
připomínka odpověď

1
Revitalizovat a vhodnými herními prvky doplnit dětské pískoviště. Bude prověřeno v návrhové části ÚSVP Městská část Vyšný.

2 U Rasovny: Upravit prostor pro kontejnery na tříděný odpad. Pozemek není ve vlastnictví města, s vlastníkem se jedná.

3 Podhájí: Lépe osadit mříž šachty kanalizace. Hrozí zranění chodce. Děkujeme za námět. Není předmětem ÚSVP.

4 Kasárna: Zajistit komerční využití 4 nákladně rekonstruovaných objektů - 

bývalých ubikací vojsk OSN. Armáda zde ukončila činnost dne 30. června 

2004. Od té doby jsou objekty uzamčeny. Děkujeme za námět. Není předmětem ÚSVP, možnost využití Kasáren řeší ATELIER 8000.

5

Kasárna: Při revitalizaci bývalých českokrumlovských kasáren využít 

nápady, které obsahuje Rozvojová strategie areálu kasáren v obci Velká 

Hleďsebe. Děkujeme za námět.

6
Kasárna: Zprovoznit bývalou ordinaci vojenského zubaře a u ní upravit 

obecní byt. Místnosti (za symbolické nájemné) rezervovat pro zubaře 

civilního, který by byl převážně i zubařem pohotovostním. Děkujeme za námět. Není předmětem ÚSVP, možnost využití Kasáren řeší ATELIER 8000.

7
Kasárna: V učebním bloku bývalých kasáren zřídit "Tvůrčí dílnu", dle vzoru 

FabLab. V ní rozvíjet "filozofii" naznačenou ZDE. Děkujeme za námět.

8

Kasárna: V areálu bývalých kasáren zřídit a standardně vybavit venkovní 

koupaliště. Výhodou je dostupnost mista, protože poblíž je i dostatek 

prostoru pro parkování automobilů. Děkujeme za námět. Bylo prověřeno, že není dostatečná kapacita vodního zdroje.

9

Kasárna: Vhodnému výrobci užitečného zboží, solidnímu poskytovali služeb 

nebo občanským iniciativám (za symbolickou cenu) nabídnout některou z 

dosud stojících budov, zpevněnou plochu, přístřešek nebo rybník v 

prostoru bývalých kasáren. Děkujeme za námět. Není předmětem ÚSVP, možnost využití Kasáren řeší ATELIER 8000. 

10
Využít znalosti p. Františka Ziegelbauera – byl řadu let správcem objektů 

Kasáren Děkujeme za námět.

11
Vnitřní oplocení kasáren bylo rozkradeno: při likvidaci oplocení nabídnout 

materiál k dalšímu využití. Děkujeme za námět. Není předmětem ÚSVP.



12

Kasárna: Využít stávající energetické sítě. Jsou v dobrém stavu a bez 

problému na ně lze napojovat sítě nové.

 Jde zejména o:

- trafostanici 2x630kWA. (Dočasně sjednat levnější tarif).

- Přívod páry. (Zánovní vakuovaný systém parovodu z energetického centra 

v Domoradicích.)

- Vysokotlaká regulační stanice plynu

Děkujeme za námět, bereme na vědomí.

13

Kdy asi bude možné, podle Vás,  považovat 32 podnětů  ze skupiny 

http://www.podnety.cz/index.php?form=ok&category1=vyhledat-

podnety&uroven=6&pro=krumlov&kde=kas%C3%A1r&kompet=1&formula

r=2  za „BEZPŘEDMĚTNÉ“?  Není předmětem ÚSVP.

14

Zařazení pozemku p.č. 59, pozemku p.č. 60/7 a pozemku

p.č. 646/14 do ploch nově zastavitelných, nedotčených limity (viz Výkres 

nově zastavitelných ploch) dle námi podaného návrhu na pořízení změny 

územního plánu města Český Krumlov zkráceným postupem. Za autory ÚSVP doporučujeme nerozšiřovat hranice zastavěného území.

15

Jako prioritu max. využití bytové zástavby a občanské vybavenosti 

směřovat nejdříve na pozemky v objektu bývalých kasáren Vyšný.

Na ostatním území povolit zastavění pozemků pouze tam, kde to bude 

splňovat všechny podmínky uvedené ve studii

(vodohospodářské a přírodní poměry resp. ochranné ... atd.)., tj. regulace 

rozvoje území dle kapacitních možností.

Děkujeme za námět. Bude prověřeno v návrhové části ÚSVP Městská část Vyšný a ÚSVP 

Oblast kasárna Vyšný.

16

parc. č. 570/6: žádost o částečnou zastavitelnost

Za autory ÚSVP doporučujeme ponechat pozemek 570/6 nezastavitelným územím. 

Panelová cesta tvoří v krajině jasnou hranici mezi zastavěným a nezastavěným územím, 

kterou je třeba respektovat. 

17

parc. č. 148/1, 147/2 -Novákův Kopec - prověřit zastavitelnost

Větší část pozemků se nachází v Q100. Za autory ÚSVP doporučujeme stavět mimo hranice 

Q100. Zastavitelnost  části pozemků mimo Q100 bude řešena v návrhové části ÚSVP 

Městská část Vyšný.

18
parc. č. 133/1: žádost vedení pozemku, jako zastavitelného

V návrhové části ÚSVP bude uvažován jako částečně zastavitelný. Na části pozemku 133/1 

je možno stavět, část se nachází v OP el. vedení VN

19 parc. č. 144/1 žádost o umožnění sjezdu z hlavní komunikace Není předmětem ÚSVP.

20

Je parc. č. 144/1  řešena jako „plocha nově zastavitelná, dotčená limity"?

Nikoliv, to je omyl. Větší část pozemku 144/1 je ve Výkresu nově zastavitelných ploch 

Městská část Vyšný označen jako nezastavitelný - nachází se v OP plynovodu.
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Návrh PP Vyšenské mokřady je brán jako závazný dokument, na kterém se 

staví další rozhodnutí o územním plánování. Proč se o tento dokument 

opírá ÚSVP?

 Je potřeba chránit dosud nevyhlášené zvláště chráněné území, jehož vyhlášení je v 

přípravě.  Vyšenský mokřad je součástí evropsky významné lokality, ve Vyšenském mokřadu 

se vyskytují celkem 3 předměty ochrany EVL Blanský les (druhy vrkoč útlý, modrásek 

bahenní a stanoviště střídavě vlhké bezkolencové louky), jakékoli záměry nebo koncepce 

jsou předmětem hodnocení svých vlivů na stav předmětů ochrany EVL (§ 45g - § 45i zákona 

č. 114/92 Sb. v platném znění). 

22

Z jakého důvodu je ve výkresu nově zastavitelných ploch, který je součástí 

návrhu studie VP, pozemek p.č. 505/7 uveden jako "nezastavitelná 

plocha"?

Ve Výkresu nově zastavitelných ploch Městská část Vyšný je pozemek označen jako 

zastavěný, viz. Legenda výkresu.

23
p.č. 505/7, Q100 neodpovídá povodním, které dosud pozemek zasahovaly. 

Je možné, aby stavba domku částečně zasahovala do Q100?

Za autory ÚSVP doporučujeme stavět mimo hranice Q100. Rozsah rozlivu zaujímá malou 

přirozenou údolnici, při jejímž zastavění by mohlo docházet k povodňovým škodám a to 

nejen z povodní ze samotného vodního toku, ale i z případného povrchového odtoku z výše 

situovaného lesa.

24 p.č. 505/7: Nová kanalizace dle platného ÚP, zvážit realizaci Bude prověřeno v návrhové části ÚSVP Městská část Vyšný.

25

parc.č. 520/22 – úprava anal. části – hydrologické poměry, v souladu s 

reálnou situací a podle závěrů studie profesora Ing. Hrádka a studie Dráh 

soustředěného odtoku Vyšný - Podhájí (zpracovatel Spolek pro obnovu 

Blanského lesa)

Model odtokových poměrů je zpracován dle metodiky, nutno porovnávat s relevantními 

podklady.

Podklad Ing. Hrádka, který uvádíte, uvažuje s melioracemi, které jsou v součansosti 

nefunkční. 

26

Nesouhlas s odklonem dopravy od Českých Budějovic (popř. Tovární Ulice) 

přes lesní cestu Prachárenská a část Vyšného Rasovna. Komunikace od ČD 

na Nový Dvůr je nyní bez jakéhokoliv technického vybavení (chodníky, 

osvětlení, atd) a i v současné době dosti nebezpečná. Zvýšení provozu by 

znamenalo nepřiměřený dopravní tlak na tuto část Vyšného.

V návrhové části ÚSVP Městská část Vyšný a ÚSVP Oblast kasárna Vyšný nebude uvažováno 

s  příjezdovou komunikací přes lesní cestu Prachárenská a část Vyšného Rasovna

27
Vybudovat stezku od nádraží ČD na Kleť (cyklisti, pěší, koloběžky, atd) – 

nyní vše po komunikaci ČD – Rasovna. Tímto současně řešit i přístup pro 

občany Vyšného do centra města a na městkou dopravu či ČD. Děkujeme za námět, je zpracováváno.

28

Studie by měla, jak je nastíněno, konkrétně řešit vodní režim ve všech 

částech Vyšného (suché poldry, odklony srážkových vod mimo povodí 

jednotlivých potoků)

Bude řešeno v návrhové části ÚSVP Městská část Vyšný a ÚSVP Oblast kasárna Vyšný. V 

současné době Město jedná s Lesy ČR, státní podnik, o vytvoření příkopů na lesních 

pozemcích a převedení části vod mimo zastavěnou oblast.

29 Parkoviště pro pěší turisty jdoucí na Kleť by mohla být přesunuta do areálu 

kasáren a tato doprava by nezatížila vnitřek Vyšného

Bude řešeno v návrhové části ÚSVP Městská část Vyšný a ÚSVP Oblast kasárna Vyšný. S 

nástupem na turistické trasy na Kleť se počítá od nádraží, kde bude zajištěn dostatek 

parkovacích míst a vybudována pěší stezka.
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památku Vyšenské mokřady – zásadní problém v budování sítí a 

obslužných prvků pro časti Vyšného. Popřípadě doporučuji připomínkovat 

důrazně plán péče připravované PP. Není předmětem ÚSVP.

31

rozpor v zadání: ÚSVP je základem pro úpravy stávajících či nově 

navrhovaných veřejných prostranství. Definice či pojem veřejného 

prostranství je definován nejen metodikou poskytovatele dotace MMR – 

jsou to všechny náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a 

další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 

užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. V analytické části 

ÚSVP městské části Vyšný je ÚSVP soustředěna převážně na plochy 

soukromé, nikoliv tedy na plochy veřejné přístupné každému bez omezení.

Domněnka o rozporu mezi zadáním ÚSVP a obsahem analytické části neodpovídá 

skutečnosti. V zadání ÚSVP není uvedeno, že studie mají být pouze základem pro úpravy 

veřejných prostranství, ani v něm není uvedeno, že analytická část má řešit pouze pozemky 

města či plochy veřejně přístupné každému bez omezení.

Hlavním účelem územních studií je dle jejich zadání zlepšit kvalitu veřejných prostranství a 

zvýšit jejich atraktivitu pro obyvatele města.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Proto zadání ÚS obsahuje i tyto další cíle a účel studií:

• získání dokumentů, které budou sloužit pro urbanistickou rozvahu o městě jako celku

• vytvoření urbanistické koncepce lokality s prostorovým uspořádáním jednotlivých 

funkčních zastavitelných i nezastavitelných ploch a řešením veřejné infrastruktury

• územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad 

• zohlednění spolupůsobících širších vztahů, vnějšího kontextu, kterým jsou vizuální a 

provozně funkční návaznosti, např. průhledy do vzdálenějšího okolí nebo vzdálenější 

provozně funkční vazby  

• definování urbánní struktury, přirozeného centra, ploch rozvoje – zastavitelných a 

nezastavitelných ploch, skladby funkcí, regulativů území

Obsah analytické fáze stanovený zadáním územních studií:

• základní analýza řešeného území (širší vztahy, prostorová analýza, analýza parteru, 

vybavenost, technická infrastruktura, majetkoprávní vztahy)

• zhodnocení významných dřevin a zeleně v území 

• sociodemografická analýza

• prostorová SWOT analýza

• problémový výkres 

• upřesnění problémů k řešení
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rozpor s metodikou MMR: ÚSVP může dle metodiky a pokynů 

poskytovatele dotace MMR sloužit i jako podklad pro změnu územně 

plánovací dokumentace (regulačního plánu nebo územního plánu), na 

tento typ však nelze využít dotaci popsanou v kapitole A.6. V analytické 

části ÚSVP městské části Vyšný je návrh v rozporu s územním a regulačním 

plánem. Aby byly územní studie veřejných prostranství podpořeny z IROP, 

musí být jejich řešení z převažující části zaměřeno na veřejná prostranství. 

Pouhý fakt, že územní studie mimo jiné řeší i veřejná prostranství, 

nezakládá nárok na podporu z IROP.

Domněnka, že je v analytické části návrh ÚSVP v rozporu s územním a regulačním plánem je 

irelevantní, vzhledem k tomu, že předmětem analytické části není návrh řešení území, ale 

analýza jeho stavu, limitů, možností a problémů. Konstatování, že dotaci  (v rámci 

specifického cíle 3.3) nelze využít  pro zpracování územní studie, která není v souladu s 

platným územním plánem, lze přisvědčit.  

33

Vyvolané investice - technická infrastruktura: Analytická části ÚSVP 

městské části Vyšný obsahuje plochy nově zastavitelné nad kapacitu 

stávající technické infrastruktury. Tato skutečnost vyvolává nemalý objem 

investic ze strany zpracovatele, které v případě schválení tohoto 

dokumentu jsou přeneseny na zadavatele. ÚSVP je koncepční územně plánovací podklad, z něhož nevyplývají závazky.

34

Jako člen komise rady města KUPMI si dovoluji navrhnout, aby před 

dokončením a prezentací návrhové fáze veřejnosti, byly obě ÚSVP 

projednány v komisi KUPMI. Bereme na vědomí.

36

Analytická část studií  VP městské části Vyšný a oblasti kasárna Vyšný  se 

podle mého názoru nevěnuje prioritně až tak veřejným prostranstvím, jako 

možné rozsáhlé zástavbě velmi cenného území a není zcela v souladu se 

zadáním. 

Zpracované studie, by pak neměly být v rozporu zejména s bodem 

3.“Zadání“ -(US budou zpracovány v souladu s platným ÚP..etc.).

Pro uplatnění dotačního titulu na zpracování studií dle „Zadání“ je nutno 

věnovat důkladně pozornost „Metodickému pokynu  MMR ČR“ v aktuální 

verzi a výsledné studie by měly odpovídat podmínkám tohoto pokynu. 

V opačném případě by hrozilo nesplnění podmínek dotačního titulu se 

všemi známými důsledky.

 Analytická část se věnuje řešenému území jako celku a v souladu se zadáním slouží k 

analýze jeho stavu, limitů, možností a problémů. Analytická část není zpracovanou stuidí, 

ale podkladem pro zpracování studie, resp. jejího návrhu. Pokud by byla poskytnuta dotace 

na územní studii, musí být respektovány podmínky stanovené jejím poskytovatelem, jak 

upozorňuje tato připomínka.                                                                                                                               
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Návrh nově zastavitelných ploch je v rozporu s platným ÚP i RP a s 

podmínkami „Vzhledové konvence CHKO“ zejména v části  Urbanistické 

regulativy a s plánem péče o CHKO.

 V této části již nepochybně neodpovídá bodu č.3.“ zadání“ a domnívám se 

je i v rozporu samotné části vlastní analýzy ( str.27.)

Nejedná se o návrh.Výkres nově zastavitelných ploch je analytickým výkresem shrnujícím 

limity území. Platnost RP a UP stávajícího títmo není dotčena. Vymezení hranic 

zastavitelného a nezastavitelného území bude součástí hrubopisu návrhové části ÚSVP.

38

Krom výše uvedeného nelze akceptovat návrh nově zastavitelných velmi 

rozsáhlých ploch ploch uvniř území okruhové komunikace „Pod Hájí“- 

důvody kapacitní, dopravní

Výkres nově zastavitelných ploch je analytickým výkresem shrnujícím limity území, kapacity 

budou prověřeny v návrhové části ÚSVP Městská část Vyšný a ÚSVP Oblast kasárna Vyšný.

39

Odtokové poměry -ve „výkresu přírodních omezení“ je právě hranice uvnitř 

navržených nově zastavitelných ploch vymezena celá lokalita jako 

nefunkční odvodnění. Stávající hodnota  Q 100 ale i nižší by se zástavbou v 

tomto navrženém území výrazně změnila nárůstem zpevněných ploch. !  V 

současné době má toto území alespoň nějakou retenční schopnost díky 

charakteru půdního fondu. Přesto nejen východní, ale i západní část území 

při dlouhotrvajících deštích zaplavuje území mimo stávající zákres Q100 a z 

polní komunikace pp.č. 510 .vytváří paralelní koryto které pak odtéká 

povrchem přes most. Toto ani zpracovatel „Studie odtokových poměrů“ 

nezvážil ani nekonzultoval s majiteli dotčených pozemků.

Případné opatření, směřující k odvodnění území navrženého jako 

biocentrum „Vyšenský mokřad“ by záměr vyhlášení eliminoval, protože by 

se území mohlo vrátit do stavu v minulosti otevřeného koryta a mokřad by 

byl tímto odvodněn tak jako v minulosti, kdy byly pozemky využívány k 

zemedělským účelům.

Odtokové poměry z lokality kolem komunikace Za kasárnami odvádějící 

vody již z oblasti Granátníku je nutno také v souvislosti s potřebnou 

rekonstrukcí komunikace vyřešit.

Označení "nefunkční odvodnění" ve výkresu přírodních omezení označuje starou, dnes již 

nefunkční melioraci pro účely ZPF. Obnovení meliorace by bylo pro odtokové i přírodní 

poměry území nežádoucí. Cílem návrhové části bude zejména ochrana území proti zástavbě 

a navrácení nevhodně upraveným vodním tokům jejich původní přírodní charakter s 

možností přirozeného rozlivu. Veškeré úpravy na vodních tocích budou navrhovány jako 

přírodě blízké a konzultovány se správcem toků.

40

Pro další výrazný nárůst zástavby této městské části Vyšný je s největší 

pravděpodobností nedostatečná kapacita vodního zdroje (VDJ 1x 150m3) 

pro rozvod pitné a požární vody. Kapacita přečerpávací stanice odpadních 

vod včetně výtlačného řadu také není počítána na výrazný nárůst objemu .

Děkujeme za námět. Kapacity pro novou výstavbu budou prověřeny v návrhové části ÚSVP 

Městská část Vyšný a ÚSVP Oblast kasárna Vyšný.
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V případě oblasti Kasárna Vyšný je tématem řešení poropojení biocenter 

biokoridory. V tomto území se plánuje vznik přírodní památky Vyšenský 

mokřad o rozloze 4,9 ha  a žádný návrh nepopisuje vznik  mokřadu jako 

biocentra podle parametrů USES a s tím i vznik biokoridoru, propojujícího 

„mokřad“ a  nadregionální biocentrum Kleť, Bulový. Návrh zástavby 

rozsáhlých ploch kolem tohoto mokřadu je podle mne v přímém rozporu s 

ochranou krajiny a přírody i schváleným Plánem péče o CHKO Blanský les.

Vycházíme z podkladu AOPK.

Vyšenský mokřad není součástí ÚSES. Vyšenský mokřad je součástí Chráněné krajinné 

oblasti Blanský les, (III. zóna ochrany přírody) a součástí evropsky významné lokality 

Blanský les (EVL).  Vyhlášení přírodní památky je součástí návrhových opatření Plánu péče o 

CHKO Blanský les na období 2018 – 2027. Návrh zástavby se přímo mokřadní plochy 

nedotýká. Vzhledem k charakteru území bude nutno  v další fázi dokumentace (k 

územnímu řízení) zpracovat vyhodnocení vlivu záměru na soustavu Natura 2000 a 

navrhnout opatření k eliminaci a zmírnění vlivů.

42

Obecně: nevím s jakým zadáním pracuje v oblasti „Kasárna Vyšný“ Atelier 

8000. Věřím, že přítomnost zástupce uvedeného atelieru na veřejném 

projednávání jako přihlížejícího v auditoriu pro občany neznamená, že se 

zadáním a analytickou částí přišel seznámit stejně, jako občané případně 

členové komise KUPMI, ustanovené radou města jako vlastní poradní 

orgán. S ATELIEREM 8000 probíhají průběžné konzultace.

43

Pro zásobování vodou sloužil v oblasti VDJ 1x150m3 v oblasti mezivrší .je 

nutno prověřit zdroje a prameniště tohoto VDJ a případně možné 

propojení  s VDJ a ČS Nádraží resp. VDJ Lišcí hora. Každopádně je 

zásobování vodou oblasti kasárna oddílné od zásobení  městské části Vyšný

Děkujeme za námět. Kapacity pro novou výstavbu budou prověřeny v návrhové části ÚSVP 

Městská část Vyšný a ÚSVP Oblast kasárna Vyšný.

44 Odkanalizování území je opět řešeno oddílně od městské části, bez dalšího 

zatížení přečerpávací stanice v lokalitě městská část Vyšný.

Děkujeme za námět. Kapacity pro novou výstavbu budou prověřeny v návrhové části ÚSVP 

Městská část Vyšný a ÚSVP Oblast kasárna Vyšný.

45

Odvodnění srážkových vod se jeví jako problematičtější než v případě 

městské části protože přirozeným spádem vede dále urbanizovaným 

územím v linii kanalizace odpadních vod před sídliště Vyšný a dále až k 

oblasti  U Trojice.. Navržené řešení podle RP k vytvoření retenčního 

potenciálu není dostatečné a převod části povodí z povodí Vyšenského 

potoka je nutno řešit již v oblasti povodí „Granátníku“ převedením do 

povodí v oblasti cvičiště a zde opět vytvořit dostatečnou retenci ve stávající 

kaskádě rybníků. Není předmětem ÚSVP. Řeší se nezávisle na ÚSVP.
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Ve schváleném ÚP i RP je veden biokoridor regionálního významu s 

odpovídajícími  parametry ÚSES, propojující oblasti biocenter LBC 24 Liščí 

hora s nadregionálním biocentrem NBC 51 Kleť,Bulový.

Podle mého názoru jsou tyto biocentra naprosto přirozeně propojena 

oblastí podhůří Granátníku bez přerušení urbanizovaným územím.

Jako vhodnější se jeví z hlediska vedení navrženého biokroridoru změna na 

parametr „lokálního biokoridoru“ propojujícího tyto biocentra v oblasti 

Liščí hora- Městský vrch a NPR  Vyšenské kopce. Není předmětem ÚSVP. Poznámka předána zpracovateli ÚP.

47

Navržený lokální biokoridor vedený v severní části nad kasárnami 

propojuje stejné lokality jako výše uvedený. Z hlediska jeho realizace je 

problematické místo v křižovatce  ulice Za kasárnami a panelová 

komunikace. Tam je navrženo v RP opatření k odvodnění a výstavba suché 

nádrže, Dále v analytické části studie v trase biokoridoru uvažováno 

rizikovou přestavbovou zonou(viz str 23).

Nejproblematičtější je však případná realizace v západní části kdy se 

navržený koridor ostře lomí těsně před pozemkem č 570/6 a pak se 

dostává do problematického úzkého profilu a už obtížně splnuje šířkové 

parametry dle ÚSES a přechází v oblasti křižovatky zpět do lokality kam 

směřuje již předchozí biokoridor. .Relizace dopravních opatření,  pro které 

město směnilo do svého vlastnictví dotčené pozemky, by vedením koridoru 

tak jak je navržen mohla být velmi komplikovaná ! Není předmětem ÚSVP. Poznámka předána zpracovateli ÚP.

48

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji uvedený biokoridor v této trase jako 

problematicky realizovatelný zrušit a případná variantně navrhnout 

propojení Liščí vrch-Mezivrší a Novákův kopec. Není předmětem ÚSVP. Poznámka předána zpracovateli ÚP.

49

Upozornuji jako autor připomínky, že jsem zároveň majitelem pozemku 

č.576/4 a 676/2 a pro účel realizace dopravních staveb dle RP jsem směnil 

ve prospěch města pozemky 576/8 a 576/9. Jsem si vědom že toto území je 

do jisté míry klíčové a nebráním se dalšímu jednání či úpravám. Bereme na vědomí. Není předmětem ÚSVP.

50

Návrh změn biokoridorů se odvíjí mimo jiné z lety vypozorované migrace 

zvěře .V žádném případě jsem na rozdíl od jiných lokalit dosud nenarazil na 

migraci zvěře v oblasti křižovatky Vyšenská /panelová účelová komunikace. 

Naopak nově navržený v lokalitě navrženého mokřadu městské části  Vyšný 

má podle mého názoru opodstatnění daleko vyšší. Není předmětem ÚSVP. Poznámka předána zpracovateli ÚP.
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Závěrem bych požádal o zprávu, jak byly mé připomínky vypořádány 

případně reflekrovány v návrhové části. Domnívám se, že by bylo vhodné 

aby veškeré došlé připomínky k analytické části obou dosavadních studií 

obdržela KUPMI Dotazy a odpovědi budou zveřejněny na webu města.

52

ulice U Kasáren podle plánů města začíná nad kolejemi a končí na 

křižovatce pod Novým Dvorem, někdy je takto značena pouze její část 

odbočující k čp. U Kasáren 99 a pokračující z městského území na 

soukromé pozemky

Děkujeme za námět, ulice je v mapách značena různě, budeme dále značit dle Základní 

mapy ČÚZK - U Kasáren začíná nad sklady u nádraží (u poz. Č. 607/23) a končí  na křižovatce 

pod Novým Dvorem.

53 Lokalita Rasovna je vyznačena pod lesem, jindy je zahrnuto zastavěné 

území od panelové cesty ke křižovatce pod Novým Dvorem Děkujeme za námět, budeme dále značit dle platného RP.

54

Plány byly tvořeny dle našeho názoru bez zkoumání konkrétní situace a 

historie (v letech 1996 - 2010 jsme se stavebním úřadem řešili opakované 

zaplavování našeho pozemku, které po dlouhých jednáních vedlo k 

obnovení stoky kolem silnice a k vytvoření nové stoky kolem městské 

parcely 551/8)

Parcely leží v přirozené údolnici a vešerá okolní opatření nezmění jejich geomorfologicku 

polohu. Situaci mohou zlepšit pouze částečně, bude uvažováno v návrhové části ÚSVP.

55

od roku 1996 upozorňujeme stavební úřad na změnu odtokových poměrů, 

mají zde zdokumentován vývoj situace při nové zástavbě

- není řešeno území u kontejnerového stání, kam se po roce 1989 vyvážel 

odpad z kasáren, na což jsme opakovaně upozorňovali při jednáních o 

záplavách naší parcely (např. 12. 9. 2001 přednostu okresu Český Krumlov 

JUDr. Františka Mikeše).

Není předmětem ÚSVP.

56
Majetkoprávní vztahy: chybí jednoznačné vymezení lokality Rasovna Děkujeme za námět, vymezení lokalit bude dále respektovat vymezení dle platného RP.

57

Krajinný ráz: všechny podmínky pro výstavbu platily již v roce 1989, kdy 

jsme získali stavební povolení. Nejsou však dodržovány, což lze jednoduše 

zjistit místním šetřením Není předmětem ÚSVP.

58

Analýza odtokových poměrů,

- 5.1 Nádražní potok je na starších mapách veden od parcely 551/2, 

změnou odtokových poměrů v něm voda již od roku 1993 neteče

Hisotricky i morfologicky tomu tak je. Bohužel nevhodnou zástavbou situovanou do 

přirozené údolnice a následným zatrubněním skrz areál Kasáren došlo ke změně 

odtokových poměrů, která se následně promítla do evidence vodních toků a mapových 

podkladů.

59 Analýza odtokových poměrů, - 5.3 Záplavová území – chybí vyznačení 

lokality Rasovna

Prezentovaná záplavová území jsou pouze ta, která byla vytvořena na vodních tocích 

pomocí matematických výpočtů. Lokalita Rasovna neleží na vodním toce, nicméně je 

povodňově ohrožena.
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Analýza odtokových poměrů, - 5.4  obrázek 5 - není správně zakreslen 

povrchový odtok od Nového Dvora k panelové cestě 

Dráhy povrchového odtoku jsou zpracované na datech, která mají určitou podrobnost a 

přesnost. Cílem těchto linií bylo zejména určit potenciální lokality přítoku do zástavby a 

lokalizace přirozených údolnic. V některých lokalitách tedy může, a to zejména liniovými 

stavbami, být dráha povrchového otoku odkloněna, jako je v tomto případě.

61

Analýza odtokových poměrů, - 5.5 lokalita Kasáren není ohrožena 

povodněmi, ale spolu s výše položenou zástavbou pod Novým Dvorem 

záplavami (viz zkušenosti z minulých let), proti obnovení původních 

příkopů podél cest byla v minulosti CHKO

        obrázek 8 vyznačuje svodný příkop, který neexistuje (existuje pouze 

podél silnice, ne ten, který je zakreslen po soukromých pozemcích)

        není řešena zastavěná oblast Rasovna 

        v této oblasti pod Novým Dvorem jsou zaslepené propustky

        obrázek 9 - tudy voda kdysi skutečně tekla

Lokalita Kasáren není přímo ohrožena povodněmi. Nástin možnosti řešení této lokality je 

zejména z výhledového hlediska ze dvou důvodů. Aby bylo možné řešit lokalitu Rasovna, je 

s tím zároveň nutné řešit navazující lokalitu, kterou jsou právě Kasárna, kde mohou být 

umístěna kompenzační opatření pro eliminaci ovlivnění odtokových poměrů. Druhým 

důvodem řešení Kasáren je preventivní opatření před ohrožením povodněmi. Pokud se již 

při plánování využití Kasáren bude uvažovat s dostatečně velkým prostorem v údolnici, 

nevznikne nevhodná situace, která je právě v lokalitě Rasovna. Celkový koncept opatření 

počítá s posílením kapacity stávajícího příkopu podél silnice a návrhem nového 

příkopu/průlehu z druhé strany zástavby, který by sloužil nejen pro převedení vod, ale i 

jejich sběr z povrchového odtoku z louky od západu.

62

Analýza odtokových poměrů, -5.6 nejsou historické záplavy v lokalitě 

Rasovna - můžeme dodat fotodokumentaci, zápisy z jednání jsou 

archivovány na stavebním úřadu

       obrázek 11 - chybí ohrožení záplavami v obydlené lokalitě Rasovna

       obrázek 12 - chybí zaplavení této lokality v roce 2012 (doklady o něm 

jsou na stavebním úřadu)

O povodňovém ohrožení v lokalitě Rasovna je psáno pouze v textu. Pokud máte k dispozici 

fotodokumentaci, tak bychom Vám byli vděčni za její poskytnutí.

63

Analýza odtokových poměrů, -5.7 obrázek 13 - ohrožení povrchovým 

odtokem existuje pro území pod křižovatkou pod Novým Dvorem (lokalita 

Rasovna) E66 Místo ohrožení, které popisujete, bylo zobrazeno na obrázku 11. 

64

Doprava - celá ulice U Kasáren je bez chodníku, osvětlení, kanalizace

      autobusové spojení by bylo lepší kolem celého Vyšného (z návsi by 

mohlo pokračovat ulicí U Kasáren na vlakové nádraží při zachování počtu 

kilometrů) Děkujeme za námět.  Řešení ulice U Kasáren bude zpracováno v návrhové části ÚSVP 

Městská část Vyšný, stejně tak autobusová doprava.
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Doprava - plánovaná silnice z Českých Budějovic není vhodná, protože je 

příliš úzká, vede CHKO, vede zde páteřní cyklostezka, pohybuje se zde 

množství turistů, cykloturistů i koloběžkářů

V návrhové části ÚSVP Městská část Vyšný a ÚSVP Oblast kasárna Vyšný nebude uvažováno 

s  příjezdovou komunikací přes lesní cestu Prachárenská a část Vyšného Rasovna.

66
Doprava -  v komentáři není vůbec řešena ulice U Kasáren

Děkujeme za námět.  Řešení ulice U Kasáren bude zpracováno v návrhové části ÚSVP 

Městská část Vyšný.

67
Technická infrastruktura - chybí údaje o  chybějící kanalizaci (Rasovna) Řešení přípojek není součástí ÚSVP.

68

Analýza parteru - většina komunikací v lokalitě Rasovna je ve vlastnictví 

města

Ano. Část komunikací, kde vznikla nová zástavba,

je ve vlastnictví soukromníků, a není v majetku města. Investice do komunikací a veřejného 

prostoru,

kter ý není ve vlastnictví veřejného správce, není možná.  Str. 47 ÚSVP Městská část Vyšný, 

Analytická část

69

Prostorová SWOT analýza – slabé stránky – chybí kanalizace, veřejné 

osvětlení, chodníky v lokalitě Rasovna stejně jako úzká nebezpečná ulice U 

Kasáren 

Děkujeme za námět.  Řešení ulice U Kasáren bude zpracováno v návrhové části ÚSVP 

Městská část Vyšný. Investice do komunikací a veřejného prostoru, kter ý není ve vlastnictví 

veřejného správce, není možná.

70

participace – nepřesné body 2 – 3. V ulici U Kasáren chybí osvětlení, 

kanalizace, chodníky. Navíc Je velmi úzká s velkým počtem pohybujících se 

osob, nevhodná a nebezpečná pro zvýšenou dopravu po zprovoznění 

plánované silnice do Tovární ulice a Českých Budějovic. Bylo námi 

připomínkováno při veřejném projednávání.

Děkujeme za námět. Ulice je v mapách značena různě, v návrhové části ÚSVP bude značena 

dle Základní mapy ČÚZK - U Kasáren začíná nad sklady u nádraží (u poz. Č. 607/23) a končí  

na křižovatce pod Novým Dvorem. Řešení ulice U Kasáren bude zpracováno v návrhové 

části ÚSVP Městská část Vyšný. 

71
Problémový výkres – lokalita Rasovna je označena pouze v části území 

Vyšného (ve skutečnosti všechna zástavba skutečná i probíhající mezi 

panelovou silnicí a křižovatkou pod Novým Dvorem).

Děkujeme za námět. V Problémovém výkrese se nejedná o správní hranice, ale lokální 

názvy poskytnuté městem. V návrhové části ÚSVP bude vymezení lokalit  respektovat 

vymezení dle platného RP.

72

Lokalita Rasovna je ve studii opomíjena. Rodina Thonů žije v dané oblasti 

téměř 400 let, má přehled o bývalých i stávajících odtokových poměrech. 

Vlivem nové zástavby došlo od roku 1990 k výrazné změně odtokových 

poměrů, které jsme opakovaně řešili se stavebním úřadem i se správou 

CHKO Blanský les. Z období 1996 – 2017 máme stejně jako stavební úřad 

veškerou písemnou komunikaci včetně fotodokumentace záplav v lokalitě 

Rasovna. 

K výše uvedeným výhradám můžeme na místě poskytnout další informace. 

Termín je možné domluvit na telefonním čísle 737 645 852 Mgr. Blanka 

Thonová

Děkujeme, s případnými dotazy se na Vás obrátíme.


