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VÝROK 
 

a) Vymezení řešené plochy  

Vymezení pojmů -   Vzhledem k velikosti řešené plochy je pro potřeby této dokumentace používán 
pojem řešené území. 

 
Hranice území řešeného změnou Změny č.1 RP Vyšný v lokalitách Staré Vyšný, Novákův kopec, 
Nový Dvůr a Podhájí (tři lokality), dále jen změna RP, je vyznačena v grafické části. 

 

Tabulka soupisu parcel   

PARCELNÍ ČÍSLO DRUH POZEMKU VÝMĚRA V M2 

Lokalita Staré Vyšný 

32/4 Zahrada 756 

32/1 Zahrada 182 

13/2  Zastavěná plocha a nádvoří 
 

736 

Celkem 1 674 

Lokalita Novákův kopec 

175/1 Orná půda 3 262 

Z toho do řešeného území spadá 1 987 

Lokalita Nový Dvůr 

556/12 Orná půda 616 

555/1 Ostatní plocha 474 

Celkem 1 090 

Lokalita Podhájí / A 

439/88 Trvalý travní porost 2 516 

Lokalita Podhájí / B 

505/7 Zahrada 2 278 

Lokalita Podhájí / C 

85 Zastavěná plocha a nádvoří 321 

505/4 Zahrada 1 444 

Celkem 1 765 

 

Celková výměra takto vymezeného řešeného území činí 1,1310 ha. 
 
 
V celém území řešeném regulačním plánem (tj. Změnou č.1 RP Vyšný) se v kapitole „j) Podmínky pro 
umístění a prostorové řešení staveb“ doplňuje vysvětlení pojmů „koeficient zastavění pozemku“ a 
„koeficient podlažní plochy“.  
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b) Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 

V řešeném území jsou vymezeny pozemky staveb pro bydlení. 
 
Podmínky pro parcelaci a funkční využití pozemků: 
 

1. Funkční regulace dle ÚP 

tj. funkční využití pozemku v rámci regulativů  ploch s rozdílným využitím  stanovených platným  
územním plánem (ÚPO) města (včetně jeho změn, zde konkrétně změny č.5).  

Využití pozemků v řešeném území je limitováno funkčním využitím těchto ploch vymezených v 
ÚP: 

V zastavěném a zastavitelném území: 

 
Uvedené regulativy funkční plochy stanovené ÚPO města Český Krumlov v území řešeném touto 
změnou RP jsou obsaženy v příloze A) odůvodnění změny RP. 
 
Pro potřeby této změny RP je definován pojem „plocha pro umístění stavby“ = část pozemku určená 
k umístění stavby, vymezená stavebními čarami limitními, viz grafická část. 
  
V lokalitě Starý Vyšný byla vymezena nová plocha pro umístění stavby jednoho rodinného domu. 
Plocha na pozemku p.č. 13/2 ze změny č.1 (původní RP) byla ponechána a zmenšena. 

V lokalitě Novákův kopec došlo k úpravě polohy a rozměrů vymezené plochy pro umístění stavby 
jednoho rodinného domu ze změny č.1 (původní RP). 
V lokalitě Nový Dvůr byla vymezena plocha pro umístění stavby jednoho rodinného domu. 
V lokalitě Podhájí / A byla vymezena jedna plocha pro umístění stavby jednoho rodinného domu 
namísto původních dvou ploch ze změny č.1, z důvodu sloučení původních  pozemků p.č. 493/25 a 
493/88 do jediného pozemku p.č. 493/88. 
V lokalitě Podhájí / B byla vymezena jedna plocha pro umístění stavby jednoho rodinného domu.  
V lokalitě Podhájí / C byla vymezena plocha pro umístění stavby. Ve vymezené ploše lze realizovat 
pouze přístavbu ke stávajícímu rodinnému domu, nelze zde umístit novou samostatně stojící stavbu. 

2. Dopravní napojení  a obslužnost  stavebního pozemku  

Touto změnou RP se nemění podmínky stanovené ve Změně č.1 RP Vyšný. 
 

3. Technická infrastruktura  

Touto změnou RP se nemění podmínky stanovené ve Změně č.1 RP Vyšný 
 

4. Nakládání s odpady a odpadními vodami  

Touto změnou RP se nemění podmínky stanovené ve Změně č.1 RP Vyšný 
 
 

BI Bydlení individuální 

BV Bydlení individuální venkovského typu 
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5. Situování v konkrétní rozvojové ploše  

Staré Vyšný 
Změnou RP je navržen nový stavební pozemek o ploše 838 m2, který vznikne sloučením pozemků 
p.č. 32/4 a částí pozemku p.č. 32/1. Původní RP tyto pozemky ponechal jako zahrady ve vazbě na 
okolní stávající i RP navrženou novou zástavbu. Na tomto pozemku je navržena plocha pro umístění 
stavby jednoho rodinného domu. Vjezd na pozemek a připojení na inženýrské sítě bude ze severu ze 
stávající komunikace. Dále je plocha z původního RP na pozemku p.č. 13/2 zmenšena a tím posunuta 
od hranice mezi pozemky, bude sloužit k dostavbě stávajícího objektu. Všechny pozemky jsou v ploše 
územním plánem určené pro bydlení individuální venkovského typu.  
 
Novákův Kopec 
Změnou RP dojde k úpravě polohy a rozměrů plochy pro umístění stavby jednoho rodinného domu na 
pozemku p.č. 175/1. Posunutím plochy hlouběji do pozemku se zvýší vzdálenost rodinného domu 
(obytných místností) od komunikace, zvětší se vzdálenost od sousedních objektů na pozemku p.č. 
170/4 a zlepší se přístup/vjezd na pozemek ze severní strany. Zvětšení plochy, především její šířky, 
umožní lepší dispoziční řešení, např. s traktem ložnic do zahrady. Hřeben střechy bude převážně 
rovnoběžně s komunikací. Plocha je umístěna mimo ochranné pásmo el. vedení. V původním RP je 
možno na pozemku realizovat jeden rodinný dům, to se změnou RP nemění. Dle územního plánu je 
pozemek v ploše určené pro bydlení individuální. Vjezd na pozemek a připojení na inženýrské sítě 
zůstává ze severu. 
 
Nový Dvůr 
Změnou RP je na pozemku p.č. 556/12 navržena plocha pro umístění stavby jednoho rodinného 
domu. Původní RP zde nenavrhoval žádnou novou zástavbu. Plocha pro umístění rodinného domu je 
umístěna tak, aby jí neprocházel stávající vodovod a kanalizace. Pozemky jsou v ploše uzemním 
plánem určené pro bydlení individuální. Pozemek p.č. 556/12 a část pozemku p.č. 555/1 budou sloužit 
jako nový stavební pozemek, zbytek pozemku p.č. 555/1 podél stávající komunikace bude sloužit jako 
plocha zeleně. Vjezd na pozemek a připojení na inženýrské sítě bude z jihozápadu od stávající 
komunikace. Stávající elektro pilíř pro zřízení přípojky elektřiny je umístěn na pozemku p.č. 558/6. 
 
Přes plochu pro umístění stavby na pozemku p.č. 556/12 prochází odtoková čára uvedená ve „Studii 
odtokových poměrů Český Krumlov“, zpracovanou VRV a.s. v dubnu 2017. Do současné doby přes 
řešenou lokalitu voda netekla. Stavbu v záplavovém území lze umístit, bude-li ochráněna před 
zaplavením, a to min. výškou úrovně podlahy obytného podlaží 0,5 m nad max hladinou vody 
stanovenou Studií odtokových poměrů. Pro další stupně projektové dokumentace je potřeba vyjádření 
správce povodí. 
 
Podhájí / A 
V době zpracování původního RP se v řešeném území nacházely dva pozemky p.č. 493/25 a 493/88, 
jež byly oba RP určeny k umístění rodinného domu. V současné době jsou pozemky sloučeny do 
jediného pozemku p.č. 493/88. Změnou RP je tedy navržen nový stavební pozemek o výměře 2517 
m2 s jednou plochou pro umístění stavby rodinného domu namísto původně dvou rodinných domů. 
Plocha pro novou stavbu je umístěna s ohledem na ochranné pásmo lesa a záplavové území 
Vyšenského potoka. Příjezd k pozemku bude po nové komunikaci na pozemku p.č. 493/73 z jihu, 
stejně tak nové přípojky inženýrských sítí. Pozemek je v ploše dle územního plánu určené pro bydlení 
individuální.  
 
Přes plochu pro umístění stavby na pozemku p.č. 493/88 prochází záplavové území Q100 uvedené ve 
„Studii odtokových poměrů v povodí Vyšenského potoka“, zpracovanou VRV a.s. v září 2016. Do 
současné doby přes řešenou lokalitu voda netekla. Stavbu v záplavovém území lze umístit, bude-li 
ochráněna před zaplavením, a to min. výškou úrovně podlahy obytného podlaží 0,5 m nad max 
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hladinou vody stanovenou Studií odtokových poměrů. Pro další stupně projektové dokumentace je 
potřeba vyjádření správce povodí. 
 
 
Podhájí / B 
Změnou RP vznikne nový stavební pozemek o výměře 746 m2 oddělením ze stávajícího pozemku p.č. 
505/7. V současnosti celý pozemek p.č. 505/7 slouží jako zahrada pro stávající rodinný dům čp. 84, 
po oddělení nového pozemku zbyde stávajícímu rodinnému domu 1532 m2 zahrady. Plocha pro 
umístění stavby jednoho rodinného domu je navržena pouze na novém stavebním pozemku, na 
zbytku pozemku p.č. 505/7 se nová zástavba neuvažuje.  Vjezd na pozemek a připojení na inženýrské 
sítě bude ze severu ze stávající komunikace. Stávající elektro pilíř pro zřízení přípojky elektřiny je 
umístěn na pozemku p.č. 505/7. Pozemek je v ploše dle územního plánu určené pro bydlení 
individuální.  
 
Přes plochu pro umístění stavby na pozemku p.č. 505/7 prochází záplavové území Q100 uvedené ve 
„Studii odtokových poměrů Český Krumlov“, zpracovanou VRV a.s. v dubnu 2017. Do současné doby 
přes řešenou lokalitu voda netekla. Stavbu v záplavovém území lze umístit, bude-li ochráněna před 
zaplavením, a to min. výškou úrovně podlahy obytného podlaží 0,5 m nad max hladinou vody 
stanovenou Studií odtokových poměrů. Pro další stupně projektové dokumentace je potřeba vyjádření 
správce povodí a správce toku (Lesy ČR) 
 
Podhájí / C 
Změna RP umožní ke stávajícímu rodinnému domu na pozemku p.č. 85 realizovat 
přístavbu  v souladu s projektovou dokumentací předloženou Stavebnímu úřadu v Českém Krumlově 
a je součástí žádosti o stavební povolení. Na pozemku p.č. 505/4, který v současnosti slouží jako 
zahrada ke stávajícímu rodinnému domu, je vymezena nová plocha pro umístění stavby, v této ploše 
lze realizovat pouze přístavbu ke stávajícímu rodinnému domu, nelze umístit novou samostatně stojící 
stavbu. Technické připojení bude řešeno dle současného připojení stávajícího rodinného domu. 
Pozemek je v ploše dle územního plánu určené pro bydlení individuální. 
 
V každé z řešených lokalit lze postavil maximálně jeden nový samostatně stojící objekt pro 

individuální bydlení, vyjma lokality Podhájí / C, kde lze realizovat pouze přístavbu ke 

stávajícímu rodinnému domu. V lokalitě Staré Vyšný je dále možné doplnit přístavbu ke 

stávajícímu objektu na pozemku p.č. 13/2.  

 

c) Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání 

staveb veřejné infrastruktury 

Touto změnou RP se neřeší pozemky pro stavby veřejné infrastruktury, tj. nemění se podmínky 
stanovené ve Změně č.1 RP Vyšný. 
 

d) Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 

 Touto změnou RP se nemění podmínky stanovené ve Změně č.1 RP Vyšný. 
 

e) Podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 

Touto změnou RP se nemění podmínky stanovené ve Změně č.1 RP Vyšný. 
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f) Podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu 

Touto změnou RP se nemění se podmínky stanovené ve Změně č.1 RP Vyšný pro ochranu veřejného 
zdraví. Pro požární ochranu nebyly  stanoveny podmínky zvláštní ochrany.  
 

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 

státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením katastrálních 

území a parcelních čísel pozemků dotčených vymezením 

Touto změnou RP nejsou  vymezeny žádné  veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, 
stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ani pozemky pro asanaci, pro něž lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
 

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, 

pro které lze uplatnit předkupní právo 

Touto změnou RP nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby či veřejně prospěšný opatření, 
pro které lze uplatnit předkupní právo.  
 

i) Výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje 

Tato změna RP nenahrazuje žádná územní rozhodnutí. 

 

j) Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou 
zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických 
a architektonických podmínek pro zpracování projektové 
dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu  

Touto změnou RP se nemění se podmínky stanovené ve Změně č.1 RP Vyšný. 
Odstavné a parkovací plochy pro osobni automobily budou zřízeny na vlastním pozemku rodinného  
domu. Ostatní umístění vedlejších a doplňkových staveb na pozemku je doporučeno soustředit blíže 
k obytnému objektu, aby tvořily jeden kompaktní celek. Objekt bude umístěn svým nástupním 
podlažím buďto na stávajícím terénu nebo je možnost zapustit nástupní podlaží na úroveň výšky 
přilehle místní komunikace, neplatí pro stavby v záplavovém území. 

 

Plošná a prostorová regulace  

- způsob zastavění pozemku: - určuje druh stavby ve vztahu k možnosti zastavění pozemku 

I – IZOLOVANÁ - stavba je ze všech stran volná, od souseda odstavená  

O – ORGANICKÁ - platí pro dostavby selských usedlosti navržena na základě původních 
parcelaci 
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- maximální počet podlaží: 
podlaží je část budovy vymezená dvěma po sobě následujícími úrovněmi horního povrchu 
nosných částí stropních konstrukcí. 

I+P – počet obytných podlaží a  podkroví 

II+P – počet obytných podlaží a podkroví 
  
 

-      koeficient zastavění pozemku:      
       udává maximální procentní podíl zastavění plochy objektu k celkové ploše pozemku. Tj. poměr 

mezi součtem výměr zastavěných ploch na pozemku k výměře tohoto pozemku.  
 
-      koeficient podlažní plochy:        
       vyjadřuje maximální poměr součtu všech podlažních ploch k celkové ploše pozemku. Tj. poměr 

součtu hrubých podlažních ploch všech hlavních budov na pozemku k ploše tohoto pozemku. 
(Hrubá podlažní plocha = součet ploch daných vnějšími rozměry stavby v jednotlivých 
nadzemních podlažích a započitatelných ploch podkroví. Započitatelné podkroví = plocha 
přístupného prostoru o světlé výšce min. 1,7 m alespoň v jednom místě, stavebně upravená 
k účelům využití.) 

 
Ostatní plošné a prostorové regulativy stanovené ve Změně č.1 RP Vyšný jsou platné i pro tuto změnu 
RP.



změna Změny č.1 RP Vyšný, v lokalitách Staré Vyšný, Novákův kopec, Nový Dvůr, Podhájí 

15 
 

Parcela č. Počet nově 
navržených 

budov 

Popis/funkční využití Regulace 

Staré Vyšný 

32/4, 32/1 
a 13/2 

MAX 1 plus 
dostavba ke 
stávajícímu 
objektu na 

pozemku p.č. 
13/2 

Doplnění území o novou 
zástavbu – bydlení 

individuální venkovského 
typu 

Počet podlaží: II+P  
Způsob zastřešení: šikmá střecha – sedlová, 
valbová 
Koeficient zastavění pozemku: 31,0% 
Koeficient podlažní plochy: 0,7  
Stavební čáry: ano 
Uliční čáry: ne 

Novákův kopec 

Část 175/1 MAX 1 Doplnění území o novou 
zástavbu – bydlení 

individuální  

Počet podlaží: I+P 
Způsob zastřešení: šikmá střecha – sedlová, 
valbová, polovalbová 
Koeficient zastavění pozemku: 15,0% 
Koeficient podlažní plochy: 0,3  
Stavební čáry: ano 
Uliční čáry: ne 

Nový Dvůr 

556/12 a 
555/1 

MAX 1 Doplnění území o novou 
zástavbu – bydlení 

individuální 

Počet podlaží: I+P 
Způsob zastřešení: šikmá střecha – sedlová, 
valbová, polovalbová 
Koeficient zastavění pozemku: 30,0% 
Koeficient podlažní plochy: 0,5  
Stavební čáry: ano 
Uliční čáry: ne 

Podhájí / A 

493/88 MAX 1 Doplnění území o novou 
zástavbu – bydlení 

individuální 

Počet podlaží: I+P 
Způsob zastřešení: šikmá střecha – sedlová, 
valbová, polovalbová 
Koeficient zastavění pozemku: 15,0% 
Koeficient podlažní plochy: 0,2  
Stavební čáry: ano 
Uliční čáry: ne 

Podhájí / B 

Část 505/7 MAX 1 Doplnění území o novou 
zástavbu – bydlení 

individuální 

Počet podlaží: I+P 
Způsob zastřešení: šikmá střecha – sedlová, 
valbová, polovalbová 
Koeficient zastavění pozemku: 20,0% 
Koeficient podlažní plochy: 0,4  
Stavební čáry: ano 
Uliční čáry: ne 

Podhájí / C 

85 a 505/4 Lze realizovat 
pouze 

přístavbu ke 
stávajícímu 
rodinnému 

domu 

Doplnění území o novou 
zástavbu – bydlení 

individuální 

Počet podlaží: I+P 
Způsob zastřešení: šikmá střecha – sedlová, 
valbová, polovalbová 
Koeficient zastavění pozemku: 25,0% 
Koeficient podlažní plochy: 0,2  
Stavební čáry: ano 
Uliční čáry: ne 
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k) Údaje o počtu listů změny regulačního plánu a počtu výkresů 

grafické části 

Změna RP (výroková část) je zpracována v tomto rozsahu:  

Textová a tabulková část         7 stran   
Grafická část: 
o 1A   HLAVNÍ VÝKRES – lokalita STARÝ VYŠNÝ     1:1 000 
o 1B   HLAVNÍ VÝKRES – lokalita NOVÁKŮV KOPEC     1:1 000 
o 1C   HLAVNÍ VÝKRES – lokalita NOVÝ DVŮR      1:1 000 
o 1D   HLAVNÍ VÝKRES – lokalita PODHÁJÍ / A      1:1 000 
o 1E   HLAVNÍ VÝKRES – lokalita PODHÁJÍ / B a C     1:1 000 

 
Odůvodnění změny RP je zpracováno v tomto rozsahu:  

Textová a tabulková část         DOPLNIT   
Grafická část: 
o 2A   KOORDINAČNÍ VÝKRES – lokalita STARÝ VYŠNÝ    1:1 000 
o 2B   KOORDINAČNÍ VÝKRES – lokalita NOVÁKŮV KOPEC    1:1 000 
o 2C   KOORDINAČNÍ VÝKRES – lokalita NOVÝ DVŮR     1:1 000 
o 2D   KOORDINAČNÍ VÝKRES – lokalita PODHÁJÍ / A     1:1 000 
o 2E   KOORDINAČNÍ VÝKRES – lokalita PODHÁJÍ / B a C    1:1 000 
o 3A   VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF – lokalita STARÉ VYŠNÝ  1:1 000 
o 3B   VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF – lokalita NOVÁKŮV KOPEC 1:1 000 
o 3C   VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF – lokalita NOVÝ DVŮR  1:1 000 
o 3D   VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF – lokalita PODHÁJÍ / A  1:1 000 
o 3E   VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF – lokalita PODHÁJÍ / B a C 1:1 000 
o 4     VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ       1:10 000 

 
Přílohy                2 strany   
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ODŮVODNĚNÍ 
 

a) Údaje o způsobu pořízení změny regulačního plánu 

Datum Bude doplněno pořizovatelem 

  

  

  

  

  

 

b) Vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska 

širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu změny 

regulačního plánu s územním plánem 

Touto změnou RP dochází pouze k dílčím úpravám řešení v rámci ploch pro bydlení, dílčí změny jsou 
v souladu s územním plánem města Český Krumlov. Jednotlivé změny nemají vliv na změnu širších 
vztahů. 
 

c) Zdůvodnění navržené koncepce řešení 

Změna RP plně respektuje koncepci řešení území stanovenou Změnou č.1 RP Vyšný. Návrh zástavby 
všech lokalit dotčené touto změnou vychází a doplňuje zástavbu stávající. Navrhovaná zástavba všech 
lokalit nezasahuje mimo hranice zastavěného území obce. 
 
Změna v lokalitě Starý Vyšný umožní majitelům všech tří pozemků p.č. 13/2, 32/1 a 32/4 výstavbu 
nového rodinného domu, který doplní stávající rozptýlenou zástavbu a lépe vymezí uliční prostor. Dále je 
plocha z původního RP na pozemku p.č. 13/2 zmenšena a tím posunuta od hranice mezi pozemky, zvětší 
se tak odstupová vzdálenost mezi objekty. 
 
Změnou polohy plochy pro umístění stavby v lokalitě Novákův kopec se zvýší vzdálenost rodinného 
domu (obytných místností) od komunikace z 2,5m ze změny č.1 (původní RP) na 4,5m, to je příznivější 
z hlediska hluku a pohody bydlení. V budoucnu také může dojít k rozšíření stávající úzké komunikace 
(cca 4m) a tím přiblížení komunikace k domu. Dále posunutím plochy jižním směrem se zvětší vzdálenost  
od sousedních objektů na pozemku p.č. 170/4 a zlepší se přístup/vjezd na pozemek ze severní strany, 
což umožní umístit parkování či garáž na severní straně domu. Také je zvětšena šíře plochy z původních 
8,5m na 13m. Toto rozšíření umožní lepší dispoziční řešení, např. s traktem ložnic na klidnější stranu do 
zahrady. Vlastník pozemku má k dispozici celý pozemek 175/1 o výměře 3 262 m2, což umožňuje 
celkový posun rodinného domu hlouběji do zahrady. Objekt bude osazen delší stranou rovnoběžně 
s komunikací. Min 2/3 délky hřebene střechy budou rovnoběžně s komunikací. Max 1/3 hřebene může být 
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kolmo na komunikaci, to umožní případně realizovat objekt o půdorysu písmene L nebo T s delší stranou 
při komunikaci. 
 
Změna v lokalitě Nový Dvůr umožní oproti původnímu RP výstavbu jednoho rodinného domu, který 
doplní historickou i novou rozptýlenou zástavbu 
 
Změna v lokalitě Podhájí / A umožní výstavbu pouze jednoho rodinného domu namísto dvou z původního 
RP, z důvodu sloučení pozemků do jediného pozemku p.č. 493/88. 
 
Změna v lokalitě Podhájí / B umožňuje ze stávající zahrady k domu čp. 84 vydělit nový stavební pozemek 
pro výstavbu jednoho rodinného domu.  
 
Změna v lokalitě Podhájí / C umožní realizovat přístavbu ke stávajícímu rodinnému domu. Nelze zde 
postavit nový samostatně stojící rodinný dům. 
 

d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa 

Metodika zpracování zůstává stejná, jako ve Změně č.1 RP Vyšný 
 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF: 

 Řešené území  změny RP se dotýká následujících BPEJ: 
8.37.16 
8.37.46 
8.73.13 

 
Příklad kódu BPEJ 
8.37.16   klimatický region 
8.37.16   hlavní půdní jednotka 
8.37.16   číselná kombinace skeletovitosti a expozice půdy  
 
Klimatický region:  

Kód regionu       8 
Symbol regionu                 MCH 
Charakteristika regionu                 mírně chladný, vlhký 
Pravděpodobnost suchých vegetační období  0 - 5 
Vláhová jistota      10 
Průměr ročních teplot v °C     5 - 6 
Průměrný roční úhrn srážek v mm               700 - 800 
Souhrn teplot      2000 – 2200 
 
Hlavní půdní jednotky: 

HPJ 37 

mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v hloubce 
30 cm silně kamenité až pevná hornina; výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí) 

HPJ 73 
oglejené půdy bažin a glejové půdy svahových poloh, středně těžké až velmi až velmi těžké, zamokřelé a 
s výskytem svahových pramenišť, i po odvodnění vhodně jen pro louky 
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Kombinační číslo 
16 - sklonitost 3 - 7° mírný svah 

- rovina 0 -1° expozice všesměrná 
- půda středně skeletovitá 
- půda mělká 30cm 
 
 

       46        - sklonitost 7 -12°  střední svah 
                   - expozice jih ( JZ – JV ) 
                   - půda středně skeletovitá 
 - půda mělká až hluboká 30 – 60 cm 
 
 
 

 13       - sklonitost 3 - 7° mírný svah 
- expozice jih (JZ – JV) 
- půda středně skeletovitá 
- půda středně hluboká až hluboká 30 – 60 cm 

                                                                                                                         
Změna RP řeší dostavbu jednotlivých lokalit umístěním rodinných domů.  
 

Vlastní  rozvojové plochy změny RP – viz samostatná tabulka.   

Katastrální území: Vyšný  Název části obce: 
Vyšný 

název 
lokality 

způsob využití 
plochy 

C
e
lk

o
vý

 z
á
b
o
r 

Z
P

F
 (

h
a
) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

Zábor ZPF podle 
tříd ochrany (ha) 

Investice do půdy 
(ha) 

  

o
rn

á
 p

ů
d
a

 

ch
m

e
ln

ic
e

 

vi
n
ic

e
 

za
h
ra

d
y 

o
vo

cn
é
 

sa
d
y 

tr
va

lé
 

tr
a
vn

í 
p
o
ro

st
y 

I. II. III. IV. V.  
 

Staré Vyšný PLOCHY 
BYDLENÍ- 

INDIVIDUÁLNÍ 0
,0

93
8    

0
,0

9
3
8

       

0
,0

9
3
8

  

Novákův 
kopec 

PLOCHY 
BYDLENÍ- 

INDIVIDUÁLNÍ 0
,1

98
7 

0
,1

9
8
7

          

0
,1

9
8
7

  

Nový Dvůr PLOCHY 
BYDLENÍ- 

INDIVIDUÁLNÍ 0
,0

61
6 

0
,0

6
1
6

          

0
,0

6
1
6

  

Podhájí / A 
  

PLOCHY 
BYDLENÍ- 

INDIVIDUÁLNÍ 0
,2

51
7      

0
,2

5
1
7

     

0
,2

5
1
7

  

Podhájí / B PLOCHY 
BYDLENÍ- 

INDIVIDUÁLNÍ 0
,0

74
6    

0
,0

7
4
6

       

0
,0

7
4
6
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Podhájí / C PLOCHY 
BYDLENÍ- 

INDIVIDUÁLNÍ 

0
,1

44
4    

0
,1

4
4
4

       

0
,1

4
4
4

  

PLOCHY BYDLENÍ 
CELKEM / ZÁBOR ZPF 
CELKEM 

0
,8

2
4
8 

0
,2

6
0
3

   

0
,3

1
2
8

  

0
,2

5
1
7

     

0
,8

2
4
8

  

 
 
Do V třídy ochrany zemědělské půdy jsou zahrnuty půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd 
mělkých, velmi svažitých, hydromorfních až kamenitých a erozně nejvíc ohrožených. Většinou jde 
o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější 
nezemědělské využití.  
 
Veškerá navrhovaná zástavba je navržena na plochách V. stupně ochrany.  
 

 Objekty zemědělské prvovýroby v řešeném území nejsou.  

 Řešené území se nedostává do kolize s plochami, které jsou dotčeny pozemkovými úpravami. 
 

Zdůvodnění předloženého návrhu: 
 
Řešení navrhuje doplnění stávající zástavby městské části Vyšný - Český Krumlov, která byla v minulosti 
založena tak, že kolem jeho hlavního jádra byla situována na půdy převážně V. třídy ochrany. Tím 
nedochází k zástavbě kvalitních zemědělských půd, ale půd V třídy ochrany, u kterých je efektivnější 
nezemědělské využití. Veškerá dostavba navržená v rámci změny RP leží v návaznosti na zastavěné 
popř. zastavitelné území. Výstavba je navržena tak, aby využila pozemky v návaznosti na stávající 
výstavbu a stávající místní komunikace, kde intenzivní zemědělská činnost je podstatně omezena. 
Nebude narušena organizace nezastavěného ZPF, hydrogeologické a odtokové poměry v území 
v souladu se základními ustanoveními zákona 334 / 1992 Sb. o ochraně ZPF.  
 
Předložený návrh je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější. 
 
 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení změny RP na pozemky určené 
k plnění funkce lesa: 
 
Návrhem změny regulačního plánu Vyšný nedochází k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 

e) Vyhodnocení souladu návrhu změny RP s cíli a úkoly územního 

plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 

urbanistických hodnot v území; s požadavky stavebního zákona a 

jeho prováděcích předpisů 

Dle SoD, čl. II. odst.4: Zhotovitel vypracuje textovou a grafickou část v rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění. 

Zhotovitel dále zpracuje kapitoly vyplývající z § 68 odst. 4 písm. a), b), c) a odst. 5 

stavebního zákona a tyto do textové části doplní.  
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Což pochopitelně neznamená, že pořizovatel posléze neprovede jemu zákonem uložené posouzení dle § 

68 odst.4 SZ) 
 

f) Vyhodnocení souladu změny RP s požadavky zvláštních právních 

předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

Bude doplněno pořizovatelem. 
 

g) Rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek uplatněných k 

návrhu změny RP   

Bude doplněno pořizovatelem. 
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Poučení:  
Proti změně Změny č.1 RP Vyšný, v lokalitách Steré Vyšný, Novákův kopec, Nový Dvůr a Podhájí, 
vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). 

 
 

Účinnost: 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce (§ 173 
odst.2 správního řádu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ................................................                                    ....................................................... 
              Mgr. Dalibor Carda                                                     Ing. Josef Hermann 
                 starosta města                                                           místostarosta města 
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h) Přílohy 

Příloha A  
 

Regulativy funkčních ploch stanovených ÚPO Český Krumlov v území 
řešeném  změnou RP  

 
 
Bydlení individuální   BI  

Přípustné využití:  
Hlavní funkce: 
- bydlení v rodinných  domech (izolovaných, dvojdomech,  …), 
- oplocené zahrady u domů s funkcí okrasnou,  rekreační  nebo užitkovou, 
- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci, 
- dětská hřiště. 
Individuální rodinné domy,  izolované, dvojdomy, ... o max. 2 nadzemních  podlažích s využitelným 
podkrovím. U novostaveb je podmínkou garáž v objektu nebo na vlastním pozemku. 

Doplňující funkce: 
- maloobchodní a stravovací služby, 
- drobná ubytovací zařízení (penziony), 
- drobné lokální služby obyvatelům, 
- menší zařízení sociálních služeb, 
- školská zařízení, 
- zdravotní zařízení (ordinace), 
- menší sportovní relaxační zařízení, 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 
- nezbytná technická vybavenost, 

Podmínky: 
- přípustná zařízení a služby jsou lokálního významu, 
- parkování a garážování automobilů musí být zajištěno na vlastním pozemku, pro lokální obslužná 

zařízení je v případě nutnosti možné zajistit parkování na pozemcích k tomuto účelu určených a 
prověřených z hlediska vlivu na okolí. 

 
Nepřípustné využití: 

- všechny druhy činností, které hlukem, prachem, exhalacemi  nebo organolepticky narušují  
prostředí (i druhotně např. zvýšenou nákladní dopravou, prašností apod.), 

- rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), 
- zejména výrobní a skladovací činnosti (umísťování staveb pro výrobu, skladování a 

velkoobchod), 
- dopravní terminály a centra dopravních služeb, záchytná parkoviště, plochy řadových nebo 

hromadných garáží. 
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Bydlení individuální venkovského typu BV  

Přípustné využití:  
Hlavní funkce: 
- bydlení v rodinných  domech (klasického venkovského typu),  
- oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, případně okrasnou,   
- veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci, 
- dětská hřiště. 
Individuální rodinné  domy klasického venkovského typu ... o 1 nadzemním podlaží s využitelným 
podkrovím a případně s hospodářským zázemím. Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude 
řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby. U novostaveb je podmínkou garáž v objektu nebo na 
vlastním pozemku. 

Doplňující funkce: 
- stavby pro drobné chovatelství a pěstitelství pro vlastní potřebu,  
- maloobchodní a stravovací zařízení 
- drobné lokální služby obyvatelům, 
- drobná ubytovací zařízení (penziony), 
- menší zařízení sociálních služeb, 
- školská zařízení, 
- zdravotní zařízení (ordinace), 
- menší sportovní relaxační zařízení, 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 
- nezbytná technická vybavenost, 

Podmínky: 
- přípustná zařízení a služby jsou lokálního významu, 
- parkování a garážování automobilů musí být zajištěno na vlastním pozemku, pro lokální obslužná 

zařízení je v případě nutnosti možné zajistit parkování na pozemcích k tomuto účelu určených a 
prověřených z hlediska vlivu na okolí. 

 
Nepřípustné využití: 

- všechny druhy činností, které hlukem, prachem, exhalacemi  nebo organolepticky narušují  
pozemky obytných staveb souseda nebo veřejná prostranství (i druhotně např. zvýšenou nákladní 
dopravou, prašností apod.), 

- rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu,  
- výrobní a skladovací činnosti (umísťování staveb pro výrobu, skladování a velkoobchod), 
- dopravní terminály a centra dopravních služeb, záchytná parkoviště, plochy řadových nebo 

hromadných garáží. 
 


