav a slavností“ jichž byla v historii zámecká zahrada sv�dkem.  

Stabilizace polohy otá�ivého hledišt� v zámecké zahrad� nutn� povede k netradi�nímu 
provozu divadla. Jako dynamicky prom�nné jevišt� slouží vlastní zámecká zahrada v celém 
okruhu bezprost�edního okolí otá�ivého hledišt�. Nezbytné zázemí pro ú�inkující i diváky 
není možné realizovat p�ímo v tomto prostoru „jevišt�“ v památkov� chrán�né zámecké 
zahrad�. Zm�nou �.16 územního plánu jsou proto vymezeny plochy bezprost�edn� za 
jihovýchodní (lokalita Z16.1 jih) a severozápadní (Z16.2 sever) zdí zámecké zahrady, aby 
v jedné z nich bylo podmín�n� možné objekt zázemí realizovat. Pro divadelní p�edstavení 
v netradi�ním prost�edí není možné zajistit zázemí v plné mí�e komfortu kamenného divadla 
– vždy se bude jednat jen o minimální prostory, které by m�ly pokrýt nezbytn� nutnou 
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pot�ebu šaten ú�inkujících a technického personálu, maskérnu, minimalizovaný sklad 
garderoby, rekvizit a hygienické p�íslušenství. Sou�asn� je t�eba zajistit sociální zázemí pro 
cca 650 divák� a prostor pro distribuci ob�erstvení. 

Vzhledem k ochrannému pásmu MPR a d�sledné ochran� horizontu a charakteru krajiny 
návrší zámecké zahrady nebude možné objekt zázemí realizovat jako b�žnou stavbu na 
povrchu terénu – územní plán proto stanoví podmínku realizovat zmín�ný objekt zázemí jako 
podpovrchovou stavbu jen s minimálním objemem objektu vstupu nad terénem. Návrh 
vstupního objektu a p�edpokládaných terénních úprav musí respektovat požadavek na 
zachování charakteru krajinného rázu, který tvo�í sou�asný rámec zakomponování zámecké 
zahrady do p�ím�stské krajiny navazující na zastav�né území �eského Krumlova. Provoz 
zázemí letní scény jako sou�ásti placené zóny divák� je možné optimáln� zajistit formou 
alespo� minimálního podpovrchového propojení zamýšleného objektu p�ímo s prostorem 
zámecké zahrady. Z uvedených d�vod� je navrženo ponechat lokality pro výstavbu zázemí 
letní scény v nezastav�ném území krajinné plochy smíšené (viz kap. d.07 a d.08.2) s tím, že 
v souladu se zn�ním §18, odst. 5 stavebního zákona je možné v takovém území umís
ovat 
stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro ú�ely cestovního ruchu. Stavba zázemí letní 
scény s otá�ivým hledišt�m, která pomáhá zkvalitnit provoz a zachovat tuto jedine�nou 
turistickou atrakci �eského Krumlova zmín�ný ú�el jist� plní. Sou�asn� je tak podpo�ena 
podmínka realizace objektu zázemí jako podpovrchové stavby, která na povrchu terénního 
krytu zachová zcela p�evažující charakter nezastav�né krajiny. P�ípustné využití krajinné 
plochy smíšené je proto zm�nou �.16 ÚPO �eský Krumlov rozší�eno o konkrétní specifikaci 
využití „e – specifická vybavenost – zázemí letní scény otá�ivého hledišt�“ (kap. d.08.2). 
Nov� navrhované ve�ejné prostranství se týká pouze úpravy parkovišt� a nástupu do vstupní 
�ásti podpovrchového objektu zázemí a citlivého napojení na památkov� chrán�ný prostor 
zámecké zahrady.   

Z vyhodnocení urbanistických a technických podmínek sledovaných lokalit a p�i d�razu na 
podmínky ochrany kulturních památek a krajinného rázu se jeví pro lokalizaci zázemí letní 
scény jako výhodn�jší lokalita Z16.2 sever – podrobn� viz kap. O.e �ásti Od�vodn�ní. 
  
 
d.  NÁVRH �LEN�NÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNK�NÍ PLOCHY A 

PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ 
 

d.03  CESTOVNÍ RUCH, REKREACE, SPORT 
d.03.4  Návrhy v oblasti cestovního ruchu, rekreace a sportu 
:2?�84���	
�@*�:��8E@A�)*��B8E���EB3@*2�A*)<*�C�@�G���@�8AC�3)J�2� +*E3FA?2�E8B+M4>*�A*IA��

Pro uvažovaný zám�r zcela nového otá�ivého hledišt�, které by m�lo být realizovaného po 
vyhodnocení architektonické sout�že v mírn� upravené poloze op�t v zámecké zahrad�, 
jsou zm�nou �.16 ÚPO �eský Krumlov vymezeny v dostupné poloze plochy pro možnou 
realizaci zázemí ú�inkujících, techniky a sociálního zázemí herc� i divák�.   
 

d.07  KRAJINNÉ ZÓNY  
d.07.2  Krajinné plochy smíšené 
)�5�B3A8+*�@*�4B��)4>*�:�?�=�E�4 G 8�8E@A�)�*��

V takto vymezených plochách je indexem vyzna�ena p�ípustná kompromisní �innost: 
�� k - kulturní památková (zvýšená hodnota z hlediska památkové ochrany a 

ochrany krajinného rázu) 
�� l   - lesní (lesnická produkce) 
��p  - p�írodní  
�� r   - rekrea�ní nepobytová (zvýšené p�edpoklady pro nepobytovou rekreaci) 
�� z  - zem�d�lská (zem�d�lská produkce) 
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��u - urbanizovatelná po uplynutí návrhového období (plochy potenciáln� 
využitelné pro výhledový územní rozvoj podmín�né zm�nou územního plánu) 

��n  - nau�ná (specifické p�edpoklady nau�ných ploch, park�, stezek, …) 
�� e  - specifická vybavenost - zázemí letní scény  

 
 

d.08  VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPO�ÁDÁNÍ – regulativy funk�ního využití 
území 

)�N)8E4�5�B3A8+9�@*�:2?�84���	
�4B��)4>*�:�?�=�B8@+*E�= 8�8E@A�)�*��

II. ÚZEMÍ KULTURNÍ KRAJINY 
 P - Krajinné plochy p�írodní  
 S.x - Krajinné plochy smíšené (s indexy dle zastoupených �inností): 
   k – kulturní památková  
   l – lesní  
   p – p�írodní  
   r – rekrea�ní nepobytová 
   z – zem�d�lská  
   u – urbanizovatelná po uplynutí návrhového období 
   n – nau�ná 
   e – specifická vybavenost – zázemí letní scény 
 
 

d.08.2  Regulativy pro kulturní krajinu (obecn� nezastavitelné území) 
)�5�B3A8+��@*�:2?�84���	
�4B��)4>*�:�?�=��*�4+�A3)D��
 

Krajinné plochy p�írodní P 
P�ípustné využití:  

Hlavní funkce: 
- dlouhodobá stabilizace prostor�, ve kterých mohou relativn� nerušen� existovat a 

vyvíjet se p�vodní a p�írod� blízké ekosystémy,  
Dopl�ující funkce: 
- územní ochrana chrán�ných území, ochrana územního systému ekologické stability a 

dalších ekologicky cenných �ástí  území (zejména  ekologické kostry území),  
- uchování druhového i genového bohatství spontánních druh� organism�,  
- mimoproduk�ní funkce krajiny a p�íznivé  p�sobení na okolní ekologicky mén� 

stabilní �ásti krajiny.  
- zásahy a opat�ení pro posílení p�írodních a p�írod� blízkých spole�enstev a v zájmu 

ochrany p�írody a krajiny,  
- vybraná opat�ení a za�ízení pro turistiku a nepobytovou rekreaci (turistické cesty, 

nau�né stezky, odpo�ivadla, vyhlídky, rozhledny - za p�edpokladu ov��ení vlivu 
stavby na krajinný ráz), 

- obhospoda�ování zem�d�lských pozemk�, obhospoda�ování zem�d�lských pozemk� 
s  dlouhodobým cílem ponechat zem�d�lské p�d� pouze mimoproduk�ní funkce, 
resp. hospoda�it šetrným zp�sobem k p�írodním danostem (nap�.formou 
biozem�d�lství),  

- produkce d�eva p�i nenarušení mimoproduk�ních funkcí lesa, 
- výstavba nezbytn� nutných ú�elových komunikací zejména pro obhospoda�ování 

zem�d�lských a lesních pozemk�, 
- výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo krajinnou plochu p�írodní 

by neúm�rn� zvýšilo náklady na jejich realizaci, 
- úprava (obnova a výstavba) vodních ploch a tok� p�írod� blízkým zp�sobem. 
Podmínky: 
- p�i obhospoda�ování pozemk� preferovat biozem�d�lské formy hospoda�ení, cílen� 

posilovat mimoproduk�ní funkce zem�d�lské p�dy a lesa (bez další intenzifikace a 
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koncentrace zem�d�lské nebo lesní výroby) - v souladu se zájmy ochrany p�írody a 
krajiny, 

- stávající �innosti produk�ního charakteru lze realizovat bez možnosti zvyšování 
intenzity (kapacity, koncentrace apod.), 

- p�ípustné využití území a opat�ení trvalého charakteru jsou možné za podmínek, 
které pro jednotlivé zám�ry stanoví p�íslušný orgán ochrany p�írody. 

Nep�ípustné využití: 
- �innosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo p�ípustným využitím – 

zejména  stavby pro zem�d�lství, lesnictví, pro t�žbu nerost�, pro technickou 
infrastrukturu (nejedná-li se o zkapacitn�ní stávajících nebo územním plánem 
navrhovaných systém�), stavby pro p�echodné ubytování (pobytová za�ízení pro 
rekreaci a cestovní ruch), h�išt� a sportovní za�ízení, odstavné plochy a za�ízení pro 
skladování, zahrádká�ské chaty, hygienická za�ízení krom� t�ch, která jsou sou�ástí 
odpo�ívek p�i komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a trasách;  

- oplocování pozemk� krom� p�ípadu, kdy jde o oplocení pasteveckými ohradníky 
nebo o zájem ochrany p�írody, lesa, vodních zdroj�, apod. (lesních školek, obor, 
ochranných páserm vodních zdroj� I. stupn�); 

- intenzivní formy zem�d�lského hospoda�ení, používání intenzivních ochranných 
prost�edk� – pesticid�, herbicid�, insekticid�; 

- t�žba nerostných surovin, 
- meliora�ní opat�ení, pokud nejsou v zájmu ochrany p�írody a krajiny �i 

mimoproduk�ních funkcí zem�d�lské p�dy nebo lesa, 
- zm�ny vodního režimu území, pokud nejsou v zájmu ochrany p�írody a ochrany lesa, 
- zm�ny druh� pozemku na ornou p�du, zahrady, sady,  
- ukládání a zneškod�ování odpad�, 
- terénní úpravy, kterými se podstatn� m�ní vzhled prost�edí nebo vodní pom�ry, 
- scelování pozemk�, pokud to není v zájmu ochrany p�írody a krajiny �i ochrany lesa, 
- zv�tšování prostupnosti území výstavbou nových ú�elových komunikací �i p�šin, 

pokud to není v zájmu  ochrany p�írody a krajiny. 
 
 

Krajinné plochy smíšené  Sx 
P�ípustné využití:  

Hlavní funkce: 
- kompromisn� využívané ekosystémy nezvyšující labilitu území a zprost�edkovávající 

stabilizující funkci p�írodních ploch  
Dopl�ující funkce: 
- Indexem je ozna�eno využití kompromisn� zastoupené ve vymezené ploše, tj. x =…:  

�� k - kulturní památková - území se zvýšeným významem z hlediska památkové 
ochrany a ochrany krajinného rázu (území v ochranných zónách MPR nebo MPZ, 
v ochranném pásmu památek, v krajinné památkové zón�, areály zám�rn� 
krajiná�sky koncipované, lokality s podstatn� dochovanou historickou skladbou 
zem�d�lských pozemk�);       

�� l - lesní (zejména v lesích zvláštního ur�ení) – p�ipoušt�jí se nezbytn� nutná 
opat�ení a výstavba pro lesní produkci; 

��p - p�írodní - územní ochrana chrán�ných území a územní ochrana vymezeného 
územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území  
(zejména ekologické kostry území); 

�� r - rekrea�ní nepobytová -  vybavení a vybrané stavby pro nepobytovou  
rekreaci a sport (nap�. turistické cesty, cyklistické stezky, nau�né stezky, otev�ený 
jezdecký areál, relaxa�ní altány a p�íst�ešky, pikniková místa, vyhlídky, rozhledny, 
informa�ní prvky, sportovní a herní prvky, areály zdraví, apod.) – krom� 
sportovních ploch velkoplošných (golf, …) a �inností, které jsou zdrojem 
nadm�rného hluku (motoristické sporty), p�ípadn� jiných negativních vliv� na 
životní prost�edí;  
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�� z - zem�d�lská (mimo velkovýrobní formy) – p�ipoušt�jí se nezbytn� nutná 
opat�ení a výstavba pro zajišt�ní zem�d�lské produkce (nap�. seník, letní 
p�íst�ešek pro hospodá�ská zví�ata, ohrazení pastvin, … apod.) 

��u – urbanizovatelná po uplynutí návrhového období – plochy potenciáln� 
využitelné pro územní rozvoj po vy�erpání p�evahy ploch rozvojových lokalit 
navržených územním plánem; využití t�chto ploch je podmín�no vypracováním 
zm�ny územního plánu, konkretizací zám�ru a druhu plochy s rozdílným využitím, 
vyhodnocením vlivu na okolí a p�dní fond; 

��n - nau�ná - možnost z�ízení nau�ného parku (nap�. Geopark Vyšný); 
�� e - specifická vybavenost – zázemí letní scény otá�ivého hledišt� v p�ímé 

návaznosti na plochu zámeckého parku; p�ipoušt�jí se jen omezené povrchové 
úpravy a stavby na terénu – hlavní objem zázemí je nutno realizovat jako 
podpovrchovou stavbu se zachováním charakteru nezastav�ného území p�i 
terénní úprav� p�ekryvu stavby – viz kap. c.02.           

- výstavba  ú�elových komunikací a nezbytných parkovacích ploch vázaných ke 
kompromisn� zastoupené dopl�ující �innosti (funkci),  

- výstavba inženýrských sítí v�etn� nezbytných technických za�ízení na t�chto sítích, 
jejichž trasování mimo plochu by neúm�rn� zvýšilo náklady na jejich realizaci, 

- obnova a výstavba vodních ploch, rybník� a tok�. 
Podmínky: 
- veškeré �innosti musí být v souladu se zájmy ochrany p�írody, krajinného rázu a 

památkové ochrany, 
- u ploch s indexem "k" a "e" je p�i realizaci ostatních funkcí zastoupených v ploše 

nutné v�novat zvýšenou pozornost památkovým zájm�m a ochran� krajinného rázu, 
- využití kterékoli z  ploch ozna�ených indexem "e" pro sledovaný ú�el je podmín�no 

bezprost�ední zm�nou jiných takto ozna�ených ploch na plochu s indexem „S.krpz“; 
využití více než jedné z takto ozna�ených ploch ke sledovanému ú�elu není 
p�ípustné; 

- využití ploch ozna�ených indexem "e" pro realizaci podpovrchového objektu zázemí 
letní scény je podmín�no provedením geologického, resp. hydrogeologického 
pr�zkumu za ú�elem rozhodnutí o technologii provedení stavby a odvodu deš
ových 
vod. 

- p�ípadný zám�r staveb nebo opat�ení p�ímo souvisejících s n�kterým z p�ípustných 
využití, je nutné v p�edstihu ov��it z hlediska možných vliv� na další kompromisn� 
p�ípustná využití sledované plochy (nejlépe formou ov��ovací studie) a dosáhnout 
dohody zainteresovaných stran a dot�ených orgán� o podmínkách jeho realizace; 

- zpracování a projednání dokumentace (p�ípadn� územní studie nebo sout�že) je 
nezbytné pro ov��ení t�chto zám�r�: 
�� otev�ený jezdecký areál a z�ízení jezdeckých stezek, 
�� objekt zázemí letní scény (pouze v ploše s indexem „e“) v návaznosti na 

zámeckou zahradu 
�� výstavba rozhledny (s ohledem na ovlivn�ní krajinného rázu), 
�� z�ízení areálu zdraví, 
�� z�ízení nau�né stezky, 
�� z�ízení nau�ného parku. 

Nep�ípustné využití: 
- �innosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo p�ípustným využitím; aktivity a 

�innosti, které jsou v rozporu se základními funkcemi uvedenými v indexu 
p�ípustného využití, tj. v plochách ozna�ených indexy: 
��p - p�írodní, k – kulturní památková, e – specifická vybvenost, r – rekrea�ní 

nepobytová, u – urbanizovatelná po uplynutí návrhového období, n – nau�ná: 
nejsou p�ípustné stavby pro zem�d�lství, lesnictví, t�žbu nerost�, p�echodné 
ubytování (pobytová za�ízení), hygienická za�ízení krom� t�ch, která jsou 
sou�ástí odpo�ívek p�i komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a 
trasách, specifické vybavenosti v ploše s indexem e nebo nau�ného centra 
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v ploše s indexem n, není p�ípustné oplocování pozemk� (s výjimkou 
pasteveckých ohradník�) krom� pozemk� staveb s p�ípustným využitím, lesních 
školek, obor, ochranných páserm vodních zdroj� I. stupn�; 

�� l – lesní: nejsou p�ípustné stavby pro zem�d�lství, pro t�žbu nerost�, pro 
technickou infrastrukturu nejedná-li se o zkapacitn�ní stávajících nebo územním 
plánem navrhovaných systém�, stavby pro p�echodné ubytování (pobytová 
za�ízení), pro hygienická za�ízení krom� t�ch, která jsou sou�ástí odpo�ívek p�i 
komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a trasách a dále 
oplocování pozemk� krom� pozemk� lesních školek, obor, ochranných páserm 
vodních zdroj� I. stupn� (oplocování pasteveckými ohradníky je p�ípustné); 

�� z – zem�d�lská: nejsou p�ípustné stavby pro lesnictví, pro t�žbu nerost�, pro 
technickou infrastrukturu nejedná-li se o zkapacitn�ní stávajících nebo územním 
plánem navrhovaných systém�, stavby pro p�echodné ubytování (pobytová 
za�ízení), hygienická za�ízení krom� t�ch, která jsou sou�ástí odpo�ívek p�i 
komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a trasách a dále 
oplocování pozemk� krom� pozemk� lesních školek, obor, ochranných páserm 
vodních zdroj� I. stupn� (oplocování pasteveckými ohradníky je p�ípustné); 

- nenávratné poškozování p�dního povrchu, 
- zm�ny vodního režimu pozemk�, pokud nejsou v zájmu ochrany p�írody a ochrany 

lesa, 
- provád�ní terénních úprav zna�ného rozsahu, 
- výstavba  a �innosti nesouvisející s funkcemi zastoupenými v dané ploše (jmenovit� 

výstavba staveb pro pobytovou rekreaci a  zahrádká�ských chat).  
- ukládání a zneškod�ování odpad�, 
- používání kejdy, silážních š
áv a ostatních tekutých odpad�, 
- hospoda�ení na pozemcích zp�sobem vyžadujícím intenzivní  technologie, 
- výstavba za�ízení pro �innosti velkovýrobního nebo  intenzivního charakteru, 
- výroba energie (krom� solárních �lánk� pro vlastní spot�ebu energie aplikovaných na 

stavebních objektech); 
 
 
g.  NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, OB�ANSKÉHO A 

TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
g.01   DOPRAVA 

g.01.3  Silni�ní doprava 

g.01.3.5.1 Historické jádro m�sta zahrnující Vnit�ní m�sto, Latrán a Starý Plešivec a 
navazující Kvítk�v Dv�r 
:C)?��5�B3A8+9�@*�E8B+M4>*�8�8E@A�)�*��
Provoz letní scény otá�ivého hledišt� a obou zm�nou �.16 sledovaných ploch pro její zázemí 
je dopravn� zajišt�n výstupní komunikací z ulice Chvalšinské odbo�kou k jihu ze silnice I/39 
podél severního a západního svahu návrší Pta�ího Hrádku k západnímu konci zámecké 
zahrady. Zejména úsek v údolí u p�ipojení do Chvalšinské ulice a stoupání lesem po západní 
stráni vykazuje velmi skromné ší�kové parametry a pro obousm�rný provoz autobus� bude 
nezbytné zajistit vyšší bezpe�nost provozu minimáln� realizací dostate�n� dimenzovaných 
výhyben v dohledových vzdálenostech, p�ípadn� - kde to bude možné - celkovým rozší�ením 
koruny komunikace.  �

� lokalita Z16.1 „jih“ – dopravní obsluha bude od západního konce zámecké 
zahrady zajišt�na ve stop� stávající cesty podél západního a jižního obvodu 
zámecké zahrady. P�edpokládá se legalizace a zkapacitn�ní parkovišt� na 
severním konci ulice D�lní. Ulice D�lní bude mít pro obsluhu jen podružný 
význam – jedná se o velmi úzkou jednosm�rnou komunikaci vycházející z nep�íliš 
hladce pr�jezdné rostlé struktury blok� kolem Plešiveckého nám�stí.  
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� lokalita Z16.2 „sever“ – dopravní obsluha od západního konce zámecké zahrady 
pokra�uje podél severního obvodu zahrady k parkovišti, které zajiš
uje stávající 
provoz letní scény. Trasa dopravní obsluhy je stabilizovaná. 

Vzhledem ke struktu�e okolní zástavby a krajiny je t�eba ob� trasy dopravní obsluhy zázemí 
letní scény pokládat cílové – sm��ující vždy pouze k parkovišti u objektu nového zázemí, 
resp. u vstupu návšt�vník� do placeného prostoru divadelního p�edstavení. 
 

g.01.8  Doprava v klidu 
:C)?��5�B3A8+9�@*�E8B+M4>*�8�8E@A�)�*��
�8A<*H�� :�>3FA?�=� B��58)��=� � B+8� � B�8� �C)FA?)�=59� +*A�=� @�G�9� )�:C2*�5G� :� ��E?� >*�
v sou�asné dob� zajišt�na oficiálním parkovišt�m p�i severní stran� zámecké zahrady, které 
umož�uje stání pro cca 6 autobus� a 140 osobních automobil� – tedy celkem pro cca 500 
návšt�vník� a ú�inkujících letní scény. V p�ípad� pot�eby je možné další poptávku 
parkovacích ploch pokrýt na zatím neoficiálním parkovišti na severním konci ulice D�lní p�i 
jižní stran� zámecké zahrady.  
Ze zm�nou �.16 p�edpokládané kapacity nového otá�ivého hledišt� (cca 600 až 650 míst) je 
patrné, že kapacitu parkovišt� bude nutné zvýšit min. o jedno stání pro autobusy a cca 50 
míst pro osobní automobily. Krom� toho je t�eba po�ítat s parkováním pro ú�inkující – tedy 
zvýšení kapacity o další 2 až 3 místa pro autobusy a cca 15 až 20 míst pro osobní 
automobily. Vzhledem k pot�eb� ochrany krajinného rázu a minimalizace zát�že p�ilehlé 
krajiny je žádoucí rozložit koncentraci parkovacích ploch na ob� uvedená parkovišt�. Hlavní 
p�íjezdovou trasu je t�eba opat�it signalizací obsazenosti parkoviš
.   
 
 

g.02   VODNÍ HOSPODÁ�STVÍ 

g.02.1  Zásobování pitnou vodou 

g.02.1.9 Návrh 
:C)?��5�B3A8+9�@*�E8B+M4>*�8�8E@A�)�*��
Zásobování lokalit zm�ny �.16 ÚPO – podpovrchového objektu zázemí letní scény pitnou 
vodou bude zajišt�no p�ipojením ke stávající vodovodní síti: 

� lokalita Z16.1 „jih“ – objekt je možné p�ipojit k vodovodnímu �adu LT100 
zámeckého vodovodu „Dubík“ uloženému v trase podél jižního obvodu zámecké 
zahrady. 

� lokalita Z16.2 „sever“ – k objektu je možné vybudovat nový �ad o p�edpokládané 
délce cca 150 m napojený na zásobovací �ad m�stského ve�ejného vodovodu 
z vodojemu Pta�í Hrádek, resp. PK M�sto LT150. 

Koncepce zásobování vlastního m�sta pitnou vodou není zm�nou �.16 dot�ena. Kapacita 
stávajících vodárenských za�ízení je dostate�ná i pro nov� uvažovanou výstavbu.  
 

g.02.2  Odkanalizování a �išt�ní odpadních vod 

g.02.2.6 Návrh 
:C)?��5�B3A8+9�@*�E8B+M4>*�8�8E@A�)�*��
Pro odkanalizování podpovrchového objektu zázemí letní scény je t�eba detailn�ji prov��it 
možnost využití stávajícího odkanalizování kr�my Markéta a Bellarie. Vzhledem 
k zaznamenaným kolaps�m sít� je však její využití pro zamýšlené zázemí letní scény nejisté. 
S ohledem na absenci údaj� v ÚAP konstatujeme, že v dostupné vzdálenosti lokalit Z16.1 
„jih“ a Z16.2 „sever“ není k dispozici jiná vhodná stoková sí
. Zm�nou �.16 je proto navrženo 
technicky nejjednodušší �ešení – tj. realizace dostate�n� kapacitní bezodtokové jímky se 
zajišt�ním pravidelného vyvážení splaškových vod na m�stskou �OV.  
V p�ípad� požadavku náro�n�jšího technického �ešení by bylo nutné: 
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� pro lokalitu  Z16.1 „jih“ realizovat novou stoku splaškové kanalizace ulicí 
Bylinkovou (p�ípadn� ulicí D�lní) v délce cca 480 m k napojení do stávající 
stokové sít� v prostoru Plešiveckého nám�stí;  

� pro lokalitu  Z16.2 „sever“ realizovat novou stoku splaškové kanalizace v délce 
cca 390 m podél severního okraje parkovišt� a odtud údolím k severu k b�ehu 
vodního toku Pole�nice, který by bylo možné využít jako recipient pro lokální 
�istírnu odpadních vod, která by zde musela být pro objekt zázemí letní scény 
vybudována. 

S ohledem na náro�nost uvedených �ešení nejsou nové stoky splaškové kanalizace ani 
lokální �OV zm�nou �.16 navrhovány. 

Odtok deš
ových vod bude vzhledem ke koncepci podpovrchového �ešení stavby v obou 
sledovaných lokalitách zpomalen. Likvidaci deš
ových vod z p�ilehlých zpevn�ných ploch je 
t�eba zajistit p�ednostn� vsakem do terénu. Pro další stupe� projektové dokumentace je 
proto nezbytné provést hydrogeologický pr�zkum podloží. Množství deš
ových vod 
odvád�ných do zásaku bude odpovídat vým��e a struktu�e jednotlivých odvod�ovaných 
ploch. 

P�vodní koncepce systému splaškové kanalizace m�sta se zm�nou �.16 nem�ní; kapacita 
�OV je pro uvažovanou výstavbu dostate�ná. Výkres �. 3b je platný v p�vodní verzi 
(p�edcházející zm�ny ÚPO musí být akceptovány).  
 
 

g.03   ENERGETICKÉ SÍT� 

g.03.1  Zásobování elektrickou energií 

g.03.1.3 Návrh 
:C)?��5�B3A8+9�@*�E8B+M4>*�8�8E@A�)�*��
Zásobování lokalit zm�ny �.16 ÚPO podpovrchového objektu zázemí letní scény elektrickou 
energií bude zajišt�no: 

� lokalita Z16.1 „jih“ – p�ipojením NN kabelem o délce cca 430 m ulicemi 
K Zámecké zahrad� a U Prachárny ke stávající novým traforem posílené TS-4 
Barokní divadlo. 

� lokalita Z16.2 „sever“ – p�ipojením NN kabelem o délce cca 250 m prostorem 
severního záchytného parkovišt� ke stávající novým traforem posílené TS-5 
Bellarie.  

V souvislosti s výstavbou podpovrchového objektu zázemí v lokalit� Z16.2 „sever“ se 
p�edpokládá uložení stávajícího vrchního vedení VN 22 kV procházejícího územím stavby do 
kabelu v pot�ebném úseku podél severní obvodové zdi zámecké zahrady. 

Koncepce zásobování vlastního m�sta elektrickou energií není návrhem zm�ny �.16 dot�ena 
a z�stává platná beze zm�n.  
 

g.03.2  Zásobování zemním plynem 

g.03.2.2 Návrh 
:C)?��5�B3A8+9�@*�E8B+M4>*�8�8E@A�)�*��
Zásobování lokalit zm�nou �.16 navrhovaného podpovrchového objektu zázemí letní scény 
plynem je uvažováno pro pot�ebu vytáp�ní, p�ípravu teplé vody a p�ípadn� i pro tepelnou 
úpravu pokrm� v objektu, jehož ve�ejná �ást pro návšt�vníky (sociální za�ízení a 
ob�erstvení) by m�la být v provozu celoro�n�. Zásobování plynem je možné zajistit: 

� lokalita Z16.1 „jih“ – objekt je možné napojit na STL plynovodní �ad procházející 
od kr�my Markéta nap�í� zámeckou zahradou do prostoru jižn� od ohradní zdi k 
zahradnictví. 

� lokalita Z16.2 „sever“ – objekt je možné p�ipojit na stávající STL plynovodní �ad 
procházející prostorem severního záchytného parkovišt� ke kr�m� Markéta.  
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V souvislosti s výstavbou podpovrchového objektu zázemí letní scény v lokalit� Z16.2 
„sever“ je t�eba vzít v úvahu pot�ebu vy�ešení podmínek provád�ní stavby v bezpe�nostním 
pásmu VTL plynovodu Kájov – �eský Krumlov (DN 150), tj. jednoho z hlavních p�ivad��� 
plynu do m�sta. Vzhledem k tomu, že rozsah stavby by mohl zasahovat až k hranici 
ochranného pásma zmín�ného VTL plynovodu, je t�eba uvážit z principu p�edb�žné 
opatrnosti odklon�ní jeho trasy z rizikového prostoru stavební �innosti. Zm�nou �.16 ÚPO je 
proto navrženo jeho p�eložení do vzdálenosti cca 60m od p�edpokládaného okraje 
podpovrchové stavby. 

Koncepce zásobování vlastního m�sta zemním plynem není návrhem zm�ny �.16 dot�ena a 
z�stává platná beze zm�n. Kapacita stávajících plynárenských za�ízení je dostate�ná i pro 
nov� uvažovanou výstavbu. 
 

g.03.3  Zásobování teplem 

g.03.3.2 Návrh 
:C)?��5�B3A8+9�@*�E8B+M4>*�8�8E@A�)�*��
Zásobování lokalit zm�ny �.16 ÚPO (podpovrchového objektu zázemí letní scény) teplem je 
možné zajistit elektrickými zdroji (viz kap. g.03.1.3), plynem (viz kap. g.03.2.2) nebo jinými 
alternativními zdroji (nap�. tepelným �erpadlem, …), jejichž využití není v rozporu s režimem 
ochranného pásma MPR nebo s režimem ochrany krajinného rázu. 

Koncepce zásobování vlastního m�sta teplem není zm�nou �.16 dot�ena a z�stává platná 
beze zm�n.  
 
 

g.05   ODPADY 
)�5�B3A8+��@*�4B��)4>*�:�?�=�8E@A�)�*��
�35)3E��*�8EB�ED�)�+85�+3A?�:2?�9���	
�H4E*�<*F*���B8E+*�8H*��?�:C)�:�G�)9 +CF59�2?@A��
�*@5J���42+8)�8�@9@AG24�@ �82�OP8)C�="�@H?�4"�B<*B��)?"�A<=E?�="�)94O=)C�=���8E@A��M8)C�=�
8EB�ED� ):�35�>=�=� � )*� @B�C)�=2� N:*2=� 2?@A�� �*@5J� ��42+8)�� ��>3A*+G"� �*@B�� 4O3)�A*+G�
�*28)3A8@A=� 24@=� 2=A� ��� @)G2� B8:*254� �CE8H9� 4��*�G� B�8� B��)3E*+�J� @)8:� 8EB�E4�
8����3:8)��J�2?@A*2��*@5J���42+8)���*+588H>*28)J����*H*:B*��J�8EB�E�H4E*�8E*):EC)C��
@H?��G 8�E)8����
 
 
h.  VYMEZENÍ PLOCH P�ÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 

NEROSTN� A PLOCH PRO JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠT�NÍ 
h.01  LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN 
:C)?��5�B3A8+9�@*�E8B+M4>*�8�8E@A�)�*��

Z nerudních surovin jimiž je dot�eno vymezení lokality zm�ny �.16.1 jih mají nejv�tší význam 
ložiska grafitu, roztroušená por�znu v pestré sérii  krystalinika v oblasti �eského Krumlova. 
Jedna ze dvou samostatných oblastí akumulace grafitových loží je v prostoru �eský Krumlov 
- Lazec - Spolí.  Ložiska grafitických b�idlic jsou pravideln� doprovázena mocnými polohami 
krystalických vápenc�, dolomitických vápenc� a erlanových vápenc�. Jedná se páskované 
horniny bohaté na uhli�itany, Ca a Mg.  P�vodn� bylo známé jejich využití jen na stavební 
kámen. Krumlovská v�tev vápenc� a grafitových loží má pr�b�h Boletice - Vyšný - Lazec - 
�eský Krumlov * Rybá�ská ulice - M�stský vrch - Spolí. V�tšina ložisek karbonátu 
p�edstavuje z p�írodov�dného hlediska mimo�ádn� hodnotné lokality. 

V zájmovém území jihovýchodn� od zámecké zahrady se nachází: 
�� výhradní ložisko grafitu �. 3169900 s názvem "�eský Krumlov-Rybá�ská ul." 

nerost: grafit, pararula, surovina: grafit 
�� chrán�né ložiskové území �. 16990000 "�eský Krumlov" – grafit, amorfní grafit.  
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Organizací pov��enou ochranou a evidencí výhradního ložiska je �eská geologická služba. 

Ze stanoviska Obvodního bá�ského ú�adu pro území kraj� Plzeského a Jiho�eského 
vyplývá podmínka v ÚPD vyzna�it hranici chrán�ného ložiskového území „�eský Krumlov“ 
pro ochranu výhradního ložiska grafitu a v takto vymezeném území respektovat omezení 
všech �inností, plynoucí z ustanovení § 18 a 19 horního zákona (Stavební uzáv�ra - z�izovat 
stavby a za�ízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska lze jen pokud je to 
nezbytné v zákonem chrán�ném obecném zájmu). 

Vymezení chrán�ného ložiskového území je zakresleno v koordina�ním výkresu. 
 

h.03   PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ 
:C)?��5�B3A8+9�@*�E8B+M4>*�8�8E@A�)�*��

V lokalit� zm�ny �. 16.1 jih je evidováno poddolované území, tj. území s nep�íznivými 
inženýrsko - geologickými pom�ry ve smyslu § 13, zákona �. 62/1988 Sb., v platném zn�ní. 
 
Jedná se poz�statky d�lní �innosti (pravd�podobn� dolu Arnošt): 

Název Suroviny Projevy Rok evid. Stá�í 
�eský Krumlov-Plešivec 1 Grafit - Polymetalické rudy projevy – nejsou evidovány 1984 p�ed i po 1945 

 
Existence zákresu poddolovaného území obecn� neznamená zákaz stavební �innosti v dané 
lokalit�. V dané lokalit� však mohou být v n�kterých úsecích ztíženy podmínky pro zakládání 
staveb a proto je t�eba konzultovat p�ipravované projekty s inženýrským geologem. V 
p�ípad� p�edpokládaného intenzivního poddolování na konkrétních lokalitách je t�eba provést 
inženýrsko-geologický pr�zkum, resp. postupovat p�i zpracování projektu podle normy �SN 
73 0039 "Navrhování objekt� na poddolovaném území". 
Stará d�lní díla jsou evidována mimo zájmové území, jižn� a jihovýchodn� od navrhované 
"jižní" lokality (jáma dolu Arnošt v nau�né bylinkové zahrad�, štola dolu Arnošt – II. patro na 
svazích pod D�lní ulicí, v�trací šachta nad Rybá�skou ulicí)   

Sesuvná území se nevyskytují.   
 
 
j.  VYMEZENÍ PLOCH VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB A 

ASANA�NÍCH ÚPRAV 
:2?�84���	
�@*�E8B+M4>=�NE�>*�)�:C)?�4�A�H4+*5�B8E��=O*�4)*E*�J23���EB3@9��

j.01  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
Silni�ní automobilová doprava - silni�ní sí	 a místní komunikace  

i. �. stru�ný popis 
D15 Zkapacitn�ní výstupní komunikace Chvalšinská – Zámecká zahrada 

Objekty dopravní vybavenosti 
i. �. stru�ný popis 
D41 Parkovišt� Zámecká zahrada sever 
D42 Parkovišt� Zámecká zahrada jih 

 

j.02  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

j.02.1  Zásobování pitnou vodou 
Objekty dopravní vybavenosti 

i. �. stru�ný popis 
V16 Vodovodní �ad Pta�í Hrádek – zázemí letní scény u Zámecké zahrady 
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j.02.4  Zásobování elektrickou energií 
Objekty dopravní vybavenosti 

i. �. stru�ný popis 
E12 P�eložka vrchní vedení VN 22 kV – do kabelu k TS-5 Bellarie  

 

j.02.5  Zásobování zemním plynem 
Objekty dopravní vybavenosti 

i. �. stru�ný popis 
P7 P�eložka p�ivád�cího �adu z VTL plynovodu Kájov – �eský Krumlov 

�

�2?�84���	
�����*@5J���42+8)��*>@84�E8B+�?�9�B8O�E�)59�����8)G��@����*����@�����=�
NB��)9��*H8�)*<*>�?�B�8@B?F�C�8B�A<*�=���
�
�
�
�
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O D 	 V O D N � N Í 
zm�ny �.16 územního plánu m�sta �eský Krumlov 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zm�na �.16 územního plánu m�sta (ÚPO) �eský Krumlov je vypracována s uplatn�ním 
zákona �.183/2006 Sb (Stavební zákon) a vyhlášky �.500/2006 Sb. v platném zn�ní. V 
procesu zpracování a vydání zm�ny jsou respektovány principy opat�ení obecné povahy 
podle platného Správního �ádu. Elaborát je proto rozd�len na: I.) výrokovou �ást zm�ny ÚPO 
(s pokyny pro rozhodování v území) … a dále II.) na �ást od�vodn�ní. Proto dochází 
k p�eskupení n�kterých kapitol p�vodní textové �ásti a grafických p�íloh do uvedených dvou 
�ástí. Sou�asn� je zachováván princip úpravy pouze t�ch kapitol a výkres�, kterých se 
zm�na p�ímo dotýká – tzn., že jevy, které nejsou zm�nou dot�eny z�stávají platné v p�vodní 
podob� a není t�eba je v elaborátu zm�ny popisovat nebo zakreslovat.  
 
 

Ozna�ení a obsah kapitol textové �ásti Od�vodn�ní vychází z p�ílohy �.7 vyhl.�.500/2006 
Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu 
evidence územn� plánovací �innosti - v platném zn�ní.   
Od�vodn�ní je zam��eno výhradn� jen na rozsah zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov. Do 
od�vodn�ní jsou zahrnuty pouze úpravy t�ch kapitol p�vodního textu, jichž se zm�na p�ímo 
týká nebo nové kapitoly, které nebyly zahrnuty v textové �ásti návrhu. 
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O.a  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH� V ÚZEMÍ 

Zm�na �.16 ÚPO �eský Krumlov respektuje požadavky a podmínky vyplývající ze 
vzájemných vztah� jednotlivých �ástí m�sta se sousednímu obcemi a základní koncepci a 
limity nad�azené územn� plánovací dokumentace - 1. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Jiho�eského kraje vydaných Zastupitelstvem Jiho�eského kraje dne 18. 12. 2014. 
�
O.b  VYHODNOCENÍ SPLN�NÍ POŽADAVK� ZADÁNÍ 
O.b.01. POŽADAVKY ZADÁNÍ  

Spln�ní požadavk� na vypracování zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov specifikovaných 
v Zadání schváleném usnesením Zastupitelstva m�sta �. 0006/ZM1/2016 dne 18.2.2016 je 
obsahem celé textové �ásti a grafických p�íloh tohoto elaborátu. V této kapitole proto 
uvádíme zejména vysv�tlení k jednotlivým požadavk�m a odkazy na grafické p�ílohy nebo 
místa v textu, kde je jejich spln�ní doloženo. 

Požadavky na �ešení zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov se týkají vymezení plochy pro zázemí 
divadelních p�edstavení konaných na otev�ené letní scén� s otá�ivým hledišt�m v zámecké 
zahrad�. Požadavky Zadání jsou do zm�ny �.16 zapracovány následujícím zp�sobem 
(ozna�ení bod� je shodné se schváleným Zadáním): 

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 
�� Cíl �ešení zm�ny ÚPO: prov��it možnost situování zázemí divadelních p�edstavení  

konaných na otev�ené letní scén� v zámecké zahrad� na poz.p.�. 1012/1 a 1012/4 
k.ú. �eský Krumlov nebo na poz.p.�. 837/1, 1004/1, 1006/1 a 1006/2 k.ú. �eský 
Krumlov s tím, že toto zázemí lze realizovat pouze v jedné z uvedených lokalit – viz 
kap. a a d.08.2. 

�� Ob� lokality vyhodnotit a zd�vodnit z hlediska urbanistické a krajiná�ské koncepce – 
viz kap. c.02, d.08, dopravní obslužnosti – viz kap. g.01, rozsahu ploch – viz kap. 
O.d.  

�� Definovat základní podmínky ochrany krajinného rázu (prostorové a kompozi�ní 
požadavky, požadavky na ochranu p�írodních a kulturních hodnot) – viz kap. b.03;  

�� Definovat vý�et staveb, za�ízení a jiných opat�ení, které lze umís�ovat 
v nezastav�ném území – viz kap. d.08.2.  

�� Respektovat urbanistickou strukturu sídla, dominanty m�sta, charakter zastav�ného 
území a t�sné sousedství národní kulturní památky Zámek �eský Krumlov – viz 
kap. b.03;  

�� P�i vymezení lokalit / zastavitelných ploch vycházet z princip�: 
�� p�im��ené intenzity zástavby zajiš�ující vyvážený rozvoj �ešeného území – viz 

kap. b.03; 
�� zajišt�ní kapacit ve�ejné infrastruktury (dopravní a technická infrastruktura) – viz 

kap. g; 
�� bezkonfliktnost z hlediska ochrany hodnot území dle stanovených ÚAP a 

dopl�ujících pr�zkum� pro nový ÚP – viz kap. b.03; 
�� zd�vodnit pot�ebu vymezení zastavitelných ploch dle § 55 odst.4 stavebního 

zákona – viz kap. O.g; 
�� zd�vodnit zastavitelné plochy na zem�d�lské p�d� I. t�ídy ochrany ve�ejným 

zájmem, který výrazn� p�evažuje nad ve�ejným zájmem ochrany ZPF – viz kap. 
O.d.  

�� realizaci podmínit p�edchozím vybudováním nezbytné nové dopravní a technické 
infrastruktury – viz kap. c.02;�
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�� podmínky pro využití plochy (pop�. více ploch) s rozdílným zp�sobem využití (hlavní 
využití, p�ípustné využití, nep�ípustné využití, …) – viz kap. d.08.2;�

�� stanovit maximáln� p�ípustný rozsah zastav�ní (nap�. stanovením maximálního 
procenta zastav�ní) –  plochy vymezené pro p�ípadnou realizaci zázemí letní scény 
jsou zám�rn� zm�nou �.16 ÚPO �eský Krumlov ponechány jako plochy 
v nezastav�ném území se smíšeným využitím, v nichž je specifickým regulativem 
(indexem „e“) umožn�no v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona umís
ovat 
stavby, které zlepší podmínky využití území pro ú�ely cestovního ruchu. Vlastní 
stavba bude �ešena jako podpovrchová a její rozsah a související terénní úpravy 
(rozší�ení parkoviš
, …) bude dán specifikací minimálního programu pro 
vypracování architektonické studie nebo sout�že jako podmínky pro další 
posouzení zám�ru. Pro pot�ebu územního plánu se p�edpokládá p�dorysný rozsah 
stavby max. 20 x 50m (tj. 1000 m2) s možností zahloubení podpovrchové stavby do 
více podzemních podlaží. 

�� Rozvojová plocha bude vymezena v p�ímé návaznosti na zastav�né území m�sta 
tak, aby p�im��en� doplnila kompaktní formu sídla – viz výkres �. 1/O.1�

�� Realizace stavby zázemí letní scény (tj. všech p�ípadných jednotlivých objekt� a 
souvisejících terénních úprav) je podmín�na:�
�� zpracováním územní studie (p�ípadn� sout�že), která prov��í umíst�ní, rozsah 

a vzhled zázemí, zp�sob jeho propojení se zámeckou zahradou, a to v�etn� 
vizualizací ve vztahu k panoramat�m m�sta – viz kap. b.03, d.08.2, O.g;   

�� respektováním požadavku UNESCO v�as informovat Centrum sv�tového 
d�dictví UNESCO (prost�ednictvím Ministerstva kultury  �R) o p�ipravovaném 
projektu stavby "zázemí" – podmínka se týká objednatele úkolu 

�� �ešené území bude za�len�no do ploch s rozdílným zp�sobem využití dle vyhlášky 
�. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území – viz kap. d.08.2; �

�� Z PÚR (resp. z její 1.aktualizace), kapitoly 2 Republikové priority územního 
plánování pro zajišt�ní udržitelného rozvoje území, vyplývají pro zm�nu ÚPO tyto 
povinnosti a úkoly: 
��Ve ve�ejném zájmu:��
T� zabezpe�it ochranu p�írodních a kulturních hodnot území m�sta, v�etn� 

urbanistického, architektonického a archeologického d�dictví – viz kap. 
b.03;�

T� zachovat ráz jedine�né urbanistické struktury území m�sta a jedine�né 
kulturní krajiny (její kulturní, p�írodní i užitné hodnoty), které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice – viz kap. b.03;�

��V �ešeném území vytvo�it podmínky pro zadržování, vsakování i využívání 
deš�ových vod – viz kap. g.02.2;�

�� Ze ZÚR Jiho�eského kraje (resp. z jejich 1. aktualizace) vyplývají pro zm�nu ÚPO 
tyto povinnosti a úkoly: 
Respektovat ZUR stanovené priority územního plánování, zejména: 
��minimalizovat zábory zem�d�lského p�dního fondu – viz kap. O.d;  
��minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny – viz kap. b.03;  
�� v kulturn� historicky a urbanisticky cenném území m�sta �eský Krumlov, které 

je zapsané v Seznamu sv�tového d�dictví (UNESCO), respektovat a chránit 
historicky utvá�enou sídelní strukturu m�sta a jeho obraz v krajin�, chránit 
kulturní památky, krajinné a stavební dominanty a pohledov� významná 
panoramata m�sta i krajiny … - viz kap. b.03;  

�� respektovat p�írodní a krajiná�ské hodnoty území – viz kap. b.03; 
�8E2=�59�58��*B�*�8� ���9����8:)8>*�54+A4��=� � 8E�8A��
�� respektovat ochranu p�írodních hodnot�– viz kap. b.03;��
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�� zohled�ovat ochranu p�írody a krajiny, zem�d�lského p�dního fondu – viz kap. 
b.03, O.d, O.g;�

�� novou zastavitelnou plochu vymezit v návaznosti na zastav�né území – viz kap. 
c.02;�

Podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot:�
�� nep�ipustit zástavbu vymykající se m��ítku krajiny i charakteru okolní zástavby 

�i výrazn� narušující krajinný, urbanistický nebo architektonický ráz a negativn� 
ovliv�ující panoramatické a dálkové pohledy nebo m�stské a krajinné prost�edí 
– viz kap. b.03;�

Podmínky koncepce ochrany a rozvoje civiliza�ních hodnot:�
�� zajistit vhodnými urbanistickými nástroji dostatek doprovodné zelen� v �ešeném 

území – vzrostlá zele� zámecké zahrady podléhá speciální ochran� a koncepci 
výsadby; úprava vymezené plochy S.krepz v�etn� okolí podpovrchové stavby 
zázemí letní scény musí respektovat požadavky na zachování krajinného rázu – 
viz kap. c.01. 

�� Zm�na ÚPO bude respektovat podmínky ochrany krajinného rázu dle Generelu 
krajinného rázu Jiho�eského kraje  pro oblast krajinného rázu �eskokrumlovsko:�
��Chránit uplatn�ní kulturních dominant �eského Krumlova – viz kap. b.03;�
��Nenarušit p�sobivost siluety �eského Krumlova a jejího zapojení do krajinného 

rámce kulturní krajiny – viz kap. b.03;�

�� Požadavky na �ešení zm�ny územního plánu vyplývající z UAP: 
Respektovat limity využití území: 
Technické 
�� vodovodní �ad a jeho ochranné pásmo – viz kap. g.02; výkres �. 3a;  
��VTL plynovod, ochranné pásmo, bezpe�nostní pásmo – viz kap. g.03; výkres 

�. 3d; 
P�írodní 
�� zem�d�lský p�dní fond – viz kap. O.g;  
Kulturní 
��m�stská památková rezervace (MPR) �eský Krumlov – viz kap. b.03; výkres �. 

1/O.1;  
�� ochranné pásmo MPR – viz kap. b.03; výkres �. 1/O.1; 
��m�stská památková zóna (MPZ) Plešivec – viz kap. b.03; výkres �. 1/O.1; 
�� archeologické nalezišt� a archeologické lokality – viz kap. b.03; výkres �. 

1/O.1; 
�� nemovité kulturní památky – viz kap. b.03; výkres �. 1/O.1; 
�� kompozi�ní vztahy – viz kap. b.03; výkres �. 1/O.1; 
Geologie – nerostné suroviny 
�� chrán�né ložiskové území �eský Krumlov – výhradní ložisko grafitu �eský 

Krumlov-Rybá�ská, �. lož. 3 169900 – viz kap. h, výkres �. 1/O.1; 

Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území 
využití silných stránek a p�íležitostí, které p�edstavují: 
�� p�ítomnost památek výjime�ného charakteru – viz kap. b.03; 
�ešení slabých stránek a hrozeb, které p�edstavují: 
�� degradace krajinného rázu výstavbou rozsáhlých nevhodných staveb – viz kap. 

b.03; 
�� tlaky na vytvá�ení nep�im��en� rozsáhlé a nekoncep�ní výstavby – viz kap. 

b.03; 

 požadavky na urbanistickou koncepci 
Základní urbanistická koncepce �ešeného území musí odpovídat požadavk�m 
vyhlášky MMR �R �.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území:  
��Zachovat urbanistickou koncepci dle ÚPO (režim ochrany MPR v�etn� OP; 

MPZ, dominanty zámku, zámecké zahrady a kostela sv. Víta a kompozi�ních 
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vztah� s p�írodními dominantami a h�ebenovými liniemi a horizonty 
�eskokrumlovské kotliny – – viz kap. b.03;  

��Zm�na ÚPO bude �ešena s využitím t�chto nástroj�: 
� regulativ� pro využití území, prostorové uspo�ádání a strukturu zástavby – 

viz kap. d.08 
��Vytvo�it podmínky pro ochranu stavebních, kulturn� historických i p�írodních 

dominant v širším a v �ešeném území – viz kap. b.03; 
��Vytvo�it podmínky pro ochranu stávajících kompozi�ních vztah�, zejména 

kontextuálních vztah� hmotové struktury zástavby a výškové hladiny zástavby v 
území ochranného pásma MPR, resp. omezení výškové hladiny zástavby tak, 
aby se zástavba nemohla p�i pohledech z vnit�ní �ásti �eskokrumlovské kotliny 
uplatnit nad p�írodními horizonty a h�ebeny – viz kap. b.03; 

��Ve�ejná prostranství budou vymezena jako nezastavitelné území, v zastavitelné 
ploše bude stanoven minimální podíl ploch ve�ejné zelen� – vzrostlá zele� 
zámecké zahrady podléhá speciální ochran� a koncepci výsadby; úprava 
vymezené plochy S.krepz v�etn� okolí podpovrchové stavby zázemí letní scény 
musí respektovat požadavky na zachování krajinného rázu – viz kap. c.01. 

 požadavky na koncepci ve�ejné infrastruktury 
��Základní stávající systémy technické a dopravní infrastruktury a koncepce 

ve�ejné infrastruktury m�sta �eský Krumlov z�stanou zachovány – viz kap. g;  
��Vyhodnotit pot�ebu zvýšení kapacity existující technické infrastruktury – viz kap. 

g;  
��K požadavku na graficky podrobn�jší �ešení zastavitelné plochy, resp. vyjád�ení 

jejího urbanistického uspo�ádání a rozsahu vymezení ve�ejn� prosp�šných 
staveb – vý�ezy výkres� zm�ny �.16 ÚPO nemohou být zpracovány ve vyšší 
podrobnosti, než která p�ísluší úrovni územního plánu (§43, odst. 3 stavebního 
zákona) a odpovídají m��ítku a struktu�e výkres� platného ÚPO; �

��Specifikace vyvolaných úprav technické infrastruktury – viz kap.g; vý�ezy –
výkresy  �. 3a, 3c, 3d, 4; 

Požadavek na �ešení dopravní infrastruktury�
�� respektovat stávající komunikaci – viz kap. g.01;�

Požadavky na �ešení technické infrastruktury�
��Zásobování pitnou vodou – viz kap. g.02; výkres �. 3a;�
��Odkanalizování - splaškové vody, deš�ové vody – viz kap. g.02;�
��Energetika – viz kap. g.03; výkres �. 3c, 3d;�
��Odpadové hospodá�ství – viz kap. g.05�

Požadavky na �ešení ve�ejných prostranství 
�� stávající a nová ve�ejná prostranství – viz kap. c.02�

 požadavky na uspo�ádání krajiny 
��Stanovit podmínky pro dopln�ní doprovodné zelen� v �ešeném území; chránit 

hodnoty p�ím�stské krajiny a respektovat pestrost p�írodních podmínek – 
vzrostlá zele� zámecké zahrady podléhá speciální ochran� a koncepci výsadby; 
úprava vymezené plochy S.krepz v�etn� okolí podpovrchové stavby zázemí 
letní scény musí respektovat požadavky na zachování krajinného rázu – viz 
kap. c.01. 

b) Požadavky na vymezení ploch a koridor� územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které je nutno prov��it 

�� zejména ve vztahu k budování dopravní a technické infrastruktury: cílen� – aby 
nedocházelo k další fragmentaci krajiny – nejsou zm�nou �.16 vymezeny nové 
koridory dopravní a technické infrastruktury. D�sledn� je využívána stávající 
infrastruktura – jen v nezbytných p�ípadech dojde k p�eložení podzemních sítí – viz 
výkres �. 3c, 3d;�
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c) Požadavky na prov��ení vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn� prosp�šných 
opat�ení a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastn�ní nebo p�edkupní právo 

�� Vymezit dle pot�eby ve�ejn� prosp�šné stavby, ve�ejn� prosp�šná opat�ení – viz 
kap. j; výkres �.4; 

d) Požadavky na prov��ení vymezení ploch a koridor�, ve kterých bude rozhodování o 
zm�nách v území podmín�no vydáním regula�ního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzav�ením dohody o parcelaci.  

�� Požadavek na prov��ení využití územní studií,  p�ípadn� sout�ží – viz kap. b.03 a 
c.01; a dále viz Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území.�

e) Požadavky na zpracování variant �ešení  
�� Zpracování variant  �ešení není požadováno 

f) Požadavky na uspo�ádání obsahu návrhu zm�ny ÚPO a na uspo�ádání obsahu jejího 
od�vodn�ní v�etn� m��ítek výkres� a po�tu vyhotovení. 

�� Zm�na ÚPO bude zpracována v souladu s § 13 vyhlášky �. 500/2006 Sb., o 
územn� analytických podkladech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu 
evidence územn� plánovací �innosti, v platném zn�ní; obsah zm�ny ÚPO bude 
vypracován dle p�ílohy �. 7 k vyhlášce �. 500/2006 Sb.: 
Výroková �ást návrhu zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov je s ohledem na konzistenci 
a zachování kontextu platného územního plánu jako celku vypracována v souladu 
se stavebním zákonem �.183/2006 Sb., v platném zn�ní jako dopln�ní a úprava 
zm�nou dot�ených kapitol textové �ásti (viz obsah výrokové �ásti) a výkres� 
grafické �ásti p�vodní platné územn� plánovací dokumentace. Výkresy jsou 
vypracovány formou vý�ez� v rozsahu m�n�ných �ástí území, v m��ítku a struktu�e 
dle platného ÚPO. Ostatní kapitoly a výkresy z�stávají platné v p�vodním zn�ní. 
�ást Od�vodn�ní návrhu zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov je zpracována podle 
aktuálního zn�ní p�ílohy �.7 vyhlášky �.500/2006 Sb., o územn� analytických 
podkladech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� 
plánovací �innosti, v platném zn�ní – viz obsah �ásti Od�vodn�ní. 

g) Požadavky na  vyhodnocení p�edpokládaných vliv� zm�ny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území 

�� Požadavek stanoviska �.j. KUJCK 874301/2015/OZZL/3 Krajského ú�adu 
Jiho�eského kraje, odboru životního prost�edí, zem�d�lství a lesnictví ze dne 
30.11.2015, uplatn�ný k návrhu zadání zm�ny �. 16 územního plánu �eský 
Krumlov na vypracování vlivu zm�ny na životní prost�edí vyvolává pot�ebu 
vyhotovení elaborátu vyhodnocení vlivu zm�ny �.16 na udržitelný rozvoj území  
– viz kap. O.f  Zpráva o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území    
a zejména separát Vyhodnocení p�edpokládaných vliv� zm�ny �.16 územního 
plánu na udržitelný rozvoj území  - kap. A. Vyhodnocení vliv� zm�ny �. 16 
územního plánu na životní prost�edí. 

 

O.b.02. POKYNY PO�IZOVATELE K ÚPRAV� NÁVRHU ZM�NY �.16 
K VE�EJNÉMU PROJEDNÁNÍ  

Pokyny budou dopln�ny na základ� vyhodnocení stanovisek Dot�ených orgán� (dále jen 
DO) po spole�ném jednání o návrhu zm�ny �.16. 
 

O.b.03. POKYNY PO�IZOVATELE K ÚPRAV� NÁVRHU ZM�NY �.16 K VYDÁNÍ  
Pokyny budou dopln�ny na základ� vyhodnocení stanovisek DO, námitek vlastník� 
nemovitostí dot�ených �ešením zm�ny �.16 a p�ipomínek ve�ejnosti po ve�ejném projednání 
návrhu zm�ny �.16. 
�
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O.c VÝ�ET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 
NEJSOU �EŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

���8:@� 4� :B���8)C�=� :2?�9� ��	
� ��� �*@5J� ��42+8)� �*>@84� *)3E8)C�9� :C+*O3A8@A3�
��E2=@A�= 8�)J:��24"�5A*�G�H9�H9+8�A<*H��:� ��84A�E8�����(����
�
�
O.d  VYHODNOCENÍ P�EDPOKLÁDANÝCH D�SLEDK� 

NAVRHOVANÉHO �EŠENÍ ZM�NY �.16 ÚPO �ESKÝ 
KRUMLOV NA ZEM�D�LSKÝ P�DNÍ FOND A POZEMKY 
UR�ENÉ K PLN�NÍ FUNKCÍ LESA 

5*�5�B3A8+*�+���U�&�#��'��%�&���$&���#��&V���&�V���������W��%�X��'����Y����'�
����%�&'"��������&�������V&�'�Z��&�����������U������W��������'�Z���#'�������&���
���$X��'#���%�&���V"��*@B��5*�5�B3A8+*�+�;-���9 8E�8�*�=��C)� 4�N:*2�= 8�B+C�4�:� +*E3@5��8� ���9�
:*2?E?+@5G 8�BDE�= 8�Q8�E4���B8:*25D�4��*�J� �5�B+�?�=�Q4�5�=�+*@����
L�B+�A�G 8������*@5J���42+8)�@*�E8B+M4>=�8E@A�)�*�)��C@+*E4>=�=2�:�?�=��
 
Území �ešené zm�nou �.16 ÚPO �eský Krumlov je situováno vn� zámecké zahrady 
(p�ibližn� v ose letohrádku Bellarie), v k.ú. �eský Krumlov a navazuje na zastav�né území 
m�sta. Tvo�í jej dv� díl�í území - jedno je situováno za jihozápadní, druhé za severozápadní 
zdí zahrady.  
Zm�nou �.16 ÚPO �eský Krumlov je s ohledem na ochranu kulturních hodnot a krajinného 
rázu stanovena podmínka realizovat objekt zázemí letní scény v jedné ze sledovaných lokalit 
formou podpovrchové stavby jen s minimálním objemem objektu vstupu nad terénem. 
Z uvedených d�vod� je navrženo ponechat lokality pro výstavbu zázemí letní scény v 
nezastav�ném území krajinné plochy smíšené s indexem „S.krepz“ s tím, že v souladu se 
zn�ním §18, odst. 5 stavebního zákona je možné v takovém území umís
ovat stavby, které 
zlepší podmínky jeho využití pro ú�ely cestovního ruchu. Zm�na ÚPO vymezuje dv� výše 
uvedené lokality s tím, že využití kterékoli z nich pro stanovený ú�el je podmín�no 
bezprost�ední zm�nou druhé vymezené plochy na plochu smíšené krajinné zóny se 
zastoupením funkce kulturní a památkové, nepobytové rekreace, p�írodní a zem�d�lské s 
indexem „S.krpz“. 
Nov� navrhované zábory se týkají pouze úpravy parkovišt� a nástupu do vstupní �ásti 
podpovrchového objektu zázemí.  
Vlastní podzemní stavba by nem�la p�esáhnout rozm�ry 20 x 50 m, tj. cca 1000 m2.  Vstupní 
objekt do podpovrchové stavby nesmí velikostn� p�esáhnout objem stávajícího objektu 
kr�my Markéta v severní ohradní zdi zámecké zahrady, tj. max. 150 m2. Ostatní rozloha, tj 
cca 850 m2 z�stane sou�ástí ZPF, vyn�tí z p�dního fondu by m�lo být do�asné. Po ukon�ení 
ú�elu jejího odn�tí (výstavba podzemního objektu) bude dot�ená plocha rekultivována podle 
schváleného plánu rekultivace a navrácena do ZPF. 

�� lokalita Z16.1 „jih“ – rozší�ení zastavitelné plochy o �ást pozemku p.�. 1012/4 k.ú. �eský 
Krumlov (trvalý travní porost, BPEJ 7.29.14 – tj. III.t�ída ochrany, pr�m�rná sklonitost 
pozemku 2,2°) – pro nadzemní stavbu zázemí 0,0150 ha a pro dopravní infrastrukturu 
(parkovišt�) 0,2500 ha;  0,0850 ha navrženo na do�asné odn�tí ze ZPF. – viz vý�ez výkr. 
�.5. 
Poznámka:   plocha ur�ená pro dopravní infrastrukturu je již jako neoficiální parkovišt� 
využívána pro letní scénu otá�ivého divadla. �ást plochy o vým��e cca 600 m2 je 
zpevn�na (asfaltový povrch), �ást plochy tvo�í kulturní louka a ta je rovn�ž p�i 
p�edstaveních využívána k parkování vozidel. Trvalý travní porost na ploše neoficiálního 
parkovišt� neslouží dnes pro zem�d�lské ú�ely, a�koliv je plocha vedena jako TTP (stálá 
pastvina). 

�� lokalita Z16.2 „sever“ – rozší�ení zastavitelné plochy o �ást pozemku p.�. 837/1 k.ú. 
�eský Krumlov (TTP, BPEJ 7.29.11 - tj. I. t�ída ochrany; pr�m�rná sklonitost pozemku 
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7,3°), 1004/1 k.ú. �eský Krumlov (TTP, BPEJ 7.29.11 - tj. I. t�ída ochrany; pr�m�rná 
sklonitost pozemku 7,3°) – pro nadzemní stavbu zázemí 0,0150 ha a pro dopravní 
infrastrukturu (parkovišt�) 0,1500 ha; 0,0850 ha navrženo na do�asné odn�tí ze ZPF. – 
viz vý�ez výkr. �.5. 
Poznámka:   dle výpo�tu pot�eby parkovacích stání bude nutné navýšit kapacitu 
parkovišt�. Proto nová plocha ur�ená pro dopravní infrastrukturu bezprost�edn� navazuje 
na stávající parkovišt� P4 a zasahuje tím pozemky nejvyšší bonity, nebo� v p�edpolí 
severní ohradní zámecké zdi se vyskytují jen pozemky s t�ídou ochrany I. Jiná možnost 
umíst�ní parkovišt� a navazující nadzemní �ásti zázemí není možná, ob� plochy spolu 
bezprost�edn� funk�n� souvisejí. Plochy jsou navrženy podél p�íjezdové komunikace co 
nejblíže k ose Bellarie a vstupu do zámecké zahrady. Provoz zázemí letní scény je 
možné optimáln� zajistit formou alespo� minimálního podpovrchového propojení 
zamýšleného objektu p�ímo s prostorem zámecké zahrady a to nejkratším možným 
zp�sobem. Pozemky jsou vedeny jako TTP, v sou�asnosti se však jedná o postagrární 
lado, tzn. travní porost nebyl již n�kolik sezón pokosen a za�íná degradovat.  

 
Lokalitami zm�ny �. 16 územního plánu nejsou dot�eny pta�í oblasti z�ízené na�ízením vlády 
�R ani národní evropsky významné lokality dle zákona �.218/2004 Sb. (Natura 2000). 
Lokality jsou sou�ástí vnit�ního ochranného pásma MPR �eský Krumlov. 
 

Nár�st ploch p�dního fondu dot�ených návrhem zm�ny �. 16 proti platnému ÚP m�sta 
�eský Krumlov je dokumentován v následujících tabulkových p�ehledech: 

P�i výb�ru jedné z lokalit zázemí a realizace parkovišt� v oblasti jih nebo sever �iní zábor: 
 
p�i za�azení lokality „jih“ 
trvalý zábor:    0,4150 ha ZPF (TTP) 
(zázemí 0,0150 ha; parkovišt� jih 0,2500 ha; parkovišt� sever 0,1500 ha)  
   
do�asný zábor: 0,0850 ha 
ochrana ZPF:  III. t�ída 0,2650 ha; I. t�ída 0,1500 ha 
územní ochrana: - výhradní ložisko grafitu �. 3169900 „�eský Krumlov-Rybá�ská ul.“ 
   - chrán�né ložiskové území �. 16990000 „�eský Krumlov“ 
   - vnit�ní OP MPR �eský Krumlov 
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p�i za�azení lokality „sever“ 
trvalý zábor:    0,4150 ha ZPF (TTP) 
(zázemí 0,0150 ha; parkovišt� jih 0,2500 ha; parkovišt� sever 0,1500 ha)  
   
do�asný zábor: 0,0850 ha 
ochrana ZPF:  III. t�ída 0,2500 ha; I. t�ída 0,1650 ha 
územní ochrana: - vnit�ní OP MPR �eský Krumlov 
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U obou výb�r� se jedná o stejnou vým�ru záboru, rozdíl je v za�azení p�dy do t�ídy ochrany, 
kdy zázemí o vým��e 0,0150 ha u lokality Z16.1 se dotýká p�dy III. t�ídy ochrany ZPF, 
kdežto zázemí u lokality Z16.1 se dotýká p�dy I. t�ídy ochrany. 
Vzhledem k vyšší sklonitosti pozemk� na lokalit� Z16.2 (pr�m�rná 7,3°) jsou ur�ité 
pochybnosti o za�azení p�dy do BPEJ 7.29.11 (do I. t�ídy ochrany), kde poslední dvoj�íslí 
znamená, že se jedná o mírný svah všesm�rné expozice, bez skeletu až slab� skeletovité, 
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se st�edn� hlubokým až hlubokým p�dním profilem. Hned v návaznosti severovýchodním 
sm�rem se nacházejí p�dy za�azené do BPEJ 7.29.44 (do V. t�ídy ochrany), kde poslední 
dvoj�íslí vyjad�uje st�ední svah (7°-12°) - expozice jižní (jihozápad až jihovýchod) - st�edn� 
skeletovité s st�edn� hlubokým až hlubokým p�dním profilem.   
Krom� toho je dle ve�ejného registru p�dy (LPIS) celý p�dní blok za�azen do mén� p�íznivé 
oblasti LFA H4 (horská oblast, do 600 m n.m. a sklonitost nad 15% na více než 50 % území).  
Z výše uvedených d�vod� doporu�ujeme prov��it za�azení p�dy týkající se lokality Z16.2 do 
BPEJ 7.29.11 (do I. t�ídy ochrany) a na základ� výsledk� prov��ení pop�. provést rebonifikaci 
p�dy v dané oblasti.   
 
P�i rozvaze o vyhodnocení vlivu uvažované realizace zázemí letní scény na zem�d�lský 
p�dní fond je t�eba vycházet z toho, zda realizace zázemí pro divadelní p�edstavení a tedy 
ukon�ení nevhodného využití památkov� chrán�ného objektu Bellarie, umožn�ní jeho 
rekonstrukce a zp�ístupn�ní návšt�vník�m zámeckého areálu je ve�ejným zájmem, který 
výrazn� p�evažuje nad ve�ejným zájmem ochrany ZPF. Aktuální využití p�d dosud 
za�azených do I. t�ídy ochrany v lokalit� Z16.2 (postagrární lado – travní porost s projevy 
degradace) nedokládá zájem vlastníka na efektivním využití p�dního fondu. P�itom je 
otázkou, jestli intenzivní zem�d�lské obhospoda�ení je v souladu s p�edstavami ochrany 
krajinného rázu v bezprost�edním okolí zámeckého areálu. Ve�ejný zájem na obnov� a 
zp�ístupn�ní letohrádku Bellarie jako sou�ásti národní kulturní památky zámeckého areálu 
�eský Krumlov by m�l mít z hlediska ochrany památkového fondu zapsaného do seznamu 
kulturního d�dictví UNESCO výrazn� vyšší d�ležitost. 
 
 
O.e KOMPLEXNÍ ZD�VODN�NÍ P�IJATÉHO �EŠENÍ 
O.e.01.  ZADÁNÍ ÚKOLU 

Zm�na �.16 je vypracována nad podkladem schváleného zn�ní územního plánu m�sta 
�eský Krumlov. Základním podkladem pro zpracování zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov je 
projednané Zadání zm�ny schválené usnesením �.0006/ZM1/2016 na jednání Zastupitelstva 
m�sta dne 18.2.2016. Po�izovatelem je Ú�ad územního plánování �eský Krumlov.  

Zpracování návrhu zm�ny �.16 ÚP m�sta �eský Krumlov se �ídí zákonem �. 183/2006 Sb. 
(Stavební zákon – v platném zn�ní) a vyhláškami �.500/2006 Sb., o územn� analytických 
podkladech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací 
�innosti, v platném zn�ní … a �.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném zn�ní. 
 

O.e.02.  KONCEPCE �EŠENÍ ZM�NY �.16�

Cílem úkolu je vymezení ploch zázemí pro divadelní p�edstavení probíhající na scén� 
s otá�ivým hledišt�m v zámecké zahrad�. Realizace objektu zázemí letní scény je spjata se 
zachováním otá�ivého hledišt�, resp. jeho p�estavbou v poloze mírn� posunuté z centrální 
osy zámecké zahrady. Pro zachování netradi�ní divadelní scény v zámecké zahrad� hovo�í 
následující d�vody:   

� ohrazený areál v p�ší dostupnosti �eského Krumlova, m�sta s mimo�ádnou kulturní 
a historickou tradicí, cílové místo návšt�vník� z hlediska regionu i �eské republiky.  

� vyvýšená lokalita nad m�stem na terénním ostrohu p�es svou p�ší dostupnost 
vhodn� izolovaná vzhledem k inscena�ním požadavk�m – „efekt ticha a tmy“, 
naopak zvukové a sv�telné efekty neruší obyvatele m�sta. 

� vzrostlý zámecký park a jednotlivé úrovn� terénního valu a samotného objektu 
Bellárie obklopující hledišt� poskytují neopakovatelné prostorové a estetické 
inscena�ní možnosti.  
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� autenticita prostoru parku a objektu Bellárie – diváci nevnímají okolí jako pouhou 
kašírovanou dekoraci, ale jako rovnocenného ú�astníka p�edstavení. Termín 
„Genius loci“ zde není prázdným pojmem. 

Nové otá�ivé hledišt� by však svým architektonickým a konstruk�ním ztvárn�ním muselo 
splnit podmínky Výboru pro sv�tové d�dictví UNESCO a vytvo�it p�im��enou kompozi�ní 
protiváhu letohrádku Bellarie – aby totiž sou�asn� s citlivou památkovou obnovou letohrádku 
byla ve vhodném souzn�ní zachována nejen památková hodnota vlastního objektu a 
zámecké zahrady jako sou�ásti zámeckého areálu, ale i divadelní tradice s jedine�nou 
atmosférou jako stopa „nemateriálního kulturního d�dictví barokních zábav a slavností“, 
které v zámecké zahrad� historicky probíhaly.  

Klí�ové principy pro stanovení urbanistické koncepce a návrh podmínek pro realizaci zázemí 
divadelní scény jsou dány p�írodními a kulturními územními limity – nezbytná je d�sledná 
ochrana krajinného rázu a zachování charakteru okolí zámecké zahrady s viditelnými 
p�írodními horizonty stejn� jako zapojení kulisy zámeckého komplexu se zdí obehnanou 
zámeckou zahradou do celkové siluety návrší. Proto bylo rozhodnuto, že hlavní objem 
stavby zázemí je nutno �ešit jako podpovrchovou stavbu a objekt vstupu do podpovrchové 
�ásti nesmí velikostn� p�esáhnout objem stávajícího objektu kr�my Markéta v severní 
ohradní zdi zámecké zahrady. Sepjetí objektu zázemí situovaného vn� zámecké zahrady 
s prostorem hledišt� a jevišt� uvnit� je optimáln� a tém�� jedin� možné podpovrchovým 
propojením minimáln� t�sn� za vnit�ní stranu ohradní zdi. P�itom sociální zázemí divák�, 
resp. návšt�vník� zámecké zahrady by m�lo být v provozu celoro�n�, vlastní zázemí 
provozu divadla sezónn�. 

Výše uvedené klí�ové zásady jsou promítnuty do podmínek stanovených pro plochu 
s rozdílným využitím s indexem S.krepz – krajinné plochy smíšené s kompromisn� 
zastoupenými �innostmi: kulturní – památkovou, rekrea�ní nepobytovou, specifickou 
vybaveností letní scény, p�írodní a zem�d�lskou (podrobn�ji viz kap. d.08.2). Ponecháním 
vymezené plochy v nezastav�ném území je ur�en cílový p�írodní charakter plochy. Rozsah 
vymezené plochy je stanoven s ohledem na pot�ebu p�ípadných p�eložek podzemních sítí 
inženýrské infrastruktury a z�ásti také s ohledem na nezbytné plynulé dotvarování terénu p�i 
zakrytí podpovrchové stavby zázemí. 

Stabilizace a zkvalitn�ní provozu divadelní scény v zámecké zahrad� a její dovybavení 
objektem zázemí je sou�asn� podmín�no zkvalitn�ním a zajišt�ním infrastruktury dopravní 
(zkapacitn�ní p�ístupových komunikací a parkovacích ploch – viz kap. g.01) i technické (viz 
kap. g.02, g.03) – a to s cílem nevytvá�et nové prvky fragmentace krajiny, ale zvýšit kvalitu 
stávající dopravní obsluhy, resp. uložit nadzemní vedení VN do kabelu v zemi. 

Uvedená koncepce byla zvolena s ohledem na udržitelné formy využití území s vysokými 
nároky na památkovou ochranu i ochranu krajinného rázu    
 

O.e.03  OD�VODN�NÍ P�IJATÉHO �EŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE�

Pro vyhodnocení z urbanistického hlediska byla sledována kriteria topografie terénu, 
dopravní obsluhy, technické infrastruktury a urbanisticko architektonická kriteria související 
s ochranou památek. Na hranici s vyhodnocením vlivu na životní prost�edí jsou pak další 
kriteria – ochrana ložisek nerostných surovin, kvalita zem�d�lského p�dního fondu. 
Vyhodnocení vlivu sledovaného zám�ru na udržitelný rozvoj území v lokalit� zm�ny �.16 
ÚPO �eský Krumlov byly využity výsledky územn� analytických podklad� ve form� rozboru 
udržitelného rozvoje území z r.2014.  

Na základ� srovnání výše uvedených kriterií, podklad� a územních p�edpoklad� se zám�rem 
zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov ve vymezených lokalitách „jih“ a „sever“ je možné 
konstatovat: 
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�� topografie terénu, návaznost na zastav�né území:  
� lokalita Z16.1 „jih“ zahrnuje klín �ástí pozemk� p.�. 1012/1 a 1012/4 k.ú. �eský 

Krumlov mezi jižní zdí zámecké zahrady a zahrádkovou kolonií p�ístupnou ze 
Starého Plešivce. Lokalita tak sice zaceluje pomyslný klín nezastav�ného území 
vstupující do území zastav�ného, ale vzhledem k požadavk�m plynoucím z 
hodnocení krajinného rázu je práv� zde t�eba krajinný charakter nezastav�ného 
území zachovat – tedy podpovrchovou stavbu p�ekrýt citliv� formovanou terénní 
úpravou. Lokalita „jih“ je rovinatá s velmi mírným sklonem klesání k východu se 
stávající st�ední výškou terénu na kót� letohrádku Bellarie.  

� Lokalita Z16.2 „sever“ zahrnuje �ásti pozemk� p.�. 837/1; 1004/1; 1006/1 a 
1006/2 k.ú. �eský Krumlov sm��ujících od severní zdi zámecké zahrady sm�rem 
k návrší Pta�ího Hrádku. Zdánliv� tvo�í výb�žek do nezastav�ného území, ale ve 
skute�nosti podmínka podpovrchové stavby charakter nezastav�ného území 
zachovává. Terén lokality je �lenit�jší a i když jeho st�ední výška odpovídá kót� 
objektu Bellarie, svah znateln� stoupá severozápadním a západním sm�rem. 

Vzhledem k záv�r�m vyhodnocení krajinného rázu a tedy k požadavku zachování 
charakteru nezastav�ného území je hodnocení obou lokalit z hlediska návaznosti na 
zastav�né území vypušt�no. Hledisko topografie terénu hovo�í jednozna�n� ve 
prosp�ch severní lokality Z16.2, kde je možné podstatn� lépe využít stoupání 
protisvahu k realizaci podpovrchového objektu a tedy p�irozen�jšímu zachování 
formy terénních úprav.   

�� dopravní obsluha:  
� lokalita Z16.1 „jih“ je z hlediska dopravní obsluhy velmi problematická. Z místní 

�ásti Starý Plešivec zastav�ného území m�sta k lokalit� sm��uje ulice D�lní ve 
velmi  skromných ší�kových parametrech, které s ohledem na stávající památkov� 
chrán�nou zástavbu nelze upravit – proto pouze jako jednosm�rná komunikace. 
Kapacitn�jší p�ipojení je možné pouze v návaznosti na západní objezd areálu 
zámecké zahrady a p�ipojení na trasu sm��ující k lokalit� „sever“. 

� lokalita Z16.2 „sever“ se stávajícím záchytným parkovišt�m návšt�vník� letní 
scény je p�ístupná z ulice Chvalšinské odbo�kou k jihu p�ibližn� proti �erpací 
stanici za bývalým grafitovým dolem, po trase míjí odbo�ku ke Kvítkovu Dvoru, 
pokra�uje k západnímu okraji areálu zámecké zahrady a podél jeho severní zdi 
sm��uje k parkovišti. P�estože se jedná o obousm�rnou komunikaci, ani její 
parametry pln� neodpovídají pot�ebám provozu autobus�, které �asto k letní 
scén� sm��ují. 

Dopravní obsluhu obou lokalit bude t�eba zajistit ze severu z ulice Chvalšinské 
p�im��eným zkapacitn�ním p�íjezdové trasy (viz kap. g.01.3) a to v p�edstihu p�ed 
realizací objektu zázemí letní scény. P�ipojení lokality sever se z tohoto hlediska jeví 
jako nepatrn� kratší, kapacita severního parkovišt� také bude vyšší. Svým 
charakterem je napojení obou lokalit rovnocenné. 

�� technická infrastruktura  
� lokalita Z16.1 „jih“: 

- zásobování vodou: Zámecký vodovod „Dubík“ (v míst�); 
- odkanalizování: bezodtoková jímka, pravidelné vyvážení na �OV; 
- elektrická energie: kabel (cca 430 m) k posílené TS-4 Barokní divadlo; 
- plyn: STL plynovod v míst�;  
- teplo: elektro / plyn / alternativní zdroj: tepelné �erpadlo 

� lokalita Z16.2 „sever“: 
- zásobování vodou: nový �ad (cca 150 m) z m�stského vodovodu z VDJ Pta�í 

Hrádek; 
- odkanalizování: bezodtoková jímka, pravidelné vyvážení na �OV; 
- elektrická energie: kabel (cca 250 m) k posílené TS-5 Bellarie; 

p�eložení stávajícího vrchního vedení VN 22 kV do kabelu podél severní 
obvodové zdi zámecké zahrady 
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- plyn: STL plynovod v míst�; 
nutno �ešit podmínky stavby v bezpe�nostním pásmu VTL plynovodu Kájov – 
�eský Krumlov (DN 150), p�ípadn� jeho p�eložení  

- teplo: elektro / plyn / alternativní zdroj: tepelné �erpadlo 
Podmínky p�ipojení k technické infrastruktu�e jsou pro ob� lokality v podstat� 
rovnocenné. Vzhledem k nárok�m na p�eložky sítí v severní lokalit� Z16.2 se jako 
mírn� výhodn�jší jeví lokalita Z16.1 jih. 

�� urbanisticko-architektonické hledisko, ochrana památek  
� lokalita Z16.1 „jih“ p�iléhá k jižní obvodové zdi zámecké zahrady. P�edpokládané 

místo podpovrchového objektu zázemí se nachází východn� od centrální brány 
p�ed zámeckou zdí; mírný sklon terénu sm��ující od zámecké zdi pon�kud 
komplikuje podmínky pro realizaci podpovrchového objektu – podmínkou je 
plynulá modelace jeho p�ekrytí. Nadzemní p�ízemní vstupní �ást objektu zázemí 
by tak s ohledem na minimalizaci vzdálenosti propojení s centrálním prostorem 
zahrady byla mírn� odlou�ena od blízké zástavby západn� od parkovišt� – avšak 
v sousedství vzrostlých d�evin. Z dálkových pohledu by p�i citlivém objemovém 
ztvárn�ní nem�la p�sobit rušiv�. Nyní provozované parkovišt� je t�eba legalizovat 
a rozší�it. 

� Lokalita Z16.2 „sever“ umož�uje kompozi�n� reagovat na stávající objemov� 
�lenitý objekt kr�my Markéta stojící pon�kud severovýchodn� od centrální p�í�né 
osy zámecké zahrady. Je možné prov��it zakomponování povrchové vstupní �ásti 
objektu zázemí ve vazb� k objektu kr�my Markéta, takže nebude p�sobit jako 
zcela osamocená stavba p�ed zámeckou zdí v krajinné ploše. Podstatn� lépe je 
možné využít protisvah k zapušt�ní hlavního objemu stavby zázemí pod povrch 
rostlého terénu. Sou�asné oficiální parkovišt� bude t�eba prodloužit – s ohledem 
na krajinný ráz pouze ve stávající ší�i. 

Z hlediska podmínek výstavby, možností zakomponování nadzemní �ásti objektu do 
prost�edí a zachování stávající modelace terénu – a tím i minimalizace vlivu na 
horizont návrší zámecké zahrady v ochranném pásmu MPR – je výhodn�jší lokalita 
Z16.2 sever. 

�� nerostné suroviny  
V rámci hodnocení vlivu na horninové prost�edí byly hodnoceny st�ety s chrán�ným 
ložiskovým územím (CHLÚ),  ložiskem nerostných surovin, poddolovaným územím a 
územím se sesuvy. 
� lokalita Z16.1 „jih“ - jihovýchodn� od zámecké zahrady zasahuje do výhradního 

ložiska grafitu �. 3169900 s názvem "�eský Krumlov-Rybá�ská ul."a jeho 
chrán�ného ložiskového území �. 16990000 "�eský Krumlov".  
V takto vymezeném území je nutno respektovat omezení všech �inností, plynoucí 
z ustanovení § 18 a 19 horního zákona (Stavební uzáv�ra - z�izovat stavby a 
za�ízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska lze, jen pokud je to 
nezbytné v zákonem chrán�ném obecném zájmu). 
Zárove� je zde evidováno poddolované území, tj. území s nep�íznivými 
inženýrsko - geologickými pom�ry ve smyslu § 13, zákona �. 62/1988 Sb., v 
platném zn�ní.  

� lokalita Z16.2 „sever“ – st�et s ochranou nerostných surovin ani poddolované 
území se zde nevyskytuje. 

Na základ� výše uvedených skute�ností je preferován výb�r lokality u severozápadní 
zdi zámecké zahrady (Z16.2), ke které nejsou uplatn�ny žádné p�ipomínky z hlediska 
ochrany a využití nerostného bohatství. 

�� zem�d�lský p�dní fond 
Vým�ra záboru zem�d�lského p�dního fondu je pro ob� lokality stejná. Jediný rozdíl 
se týká za�azení trvalého odn�tí p�dy pro �ást zázemí o vým��e 150 m2 v p�ípad� 
lokality Z16.1 do p�dy III. t�ídy ochrany ZPF, kdežto u lokality Z16.2 do p�dy I. t�ídy 
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ochrany. Vzhledem k od�vodn�ným pochybnostem o správnosti kódu BPEJ podle 
údaj� ÚAP a tedy stanovení t�ídy ochrany ZPF, resp. vzhledem k doporu�ení 
oficiáln� ov��it správnost t�chto údaj�, p�ípadn� provést rebonifikaci (viz záv�ry kap. 
O.d – na základ� porovnání t�íd ochrany, resp. kód� BPEJ, skute�né topografie 
terénu a údaj� LPIS), není možné tento jediný rozdílný údaj v t�íd� ochrany chápat 
jako zcela sm�rodatný. Porovnání lokalit z toho hlediska je proto vypušt�no.  

 
Z vyhodnocení urbanistických a technických podmínek sledovaných lokalit a p�i d�razu na 
závažnost podmínek ochrany kulturních památek a krajinného rázu se jeví pro lokalizaci 
zázemí letní scény jako výhodn�jší lokalita Z16.2 sever – a to i p�es vyvolanou pot�ebu 
p�eložení vrchního vedení VN do kabelu nebo prov��ení pot�eby p�eložení VTL plynovodu.  

 
�
O.f  ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
Vyhodnocení vliv� zm�ny �. 16 ÚPO �eský Krumlov ve vztahu ke klí�ovým faktor�m 
udržitelného rozvoje území je obsahem samostatného separátu jehož obsah je dán p�ílohou 
�.5 vyhl.�. 500/2006 Sb. Krom� vyhodnocení vlivu na životní prost�edí (elaborát SEA) 
zahrnuje i hodnocení vlivu na jevy územn� analytických podklad�, hodnocení udržitelnosti 
hospodá�ské stability a oblasti sociální soudržnosti obyvatel a hodnocení vlivu na napln�ní 
priorit pro zajišt�ní udržitelného rozvoje stanovených v Politice územního rozvoje a 
v Zásadách územního rozvoje. Jako podklad pro zpracování zmín�ného separátu slouží 
rezortn� formulované záv�ry  jednotlivých obor� zpracování územního plánu. 
 

O.f.01   VYHODNOCENÍ VLIV� NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ�

Samostatná dokumentace "Vyhodnocení vlivu zm�ny �. 16 územního plánu m�sta �eský 
Krumlov na životní prost�edí" (dále SEA dokumentace) dle p�ílohy zákona �. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) v platném zn�ní se v obsahu 
hodnocení na udržitelný rozvoj zam��uje na komplexní hodnocení životního prost�edí. 
 
V rámci hodnocení vlivu na životní prost�edí bylo provedeno vyhodnocení vlivu na jednotlivé 
složky životního prost�edí.  Vyhodnocení se odd�len� zam��ilo na podrobný rozbor jedné i 
druhé lokality zm�ny �. 16 ÚPO �eský Krumlov. Návrh obou variant je porovnán i s nulovou 
variantou (stav) a tato  nulová varianta je též vyhodnocena. 
 
Zm�na územního plánu �. 16 je hodnocena z hlediska dopad� na: 

�� ovzduší a klima, hluk 
�� vodu (režim a jakost povrchových a podzemních vod, odtokové pom�ry) 
�� horninové prost�edí 
�� p�du a lesní ekosystémy  
�� zájmy ochrany p�írody a krajiny (flóra, fauna, ekosystémy, krajinný ráz)  
�� kulturní a historické hodnoty území 

 
Sou�asné problémy a jevy, které by mohly být uplatn�ním územn� plánovací dokumentace 
ovlivn�ny: 

�� navýšení kapacity parkoviš
 a úprava parametr� p�íjezdové komunikace m�že mít za 
následek  zvýšení intenzity dopravy v �ešeném území;  jedná se o nár�st 65 až 70 
osobních vozidel a 3-4 autobusy, tj. nár�st o cca 150 jízd ob�ma sm�ry za den; 
maximáln� o 40 %  oproti sou�asnému stavu;  
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�� bodovými zdroji zne�iš
ování ovzduší budou p�ípadná za�ízení spalující zemní plyn 
ur�ená pro vytáp�ní objektu zázemí a za�ízení vzduchotechniky, liniovým zdrojem je 
a bude doprava vyvolaná provozem parkoviš
; 

�� zám�r na rozší�ení parkoviš
 je podlimitním zám�rem podle § 4 odst. 1 písm. d) 
zákona EIA podlimitní k bodu 10.6; 

�� pro odkanalizování podpovrchového objektu zázemí letní scény je t�eba detailn�ji 
prov��it možnost využití stávajícího odkanalizování kr�my Markéta a Bellarie. 
Vzhledem k zaznamenaným kolaps�m sít� je však její využití pro zamýšlené zázemí 
letní scény nejisté.  

Vzhledem k absenci údaj� v ÚAP je zm�nou �.16 navržena realizace kapacitní 
bezodtokové jímky se zajišt�ním pravidelného vyvážení splaškových vod na 
m�stskou �OV; 

�� vybudování podpovrchového objektu v�etn� propojení se zámeckou zahradou si 
vyžádá budování hlubokých základ� a terénních úprav, což se m�že negativn� 
projevit na režimu spodních vod a ovlivnit i vegetaci v zámecké zahrad�; 

�� realizací zám�ru dojde ke zm�n� charakteru odvodn�ní dot�eného území, odvád�ní 
deš
ových vod. Likvidaci deš
ových vod z p�ilehlých zpevn�ných ploch je t�eba zajistit 
p�ednostn� vsakem do terénu. Pro další stupe� projektové dokumentace je proto 
nezbytné provést hydrogeologický pr�zkum podloží. Množství deš
ových vod 
odvád�ných do zásaku bude odpovídat vým��e a struktu�e jednotlivých 
odvod�ovaných ploch; 

�� variantní lokalita Z16.1 „jih“ umíst�ná jihovýchodn� od zámecké zahrady zasahuje do 
výhradního ložiska grafitu �. 3169900 s názvem "�eský Krumlov-Rybá�ská ul." a jeho 
chrán�ného ložiskového území �. 16990000 "�eský Krumlov"; zárove� se zde 
vyskytuje poddolované území; 

�� zám�ry se dotýkají zem�d�lského p�dního fondu, TTP 
P�i za�azení lokality „jih“ �iní zábor 0,4150 ha (zázemí 0,0150 ha; parkovišt� jih 
0,2500 ha, parkovišt� sever 0,1500 ha) a 0,0850 ha do�asný zábor. Plochy jsou 
za�azeny do III. t�ídy ochrany ZPF 0,2650 ha a do I. t�ídy ochrany ZPF 0,1500 ha. 
P�i za�azení lokality „sever“ �iní zábor 0,4150 ha (zázemí 0,0150 ha; parkovišt� jih 
0,2500 ha, parkovišt� sever 0,1500 ha) a 0,0850 ha do�asný zábor. Plochy jsou 
za�azeny do III. t�ídy ochrany ZPF 0,2500 ha a do I. t�ídy ochrany ZPF 0,1650 ha. 
U obou výb�r� se jedná o stejnou vým�ru záboru, rozdíl je v za�azení p�dy do t�ídy 
ochrany, kdy zázemí nadzemní stavby o vým��e 0,0150 ha u lokality Z16.1 se dotýká 
p�dy III. t�ídy ochrany ZPF, kdežto zázemí u lokality Z16.2 se dotýká p�dy I. t�ídy 
ochrany. Vzhledem k topografii terénu a údaj�m LPIS jsou pochybnosti o za�azení 
pozemku do I. t�ídy ochrany; 

�� ob� hodnocené lokality jsou umíst�né v území mimo�ádn� hodnotné kulturní krajiny s 
historickou krajinnou strukturou, navazují však na zastav�né území a sou�asn� 
zázemí ve form� podpovrchové stavby zachovává p�evažující charakter nezastav�né 
krajiny;  

�� stavební objekt (výstupy z podpovrchového objektu) se bezprost�edn� dotkne 
vegetace v blízkosti ohradní zámecké zdi uvnit� zámecké zahrady; 

�� dalším vlivem na ekosystémy jsou nové sv�telné zdroje (sv�telné zne�išt�ní). Nové 
nadzemní objekty i rozší�ená parkovišt� budou osv�tlena, zejména v letní sezón� v 
no�ních hodinách. V lokalit� "sever" se rozší�í osv�tlená plocha o cca 30 %, lokalita 
jih nebyla dosud osv�tlena žádnými sv�telnými zdroji. 

�� ob� posuzované zm�ny �. 16 ÚPO �eský Krumlov se nacházejí na území OP MPR 
�eský Krumlov, v prostoru vnit�ního ochranného pásma MPR, v bezprost�edním 
sousedství NKP Zámku �eský Krumlov a památky UNESCO. 
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Zm�na je vyhodnocena jako variantní, nebo
 prov��uje  umíst�ní zázemí pro otá�ivé hledišt� 
ve dvou lokalitách s tím, že toto zázemí lze realizovat pouze v jedné z obou lokalit. 
Vyhodnocení se odd�len� zam��ilo na podrobný rozbor jedné i druhé lokality zm�ny �. 16 
ÚPO �eský Krumlov. Návrh obou variant je porovnán i s nulovou variantou (stav) a tato  
nulová varianta byla též vyhodnocena. 

V rámci hodnocení vlivu na životní prost�edí byly identifikovány kladné i záporné vlivy. 
N�které vlivy obou hodnocených lokalit nelze však porovnávat s nulovou variantou, tj. se  
sou�asným stavem – nebo
 jsou to jevy, které zázemí umíst�né v Bellarii neovliv�uje  
(povrchové a podzemní vody, horninové prost�edí, p�da). A�koliv hodnocené varianty 
vykazují �adu problém�, je možné na základ� podrobn�jších pr�zkum� v rámci územní 
studie a na základ� navržených opat�ení t�mto vliv�m p�edejít.  Z hlediska dopadu na životní 
prost�edí nejlépe dopadla zm�na Z16.2 „sever“. 

Dopravní obsluhu obou lokalit bude t�eba zajistit ze severu z ulice Chvalšinské p�im��eným 
zkapacitn�ním p�íjezdové trasy a to v p�edstihu p�ed realizací objektu zázemí letní scény.  

Hledisko topografie terénu hovo�í jednozna�n� ve prosp�ch severní lokality, kde je možné 
podstatn� lépe využít stoupání protisvahu k realizaci podpovrchového objektu a tedy 
p�irozen�jšímu zachování formy terénních úprav. Rovn�ž zde nebyly uplatn�ny žádné 
p�ipomínky z hlediska ochrany a využití nerostných surovin. Problémem v lokalit� sever je 
možné ovlivn�ní režimu podzemních vod v oblasti krystalinických vápenc�. P�i koncep�ním 
�ešení využití území je pot�eba zabývat se výskytem a proud�ním podzemní vody. 

Ob� varianty jsou sou�ástí zem�d�lského p�dního fondu, ob� se dotýkají p�dy s nejvyšší 
t�ídou ochrany (I. t�ída ochrany). D�vodem je návrh na rozší�ení parkoviš
 na obou stranách 
p�edpolí zámecké zahrady. Rozdíl mezi ob�ma variantami je minimální – rozdíl je v trvalém 
záboru u nadzemní �ásti objektu zázemí. Plochy terénních úprav nad podzemním objektem 
by m�ly být rekultivovány a navráceny zp�t do ZPF. Lokalita sever je umíst�na mimo 
vymapované p�írodní biotopy Natura 2000, v ploše lokality „sever“ jsou degradované 
ovsíkové louky. 

Ob� lokality jsou umíst�né do území mimo�ádn� hodnotné kulturní krajiny s historickou 
krajinnou strukturou, navazují však na zastav�né území a sou�asn� zázemí podpovrchové 
stavby zachovává p�evažující charakter nezastav�né krajiny.  Možné je ovlivn�ní režimu 
podzemních vod s d�sledky na vegetaci v okolí stavebního objektu, nové sv�telné 
zne�išt�ní. Ob� lokality jsou umíst�ny v 1. pásmu krajinného celku MPR a památky 
UNESCO, ob� lokality spadají do vnit�ního ochranného pásma MPR, sousedí s NKP a ob� 
lokality se této památky bezprost�edn� dotýkají (vstupy do historické zahrady z podzemního 
objektu zázemí).  

Pozitivní vlivy byly identifikovány u obyvatel, m�ly by se vylepšit podmínky pro herce i diváky. 
V sou�asnosti se jedná o provizorium s nedostatkem sociálních za�ízení. Kladn� byl 
identifikován i zp�sob odkanalizování území. 
 
Opat�ení pro p�edcházení, snížení nebo kompenzaci zjišt�ných nebo p�edpokládaných 
vliv� na životní prost�edí: 

�� realizace stavby (tj. všech p�ípadných jednotlivých objekt� a souvisejících terénních 
úprav) zázemí divadelních p�edstavení konaných v zámecké zahrad� bude 
podmín�na zpracováním územní studie, resp. sout�že, která prov��í konkrétní 
umíst�ní, rozsah a vzhled zázemí, stejn� jako zp�sob jeho propojení se zámeckou 
zahradou, a to v�etn� vizualizace ve vztahu k panoramat�m m�sta; 

�� p�íprav� územní studie je žádoucí v�novat pat�i�nou pozornost již ve fázi p�ípravy, 
pr�b�žn� konzultovat s orgány státní památkové pé�e a eliminovat taková �ešení, 
která by se mohla dostat do rozporu se zájmy státní památkové pé�e v daném území; 
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�� stavby v ochranném pásmu MPR realizovat pouze na základ� výsledk� podrobných 
pr�zkum� a v úzké spolupráci s �eským národním komitétem ICOMOS; 

�� v dané lokalit� mohou být ztíženy podmínky pro zakládání staveb (skalní podloží, 
krasový vodní režim podzemních vod, historická vedení vodovod� k zámecké 
zahrad�), proto je t�eba pro p�ipravovaný zám�r zpracovat inženýrsko-geologický a 
hydrogeologický pr�zkum podloží, který je spolu se zjišt�ním údaj� o sou�asném 
režimu podzemních vod základním p�edpokladem pro umíst�ní stavby. Podmínkou je 
podrobný rozbor širších souvislostí, zejména informace o d�ív�jších historických 
zásazích do režimu podzemních vod,  pop�. zhotovení modelového hodnocení 
výhledového stavu. Na základ� hydrogeologické prozkoumanosti mohou být teprve 
navržena konkrétní pr�saková a odvod�ovací opat�ení diferencovan� dle místních 
podmínek;   

�� dopravní obsluhu obou lokalit bude t�eba zajistit ze severu z ulice Chvalšinské 
p�im��eným zkapacitn�ním p�íjezdové trasy a to v p�edstihu p�ed realizací objektu 
zázemí letní scény;  

�� p�i rozší�ení komunikace minimalizovat zásah do vzrostlé zelen�, vylou�it zásah do  
chrán�ného stromo�adí Kvítk�v dv�r a vzrostlé zelen� v trase vedené lesním 
porostem po úbo�í Pta�ího hrádku. Nelze v plném rozsahu po�ítat s rozši�ováním 
koruny komunikace (jen dle možností), proto jsou navrženy dostate�n� dimenzované 
výhybny umíst�né na vhodných místech v dohledových vzdálenostech; 

�� až na základ� výb�ru lokality pro umíst�ní podpovrchového objektu zázemí otá�ivého 
divadla bude zp�esn�n po�et pot�ebných stání a ur�eno rozložení a zatížení obou 
parkoviš
. Vzhledem k pot�eb� ochrany krajinného rázu a minimalizace zát�že 
p�ilehlé krajiny je žádoucí koncentraci parkovacích ploch rozložit na ob� uvedená 
parkovišt�; 

�� zám�r na rozší�ení parkovišt� je v sou�tu se stávajícím parkovišt�m P4 podle § 4 
odst. 1 písm. d) zákona EIA podlimitní k bodu 10.6  kategorie II p�ílohy 1 -  bude proto 
nutné zpracovat oznámení podlimitního zám�ru, zejména bude nutno vyhodnotit  
vlivy na kvalitu ovzduší a hlukovou zát�ž. Sou�asn� bude zpracována hluková studie, 
kde bude hodnocen vliv ú�inku hluku na zví�ata a ekosystémy s ohledem na 
historickou zámeckou zahradu; 

�� bodovými zdroji zne�iš
ování ovzduší budou p�ípadná za�ízení spalující zemní plyn 
ur�ená pro vytáp�ní objektu zázemí a za�ízení vzduchotechniky / klimatizace. 
Vyžadován je nízkoemisní zp�sob vytáp�ní; 

�� pro možnost odkanalizování podpovrchového objektu zázemí letní scény bude 
detailn�ji prov��ena možnost využití stávajícího odkanalizování objekt� v zámecké 
zahrad� - kr�my Markéta a Bellarie; 

�� v souvislosti s výstavbou podpovrchového objektu zázemí letní scény v lokalit� Z16.2 
„sever“ je t�eba vzít v úvahu pot�ebu vy�ešení podmínek provád�ní stavby v 
bezpe�nostním pásmu VTL plynovodu Kájov – �eský Krumlov (DN 150), tj. jednoho z 
hlavních p�ivad��� plynu do m�sta. Vzhledem k tomu, že rozsah stavby by mohl 
zasahovat až k hranici ochranného pásma zmín�ného VTL plynovodu, je t�eba uvážit 
z principu p�edb�žné opatrnosti odklon�ní jeho trasy z rizikového prostoru stavební 
�innosti; 

�� doporu�uje se oficiáln� ov��it správnost údaj� – za�azení p�dy týkající se lokality 
Z16.2 do BPEJ 7.29.11 (do I. t�ídy ochrany) a na základ� výsledk� prov��ení pop�. 
provést rebonifikaci p�dy v dané oblasti;  

�� úpravy povrch� a výsadba d�evin v souvislosti s umíst�ním podpovrchového objektu 
do prost�edí musí respektovat charakter krajinného rázu; 
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�� vzrostlá zele� zámecké zahrady podléhá speciální ochran� a koncepci výsadby; 
úprava vymezené plochy S.krepz v�etn� okolí podpovrchové stavby zázemí letní 
scény musí respektovat požadavky na zachování krajinného rázu; 

�� vzhledem k zamýšlenému podpovrchovému propojení objektu p�ímo s prostorem 
zámecké zahrady nutno zpracovat podrobný dendrologický pr�zkum v oblasti 
p�edpokládaného místa výstup� z podpovrchového objektu. Maximáln� musí být 
chrán�ny vzrostlé stromy a jejich ko�enová zóna. Na základ� podrobného 
hydrogeologického a sou�asn� i dendrologického pr�zkumu budou ur�eny podmínky 
ochrany vegetace. Je t�eba postupovat podle �SN 83 9061 Technologie vegeta�ních 
úprav v krajin� - Ochrana strom�, porost� a vegeta�ních ploch p�i stavebních 
pracích; 

�� doporu�uje se pohledové odclon�ní objektu stávajícího i nov� rozši�ovaného 
parkovišt� a povrchového objektu zázemí Z16.2 výsadbou vegetace – omezení 
negativního estetického p�sobení objekt� v dálkových pohledech z Pta�ího hrádku a 
oblasti Vyšného. Pro výsadby nutno použít p�vodní druhy d�evin, které odpovídají 
danému stanovišti; 

�� v p�ípad� výb�ru zm�ny Z16.1 bude nutno podpovrchovou stavbu p�ekrýt citliv� 
formovanou terénní úpravou, zejména nadzemní objekt doporu�eno p�izp�sobit linii 
stávající zelen�, která odd�luje navrhované parkovišt�. Celý objekt zakomponovat do 
zelen� tak, aby bylo omezeno negativní p�sobení v dálkových pohledech z K�ížového 
vrchu. Pro výsadby nutno použít p�vodní druhy d�evin, které odpovídají danému 
stanovišti; 

�� p�edpokládané negativní vlivy lze kompenzovat náhradními výsadbami a úpravami 
v okolí zamýšleného zám�ru – realizovat navrhovaná opat�ení dle dokumentace 
„�eský Krumlov – m�sto a jeho krajinný rámec“:  
� v oblasti „sever“ - obnova historického �len�ní zem�d�lských teras na svazích 

Pta�ího hrádku v�etn� výsadby odpovídajícího typu vegeta�ního doprovodu se 
z�etelem na p�sobení této lokality ve výhledech v prostoru; do zelen� 
zakomponovat i nový nadzemní objekt zázemí a parkovišt�; 

� v oblasti „jih“ regenerace stromo�adí podél poutní cesty do Kájova; výsadba kulisy 
stromové zelen� (listnaté druhy d�evin) na hran� plošiny v��i Plešivci, v míst� kde 
se nacházejí novodobé objekty esteticky poškozující krajiná�sky významný 
horizont. 

 
Vyhodnocení vlivu na evropsky významnou lokalitu (EVL) ani pta�í oblast (PO) nebylo 
požadováno. 
 

O.f.02   VYHODNOCENÍ VLIV� NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ�

Vyhodnocení vlivu zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov na udržitelný rozvoj území zahrnuje 
krom� vyhodnocení vlivu na životní prost�edí také zhodnocení hledisek sociálních a 
hospodá�ských, a dále vliv� na jevy územn� analytických podklad� a napln�ní priorit 
územního plánování pro zajišt�ní vyváženého udržitelného rozvoje území.  

Divadelní p�edstavení na letní scén� s otá�ivým hledišt�m v zahrad� �eskokrumlovského 
zámku mají již více než p�lstoletou tradici, která je práv� díky nep�enosnému prost�edí 
zámeckého parku a viditelnosti sousedního letohrádku Bellarie hodnocena jako sv�tový 
unikát. Divadelní p�edstavení v takovém prost�edí p�edstavují nehmotnou kulturní hodnotu – 
atrakci, která umoc�uje význam národní kulturní památky zámeckého areálu jako celku a 
oživuje zdejší nemateriální kulturní d�dictví barokních zábav a slavností. Tento aspekt a jeho 
novodobý význam nelze p�i hodnocení udržitelného rozvoje území pominout. Krom� 
zmín�ného umocn�ní kulturních hodnot totiž existence divadla nesporn� p�ispívá k rozší�ení 
nabídky turistických atrakcí nadmístního – dokonce sv�tového významu a cestovní ruch je 
pro sou�asné obyvatele m�sta jedním z hlavních zdroj� pracovních p�íležitostí. Nabídka 
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pracovních míst je zase hlavním p�edpokladem stabilizace po�tu obyvatel a sociální 
soudržnosti – a proto je také jedním z hlavních zájm� m�sta. V tomto p�ípad� se totiž 
nejedná jen o pracovní místa p�ímo související s provozem letní scény, ale o �adu dalších. 
Diváci otev�ené scény pat�í k té �ásti návšt�vník� �eského Krumlova, jejichž pobyt ve m�st� 
není jen jednodenní. Vícedenní cestovní ruch generuje další pracovní místa v souvisejících 
službách jako jsou ubytování, restaurace, kavárny, obchod a služby zam��ené na turistický 
ruch, galerie, … apod. Zachování provozu letní scény s otá�ivým hledišt�m a spektra 
pracovní nabídky p�ispívající k udržení hospodá�ské prosperity místních podnikatel� je tedy v 
zájmu m�sta. A je t�eba p�iznat, že divadelní scéna s otá�ivým hledišt�m lokalizovaná 
v jiném míst� než v prost�edí zámeckého parku a v optickém kontaktu s letohrádkem Bellarie 
by sice zachovala provoz divadelních p�edstavení, ale sou�asn� by ztratila na atraktivit� a 
autenticit� atmosféry navazující na zmín�né barokní slavnosti.     

Sou�asn� p�i vyhodnocení vlivu zamýšlené realizace nového zázemí divadelní scény 
zaznamenáváme, že zám�r by krom� samotného vylepšení provozních podmínek pro herce 
i diváky p�inesl i další pozitivní výsledky. Více než pot�ebné sociální vybavení a zázemí 
p�ibližn� v t�žišti zámecké zahrady by mohlo sloužit nejen divák�m, ale všem návšt�vník�m 
areálu i v dob� mimo divadelní p�edstavení. Významný kladný posun by nastal ukon�ením 
provizorních provoz� zázemí divadla uvnit� i v blízkém okolí letohrádku Bellarie, jeho 
vyklizením pro chystanou celkovou rekonstrukci a kone�n� jeho zp�ístupn�ním a zvýšením 
nabídky prohlídkových okruh� zámeckého areálu. Každé rozší�ení nabídky turistických cíl� a 
atraktivit zvyšuje nad�ji, že dnes p�evážn� jednodenní návšt�va m�sta p�eroste ve vícedenní 
pobyt turist� – se všemi výše popsanými pozitivními dopady na stabilitu pracovních 
p�íležitostí v míst�.   

Podstatný problém však v této souvislosti p�edstavuje skute�nost, že v porovnání 
se zmín�ným nevšedním nemateriálním zážitkem z divadelního p�edstavení v kulturním 
prost�edí barokní zahrady je sou�asná podoba otá�ivého hledišt� až p�íliš materiální, hmotná 
a v daném památkov� chrán�ném areálu p�esp�íliš dominantní. Z této skute�nosti je t�eba se 
pou�it. Má-li být zachována tradice otev�ené divadelní scény s otá�ivým hledišt�m je t�eba 
spole�n� s orgány památkové pé�e a ICOMOS hledat a stanovit pro živé divadelní um�ní 
v památkov� hodnotné barokní zahrad� takové podmínky, které tuto památku nejen 
nepoškodí, ale zhodnotí tím, že ji z úrovn� prohlídkového exponátu povznesou na úrove� 
stále využívané a žijící sou�ásti zámeckého areálu a p�itom navážou na tradici barokních 
slavností.  

Z hlediska vyhodnocení zm�ny �.16 ÚPO – tj. vymezení ploch pro možnou realizaci zázemí 
divadelních p�edstavení mimo zámeckou zahradu – je p�itom t�eba vzít v úvahu následující 
záv�ry a podmínky pro další rozpracování zám�ru: 
�� Zázemí otev�ené divadelní scény v t�sném sousedství areálu zámku �eský Krumlov – 

národní kulturní památky zapsané do Seznamu sv�tového d�dictví UNESCO a 
s ohledem na vysokou míru ochrany krajinného rázu bezprost�edn� navazující 
p�ím�stské krajiny je možné realizovat pouze jako podpovrchovou stavbu jen 
s minimálním objemem objektu vstupu nad terénem, jehož hmota nep�esáhne objem 
stávající kr�my Markéta v severní ohradní zdi zámecké zahrady; 

�� S ohledem na územní limity (výhradní ložisko grafitu �. 3169900 - "�eský Krumlov - 
Rybá�ská ul." a jeho chrán�né ložiskové území �. 16990000 "�eský Krumlov"), 
evidované poddolované území a topografii mírn� k jihu klesajícího terénu je lokalita 
Z16.1 „jih“ pro sledovaný zám�r mén� vhodná až nevhodná;  

�� Zám�r realizace zázemí otev�ené divadelní scény je t�eba v p�edstihu prov��it spolu 
s návrhem nového ztvárn�ní otá�ivého hledišt� a úpravy jeho polohy v kompozici barokní 
zahrady formou architektonické sout�že (studie) – a to v�etn� virtuální prostorové 
vizualizace vztahu k interiéru zahrady i k panoramat�m m�sta, která teprve umožní 
vyhodnotit podmínky pro pokra�ování nebo naopak upušt�ní od sledovaného zám�ru. 
P�itom je t�eba: 
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� respektovat požadavky na zachování režimu ochranného pásma MPR a krajinného 
rázu – dbát na zapojení nov� navrhované povrchové �ásti objektu zázemí do 
krajinného rázu a jeho pohledové odclon�ní výsadbou vegetace; 

� zpracovat a vyhodnotit podrobný dendrologický pr�zkum v oblasti p�edpokládaného 
místa výstup� z podpovrchového objektu zázemí do zámecké zahrady. Jako sou�ást 
vyhodnocení pr�zkumu je t�eba ur�it podmínky ochrany vegetace – p�edevším je 
t�eba chránit vzrostlé stromy a jejich ko�enovou zónu. 

�� Podklady pro podrobn�jší stupe� dokumentace:  
� inženýrsko-geologický a hydrogeologický pr�zkum podloží a režimu podzemních vod 

za ú�elem zpracování návrhu konkrétního odvod�ovacího opat�ení diferencovan� 
podle místních podmínek (p�ípadné zohledn�ní oblasti krystalinických vápenc�); 

� prov��it kapacitní a technické podmínky a možnost využití stávajících kanaliza�ních 
stok objekt� Bellarie a kr�my Markéta; v p�ípad� nedostate�né kapacity nebo 
technických problém� navrhnout dostate�n� kapacitní bezodtokovou jímku 
s pravidelným vyvážením splaškových vod na m�stskou �OV;   

� pro lokalitu Z16.2 sever prov��it podmínky provád�ní podpovrchové stavby v 
bezpe�nostním pásmu VTL plynovodu Kájov – �eský Krumlov, resp. nezbytnost 
odklon�ní jeho trasy VTL plynovodu z rizikového prostoru stavební �innosti; 

� p�i rozpracování návrhu zázemí otev�ené divadelní scény bude požadován 
nízkoemisní zp�sob vytáp�ní, resp. pr�kaz o eliminaci zne�is
ování ovzduší; 

� protože kód BPEJ 7.29.11 (I. t�ída ochrany) vztahující se k lokalit� Z16.2 svým 
ozna�ením neodpovídá reálnému stavu (sklonitosti) pozemku, je doporu�eno ov��it 
správnost tohoto údaje – p�ípadn� na základ� výsledk� prov��ení provést rebonifikaci 
p�dy v dané oblasti; 

�� Vzhledem k požadavku zachování kapacity otá�ivého hledišt� (cca 650 míst) a 
s ohledem na ochranu krajinného rázu a minimalizaci zát�že p�ilehlé krajiny je t�eba 
koncentraci parkovacích ploch rozložit na ob� parkovišt� v blízkosti zámecké zahrady – 
mírn� rozší�ené parkovišt� P4 sever a k legalizaci navržené parkovišt� jih – ob� s cílovou 
celkovou kapacitou cca 210 míst pro osobní automobily a cca 10 míst pro autobusy 
(v�etn� parkování herc� a personálu); 
P�itom je t�eba: 
� respektovat požadavky na zachování krajinného rázu – dbát na zapojení stávajícího i 

nov� rozši�ovaného parkovišt� do krajinného rázu a jeho pohledové odclon�ní 
výsadbou vegetace; 

� zpracovat oznámení podlimitního zám�ru podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA; 
� již v p�edstihu p�ed realizací objektu zázemí otev�ené scény zkapacitnit p�íjezdovou 

trasu od Chvalšinské ulice po severním a západním úbo�í Pta�ího Hrádku a p�itom  
minimalizovat zásah do vzrostlé zelen�, vylou�it zásah do chrán�ného stromo�adí 
Kvítk�v dv�r a vzrostlé zelen� v trase vedené lesním porostem po úbo�í Pta�ího 
hrádku; sou�asn� je vhodné na základ� hlukové studie vyhodnotit vliv ú�inku hluku 
na zví�ata a ekosystémy; 

 
SHRNUTÍ: 

Vyhodnocení zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov na udržitelný rozvoj území stanovuje  
podmínky pro rozpracování sledovaného zám�ru v rámci urbanisticko – architektonické 
sout�že nebo územní studie. Výše uvedené záv�ry vycházející p�evážn� z vyhodnocení 
vliv� sledovaného zám�ru na životní prost�edí. Spole�n� s podmínkami zohled�ujícími 
urbanistickou koncepci mají preventivn� p�edejít, snížit nebo zcela eliminovat p�ípadná rizika 
a potenciáln� negativní vlivy zám�ru. Z hlediska udržitelnosti hospodá�ské stability a sociální 
soudržnosti obyvatel je zám�r v souladu se zájmy m�sta. Ze stanovených podmínek je 
patrné, že a�koli byla v rámci vyhodnocení evidována �ada problém�, je možné na základ� 
navržených opat�ení a podrobn�jších pr�zkum� v rámci rozpracování úkolu (sout�že – 
studie) t�mto vliv�m p�edejít. 
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Nadto je možné realizovat další kompenza�ní opat�ení formou náhradních výsadeb a úprav 
v okolí zamýšleného zám�ru – nap�. obnovit historické �len�ní zem�d�lských teras na 
svazích Pta�ího hrádku, zajistit revitalizaci stromo�adí podél poutní cesty do Kájova, provést 
výsadbu kulisy listnatých d�evin na hran� plošiny v��i Plešivci, apod. a tím p�isp�t k obnov� 
charakteru krajinného rázu v širším okolí sledovaného zám�ru.  
 
Naproti tomu hypotetická tzv. „nulová varianta“ (tj. setrvalý stav – ponechání otá�ivého 
hledišt� v provozu ve stávající poloze a v sou�asné podob�) by zcela jist� byla klasifikována 
jako ignorování požadavku UNESCO na vy�ešení nevhodného zásahu do významné kulturní 
památky – barokní zahrady areálu zámku �eský Krumlov – a na �ešení nevhodného využití 
letohrádku Bellarie. UNESCO by pak oprávn�n� mohlo podniknout kroky, které by p�i 
setrvalé pasivit� v �ešení t�chto problém� mohly vést až k vyškrtnutí �eského Krumlova ze 
Seznamu sv�tového kulturního d�dictví. 
 
 
O.g VYHODNOCENÍ Ú�ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ   

A VYHODNOCENÍ POT�EBY VYMEZENÍ DALŠÍCH  
ZASTAVITELNÝCH   PLOCH 

Zázemí letní scény je zcela specifickým druhem vybavenosti, který nebyl v územním plánu 
z r. 2006 navrhován a není možné jej situovat mimo p�ímý kontakt se zámeckou zahradou, 
jejíž centrální �ást tvo�í jevišt� otá�ivého hledišt�. Protože v sou�asné dob� je provozní 
zázemí letní scény zajišt�no jen provizorn� v unikátním památkov� chrán�ném objektu 
barokního letohrádku Bellarie, je pro další trvání divadelních p�edstavení realizace zázemí 
pro ú�inkující i sociálního zázemí pro diváky nezbytná. Sou�asn� tím bude umožn�na 
rekonstrukce památkov� chrán�ného objektu Bellarie a jeho za�azení do prohlídkových tras 
�eskokrumlovského zámeckého areálu. 

Plochy vymezené pro p�ípadnou realizaci zázemí letní scény jsou zám�rn� zm�nou �.16 
ÚPO �eský Krumlov ponechány jako plochy v nezastav�ném území se smíšeným využitím, 
v nichž je specifickým regulativem (indexem „e“) umožn�no v souladu s §18, odst. 5 
stavebního zákona umís
ovat stavby, které zlepší podmínky využití území pro ú�ely 
cestovního ruchu. Vlastní stavba bude �ešena jako podpovrchová a její rozsah a související 
terénní úpravy (rozší�ení parkoviš
, …) bude dán specifikací programu pro vypracování 
architektonické studie nebo sout�že jako podmínky pro další posouzení zám�ru.  
 
 
O.h P�EZKOUMÁNÍ PO�IZOVATELE ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE 

§53, odst.4  STAVEBNÍHO ZÁKONA 
�

O.h.01. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚPD VYDANOU 
KRAJEM 

Z  Aktualizace �.1 Politiky územního rozvoje �eské republiky, kapitola 2 – Republikové 
priority územního plánování pro zajišt�ní udržitelného rozvoje území plynou pro zm�nu �.16 
tyto povinnosti a úkoly:  

� Ve ve�ejném zájmu: 
� zabezpe�it ochranu p�írodních a kulturních hodnot území m�sta, v�etn� 

urbanistického, architektonického a archeologického d�dictví:  
� zachovat ráz jedine�né urbanistické struktury území m�sta a jedine�né kulturní 

krajiny (její kulturní, p�írodní i užitné hodnoty), které jsou výrazem identity území, 
jeho historie a tradice: 

Zm�nou �.16 ÚPO je stanovena podmínka s ohledem na ochranu kulturních hodnot a 
krajinného rázu realizovat objekt zázemí letní scény v jedné ze sledovaných lokalit 
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formou podpovrchové stavby, aby nedošlo k narušení horizontu návrší zámecké 
zahrady, kompozi�ních vztah� kulturních a p�írodních dominant siluety zámeckého 
ostrohu a jeho p�írodního prost�edí – podrobn�ji viz kap. b.03. Uvedená koncepce 
zajiš
uje soulad se zmín�nými republikovými prioritami. 

� V �ešeném území vytvo�it podmínky pro zadržování, vsakování i využívání deš�ových 
vod: 
Vzhledem k tomu, že zm�nou �.16 ÚPO je stanovena podmínka realizovat objekt 
zázemí letní scény formou podpovrchové stavby, bude odtok deš
ových vod ze 
sledovaného území zpomalen zemním krytem stavby. Pro p�ednostní zajišt�ní 
likvidace deš
ových vod vsakem do terénu je pro další stupe� projektové 
dokumentace stanovena podmínka provést hydrogeologický pr�zkum podloží a 
zásak odpovídající odpovídat vým��e a struktu�e jednotlivých odvod�ovaných ploch 
zajistit – viz kap. g.02. 

 
Z aktualizace Zásad územního rozvoje Jiho�eského kraje plynou pro zm�nu �.16 tyto 
povinnosti a úkoly: 

��Respektovat ZUR stanovené priority územního plánování, zejména: 
� minimalizovat zábory zem�d�lského p�dního fondu: 
Zábor je vymezen v  nutné mí�e pro nezbytné rozší�ení parkoviš
; pro vlastní objekt 
zázemí se p�edpokládá v p�evážné mí�e (85%) jen zábor do�asný a navrácení 
p�írodního charakteru povrchu po zakrytí podpovrchové stavby – viz kap. O.d. 
Požadavek je napln�n.  
� minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny 
� v kulturn� historicky a urbanisticky cenném území m�sta �eský Krumlov, které je 

zapsané v Seznamu sv�tového d�dictví (UNESCO), respektovat a chránit 
historicky utvá�enou sídelní strukturu m�sta a jeho obraz v krajin�, chránit kulturní 
památky, krajinné a stavební dominanty a pohledov� významná panoramata 
m�sta i krajiny, dbát na zachování originality p�vodního prostorového uspo�ádání 
m�sta, nenarušovat cenné m�stské struktury a architektonické a p�írodní hodnoty 
nevhodnou zástavbou: 

� respektovat p�írodní a krajiná�ské hodnoty území  
Požadavky jsou spln�ny stanovenou podmínkou realizovat zázemí letní scény jako 
podpovrchovou stavbu  

��Podmínky koncepce ochrany a rozvoje p�írodních hodnot: 
� respektovat ochranu p�írodních hodnot 
� zohled�ovat ochranu p�írody a krajiny, zem�d�lského p�dního fondu  
Požadavky jsou spln�ny stanovenou podmínkou realizovat zázemí letní scény jako 
podpovrchovou stavbu  
� novou zastavitelnou plochu vymezit v návaznosti na zastav�né území  
Plocha pro umíst�ní zázemí letní scény je vymezena v bezprost�ední návaznosti na 
zpevn�né plochy komunikací v návaznosti na zastav�né území a ohradní ze� 
zámecké zahrady. Požadavek je spln�n.  

��Podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot: 
� nep�ipustit zástavbu vymykající se m��ítku krajiny i charakteru okolní zástavby �i 

výrazn� narušující krajinný, urbanistický nebo architektonický ráz a negativn� 
ovliv�ující panoramatické a dálkové pohledy nebo m�stské a krajinné prost�edí 

Požadavek je spln�n stanovenou podmínkou realizovat zázemí letní scény jako 
podpovrchovou stavbu  

��Podmínky koncepce ochrany a rozvoje civiliza�ních hodnot: 
� zajistit vhodnými urbanistickými nástroji dostatek doprovodné zelen� v �ešeném 

území: 
Vzrostlá zele� zámecké zahrady v bezprost�edním okolí lokality zm�ny �.16 podléhá 
speciální ochran� a koncepci výsadby; úprava vymezené plochy S.krepz v�etn� okolí 
podpovrchové stavby zázemí letní scény musí dále respektovat požadavky na 
zachování charakteru krajinného rázu. 
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O.h.02. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ�
Vyhodnocení lokality zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov z hlediska souladu s cíli územního 
plánování podle jednotlivých odstavc� §18 zákona �.183/2006 Sb.: 
1. Cílem územního plánování je vytvá�et p�edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 

území, spo�ívající ve vyváženém vztahu podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro 
hospodá�ský rozvoj a pro soudržnost spole�enství obyvatel území a který uspokojuje 
pot�eby sou�asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
�� lokalita zm�ny �.16 nevytvá�í riziko nerovnováhy mezi pilí�i udržitelného rozvoje 

území a nevyvolává negativní d�sledky na udržitelný rozvoj území (viz kap. O.e.03). 
P�edm�tem zm�ny �.16 je lokalizace zázemí divadelních p�edstavení konaných na 
letní scén� s otá�ivým hledišt�m v zámecké zahrad�. Objekt zázemí je navržen jako 
podpovrchový v krajinné ploše smíšené s kompromisn� zastoupenou dopl�ující 
funkcí „specifická vybavenost – zázemí letní scény“. Zm�na �.16 nenaruší 
vyváženost podmínek p�íznivého životního prost�edí, podmínek hospodá�ského 
rozvoje nebo sociální soudržnosti obyvatel; 

2. Územní plánování zajiš�uje p�edpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným 
a komplexním �ešením ú�elného využití a prostorového uspo�ádání území s cílem 
dosažení obecn� prosp�šného souladu ve�ejných a soukromých zájm� na rozvoji území. 
Za tím ú�elem sleduje spole�enský a hospodá�ský potenciál rozvoje. 
�� zm�na �.16 ÚPO �eský Krumlov je vypracována s cílem prohlubovat a zp�esnit 

konkrétní podmínky využití sledované lokality podle nových požadavk� a p�edpoklad� 
území; 

3. Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují ve�ejné i 
soukromé zám�ry zm�n v území, výstavbu a jiné �innosti ovliv�ující rozvoj území a 
konkretizují ochranu ve�ejných zájm� vyplývajících ze zvláštních právních p�edpis�. 
�� zm�na �.16 je vypracována v d�sledku zohledn�ní zp�esn�ných požadavk� na 

využití území v pr�b�hu platnosti ÚPO �eský Krumlov s cílem koordinovat soukromé 
i ve�ejné zájmy ve sledované oblasti; 

4. Územní plánování ve ve�ejném zájmu chrání a rozvíjí p�írodní, kulturní a civiliza�ní 
hodnoty území, v�etn� urbanistického, architektonického a archeologického d�dictví. 
P�itom chrání krajinu jako podstatnou složku prost�edí života obyvatel a základ jejich 
totožnosti. S ohledem na to ur�uje podmínky pro hospodárné využívání zastav�ného 
území a zajiš�uje ochranu nezastav�ného území a nezastavitelných pozemk�. 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastav�ného území. 
��Návrh využití lokalit zm�ny �.16 respektuje zájmy ochrany kulturních památek, MPR, 

OP MPR, MPZ a ochrany krajinného rázu. P�edm�tem zm�ny �.16 je lokalizace 
zázemí divadelních p�edstavení konaných na letní scén� s otá�ivým hledišt�m 
v zámecké zahrad�. Objekt zázemí je navržen jako podpovrchový v krajinné ploše 
smíšené. Koncepce zm�ny �.16 respektuje kulturní hodnoty m�sta zapsaného na 
seznamu urbanistického a architektonického d�dictví UNESCO formou funk�ních a 
prostorových regulativ� ploch s rozdílným využitím.  

5. V nezastav�ném území lze v souladu s jeho charakterem umis�ovat stavby, za�ízení,  a 
jiná opat�ení pouze pro zem�d�lství, lesnictví, vodní hospodá�ství, t�žbu nerost�, pro 
ochranu p�írody a krajiny, pro ve�ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro 
snižování nebezpe�í ekologických a p�írodních katastrof a pro odstra�ování jejich 
d�sledk�, a dále taková technická opat�ení a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro ú�ely rekreace a cestovního ruchu, nap�íklad cyklistické stezky, hygienická za�ízení, 
ekologická a informa�ní centra. 
��P�edm�tem �ešení zm�ny �.16 ÚPO �eský Krumlov je lokalizace zázemí divadelních 

p�edstavení konaných na letní scén� s otá�ivým hledišt�m v zámecké zahrad�. 
Objekt zázemí je navržen jako podpovrchová stavba v krajinné ploše smíšené 
s kompromisn� zastoupenou dopl�ující funkcí „e - specifická vybavenost – zázemí 
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letní scény“. Protože zmín�ný objekt tvo�í ned�litelnou provozní sou�ást letní scény 
jako  turisticky atraktivního cíle a sou�asn� je náhradou za nevhodn� provizorn� 
využívané zázemí v památkov� chrán�ném objektu letohrádku Bellarie, který tak 
bude možné rekonstruovat a za�adit do prohlídkových okruh� zámeckého areálu, je 
zám�r �ešený zm�nou �.16 definován jako stavba, která zlepší podmínky využití 
území pro ú�ely cestovního ruchu.  

��Podmínky pro lokalizaci staveb v nezastav�ném území jsou v rámci zm�ny �.16 
zp�esn�ny (kap. d.08.2); 

6. Na nezastavitelných pozemcích lze výjime�n� umístit technickou infrastrukturu 
zp�sobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. 
��Podmínky pro lokalizaci staveb v nezastav�ném území jsou v rámci zm�ny �.16 

zp�esn�ny (kap. d.08.2); 
 
Cíle územního plánování podle výše uvedených odstavc� §18 stavebního zákona jsou 
v tomto smyslu napln�ny. 
 
Zm�na �.16 zp�es�uje vymezení krajinné plochy smíšené v nezastav�ném území a rozši�uje 
spektrum kompromisních dopl�ujících �inností (funkcí) o rozsah „e“ – specifická vybavenost 
zázemí letní scény. Sou�asn� je v p�íslušném regulativu stanovena podmínka �ešit zmín�ný 
objekt formou podpovrchové stavby s ohledem na p�írodní, kulturní, technické i hygienické 
limity. Stanovuje podmínky využití a prostorového uspo�ádání s ohledem na ochranu 
urbanistického a architektonického d�dictví UNESCO m�sta �eský Krumlov – viz kap. c.01, 
c.02 a d.08. Úkoly územního plánování ve smyslu §19 zákona �.183/2006 Sb. jsou napln�ny. 
 

O.h.03. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁD�CÍCH PRÁVNÍCH P�EDPIS� 
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O.h.04. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P�EDPIS�, SE 
STANOVISKY DOT�ENÝCH ORGÁN� PODLE ZVLÁŠTNÍCH P�EDPIS�, 
POP�ÍPAD� S VÝSLEDKEM �EŠENÍ ROZPOR� 
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O.h.05. SOULAD SE STANOVISKY DOT�ENÝCH ORGÁN��
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O.i STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú�ADU PODLE § 50, odst. 5  

STAVEBNÍHO ZÁKONA 
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O.j SD�LENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú�ADU 

ZOHLEDN�NO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH D�VOD�, POKUD 
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N�KTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY NEBYLY 
ZOHLEDN�NY 
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O.k POSTUP P�I PO�ÍZENÍ ZM�NY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
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O.l ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 
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O.m   VYHODNOCENÍ P�IPOMÍNEK 
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pou�ení:  
Proti zm�n� �.16 ÚPO �eský Krumlov vydané formou opat�ení obecné povahy nelze podat 
opravný prost�edek (§ 173 odst.2 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, v platném zn�ní). 

ú�innost: 
Toto opat�ení obecné povahy nabývá ú�innosti patnáctým dnem po dni vyv�šení na ú�ední 
desce (§ 173 odst.2 správního �ádu). 
 
 
 
 
 
 

 
 

………………………….. 
Mgr. Dalibor Carda 

starosta m�sta 
 
 
 
 
 
 

………………………….. 
Ing. Josef Hermann 
místostarosta m�sta 

 
 
 
 
 
 
 
 


