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Zm�na �.18 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 �. 18 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 �. 
18 zahrnuty. Z toho d�vodu není zna�ení kapitol v tomto textu souvislé:     

 

OBSAH: 
a.  VYMEZENÍ �EŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ OBCE 5 
b.  ZÁKLADNÍ P�EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANY P�ÍRODNÍCH, 

CIVILIZA�NÍCH A KULTURNÍCH HODNOT 5 
b.03  OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ 5 

b.03.2  Ochrana kulturních památek 5 
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d.08.2  Regulativy pro kulturní krajinu (obecn� nezastav�né území) 12 

g.  NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, OB�ANSKÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 15 
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g.03.2  Zásobování zemním plynem 17 
g.03.3  Zásobování teplem 17 

g.05   ODPADY 17 
h.  VYMEZENÍ PLOCH P�ÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTN
 A PLOCH PRO 

JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠT�NÍ 17 
h.01  LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN 17 
h.03   PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ 18 

j.  VYMEZENÍ PLOCH VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB A ASANA�NÍCH ÚPRAV 18 
j.01  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 18 
j.02  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 18 
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Grafická �ást zm�ny �.18 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 �.18 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 
 
 3b.  ODKANALIZOVÁNÍ  - 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, 3c, 3d, 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�=3?8+��<*�D8=+M4B*�8�ND�B*��

Lokalita zm�ny �.18 ÚPO �eský Krumlov se nachází v zastav�ném území m�sta – nad 
D�lní ulicí jihovýchodn� od zámecké zahrady. Tvo�í ji pozemek p.�. 1014/30, k.ú. �eský 
Krumlov. Pro dostupnost, dopravní a technickou obsluhu lokality byla ov��ena možnost 
využití ulice D�lní, p�ípadn� staré Kájovské cesty - úvoz (p.p.�. 1337; 1015/1; 1015/3; 
1338/2; 1014/1 k.ú. �eský Krumlov) – viz kap. g.01.3 a g.01.5.  

Poloha lokality je patrná na p�iloženém snímku: 
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Zm�na ÚPO má stanovit podmínky pro p�ípadnou úpravu využití sledované lokality dnes 
v územním plánu vymezené v rámci plochy RZ.1 (individuální rekreace specifická – 
zahrádková kolonie) na ve�ejn� p�ístupnou „lé�ebnou a relaxa�ní zahradu“ v souvislosti 
s provozem „Bylinkové zahrady“.�
 

 
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 
:2>�84���	
�<*�D8=+M4B*�8D<?�)*���

Zm�na �.18 ÚPO �eský Krumlov upravuje podmínky pro využití pozemku p.�. 1014/30, k.ú. 
�eský Krumlov, který leží ve vnit�ním ochranném pásmu s diferencovaným režimem 
stanoveném pro m�stskou památkovou rezervaci (MPR) �eský Krumlov.   

Ochranné pásmo MPR vymezuje území, v n�mž jsou z d�vodu ochrany charakteru a 
atmosféry památkové rezervace zakázány n�které �innosti a zásahy do prost�edí. Ochranné 
pásmo bylo vymezeno za ú�elem ochrany konfigurace terénu a charakteristických pohled� 
na rezervaci, na siluetu zástavby, ale i na její zakomponování do krajinného zázemí. Cílem je 
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zvýšení ochrany prost�edí m�stské památkové rezervace p�ed p�ípadnými vlivy z nejbližšího 
okolí a rušivými zásahy v ochranném pásmu. Území ochranného pásma zahrnuje p�edm�stí 
historického centra �eského Krumlova a širší okolí m�sta s dochovaným p�írodním 
prost�edím se souvislou a solitérní zelení, které tvo�í charakteristický rámec m�stské 
památkové rezervace. 
�innosti v ochranném pásmu památkové rezervace jsou posuzovány podle toho, jak p�sobí 
na p�edm�t ochrany, tj. na památkovou rezervaci a národní kulturní památku – areál zámku 
�eský Krumlov.  

Území ochranného pásma m�stské památkové rezervace je rozd�leno na dv� �ásti, podle 
stupn� památkové ochrany: 
a) vn�jší ochranné pásmo (OP MPR) 
b) vnit�ní pásmo (OP MPR s diferencovaným režimem) památkové ochrany - tj. �ást území 

ochranného pásma, která bezprost�edn� navazuje na území m�stské památkové 
rezervace, tj. dotýká se zástavby historického centra m�sta �eský Krumlov a areálu 
zámku �eský Krumlov. 

K zabezpe�ení ochrany hodnot historického prost�edí jsou ochranným pásmem MPR 
stanoveny podmínky pro stavební �innost, zásahy do terénu a do vzrostlé zelen� na 
území ochranného pásma: 
� Podmínky týkající se pohledových zm�n: 

Kontinuita historických vazeb m�stské památkové rezervace s širším okolím, 
konfigurace terénu a charakteristické pohledy na rezervaci, její silueta a výhledy z 
rezervace do prostoru ochranného pásma nesmí být narušeny nevhodnými zásahy 
a to zejména: 
- zásadními zm�nami m��ítka a struktury existující zástavby - jak 

rozm�rn�jšími p�ístavbami, nástavbami, tak hmotov� nep�im��enými 
novostavbami; 

- poškozováním a zm�nami dochovaného p�írodního rázu prost�edí; 
- zm�nami ve zp�sobu užívání a obhospoda�ování nemovitostí, které by m�ly bu 

p�ímo nebo nep�ímo ve svých d�sledcích dopad na vzhled památkového 
ochranného pásma; 

- vedením nadzemních sítí, z�izováním stožár� a komín�, apod. 
V �ásti území ochranného pásma s diferencovaným režimem jsou uvedené 
podmínky úzce vztaženy k urbanistické struktu�e a ke hmotové skladb� a k 
zachování charakteru jednotlivých objekt� – uvnit� tohoto území nesmí být 
m�n�na existující uli�ní sí�, hmotová skladba ani m�n�n charakter objekt� jejich 
p�estavbami a výše uvedenými zásahy. 

� Podmínky pro tvorbu architektury: 
Je kladen d�raz na p�im��enost zvolených prost�edk� architektonické tvorby ve 
vztahu k dochovanému prost�edí: 
- P�i nové výstavb� i všech p�estavbách na území ochranného pásma musí být 

respektovány architektonické a urbanistické vztahy k m�stské památkové 
rezervaci. 

- Novostavby musí svým architektonickým �ešením navazovat na charakter 
dochovaného prost�edí ochranného pásma a dotvá�et jej p�im��enými 
architektonickými prost�edky, p�i respektování p�írodn� krajiná�ského 
prost�edí. 

� Podmínka ukládající povinnost stavebníka projednat s orgány památkové pé�e 
všechny zásahy a opat�ení dotýkající se ve svém d�sledku vzhledu ochranného 
pásma MPR a vyžádat si jejich stanovisko …: 
- k zásadním úpravám existujících staveb 
- k demolicím 
- k zám�r�m novostaveb 
- k terénním, t�žebním a vodohospodá�ským úpravám 
- k zásadním zm�nám ve zp�sobu využívání a obhospoda�ování pozemk� 
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- k výkopovým pracím a zm�nám povrchu komunikací 
- v území ochranného pásma s diferencovaným režimem k veškerým vn�jším 

úpravám m�nícím vzhled objekt� 

Uvedené podmínky vnit�ního ochranného pásma s diferencovaným režimem MPR pro 
stavební �innost nebo zm�nu využívaní a ohospoda�ování pozemk� je povinen 
vlastník i uživatel pozemk� nacházejících se uvnit� tohoto pásma respektovat.   
Prov��ení vlivu chystaného zám�ru na MPR, siluetu m�sta, krajinný reliéf nebo kompozi�ní 
vztahy je nutné doložit rozší�ením projektové dokumentace o zákresy do panoramat nebo 
podélných �ez� se zachycením kontextu p�vodní sousední a navrhované nové zástavby, aby 
bylo možné v�as posoudit m��ítko a strukturu existující zástavby a zp�esnit podmínky pro 
hmotovou skladbu a zachování charakteru navrhovaných objekt� v rámci další fáze 
zpracování návrhu dokumentace.   
 
 

b.04  P�ÍRODNÍ PODMÍNKY, OCHRANA P�ÍRODY 
b.04.2  Ochrana krajiny a p�írody 
:2>�84���	
�<*�D8=+M4B*�8D<?�)*���
V lokalit� �ešené p�edloženým návrhem zm�ny �. 18 územního plánu �eský Krumlov se 
nevyskytuje zvlášt� chrán�né území (dále jen „ZCHÚ“), ani jeho ochranné pásmo; 
nevyskytuje se zde pta�í oblast (dále jen „PO“), ani evropsky významná lokalita (dále jen 
„EVL“). Do katastrálního území �eský Krumlov zasahuje EVL CZ0314124 Blanský les, která 
je vzdálená vzdušnou �arou cca 0.9 – 1.2 km. 
Do p�edm�tného území nezasahuje žádný z p�írodních park�. 
Na území �ešeném p�edloženým návrhem zm�ny se nevyskytuje registrovaný významný 
krajinný prvek (dále jen „VKP“), ani se zde nevyskytuje památný strom. 
 
:2>�84���	
�<*�D8=+M4B*�=8D5�=3?8+���
b.04.2.6  Základní hodnoty krajinného rázu a podmínky jeho ochrany 

V kontextu Evropské úmluvy o krajin� byla vytvo�ena Typologie �eské krajiny (Löw a kol. 
2005), podle níž náleží hodnocené území do krajinného typu 3M12: 
dle osídlení: 
3 - vrcholn� st�edov�ká sídelní krajina Hercynica  
dle zp�sobu využití: 
M - lesozem�d�lské krajiny  
dle reliéfu: 
12 – krasové krajiny 

Za unikátní krajinné typy se v daném území považují krasové krajiny (12). Unikátní krajinné 
typy je pot�eba p�ísn� chránit ve všech aspektech. 

 

Katastrální území �eský Krumlov se podle Generelu krajinného rázu Jiho�eského kraje 
(Atelier V – Ing. arch. Ivan Vorel 2009) nachází v oblasti krajinného rázu (dále jen ObKR), 
ObKR 25 – �eskokrumlovsko. 
Pro tuto oblast jsou definovány následující cíle ochrany krajinného rázu: 
- chránit p�írodní hodnoty za�íznutého údolí Vltavy v�etn� svah�, terénních hran a 

horizont�; 
- usm�rn�ní rozvoje m�sta �eského Krumlova s ohledem na zachování dominance siluety 

historického jádra; 
- chránit drobné kulturní dominanty vesnických sídel a drobnou sakrální architekturu v 

krajin�; 
- chránit vizuální význam zá�ezu údolí Vltavy ve vztahu k bezprost�edn� navazujícím 

výšinám a horským masiv�m (Blanský les nad �. Krumlovem); 
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- zachovat p�sobivost siluet n�kterých sídel a jejich zapojení do krajinného rámce kulturní 
krajiny; 

- zachovat nenarušenost horizont� bohat� �lenité kulturní krajiny. 
 

Pr�zkum rozvojového potenciálu m�sta z hlediska ochrany památkových hodnot a 
krajinného rázu – �ESKÝ KRUMLOV – M�STO A JEHO KRAJINNÝ RÁMEC vypracovali 
Ing. arch. Ivan Vorel CSc., Ing. Marek Ehrlich a Ing. Ji�í Olšanský / 2000.  

Dle tohoto dokumentu je �ešené území sou�ástí krajinného prostoru B Zámecká zahrada 
– Dubík (dále KP). Území spadá do prostoru, které svými hodnotami a uplatn�ním ve 
vizuální scén� ur�ujícím zp�sobem spoluvytvá�ejí charakter historického m�sta v krajin� – 
do 1. pásma krajinného celku MPR (m�stské památkové rezervace) a památky UNESCO, 
lokalita spadá do vnit�ního ochranného pásma MPR.   

V rámci KP Zámecká zahrada – Dubík jsou vymezena území a lokality (místa krajinného 
rázu) se soust�ed�nými hodnotami krajinného rázu. Lokalita zm�ny �.18  spadá do místa 
krajinného rázu B-08-02  Zahrádková kolonie u zásobní zahrady + kynologický klub: 

Charakteristika: 
KP  B - Zámecká zahrada - Dubík  
08 – m�stská �ást Starý Plešivec 
B-08-02  Zahrádková kolonie u zásobní zahrady + kynologický klub 
Kategorie ochrany podle role plochy ve vizuální scén� m�sta:  1. pásmo - ur�ující 
Kategorie ochrany krajinného rázu:   zóna C - b�žná úrove� ochrany 
P�evažující funk�ní využití:  zahrádká�ská osada 
Ochrana dle zákona �. 20/1987 Sb. - vnit�ní ochranné pásmo MPRs 
Limity a regulativy prostorového uspo�ádání krajinné scény m�sta – návrh:  
- omezení zásah� do terénních horizont� 
- ochrana architektonické dominanty p�ed vizuálními zásahy 
- omezení zásah� do cenných krajinných scenérií 
Doporu�ení: regulace typu a parametr� drobných zahradních staveb 
Limity a regulativy funk�ního využití území – návrh:  
- p�ípustná zm�na na ve�ejn� p�ístupnou zele� 
- p�ípustná výstavba vybavenosti území pouze po ov��ení jejího dopadu na krajinnou 
 scénu m�sta 
Doporu�ení: ochrana hodnotných d�evin 

 
P�edpokládaná úprava využití poz.p.�. 1014/30, k.ú. �eský Krumlov a p�ípadná výstavba 
objekt� musí respektovat podmínky ochrany krajinného rázu. S ohledem na ochranu 
horizontu a panoramatu zámeckého areálu musí p�edpokládaná úprava pozemku p.�. 
1014/30 respektovat kontextuální vztahy daného prost�edí – zejména m��ítko, hmotovou 
skladbu, strukturu a charakter zástavby. Úpravy povrch� a výsadba d�evin v souvislosti se 
zasazením objektu do prost�edí musí respektovat charakter místa krajinného rázu.   
Je t�eba dbát na ochranu a p�sobnost topografie m�sta a rámce p�írodních horizont� 
okolních návrší. Všechny zám�ry, které by svou rozlohou, výškou a hmotou mohly snížit 
hodnoty ochrany krajinného rázu, bude nutno v další fázi projektové dokumentace prov��it z 
hlediska vlivu na krajinný ráz. Stavby, které by se mohly jevit jako problematické, bude nutno 
prov��it a doložit vizualizací kompozi�ních vztah� a zásahu do panoramatu m�sta z 
individuáln� ur�ených stanoviš�; zejména se jedná o dálkové pohledy z jedné ze sakrálních 
dominant okolních návrší „K�ížový vrch", ale i blízké pohledy z vnit�ního m�sta.  
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c.  NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 
c.01  URBANISTICKÉ P�EDPOKLADY 
c.01.4  Nástroje ochrany kulturních památek 
:2>�84���	
�<*�D8=+M4B*�8D<?�)*���

P�edpokládaná úprava využití poz.p.�. 1014/30, k.ú. �eský Krumlov a p�ípadná výstavba 
objektu musí respektovat podmínky vnit�ního ochranného pásma MPR s diferencovaným 
režimem (viz. kap. b.03.2) a hodnoty krajinného rázu (viz kap. b.04.2.6). Podstata ochrany v 
daném p�ípad� spo�ívá v zachování m��ítka, struktury, hmotové skladby a charakteru 
stávající zástavby. Úpravy povrch� a výsadba d�evin v souvislosti se zasazením objektu do 
prost�edí musí respektovat charakter krajinného rázu. 

 
c.01.5  Nástroje ochrany urbanistických hodnot 
:2>�84���	
�<*�D8=+M4B*�8D<?�)*���

P�edpokládaná úprava využití poz.p.�. 1014/30, k.ú. �eský Krumlov a p�ípadná výstavba 
nesmí narušit charakter území v sousedství zámecké zahrady.  
 

Podstatnou urbanistickou hodnotou sledovaného území je p�írodní charakter okolí zámecké 
zahrady – zejména terasy strmé strán� nad ulicí Rybá�skou a meandrem toku Vltavy 
p�echázející do podnože zámeckého ostrohu s horizontem zámeckého areálu. Náhorní 
rovina nad strání, která p�iléhá k zámecké zahrad� byla historicky z�ásti využita pro 
zámecké zahradnictví. V minulém století došlo v klínu mezi Kájovskou cestou a D�lní ulicí 
k vymezení zahrádkové kolonie s parcelami o vým��e cca 350 až 500 m2 a se zdvojenými 
p�ízemními zahrádkovými chatami o p�dorysu 2 x 16 = 32 m2 s nízkou sedlovou st�echou 
zpravidla vždy pro dva sousední pozemky. Území p�ímo p�iléhající k zámecké zahrad� si 
zachovalo p�írodní charakter luk se stromo�adími a solitérními porosty d�evin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ohledem na ochranu horizontu a panoramatu zámeckého areálu musí p�edpokládaná 
úprava pozemku p.�. 1014/30 respektovat kontextuální vztahy daného prost�edí – zejména 
m��ítko, hmotovou skladbu, strukturu a charakter zástavby.   
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c.02   PROSTOROVÉ USPO�ÁDÁNÍ A ORGANIZACE ÚZEMÍ 
:2>�84���	
�<*�:��=�)�@�8D<?�)*��=8D���D=3<*2��8��@��+*F3)*��K��+*F3)*��K���A<�G�ND8+@�D8=+M4B*�=�<AO��

Zm�nou �.18 územního plánu je v lokalit� p�iléhající k severnímu okraji zahrádkové kolonie 
p�i ulici D�lní vymezena plocha pro vyhrazenou zele� specifickou (ZS.5) – „Bylinková 
zahrada“ ú�elov� založenou s cílem vytvo�it ve�ejn� p�ístupnou parkov� upravenou p�írodní 
zahradu jako prostor pro relaxaci, kondi�ní cvi�ení a užitkovou zahradu pro vzd�lávání 
ve�ejnosti v oboru lé�ivých bylin. Areál nedaleko zámecké zahrady bude sloužit jednak pro 
rozší�ení nabídky cíl� pro návšt�vníky m�sta a zámku �eský Krumlov, ale sou�asn� svým 
zam��ením na kondi�ní cvi�ení a vzd�lávání rozši�uje nabídku volno�asových aktivit pro 
obyvatele m�sta nebo ú�elov� zam��enou školící �innost. P�edpokladem zmín�ného využití 
je p�ijatelná dostupnost areálu jak pro p�ší návšt�vníky, tak výjime�n� i pro dojížku 
automobilem. S ohledem na ztížené podmínky dostupnosti sledované lokality je t�eba jako 
sou�ást zám�ru spolu s podrobn�jším stupn�m dokumentace p�edložit i návrh �ešení 
uvedené problematiky v rámci širších vztah� (viz též kap. g.01.3, g.01.5, g.01.8) .  

P�ípadná stavební �innost podléhá podmínkám stanoveným pro vnit�ní ochranné pásmo 
MPR s diferencovaným režimem (viz kap. b.03.2), proto je t�eba ideový zám�r v p�edstihu ve 
fázi studie objemového �ešení projednat a odsouhlasit s místn� p�íslušným orgánem 
památkové pé�e a s architektem m�sta. D�raz bude kladen na kontextuální pojetí 
p�ípadných dostaveb nebo novostaveb – zejména na zachování m��ítka, struktury, hmotové 
skladby, souladu s charakterem stávající zástavby a zajišt�ní nezbytné dopravní a technické 
infrastruktury. Úpravy povrch� a výsadba d�evin v souvislosti se zasazením objektu do 
prost�edí musí respektovat charakter krajinného rázu a návaznost na p�írodní krajinné 
zázemí se stromo�adími a solitérními porosty d�evin v�etn� dopln�ní doprovodné zelen� 
podél revitalizované Kájovské cesty. 
 
 

d.  NÁVRH �LEN�NÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNK�NÍ PLOCHY A 
PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ 

 

d.06  ZELE� V SÍDLE 
:2>�84���	
�<*�:=E*<M4B*��A:*)�5�=3?8+9��
d.06.2  Parky a plochy vyhrazené zelen� 
:2>�84���	
�<*�D8=+M4B*�8D<?�)*���

Zm�nou �. 18 ÚPO �eský Krumlov je dopln�na plocha vyhrazené zelen� specifické – 
„Bylinková zahrada“ (ul. D�lní, Plešivec). Areál je ú�elov� založen s cílem vytvo�it ve�ejn� 
p�ístupnou parkov� upravenou p�írodní zahradu jako prostor pro relaxaci, kondi�ní cvi�ení a 
užitkovou zahradu pro vzd�lávání ve�ejnosti v oboru lé�ivých bylin. 
 

d.07  KRAJINNÉ ZÓNY  
d.07.2  Krajinné plochy smíšené 
)�5�=3?8+*�<*�4=��)4B*�:�>�@�D�4 G 8�8D<?�)�*��

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) 
��u - urbanizovatelná – územní rezerva (plochy potenciáln� využitelné pro 

výhledový územní rozvoj podmín�né zm�nou územního plánu) 
��n  - nau�ná (specifické p�edpoklady nau�ných ploch, park�, stezek, …) 
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d.08  VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPO�ÁDÁNÍ – regulativy využití území 
)�N)8D4�5�=3?8+9�<*�:2>�84���	
�D8=+M4B*���:=E*<M4B*�=E* +*D�=+8� �<��8:D@+�J2�)94O3?@2�8�=+8� 9��

I. ÚZEMÍ ZASTAV�NÉ A ZASTAVITELNÉ 
 ZS.5 - Zele� vyhrazená specifická – relaxa�ní a nau�ný areál „Bylinková zahrada“  

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 – územní rezerva 
   n – nau�ná 
 
 

d.08.1  Regulativy pro zastav�né a zastavitelné území 
)�5�=3?8+*�<*�:2>�84���	
�D8=+M4B*�:�>�@��*�4+�?3)C��
 
Zele	 vyhrazená specifická – relaxa�ní a nau�ný areál „Bylinková zahrada“  ZS.5 

a) využití plochy  
Hlavní využití: 
- ve�ejn� p�ístupný relaxa�ní a nau�ný areál „Bylinková zahrada“ 
P�ípustné využití: 
- ve�ejn� p�ístupná relaxa�ní a užitková zahrada - parkov� upravená p�írodní zele� a vodní 

plochy;  
- prezentace a vzd�lávání ve�ejnosti v oboru lé�ivých bylin; 
- produkce, sklad a prodej lé�ivých bylin a bylinných produkt�; 
- mobiliá� pro relaxaci s prvky zahradní architektury a související terénní úpravy;  
- otev�ené cvi�ební plochy a za�ízení pro kondi�ní a relaxa�ní cvi�ení; 
- plošn� a objemov� omezená možnost výstavby objekt� souvisejících s provozem areálu 

(viz Podmínky a Prostorové uspo�ádání); 
- nezbytné technické vybavení – inženýrské sít�. 
Nep�ípustné využití: 
- �innosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo p�ípustným využitím nebo jsou v 

rozporu se stabilizací p�írodní složky v zastav�ném území – zejména objekty pro bydlení, 
do�asné ubytování a výroba solární energie; 

- stavby a za�ízení, které v d�sledku provozovaných �inností p�ekra�ují hygienické limity 
zatížení okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem. 

Podmínky: 
- p�ípadný zám�r prvk� zahradní architektury, terénních úprav a zamýšlené zástavby musí 

být s ohledem na podmínky vnit�ního ochranného pásma MPR s diferencovaným 
režimem a krajinného rázu v p�edstihu ve fázi studie objemového �ešení projednán a 
odsouhlasen místn� p�íslušným orgánem památkové pé�e a architektem m�sta;  

- zám�r využití musí s ohledem na dot�ení chrán�ného ložiskového území �. 16990000 
"�eský Krumlov" (grafit, amorfní grafit) a výhradního ložiska grafitu �. 3169900 "�eský 
Krumlov-Rybá�ská ul." (grafit) respektovat omezení plynoucí z ustanovení § 18 a 19 
horního zákona; 

- provozovatel musí zajistit dostupnost pro p�ší (nová trasa od kapli�ky nad Plešiveckým 
nám�stím) a automobily (úprava parametr� ulice D�lní) odpovídající p�edpokládanému 
obratu návšt�vník� areálu; parkování vozidel návšt�vník� musí být zajišt�no na vlastním 
nebo k tomu ú�elu ur�eném pozemku; 
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- zpevn�ní ploch je možné jen s využitím p�írodních materiál� pro povrchovou úpravu teras 
a cest pro p�ší a údržbu zelen�; 

- využití musí vhodn� reagovat a bezkolizn� navázat na využití sousedních ploch a 
respektovat podmínky všech limit�, jimiž je areál dle územn� analytických podklad� 
dot�en;  

- inženýrské sít� mohou být p�es areál „Bylinkové zahrady“ vedeny jen v p�ípad�, že jiné 
�ešení není možné – trasování sítí se v takovém p�ípad� musí pod�ídit zachování 
stávajících porost� d�evin a musí umožnit nové zapojené výsadby; 

- v lokalit� musí být zajišt�n sb�r a odvoz t�íd�ného nebo sm�sného odpadu;  

b) prostorové uspo�ádání 
Areál „Bylinková zahrada“ zahrnuje plochy parkov� upravené relaxa�ní zahrady a užitkové 
zahrady s možností umíst�ní mobiliá�e pro relaxaci a prvk� zahradní architektury a dále umož�uje 
plošn� a objemov� omezenou možnost zástavby. Nové ú�elové stavby, skleníky a provozy 
podnikání musí �len�ním stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat 
m��ítko a kontext okolí; objem nadzemních �ástí staveb musí být menší nebo roven objemu 
zástavby chat p�vodní zahrádkové kolonie, s obdobným charakterem architektonické formy i jejich 
vzájemných odstup�. 
Zastav�ná a zpevn�ná plocha nesmí p�esáhnout 7% vým�ry areálu „Bylinkové zahrady“. 

 
 
 
�: +*D*2�5��5?4A+�@24�:�>�@�P	
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d.08.2  Regulativy pro kulturní krajinu (obecn� nezastav�né území) 
)�5�=3?8+��<*�:2>�84���	
�4=��)4B*�:�>�@��*�4+�?3)C��
 

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 – územní rezerva – 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); 
- 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" je p�i realizaci ostatních funkcí zastoupených v ploše nutné 

v�novat zvýšenou pozornost památkovým zájm�m a ochran� krajinného rázu, 
- 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, 
�� 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, r – rekrea�ní nepobytová, u – 

urbanizovatelná územní rezerva, 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 nebo nau�ného centra 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 
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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 
:2>�84���	
�<*�D8=+M4B*�8D<?�)*���
Obsluha lokality zm�ny �.18, resp. náhorní roviny jižn� od Zámecké zahrady je pro 
motorovou silni�ní dopravu zna�n� komplikovaná. K propojení s historickým jádrem m�sta 
slouží pouze jednosm�rná úvozová komunikace v ulici D�lní – a to ve zcela nevyhovujících 
ší�kových parametrech ve sm�ru stoupání od Plešiveckého nám�stí k zámecké zahrad�. 
Zmín�ná komunikace je pouze jednopruhová, bez chodníku a vzhledem ke strmým svah�m 
úvozu bez možnosti bezpe�ného míjení p�ších. Svým stavem i územními možnostmi tedy 
odpovídá funk�ní t�íd� D – zklidn�ná komunikace se smíšeným provozem (p�ší a obytné 
zóny). I když pro silni�ní obsluhu prostoru jižn� od zámecké zahrady bude mít ulice D�lní jen 
podružný význam, je vzhledem k zachování jednosm�rného provozu t�eba komunikaci 
rekonstruovat a pro p�ší propojení z historického Plešiveckého p�edm�stí realizovat jinou 
trasu (viz kap. g.01.5). 
Jinou možnost silni�ní obsluhy prostoru jižn� od zámecké zahrady z okrajové západní �ásti 
m�sta umož�uje úzká dvoupruhová komunikace stoupající podél návrší Pta�ího hrádku 
z ulice Chvalšinské (I/39) k západnímu konci zámecké zahrady. Vzhledem k jednosm�rnosti 
ulice D�lní je tato komunikace jedinou nabídkou pro odjezd z lokality. Zejména úsek v údolí u 
p�ipojení do Chvalšinské ulice a stoupání lesem po západní stráni Pta�ího hrádku však 
vykazuje velmi skromné ší�kové parametry a pro obousm�rný provoz je nezbytné zajistit 
vyšší bezpe�nost minimáln� realizací dostate�n� dimenzovaných výhyben v dohledových 
vzdálenostech, p�ípadn� - kde to bude možné - celkovým rozší�ením koruny komunikace.    

g.01.5  P�ší a cyklistická doprava 
:2>�84���	
�<*�D8=+M4B*�8D<?�)*���
Dostupnost lokality zm�ny �.18, resp. prostoru jižn� od zámecké zahrady p�šími trasami je 
z jádrové oblasti m�sta umožn�na bu p�ímo pr�chodem areálu zámku a ulicí K Zámecké 
zahrad� nebo ulicí D�lní z Plešiveckého nám�stí, která je však v kolizi s automobilovým 
provozem tém�� v celém úseku úvozové jednopruhové komunikace – bez chodníku.  
Pro odstran�ní st�et� silni�ní a p�ší dopravy je nezbytné realizovat nové p�ší propojení z 
prostoru od kapli�ky nad Plešiveckým nám�stím s využitím revitalizace úvodní �ásti bývalé 
Kájovské cesty (poz.p.�. 1338/2), dále nap�í� zahrádkovou kolonií (poz.p.�. 1014/28) a po 
horní úrovni hrany úvozu ulice D�lní (poz. p.�. 1015/1 a 1015/3 k.ú. �eský Krumlov). 
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V p�ípad� revitalizace celého úseku Kájovské cesty je možné její propojení s cestní sítí 
zahrádkové kolonie (poz. p.�. 1014/1 a  1337 (ul. Bylinková) k.ú. �eský Krumlov). 

g.01.8  Doprava v klidu 
:A)>��5�=3?8+9�<*�D8=+M4B*�8�8D<?�)�*��
Jako sou�ást zám�ru využití poz.p.�. 1014/30 k.ú. �eský Krumlov pro areál Bylinkové 
zahrady musí provozovatel, resp. investor doložit návrh zajišt�ní parkovacích stání pro 
maximální po�et návšt�vník� jednotlivých p�edpokládaných akcí – a to na vlastním nebo 
k tomu ú�elu vymezeném pozemku.  
 

g.02   VODNÍ HOSPODÁ�STVÍ 

g.02.1  Zásobování pitnou vodou 

g.02.1.9 Návrh 
:A)>��5�=3?8+9�<*�D8=+M4B*�8�8D<?�)�*��
Lokalita zm�ny �.18 ÚPO �eský Krumlov se nachází v oblasti, která není zainvestována 
technickou infrastrukturou. Sledovaný zám�r realizace Bylinkové zahrady se zázemím 
vyžaduje p�ipojení na trubní sít�  vodního hospodá�ství (WC návšt�vník�, …). Vzhledem 
k tomu, že stávající vodovodní �ad LT80 v ulici D�lní je ukon�en v prostoru Horního Plešivce 
p�ibližn� p�ed poz.p.� 1679 p�ed odbo�ením staré Kájovské cesty, je zásobování vodou 
navrženo vlastní vodovodní p�ípojkou délky cca 100m ze severního konce ulice D�lní z v�tve 
odbo�ené z vodovodního �adu LT100 zámeckého vodovodu „Dubík“ uloženého v trase podél 
jižního obvodu zámecké zahrady. 

Koncepce zásobování m�sta pitnou vodou není zm�nou �.18 dot�ena. Kapacita stávajících 
vodárenských za�ízení je dostate�ná i pro nov� uvažovaný zám�r.  
 

g.02.2  Odkanalizování a �ist�ní odpadních vod 

g.02.2.6 Návrh 
:A)>��5�=3?8+9�<*�D8=+M4B*�8�8D<?�)�*��
V oblasti, která zahrnuje lokalitu zm�ny �.18, není k dispozici stoková sí� splaškové 
kanalizace. Pro odkanalizování objekt� realizovaných v rámci zm�ny �.18 je navrženo v ulici 
D�lní prodloužení stoky nyní ukon�ené v prostoru Horního Plešivce p�ibližn� p�ed poz.p.� 
1679 p�ed odbo�ením staré Kájovské cesty. Navržené vedení prodloužené stoky je totožné s 
trasou navrhované p�ší trasy. Využívá úvodní �ást bývalé Kájovské cesty (poz.p.�. 1338/2), 
dále vede nap�í� zahrádkovou kolonií (poz.p.�. 1014/28) a podél úvozu ulice D�lní (poz. p.�. 
1015/1 a 1015/3 k.ú. �eský Krumlov) sm��uje k prostoru Bylinkové zahrady. Délka 
prodloužení stoky je cca 170m.  

Likvidaci deš�ových vod ze zpevn�ných ploch území �ešeného zm�nou �.18 je t�eba zajistit 
p�ednostn� vsakem do terénu. Pro další stupe� projektové dokumentace je t�eba 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 odkanalizování m�sta se zm�nou �.18 nem�ní; kapacita �OV je 
pro uvažovaný zám�r dostate�ná..  
 

g.03   ENERGETICKÉ SÍT� 

g.03.1  Zásobování elektrickou energií 

g.03.1.3 Návrh 
:A)>��5�=3?8+9�<*�D8=+M4B*�8�8D<?�)�*��
Zásobování lokality zm�ny �.18 ÚPO elektrickou energií je navrženo p�ipojením NN kabelem 
o délce cca 330m ulicemi D�lní a Plešiveckou ke stávající (p�ípadn� novým traforem 
posílené) TS-29 Plešivec I. Masná (K/630 kVA). 
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Koncepce zásobování m�sta elektrickou energií není návrhem zm�ny �.18 dot�ena a 
z�stává platná beze zm�n; výkres �. 3c není zm�nou �.18 dot�en.  
 

g.03.2  Zásobování zemním plynem 

g.03.2.2 Návrh 
:A)>��5�=3?8+9�<*�D8=+M4B*�8�8D<?�)�*��
Pro využití lokality zm�ny �.18 ÚPO �eský Krumlov se nep�edpokládá zásobování plynem; 
výkres �. 3d není zm�nou �.18 dot�en.  
 

g.03.3  Zásobování teplem 

g.03.3.2 Návrh 
:A)>��5�=3?8+9�<*�D8=+M4B*�8�8D<?�)�*��
Pro využití lokality zm�ny �.18 ÚPO �eský Krumlov se nep�edpokládá zásobování teplem; 
výkres �. 3d není zm�nou �.18 dot�en.  
 
 

g.05   ODPADY 
)�5�=3?8+��<*�4=��)4B*�:�>�@�8D<?�)�*��
�35)3D��*�8D=�DC�)�+85�+3?>�:2>�9���	
�H4D*�E*F*���=8D+*�8H*��>�:A)�:�G�)9 +AF59�2><?��
�*<5J���42+8)�8�<9<?G24�< �82�OQ8)A�@"�<H>�4"�=E*=��)>"�?E@D>�@"�)94O@)A�@���8D<?��M8)A�@�
8D=�DC� ):�35�B@�@� � )*� <=�A)�@2� N:*2@� 2><?�� �*<5J� ��42+8)�� ��B3?*+G"� �*<=�� 4O3)�?*+G�
�*28)3?8<?@�24<@�)�+85�+3?>�D8 8D�84?�42@<?>�@��AD8H�4��*�J� �=�8�=��)3D*+�J�<)8:�8D=�D4�
8����3:8)��J�2><?*2��*<5J���42+8)���*+588HB*28)J����*H*:=*��J�8D=�D�H4D*�8D*):DA)A��
<H>��G 8�D)8����
 
 
h.  VYMEZENÍ PLOCH P�ÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 

NEROSTN
 A PLOCH PRO JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠT�NÍ 
h.01  LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN 
:A)>��5�=3?8+9�<*�D8=+M4B*�8�8D<?�)�*��

Z nerudních surovin jimiž je dot�ena lokalita zm�ny �.18 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.  

 
Organizací pov��enou ochranou a evidencí výhradního ložiska je �eská geologická služba. 

Ze stanoviska Obvodního bá�ského ú�adu pro území kraj� Plze�ského 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.  

Vymezení chrán�ného ložiskového území je zakresleno v koordina�ním výkresu. 
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h.03   PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ 
:A)>��5�=3?8+9�<*�D8=+M4B*�8�8D<?�)�*��

V návaznosti na lokalitu zm�ny �.18 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". 
Evidovaná stará d�lní díla – nap�. 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; …).   
 
 
j.  VYMEZENÍ PLOCH VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB A 

ASANA�NÍCH ÚPRAV 
:2>�84���	.�<*�D8=+M4B@�ND�B*�)�:A)>�4�?�H4+*5�=8D��@O*�4)*D*�J23���D=3<9��

j.01  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
Cyklistická doprava, p�ší doprava  

i. �. stru�ný popis 
D45 ��������	��
�����	�������������������	���� �������� � � 
� � � �

 

j.02  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

j.02.2  Odkanalizování a �ist�ní odpadních vod 
i. �. stru�ný popis 
K25 �
�� ��� � �	������ ����� �������� � ��� � ��������������������	��� �� 
��! ����������" � �������� � � 
� � � ��

 

�2>�84���	
�����*<5J���42+8)��*B<84�D8=+�>�9�=8O�D�)59�����8)G��<����*����<�����@�
N=��)9��*H8�)*E*B�>�=�8<=>F�A�8=�?E*�@���
�
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O D 
 V O D N � N Í 
zm�ny �.18 územního plánu m�sta �eský Krumlov 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zm�na �.18 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 �.18 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 �.18 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 �.18 ÚPO �eský Krumlov specifikovaných 
v Zadání schváleném usnesením Zastupitelstva m�sta �. 0006/ZM2/2017 dne 23.2.2017 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 �.18 ÚPO �eský Krumlov se týkají úpravy využití �ásti 
zahrádkové kolonie na ve�ejn� p�ístupnou relaxa�ní „lé�ebnou zahradu“. Požadavky Zadání 
jsou do zm�ny �.18 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 zm�nu využití p�edm�tné lokality zahrnuté v platném 

ÚPO do plochy „RZ.1 – individuální rekreace specifická – zahrádková kolonie“ tak, 
aby bylo možné situovat zde ve�ejn� p�ístupnou „lé�ebnou“ zahradu ur�enou pro 
relaxaci, odpo�inek, vzd�lávání v oboru bylinných rostlin, nákup bylinných produkt�, 
apod. jejíž sou�ástí bude víceú�elový objekt s využitím pro  skleník,  skladování a 
sušení lé�ivých rostlin, výrobu produkt� z lé�ivých rostlin, školící prostory se 
zázemím, cvi�ení, restauraci, ve�ejná WC – P�ípustné �innosti jsou zp�esn�ny 
specifickým regulativem – viz kap. d.08.1 a c; 

�� �ešení od�vodnit a vyhodnotit z pohledu urbanistické a krajiná�ské koncepce a 
vazeb �ešeného území k „památce UNESCO“, m�stské památkové rezervaci a 
národní kulturní památce Zámek �eský Krumlov – viz kap. c.01 a b.03; 

�� Definovat základní podmínky ochrany krajinného rázu (nap�. prostorové a kompozi�ní 
požadavky, požadavky na ochranu a rozvoj p�írodních a kulturních hodnot) a to s 
ohledem na krajinnou morfologii, strukturu zastav�ní a s p�ihlédnutím k p�evažujícím 
�innostem v území – viz kap. c.01 a b.03; Dohoda se zainteresovanými Dot�enými 
orgány a zp�esn�ní podmínek m�že být p�edm�tem p�ípadných dohodových jednání 
po Spole�ném jednání o návrhu zm�ny �.18;  

�� Definovat vý�et staveb, za�ízení a opat�ení, které lze umis�ovat v nezastav�ném 
území (zejména s ohledem na prvky ÚSES); stanovit podmínky ochrany krajinného 
rázu – viz kap. d.08.2; 

�� �ešení zm�ny �.18 ÚPO koordinovat s �ešením nového územního plánu (ÚP) 
�eského Krumlova po�izovaným sou�asn� s touto zm�nou ÚPO: zm�nu �.18 i nový 
ÚP �eší stejný projektant – návrh �ešení je koordinován; 

�� Respektovat stávající urbanistickou strukturu, dominanty, charakter navazujícího 
zastav�ného území a sousedství národní kulturní památky Zámek �eský Krumlov se 
zámeckou zahradou – viz kap. c a b.03;   

�� Zohlednit kontinuitu historických vazeb této �ásti OP MPR s územím MPR �eský 
Krumlov a pohledovou exponovanost �ešeného území v t�sné návaznosti na 
jihozápadní hranici MPR. Respektovat dochovaný p�írodní ráz prost�edí NKP Zámku 
�eský Krumlov v OP MPR – viz kap. c;  
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�� P�i vymezení nové plochy s rozdílným využitím: 
�� definovat základní hodnoty krajinného rázu a stanovit podmínky jeho ochrany; - 

viz kap. b.04;  
�� stanovit p�im��enou intenzitu zástavby (podíl zpevn�né plochy pozemku, 

výškovou regulaci, charakter a strukturu) zajiš�ující všestrann� vyvážený rozvoj 
�ešeného území a nenarušení širšího území m�sta - viz kap. c.01, b.03 a d.08;  

�� specifikovat podmínky pro zajišt�ní kapacit ve�ejné infrastruktury (dopravní 
obsluha a technická infrastruktura ve vazb� na stávající sít�) - viz kap. g;  a 
ochranu hodnot území - viz kap. b.03, kap. h.01, h.03;  

�� Využití lokality podmínit realizací nezbytné dopravní a technické infrastruktury, pop�. 
p�edchozími úpravami stávající dopravní a technické infrastruktury, vyvolanými 
zm�n�ným využitím �ešeného území – viz kap. c, d.08.1 a g. 

�� Stanovit podmínky pro: hlavní využití; p�ípustné využití; podmín�n� p�ípustné využití; 
nep�ípustné využití; prostorové uspo�ádání a ochranu krajinného rázu; výškovou a 
prostorovou regulaci zástavby a intenzitu využití plochy s rozdílným zp�sobem využití 
– viz kap. d.08; 

�� Plochu s rozdílným zp�sobem využití za�lenit v souladu s vyhláškou �. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, v platném zn�ní; v nutném p�ípad� 
stanovit plochu s jiným zp�sobem využití, než je stanoveno v § 4 až 19 vyhlášky 
�. 501/2006 – viz kap. d.08; 

�� Zd�vodnit pot�ebu vymezení nové zastavitelné plochy dle § 55 odst.4 stavebního 
zákona – viz kap. O.g; 

�� Požadavky a úkoly plynoucí z nad�azené dokumentace:  
��PÚR �R, kap. 2 - Republikové priority územního plánování pro zajišt�ní 

udržitelného rozvoje území: 
� ve ve�ejném zájmu zabezpe�it ochranu p�írodních a kulturních hodnot území 

m�sta, v�etn� urbanistického, architektonického a archeologického d�dictví  – 
viz  kap. b; 

� ve ve�ejném zájmu 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 a c; 

� v �ešeném území vytvo�it podmínky pro zadržování, vsakování i využívání 
deš�ových vod – viz kap. g.02; 

��ZÚR JK (ve zn�ní 3.aktualizace ú�inné od 6.1.2016) 
� minimalizovat zábory zem�d�lského p�dního fondu – viz kap. O.d; 
� minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny – viz  kap. b.04; 
� v kulturn� historicky a urbanisticky cenném území m�sta �eský Krumlov 

v�novat zvláštní pozornost ochran� kulturního d�dictví, p�írodních a 
krajinných hodnot území; chránit pohledov� významná panoramata m�sta i 
krajiny – viz  kap. b.3 a c; 

� respektovat p�írodní a krajiná�ské hodnoty území – viz kap. b.04; 
� respektovat ochranu p�írodních hodnot – viz kap. b.04; 
� zohled�ovat ochranu zem�d�lského p�dního fondu – viz kap. O.d; 
� nep�ipustit zástavbu vymykající se m��ítku krajiny i charakteru okolní zástavby 

– viz kap. b.03 a c.02; 
�� Respektovat podmínky ochrany krajinného rázu, definované v územn� plánovacím 

podkladu Generel krajinného rázu Jiho�eského kraje – viz  kap. b.04; 
�� chránit uplatn�ní kulturních dominant �eského Krumlova – viz kap. b a c; 
�� nenarušit p�sobivost siluety �eského Krumlova a jejího zapojení do krajinného 

rámce kulturní krajiny – viz kap. b a c; 
�� Požadavky vyplývající z UAP: 

�� limity p�írodní: 
� zem�d�lský p�dní fond – viz kap. O.d; 
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� chrán�né ložiskové území �eský Krumlov stanovené pro výhradní ložisko 
grafitu �eský Krumlov-Rybá�ská, �. lož. 3 169900 – v území zm�ny �.18 
budou respektována omezení všech �inností, plynoucí z ustanovení § 18 a 19 
horního zákona – viz kap. h.01; 

� riziko degradace krajinného rázu výstavbou rozsáhlých nevhodných staveb – 
viz kap. b.04; 

� riziko realizace nep�im��en� rozsáhlé a nekoncep�ní výstavby – viz kap. b.03 
a c; 

�� limity kulturní 
� návaznost na m�stskou památkovou rezervaci (MPR) �eský Krumlov; 

ochranné pásmo MPR; návaznost na m�stskou památkovou zónu (MPZ) 
Plešivec; archeologické nalezišt� a archeologické lokality; nemovité kulturní 
památky v širším území; kompozi�ní vztahy – viz kap. c a b.03; 

� podmínky pro využití silných stránek a p�íležitostí – p�ítomnost památek 
výjime�ného charakteru – viz  kap. b.03; 

�� limity technické 
� vodovodní a kanaliza�ní �ady a jejich ochranná pásma – viz kap. d.08; g.02; 
� poddolované území – viz kap. h.03; 

 
a.a) 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 – 
viz kap. d; 
�� zachovat stávající urbanistickou koncepci dle ÚPO zohled�ující režim ochrany 

MPR, … – viz  kap. c; 
�� zm�nu �ešit s využitím regulativ� pro využití území: míry využití území (podíl 

nezastav�ných a nezpevn�ných ploch pozemku); prostorového uspo�ádání a 
struktury zástavby; stanovení výškových limit� zástavby - zamezení lokalizace 
výškových staveb …  – viz  kap. d; 

�� identifikovat stavební, kulturn� historické i p�írodní dominanty v širším území a  
vytvo�it podmínky pro ochranu jejich p�sobnosti – viz  kap. c.02; 

�� vytvo�it podmínky pro ochranu kompozi�ních vztah�, kontextuálních vztah� 
hmotové struktury zástavby a výškové hladiny zástavby – viz  kap. c.02; 

�� zohlednit  charakteristické pohledy na areál NKP Zámek �eský Krumlov z území 
MPR a z jejího širšího okolí, v�etn� pohledových vazeb z areálu NKP Zámek 
�eský Krumlov – viz  kap. c.02; 

�� stanovit minimální podíl ploch zelen� – územní plán stanovuje opa�nou hodnotu, 
tj. maximální podíl zastav�né a zpevn�né plochy pozemku (v %) viz  kap. d.08.1; 

 
a.b) Požadavky na koncepci ve�ejné infrastruktury 

�� Základní koncepce systém� technické a dopravní infrastruktury z�stane zachována – 
viz kap. g; 
�� vyhodnotit dostate�nost kapacit existující technické infrastruktury a její rezervu 

pro napojení staveb v �ešeném území – p�ípadn� stanovit pot�ebu úprav a 
zkapacitn�ní sítí. Takové pot�eby úprav p�ipojení lokality specifikovat v celém 
rozsahu takto dot�ených sítí – viz kap. g.02; 

�� zastavitelnou plochu graficky podrobn�ji �ešit v rozsahu nezbytném pro vyjád�ení 
jejího urbanistického uspo�ádání a v rozsahu vymezení ve�ejn� prosp�šných 
staveb technické a dopravní infrastruktury – zm�na �.18 podrobností grafického 
vyjád�ení odpovídá m��ítku a detailu zpracování územního plánu – viz § 43, 
odst.3, zák.�. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném zn�ní – viz vý�ez 
výkresu �. 1/O.1; 2; 3a; 3b; 4;   
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�� Dopravní infrastruktura: 
�� respektovat stávající komunikaci (ulice D�lní, poz.p.�. 1337; 1015/1 a 1015/3, k.ú. 

�eský Krumlov) a prov��it možnost využití západního p�ipojení (ulice stará 
Kájovská (úvoz) - poz.p.� 1338/2 a západní v�tve poz.p.�. 1337 a 1014/1 k.ú. 
�eský Krumlov) – viz kap. g.01; 

�� Technická infrastruktura: 
�� doplnit stávající systémy technické obsluhy území o nové sít� v pot�ebné mí�e – 

viz kap. g.02; vý�ezy výkres� �.3a a �.3b; 
�� zásobování vodou: vyhodnotit spot�ebu vody a tlakové pom�ry s ohledem na 

návrh zastavitelné plochy a na základ� vyhodnocení p�ípadn� navrhnout �ešení 
pro posílení kapacity – viz kap. g.02; 

�� odkanalizování a �ist�ní odpadních vod: splaškové vody svést do stávající 
splaškové kanalizace; deš�ové vody p�ednostn� zadržovat na pozemcích staveb 
a likvidovat vsakem, (technické �ešení bude vycházet z geologického pr�zkumu, 
který zhodnotí možnost vsakování a bude navržena v souladu s normou TNV 75 
90 11  Hospoda�ení se srážkovými vodami) – viz kap. g.02; podrobnost 
technického �ešení odpovídá m��ítku a detailu zpracování územního plánu. 

�� energetika: elektrorozvody – prov��it pot�ebu posílení sít� nebo nové trafostanice 
– viz kap. g.03; 

�� odpadové hospodá�ství: respektovat stávající systém nakládání s odpady – viz 
kap. g.05; 

�� ve�ejná prostranství: respektovat stávající a p�ípadn� prov��it umíst�ní nových 
ploch ve�ejných prostranství – v rámci lokality zm�ny �.18 ÚPO �eský Krumlov 
nejsou vymezeny nové plochy pro ve�ejná prostranství. 

 
a.c) Požadavky na koncepci uspo�ádání krajiny 

�� Stanovit podmínky pro dopln�ní doprovodné zelen� v �ešeném území – viz kap. c.02; 
�� Chránit hodnoty p�ím�stské krajiny a respektovat pestrost p�írodních podmínek – viz  

kap. b.04; 
 
b) Požadavky na vymezení ploch a koridor� územních rezerv a na stanovení jejich využití, 

které bude nutno prov��it 
Tyto požadavky nejsou v Zadání zm�ny �.18 stanoveny 

 
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 
Tyto požadavky nejsou v Zadání zm�ny �.18 stanoveny 

 
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 
Tyto požadavky nejsou v Zadání zm�ny �.18 stanoveny 

 
e) Požadavky na zpracování variant �ešení 

Tyto požadavky nejsou v Zadání zm�ny �.18 stanoveny 
 
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 a v souladu s p�ílohou �. 7 
této vyhlášky: 



��1-6� � ������������������1��:2>�����	
��;/��-;	/ 
 

 

��:����-61	;	01;-� � <?������� 

Výroková �ást návrhu zm�ny �.18 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 �.18 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 
OŽPZL KÚ J�K ve stanovisku �.j. KUJCK 143346//2016/OZZL/2 ze dne 2.11.2016 
k zadání zm�ny �.18 ÚPO �eský Krumlov konstatuje, že navrhovanou úpravou nedojde 
k negativnímu ovlivn�ní prvk� soustavy NATURA 2000. Na základ� návrhu zadání a 
kritérií uvedených v p�íloze �. 8 k zákonu a v souladu s § 10i odst. 3 zákona krajský ú�ad 
sd�luje, že nepožaduje zpracování vyhodnocení vliv� zm�ny �. 18 územního plánu 
�eský Krumlov na životní prost�edí.   

 

O.b.02. POKYNY PO�IZOVATELE K ÚPRAV� NÁVRHU ZM�NY �.18 
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 �.18. 
 

O.b.03. POKYNY PO�IZOVATELE K ÚPRAV� NÁVRHU ZM�NY �.18 K VYDÁNÍ  
Pokyny budou dopln�ny na základ� vyhodnocení stanovisek DO, námitek vlastník� 
nemovitostí dot�ených �ešením zm�ny �.18 a p�ipomínek ve�ejnosti po ve�ejném projednání 
návrhu zm�ny �.18. 
�
 
O.c VÝ�ET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 

NEJSOU �EŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
���8:<� 4� :=���8)A�@� :2>�9� ��	
� ��� �*<5J� ��42+8)� �*B<84� *)3D8)A�9� :A+*O3?8<?3�
��D2@<?�@ 8�)J:��24"�5?*�G�H9�H9+8�?E*H��:� ��84?�D8�����(����
�
�
O.d  VYHODNOCENÍ P�EDPOKLÁDANÝCH D
SLEDK
 

NAVRHOVANÉHO �EŠENÍ ZM�NY �.18 ÚPO �ESKÝ 
KRUMLOV NA ZEM�D�LSKÝ P
DNÍ FOND A POZEMKY 
UR�ENÉ K PLN�NÍ FUNKCÍ LESA 

5*�5�=3?8+*�+���U�&�#��'��%�&���$&���#��&V���&�V���������W��%�X��'����Y����'�
����%�&'"��������&�������V&�'�Z��&�����������U������W��������'�Z���#'�������&���
���$X��'#���%�&���V"��*<=��5*�5�=3?8+*�+�;-���9 8D�8�*�@��A)� 4�N:*2�@ 8�=+A�4�:� +*D3<5��8� ���9�
:*2>D>+<5G 8�=CD�@ 8�R8�D4���=8:*25C�4��*�J� �5�=+�>�@�R4�5�@�+*<����
L�=+�?�G 8������*<5J���42+8)�<*�D8=+M4B@�8D<?�)�*�)��A<+*D4B@�@2�:�>�@��
 
Lokalita zm�ny �.18 ÚPO �eský Krumlov (poz.p.�. 1014/30, k.ú. �eský Krumlov) je 
situována v zastav�ném území m�sta jižn� od zámecké zahrady v sousedství zahrádkové 
kolonie mezi ulicí D�lní a starou Kájovskou cestou.   
 
Návrhem je dot�ena zem�d�lská p�da v rozsahu 0,4551 ha, druh pozemku zahrada.  
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Ve skute�nosti se nebude jednat o zábor zem�d�lské p�dy v plném rozsahu, nebo� 
p�evážná �ást plochy bude nadále využívána jako zahrada. P�edpokládá se, že vyjímána 
bude pouze zem�d�lská p�da tam, kde budou umíst�ny stavby o vým��e nad 25 m2 (dle 
zákona �. 334/1992 o ochran� ZPF ve zn�ní  pozd�jších p�edpis�, §9, odst. 2a)). 

Návrhem jsou dot�eny p�dy za�azené do BPEJ 7.29.14 (3.t�ída ochrany), 7.29.44 (5. t�ída 
ochrany), a 7.40.68 (5. t�ída ochrany).  Z uvedeného vyplývá, že lokalita a p�dy jsou 
za�azeny do: 
• 7. klimatického regionu, který se vyzna�uje jako mírn� teplý, vlhký, s pr�m�rnou ro�ní 

teplotou 6-7 °C, pr�m�rný ro�ní úhrn srážek �iní 650-750 mm 
• hlavní p�dní jednotky (HPJ), což je ú�elové seskupení p�dních forem p�íbuzných 

ekologickými a ekonomickými vlastnostmi. V kódu BPEJ se jedná o 2. a 3. �íslo:  
HPJ 29 - Kambizem� modální eubazické až mezobazické v�etn� slab� oglejených variet, 
na rulách, svorech, fylitech, pop�ípad� žulách, st�edn� t�žké až st�edn� t�žké leh�í, bez 
skeletu až st�edn� skeletovité, s p�evažujícími dobrými vláhovými pom�ry 
HPJ 40 - P�dy se sklonitostí vyšší než 12 stup��, kambizem�, rendziny, pararendziny, 
rankery, regozem�, �ernozem�, hn�dozem� a další, zrnitostn� st�edn� t�žké leh�í až 
lehké, s r�znou skeletovitostí, vláhov� závislé na klimatu a expozici 

 
Jednotlivé BPEJ jsou dot�eny v rozsahu: 

Lokalita zm�ny �. 18 ÚPO �eský Krumlov 
BPEJ t�ída 

ochrany 
vým�ra  

(ha) 
7.29.14 3 0,0023 
7.29.44 5 0,4524 
7.40.68 5 0,0004 

celkem 0,4551 
 
Celkový p�ehled dot�ených kultur a t�ídy ochrany ZPF: 
 

zem�d�lský p�dní fond 
 (ha) 

t�ída ochrany ZPF  
(ha) 

 
území 

ZPF orná zahrada sad TTP 1. 2. 3. 4. 5. 
zm �.18 0,4551 0 0,4551 0 0 0 0 0,0023 0 0,4528 
 
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. 
 
 
O.e KOMPLEXNÍ ZD
VODN�NÍ P�IJATÉHO �EŠENÍ 
O.e.01.  ZADÁNÍ ÚKOLU 

Zm�na �.18 je vypracována nad podkladem schváleného zn�ní územního plánu m�sta 
�eský Krumlov. Základním podkladem pro zpracování zm�ny �.18 ÚPO �eský Krumlov je 
projednané Zadání zm�ny schválené usnesením �.0006/ZM2/2017 na jednání Zastupitelstva 
m�sta dne 23.2.2017. Po�izovatelem je Ú�ad územního plánování �eský Krumlov.  

Zpracování návrhu zm�ny �.18 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. 
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O.e.02.  KONCEPCE �EŠENÍ ZM�NY �.18�

Cílem úkolu dle výše zmín�ného Zadání je prov��it na poz.p.�. 1014/30, k.ú. �eský Krumlov 
možnost realizace ve�ejn� p�ístupné „lé�ebné“ zahrady ur�ené pro relaxaci, odpo�inek, 
vzd�lávání v oboru bylinných rostlin, nákup bylinných produkt�, apod. Sou�ástí zám�ru 
žadatele je víceú�elový objekt – skleník, využívaný pro skladování a sušení lé�ivých rostlin, 
výrobu produkt� z lé�ivých rostlin, školící prostory se zázemím, cvi�ení, restauraci a ve�ejná 
WC. 

Návrh zm�ny �.18 územního plánu v�tšinu požadovaných zám�r� podmín�n� zapracovává 
– s výjimkou restaurace, jejíž provoz by byl s ohledem na nároky pravidelného zásobování a 
dopravní obsluhu v území II. vnit�ního pásma památkové ochrany MPR s diferencovaným 
režimem a s danými omezenými možnostmi stávajících koridor� p�ístupových komunikací  
zcela nežádoucí.  

Všechny ostatní uvedené aktivity jsou podmín�ny zejména zajišt�ním p�ijatelné dostupnosti 
areálu pro p�ší návšt�vníky a jen výjime�n� pro dojížku automobilem. Areál „Bylinkové 
zahrady“ tak rozší�í nabídku cíl� návšt�vník� m�sta a zámku �eský Krumlov, ale sou�asn� 
svým zam��ením na kondi�ní cvi�ení a vzd�lávání rozši�uje nabídku volno�asových aktivit 
pro obyvatele m�sta nebo ú�elov� zam��enou školící �innost. 

�innosti vázané na realizaci tzv. skleníku (tj. sezónní umíst�ní vegetace, sklad zahradní 
techniky a ná�adí, sklad a sušení lé�ivých rostlin, výroba produkt� z lé�ivých rostlin, školící 
prostory a jejich zázemí, prostory pro cvi�ení, ve�ejná WC, atd.) jsou dále podmín�ny 
souhlasným stanoviskem místn� p�íslušného orgánu památkové pé�e a architekta m�sta – 
tj. takovým architektonickým ztvárn�ním objektu, které nenaruší charakter dochovaného 
prost�edí a budou v souladu s režimem ochranného pásma. D�raz je t�eba klást na 
kontextuální pojetí stavby z hlediska m��ítka, struktury, hmotové skladby, souladu s 
charakterem stávající zástavby. Úpravy povrch� a výsadba d�evin v souvislosti se 
zasazením objektu do prost�edí musí respektovat charakter krajinného rázu a návaznost na 
p�írodní krajinné zázemí se stromo�adími a solitérními porosty d�evin v�etn� dopln�ní 
doprovodné zelen� podél revitalizované Kájovské cesty. 

Využití ve�ejn� p�ístupné parkov� upravené p�írodní a užitkové zahrady pro relaxaci a 
vzd�lávání ve�ejnosti v oboru lé�ivých bylin je podmín�no zajišt�ním p�ší dostupnosti 
z jádrové oblasti m�sta jednak p�ším pr�chodem areálem zámku a ulicí K Zámecké zahrad� 
nebo ulicí D�lní z Plešiveckého nám�stí, která je ale v sou�asné dob� jednopruhovou 
komunikací s automobilovým provozem bez chodníku. Proto je v rámci zm�ny �.18 navržena 
odd�lená p�ší trasa po horní úrovni hrany úvozu ulice D�lní (poz. p.�. 1015/1 a 1015/3 k.ú. 
�eský Krumlov) s p�edpokladem využitím revitalizace bývalé Kájovské cesty (poz. p.�. 
1338/2) a jejího propojení s cestní sítí zahrádkové kolonie (poz. p.�. 1014/28, 1014/1 a  1337 
k.ú. �eský Krumlov).  

Uvedená koncepce byla zvolena s ohledem na udržitelné formy využití území s vysokými 
nároky na památkovou ochranu i ochranu krajinného rázu.    
 
�
O.f  ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
Vyhodnocení vliv� zm�ny �. 18 ÚPO �eský Krumlov na životní prost�edí ani  prvk� soustavy 
NATURA 2000 nebylo požadováno (viz stanovisko OŽPZL krajského ú�adu  J�K �.j. KUJCK 
143346//2016/OZZL/2 ze dne 2.11.2016 k zadání zm�ny �.18 ÚPO �eský Krumlov).  

Výtah ze stanoviska Krajského ú�adu Jiho�eského kraje: 
Po d�kladném prostudování p�edloženého návrhu zadání nebyla shledána nezbytnost 
komplexního posouzení vliv� na životní prost�edí (SEA), a to p�evážn� z t�chto d�vod�: 
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-  zm�na nem�že mít samostatn� nebo ve spojení s jinými významný negativní vliv na 
p�íznivý stav p�edm�tu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a pta�ích 
oblastí ležících na území v p�sobnosti Krajského ú�adu – Jiho�eský kraj, 

-  v zadání jsou požadavky na zm�nu ÚP navrženy v rozsahu, který nep�edpokládá 
kumulativní vliv jednotlivých funk�ních využití území ve smyslu zákona, 

-  zájmy ochrany životního prost�edí a ve�ejného zdraví lze prosadit standardními postupy 
podle zvláštních p�edpis�. 

Z urbanistického hlediska byla posuzována kriteria topografie terénu, dopravní obsluhy, 
technické infrastruktury a dále 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 �.18 ÚPO �eský Krumlov byly využity 
výsledky územn� analytických podklad� ve form� rozboru udržitelného rozvoje území 
z r.2016.  
 
 

O.g VYHODNOCENÍ Ú�ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ   
A VYHODNOCENÍ POT�EBY VYMEZENÍ DALŠÍCH  
ZASTAVITELNÝCH   PLOCH 

Zele� vyhrazená specifická – ve�ejn� p�ístupný relaxa�ní a nau�ný areál „Bylinková zahrada“ 
je zcela specifický druh zelen� a nabídky relaxa�ních ploch, které nebyly v územním plánu 
z r. 2006 navrhovány. Plocha je vymezena pro ve�ejn� p�ístupnou parkov� upravenou 
p�írodní zahradu ur�enou pro relaxaci, kondi�ní cvi�ení a pro vzd�lávání ve�ejnosti v oboru 
lé�ivých bylin. Navrhované využití je vymezeno uvnit� zastav�ného území m�sta 
v návaznosti na zahrádkovou kolonii jako zele� vyhrazená specifická (ZS.5) – tj.bez nárok� 
na vymezení nových zastavitelných ploch.  
 
 

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 �.18 
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 �.18 ÚPO je s ohledem na ochranu kulturních hodnot a krajinného rázu 
stanovena podmínka realizovat zamýšlený objekt tzv. „skleníku“ výhradn� v souladu 
s podmínkami stanovenými vnit�ním ochranným pásmem MPR s diferencovaným 
režimem – tj. souhlasn� s podmínkami stanovenými místn� p�íslušným orgánem 
památkové ochrany – 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: 
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Zm�nou �.18 ÚPO je stanovena podmínka zajistit likvidaci deš�ových vod z �ešeného 
území p�ednostn� vsakem do terénu. Proto musí další stupe� projektové 
dokumentace zám�ru obsahovat dokumentaci hydrogeologického pr�zkumu podloží, 
která ov��í napln�ní tohoto požadavku nebo navrhne jiné uspokojivé �ešení – viz kap. 
g.02.2. 

 
Z  3.aktualizace Zásad územního rozvoje Jiho�eského kraje ú�inné od 01.2016 plynou pro 
zm�nu �.18 tyto povinnosti a úkoly: 

��Respektovat stanovené priority územního plánování, zejména: 
� minimalizovat zábory zem�d�lského p�dního fondu: 
Lokalita zm�ny �.18 ÚPO �eský Krumlov se nachází v zastav�ném území m�sta. 
Návrhem je dot�ena zem�d�lská p�da v rozsahu 0,4551 ha, druh pozemku zahrada.  
Ve skute�nosti se nebude jednat o zábor zem�d�lské p�dy v plném rozsahu, nebo� 
p�evážná �ást plochy bude nadále využívána jako zahrada.  – viz kap. O.d.  
� 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), skloubit rozvoj s podmínkami 
ochrany a v�novat zvláštní pozornost navrhovaným �ešením s ohledem na 
ochranu kulturního d�dictví, p�írodních a krajinných hodnot území, chránit 
pohledov� významná panoramata m�sta i krajiny 

� respektovat p�írodní a krajiná�ské hodnoty území  
Požadavky jsou spln�ny podmínkou realizovat zamýšlený objekt tzv. „skleníku“ 
výhradn� v souladu s podmínkami stanovenými vnit�ním ochranným pásmem MPR 
s diferencovaným režimem, tj. v souladu s podmínkami stanovenými místn� 
p�íslušným orgánem památkové ochrany. Úprava využití poz.p.�. 1014/30, k.ú. �eský 
Krumlov a p�ípadná výstavba objekt� musí respektovat podmínky ochrany krajinného 
rázu. 

��Podmínky koncepce ochrany a rozvoje p�írodních hodnot: 
� respektovat ochranu p�írodních hodnot 
� zohled�ovat ochranu zem�d�lského p�dního fondu  
Požadavky jsou spln�ny podmínkou realizovat zamýšlený objekt tzv. „skleníku“ 
výhradn� v souladu s podmínkami stanovenými vnit�ním ochranným pásmem MPR 
s diferencovaným režimem, tj. v souladu s podmínkami stanovenými místn� 
p�íslušným orgánem památkové ochrany.  

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

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

Požadavky jsou spln�ny podmínkou realizovat zamýšlený objekt tzv. „skleníku“ 
výhradn� v souladu s podmínkami stanovenými vnit�ním ochranným pásmem MPR 
s diferencovaným režimem, tj. v souladu s podmínkami stanovenými místn� 
p�íslušným orgánem památkové ochrany  

 
Z Generelu krajinného rázu Jiho�eského kraje (tj. studie vyhodnocení krajinného rázu dle 
§12 zákona 114/1992 sb. o ochran� p�írody a krajiny na území Jiho�eského kraje), plyne pro 
oblast krajinného rázu �eskokrumlovsko požadavek respektovat jím definované podmínky 
ochrany krajinného rázu, tj.: 

��Chránit uplatn�ní kulturních dominant �eského Krumlova 
��Nenarušit p�sobivost siluety �eského Krumlova a jejího zapojení do krajinného 

rámce kulturní krajiny 
Požadavky jsou spln�ny podmínkou realizovat zamýšlený objekt tzv. „skleníku“ 
výhradn� v souladu s podmínkami stanovenými vnit�ním ochranným pásmem MPR 
s diferencovaným režimem, tj. v souladu s podmínkami stanovenými místn� 
p�íslušným orgánem památkové ochrany 
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Je t�eba dbát na ochranu a p�sobnost topografie m�sta a rámce p�írodních horizont� 
okolních návrší. Všechny zám�ry, které by mohly svou rozlohou, výškou a hmotou 
snížit hodnoty ochrany krajinného rázu, bude nutno v další fázi projektové 
dokumentace prov��it z hlediska vlivu na krajinný ráz.  Stavby, které by se mohly jevit 
jako problematické, bude nutno prov��it a doložit vizualizací kompozi�ních vztah� a 
zásahu do panoramatu m�sta z individuáln� ur�ených stanoviš�; zejména se jedná o 
dálkové pohledy z jedné ze sakrálních dominant okolních návrší „K�ížový vrch", ale i 
blízké pohledy z vnit�ního m�sta. 

 

O.h.02. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ�
Vyhodnocení lokality zm�ny �.18 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 �.18 nevytvá�í riziko nerovnováhy mezi pilí�i udržitelného rozvoje 

území a nevyvolává negativní d�sledky na udržitelný rozvoj území (viz kap. O.f). 
P�edm�tem zm�ny �.18 je úprava pozemku p.�. 1014/30 k.ú. �eský Krumlov na 
ve�ejn� p�ístupnou parkov� upravenou p�írodní zahradu ur�enou pro relaxaci,  
cvi�ení a vzd�lávání ve�ejnosti v oboru lé�ivých bylin. Navrhované využití je 
vymezeno uvnit� zastav�ného území v návaznosti na zahrádkovou kolonii jako zele� 
vyhrazená specifická (ZS.5). P�ípadné se zám�rem související objekty musí splnit 
podmínky vnit�ního ochranného pásma MPR s diferencovaným režimem (tedy místn� 
p�íslušných orgán� památkové pé�e). P�i spln�ní uvedených požadavk� zm�na �.18 
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 �.18 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 �.18 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 území �ešeného zm�nou �.18 vytvá�í p�edpoklady pro respektování 

zájm� ochrany kulturních památek, MPR, OP MPR, MPZ a ochrany krajinného rázu. 
P�edm�tem zm�ny �.18 je úprava pozemku p.�. 1014/30 k.ú. �eský Krumlov na 
ve�ejn� p�ístupnou parkov� upravenou p�írodní zahradu ur�enou pro relaxaci,  
cvi�ení a vzd�lávání ve�ejnosti v oboru lé�ivých bylin. P�ípadné se zám�rem 
související objekty musí splnit podmínky vnit�ního ochranného pásma MPR 
s diferencovaným režimem (tedy podmínky místn� p�íslušných orgán� památkové 
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pé�e). Spln�ním uvedených požadavk� a regula�ních podmínek stanovených 
zm�nou �.18 bude využití lokality respektovat kulturní hodnoty m�sta zapsaného na 
seznamu urbanistického a architektonického d�dictví UNESCO.  

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. 
�� Lokalita zm�ny �.18 ÚPO �eský Krumlov se nachází uvnit� platným územním plánem 

stanoveného zastav�ného území.  
��Podmínky pro lokalizaci staveb v nezastav�ném území jsou v rámci zm�ny �.18 

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 �.18 

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 �.18 zp�es�uje podmínky využití zastav�ného území v kontaktu s vymezenou 
plochou m�stské památkové rezervace �eský Krumlov. V souvislosti s tím stanovuje 
specifický regulativ ZS.5 - zele� vyhrazená specifická se zahrnutím podmínek ochrany 
nerostných surovin (CHLÚ �. 16990000 „�eský Krumlov“; ložisko grafitu �. 3169900 „�eský 
Krumlov – Rybá�ská“) a podmínek pro uplatn�ní vnit�ního ochranného pásma MPR 
s diferencovaným režimem 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
�
��=3?8+��H4D*�D8=+�>������:A5+�D>�=�CH> 4���)9 8D�8�*�@�)J<+*D5C�=�8B*D�A�@�=8E3:8)�?*+*2��
�
�



��1-6� � ������������������1��:2>�����	
��;/��-;	/ 
 

 

��:����-61	;	01;-� � <?������� 

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 
N�KTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY NEBYLY 
ZOHLEDN�NY 
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O.k POSTUP P�I PO�ÍZENÍ ZM�NY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
��=3?8+��H4D*�D8=+�>������:A5+�D>�=�CH> 4���)9 8D�8�*�@�)J<+*D5C�=�8B*D�A�@�=8E3:8)�?*+*2��
 
 
O.l ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 
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pou�ení:  
Proti zm�n� �.18 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: 
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 


