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Změna  č.20  ÚPO  Český  Krumlov  je  zpracována  ve  formě  vydání  doplňujícího  textu  k 
jednotlivým změnou dotčeným kapitolám původního textu, případně formou nových kapitol 
doplňujících  textovou  část  čistopisu  územního  plánu  Český  Krumlov  z r.  2006.  Označení kapitol 
proto odpovídá původnímu textu. Každá kapitola uvedená v následujícím textu změny č. 20 je pojata 
jako dodatek, resp. změna stejně označené kapitoly původní. Kapitoly nebo jejich části, které nebylo 
třeba v rámci provedení požadované změny upravovat, zůstávají platné v původním znění a nejsou v 
této textové části změny č. 20 zahrnuty. Z toho důvodu není značení kapitol v tomto textu souvislé: 
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a.  VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ OBCE  
Kapitola se doplňuje o údaje: 
Č.20 – Český Krumlov, Staré Vyšný ) poz.p.č. 60/7, k.ú. Vyšný)  
 
Lokalita pro změnu funkční plochy je vymezena na severní části pozemku č. 60/7 k.ú. Vyšný.  
Poloha lokality je patrná na přiloženém schématu: 
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b.  ZÁKLADNÍ P ŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANY 
PŘÍRODNÍCH, CIVILIZA ČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 

 

b.04  PŘÍRODNÍ PODMÍNKY, OCHRANA P ŘÍRODY 
b.04.2  Ochrana krajiny a přírody 
 

b.04.2.3 Zvláště chráněná území 
Kapitola se doplňuje o odstavec: 
Lokalita se nachází v chráněné krajinné oblasti Blanský les se stupněm ochrany III. Výstavba se bude 
řídit regulativy CHKO Blanský les. Řešené území nezasahuje do NPR Vyšenské kopce ani do PP Výří 
Vrch. 
 
 
 
c.  NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

c.01  URBANISTICKÉ PŘEDPOKLADY 
c.01. 6 Kompoziční vztahy 
Kapitola se doplňuje o odstavce: 
Změna č. 20 vymezuje v přímé návaznosti na zastavěné území lokality Staré Vyšný tři funkční plochy. 
Plocha „PZ – Vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně – lokální park“, „RH2 – Rekreace 
hromadná specifická – agroturistické centrum Vyšný“, a plocha „ZZ – zeleň – zahrady a sady“. Přístup 
na vymezené plochy bude ze stávajících komunikací.  
Záměr výstavby centra agroturistických aktivit s ubytováním musí respektovat podmínky výstavby 
CHKO Blanský les a hodnoty krajinného rázu (viz kap. B04.2) 
 
 

c.02  Prostorové uspořádání a organizace území 
Kapitola se doplňuje o odstavce: 
Změna č. 20: Záměr výstavby centra agroturistických aktivit s ubytováním, letní restaurací, se stavbou 
pro chov domácího zvířectva a sportovním zázemím na části pozemku p.č. 60/7, k.ú. Vyšný vymezuje 
novou zastavitelnou plochu „RH2 – Rekreace hromadná specifická – agroturistické centrum Vyšný“. 
Podmínky pro využití pozemku jsou stanoveny v rámci regulativů plochy pro hromadnou rekreaci RH.2. 
Pozemek je přístupný po obecní komunikaci, nachází se v těsné blízkosti urbanizované zástavby, řešená 
plocha tedy navazuje na urbanistickou koncepci lokality Staré Vyšný. 
Dále vymezuje plochu „PZ – Vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně – lokální park“, na které 
se nachází stávající dětské hřiště a přirozené centrum lokality Staré vyšný. 
Dále vymezuje plochu „ZZ – zeleň – zahrady a sady“, která vytváří přechod od nově navržené 
zastavitelné plochy k nezastavitelnému území obce.  
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d.  NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNK ČNÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH 
VYUŽITÍ 

 

d.03  CESTOVNÍ RUCH, REKREACE, SPORT 
 
d.03.4  Návrhy v oblasti cestovního ruchu, rekreace a sportu 
Kapitola se doplňuje o odstavec: 
Změnou č.20 – Staré Vyšný – je vymezena plocha „RH2 – Rekreace hromadná specifická – 
agroturistické centrum Vyšný“ – plocha pro pro realizaci centra agroturistických aktivit s ubytováním, 
letní restaurací, se stavbou pro chov domácího zvířectva a sportovní zázemí. Podmínky využití plochy 
jsou definovány v kapitole d.08.1. Záměr podporuje pěší a cykloturistiku, využívá blízkosti naučné 
stezky z Nových Dobrkovic přes Vyšenské kopce, a blízkosti cyklotras. 
 
 

d.08  VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPO ŘÁDÁNÍ – REGULATIVY FUNK ČNÍHO 
VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 
Přehled ploch podle funkčního využití a kódu jejich regulativů: 
 
Kapitola se doplňuje o řádek: 

PZ - Vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně – lokální park  [zm20] 
RH.2  - Rekreace hromadná specifická – Staré Vyšný    [zm20] 
ZZ - Zeleň specifická – zahrady a sady, agroturistické centrum Vyšný   [zm20] 
 

 
 
 
d.08.1 Regulativy pro zastavěné a zastavitelné území 
Kapitola se doplňuje o odstavce: 
 
 
Změna č.20: 
Vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně – lokální park PZ 
Hlavní využití:  

- plochy veřejných prostranství zahrnuté do kostry systému veřejné sídelní zeleně zřizované 
nebo užívané ve veřejném zájmu, lokální park 

Přípustné využití:  
- plochy veřejné zeleně osazované původními druhy domácích dřevin (nebo i druhy 

introdukovanými – pokud nejsou součástí chráněného území přírody), případně zahradními 
formami a odrůdami vegetace  

- plochy relaxace v přírodním prostředí sídla 
- říční lázně - úprava vybraného úseku břehové linie pro vstup do řeky 
- plošně a objemově omezená možnost výstavby objektu charakteru občanské vybavenosti (viz 

podmínky) 
- mobiliář pro relaxaci a další prvky zahradní architektury 
- rekreační sportovní zařízení 
- dětská hřiště 
- zpevnění chodníků a cest  
- související liniová technická a dopravní infrastruktura 

Podmínky:  
- zpevňování ploch je možné v souvislosti s přípustným využitím a pro cesty sloužící údržbě 

zeleně 
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- v lokalitě musí být vymezeny plochy pro soustředění nádob sběru tříděného nebo směsného 
odpadu  

- oplocování je vzhledem k veřejnému významu ploch možné pouze u ploch (parků) s časovou 
regulací návštěvnosti 

- záměr plošně a objemově omezené výstavby objektu charakteru občanské vybavenosti (stánek, 
kiosek, pavilon, …zpravidla sezónní nebo dočasná stavba) musí být ve fázi náčrtu objemového 
řešení projednán a odsouhlasen místně příslušným úřadem územního plánování a architektem 
města. Objemové řešení a funkční využití musí vhodně reagovat a navázat na kontext a 
charakter prostředí 

- inženýrské sítě mohou být vedeny přes tyto plochy jen v případě, že jiné řešení není možné, 
trasování se pak musí podřídit zachování stávajících porostů a musí umožnit nové zapojené 
výsadby 

Nepřípustné využití:  
- všechny činnosti, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím nebo jsou 

v rozporu se stabilizací přírodní složky v zastavěném území 
- objekty a areály, které v důsledku provozovaných činností způsobují překročení stanovených 

limitů zatížení okolí hlukem, prachem, nebo zatěžují okolí exhalacemi, organoleptickým 
pachem, apod. – a to i druhotně např. zvýšením dopravní zátěže 

Prostorové uspořádání:  
- ve veřejném prostranství je možné situovat výtvarné prvky a drobnou architekturu v souvislosti 

s úpravou a využitím parteru. Uspořádání veřejných prostranství může být zpřesněno v rámci 
příslušných správních řízení. 

 
 
 
Změna č.20: 
Rekreace hromadná specifická – Staré Vyšný RH.2 
Přípustné využití:  

Hlavní funkce: 
- agroturistický areál 

 
Doplňující funkce: 
- drobné chovatelství a pěstitelství pro potřebu agroturistického centra 
- oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, relaxační; doplňkové stavby 
- ubytovaní, stravování 
- sport a relaxace (nepřekračující hlukovou zátěž), fitcentra 
- související technická infrastruktura  
- parkoviště pro uživatele areálu 

 
Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby; 
domy klasického venkovského typu s hospodářským zázemím. Stavby musí architektonickým 
členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zastavění, formou zastřešení (výškou římsy 
a hřebene) respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko, kontext a charakter původní 
venkovské zástavby. 
Vybavení veřejného prostoru: mobiliář pro relaxaci, dětská hřiště 
 

Podmínky: 
- parkování vozidel návštěvníků občanské vybavenosti dle přípustného využití musí být zajištěno 

vždy na pozemku provozovny  
- v lokalitě musí být vymezeny plochy pro soustředění nádob sběru tříděného nebo směsného 

odpadu 
- stavebník, resp. vlastník stavby je povinen zajistit výsadbu doprovodné a izolační zeleně v 

souladu s režimem CHKO 
Nepřípustné využití: 

- stavby a aktivity, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím  
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- stavby a aktivity, které v důsledku provozovaných činností způsobují překročení stanovených 
limitů zatížení okolí hlukem, prachem, nebo zatěžují okolí exhalacemi, apod. – a to i druhotně 
např. zvýšením dopravní zátěže (stavby pro výrobu, skladování, velkoobchod, apod.), 

- výroba solární energie 
 
 
 
změna č.20: 
Zeleň specifická – zahrady a sady, agroturistické centrum Vyšný       ZZ  
Hlavní využití:  

- plochy soukromé nebo vyhrazené zeleně (zahrad a sadů) – stabilizace ploch zeleně 
Přípustné využití:  

- vybavení zahrady mobiliářem pro relaxaci a údržbu zahrady (nepodsklepený sklad nářadí o 
zastavěné ploše do 4m2) 

- související liniové technické sítě 
 

Podmíněně přípustné využití:  
- zpevňování ploch je možné jen pro pěší cesty a cesty sloužící údržbě zeleně 
- stavebník, resp. vlastník stavby je povinen zajistit výsadbu střední a vysoké doprovodné zeleně 

Nepřípustné využití:  
- využití, které nesouvisí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím nebo je v rozporu se 

stabilizací přírodní složky  
- výroba solární energie 

Prostorové uspořádání: 
Plochy zahrad a sadů jsou nezastavitelné – kromě případů uvedených v přípustném využití a ve 
stanovených podmínkách. Sady a zahrady jsou oplotitelné, oplocení bude v souladu s podmínkami 
výstavby CHKO Blanský les. 
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g.  NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, OBČANSKÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 
A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 
 

g.01  DOPRAVA 
g.01.3  Silniční doprava  
 
g.01.3.5.9 Vyšný, Vyšenské kopce a cvičiště 
Kapitola se doplňuje o odstavec: 
Změna č. 20 (Staré Vyšný): pozemek p.č.60/7 k.ú.Vyšný je přístupný po obecní komunikaci, 
komunikace se nachází podél celé severní hranice pozemku. 
Podmínky připojení budou řešeny konkrétně v rámci územního a stavebního řízení konkrétního záměru, 
a dle platné legislativy. 
 
 

g.02   VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
Kapitola se doplňuje o odstavec: 

změna č.20  – oblast Vyšný je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem 
vody je prameniště Blanský les severně nad osadou Vyšný pod Kletí. Pro budoucí zasobování zástavby 
v lokalitě Staré Vyšný vodou je uvažováno využití stávající rozvodné sítě, případně vodou z vrtu, který 
se nachází na řešeném pozemku. Podmínky připojení budou řešeny konkrétně v rámci územního a 
stavebního řízení konkrétního záměru, a dle platné legislativy. 

Celková koncepce zásobování města pitnou vodou není změnou č. 20 dotčena. 
 
 
 
 
 
g.02.2 Odkanalizování a čištění odpadních vod 
g.02.2.4 Odkanalizování místních částí 
 
Kapitola se doplňuje o odstavec: 
Změna č. 20 (staré Vyšný) - V lokalitě je k dispozici síť splaškové kanalizace, pro odvod splaškových 
vod je uvažováno s napojením na stávající kanalizační řad východně od pozemku vybudováním nové 
přípojky, případně je uvažováno s alternativou ve formě jímky na vyvážení či vybudováním čističky 
odpadních vod na pozemku stavebníka, vše bude řešeno dle platné legislativy Zákona o vodách. 
Podmínky připojení a výběr konkrétní alternativy budou řešeny v rámci územního a stavebního řízení 
konkrétního záměru, a dle platné legislativy. 
 
Likvidace dešťových vod bude řešena individuálně samostatnou dešťovou kanalizací do zadržovací 
nádrže na pozemku stavebníka, přepad bude řešen vsakem.  
Podmínky připojení budou řešeny konkrétně v rámci územního a stavebního řízení konkrétního záměru, 
a dle platné legislativy. 
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g.03  ENERGETICKÉ SÍTĚ 
g.03.1  Zásobování  elektrickou energií 
 
Kapitola se doplňuje o odstavec: 

Změna č. 20 (Staré Vyšný) - Zásobování elektrickou energií bude řešeno v návaznosti na stávající 
elektrorozvodnou síť, nacházející se v dosahu řešeného území. Podmínky připojení budou řešeny 
konkrétně v rámci územního a stavebního řízení konkrétního záměru, a dle platné legislativy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části: 
Změna č. 20 ÚPO města Český Krumlov je zpracována v tomto rozsahu: 

1. Textová část……………….9 stran 
2. Grafická část: 

1 _ Hlavní / koordinační výkres      1:5000 
5 _ Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF a PUPFL  1:5000 

 
 
Všechny výřezy výkresů jsou zařazeny v závěru textové části. Všechny výřezy zachovávají legendu v 
původním znění příslušného výkresu. Obsah a forma výkresů je přizpůsobena grafickému vyjádření 
platného ÚPO Český Krumlov . 
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ODŮVODNĚNÍ 
 

Změny č. 20 územního plánu města Český Krumlov 
 
 
 
 

 
 
 
 
Změna č.20  územního plánu  města  (ÚPO)  Český  Krumlov  je  vypracována  s uplatněním zákona  
č.183/2006  Sb  (Stavební  zákon)  a  vyhlášky  č.500/2006  Sb.  v platném znění.  V procesu zpracování 
a vydání změny jsou respektovány principy opatření obecné povahy podle platného Správního řádu.  
Elaborát je proto rozdělen na: I.) vlastní změnu ÚPO (s pokyny pro rozhodování v území), a dále II.)  
na část odůvodnění. Proto dochází k přeskupení některých kapitol původní textové části a grafických 
příloh do uvedených dvou částí. Současně je zachováván princip úpravy pouze těch kapitol a výkresů, 
kterých se změna přímo dotýká – tzn., že jevy, které nejsou změnou dotčeny zůstávají platné v původní 
podobě a není třeba je v elaborátu změny popisovat nebo zakreslovat. 
 
Označení a obsah kapitol textové části Odůvodnění vychází z přílohy č.7 vyhl.č.500/2006 Sb., o územně  
analytických podkladech,  územně  plánovací dokumentaci  a  způsobu  evidence územně plánovací 
činnosti - v platném znění. Odůvodnění je zaměřeno  výhradně  jen  na  rozsah  změny  č.20  ÚPO  Český  
Krumlov.  Do odůvodnění jsou zahrnuty pouze úpravy těch kapitol původního textu, jichž se změna 
přímo týká nebo nové kapitoly, které nebyly zahrnuty v textové části návrhu. 
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o. ODŮVODNĚNÍ 
 

o.a  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDI SKA 
ŠIRŠÍCH VZTAH Ů V ÚZEMÍ 

 
Změnou č. 20 se upravuje využití části území v místní části katastrálního území Vyšný. Lokalita pro 
změnu funkční plochy je vymezena na severní části pozemku č. 60/7 k.ú. Vyšný.  
Tato úprava nebude mít žádný vliv z hlediska širších vztahů města s jeho okolím. 
 
Pozemek se nachází v lokalitě staré Vyšný v těsném sousedství urbanizované zástavby. Stavby v okolí 
mají charakter venkovských stavení, jednopodlažní či dvoupodlažní, v závislosti na tom, jak se stavby 
přizpůsobují terenu. Pozemek je přístupný po obecní komunikaci, komunikace se nachází podél celé 
severní hranice pozemku. 
 
Změna č. 20 neovlivní vzájemné vztahy jednotlivých částí města se sousedními obcemi ani základní 
koncepci a limity nadřazené územně plánovací dokumentace – Zásady územního rozvoje Jihočeského 
kraje. Z dokumentu Politika územního rozvoje České republiky nevyplývají pro lokalitu změny č. 20 
ÚPO Český Krumlov žádné požadavky.  
 
 

o.b  VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVK Ů OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZM ĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM 

 
Požadavky na řešení změny č.20 ÚPO Český Krumlov se týkají prověření změny řešení předmětné 
lokality stanovené platným ÚPO, která umožní zde situovat centrum agroturistických aktivit se stavbou 
pro chov domácího zvířectva, ubytováním pro 14 – 16 osob, letní restaurací a dětské hřiště, bez 
negativního dopadu do širšího okolí, při respektování možností rozvoje lokality Staré Vyšný. 
 
Splnění požadavků na vypracování změny č. 20 ÚPO Český Krumlov specifikovaných v příloze č. 2 
důvodové zprávy schválené usnesením Zastupitelstva města č. 0053/ZM4/2018. 
V této kapitole jsou uvedena zejména vysvětlení k jednotlivým požadavkům a odkazy na grafické 
přílohy nebo místa v textu, kde je jejich splnění doloženo. 
 
Řešení této změny stávajícího územního plánu Českého Krumlova (ÚPO) bylo koordinováno s řešením 
nového územního plánu Českého Krumlova (ÚP), jehož pořizování je nyní ve fázi zpracování. Řešení 
změny stávajícího územního plánu není v rozporu s řešením navrhovaným v rámci přípravy nového 
územního plánu.   
 
 
 
 
 
 
 

o.c  VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 
V rozsahu zpracování změny č. 20 ÚPO Český Krumlov nejsou evidovány záležitosti nadmístního 
významu, které by bylo třeba zahrnout do ZÚR JČK. 
 
 



Změna ÚPO Český Krumlov č.20 - odůvodnění 

o.d  VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH 
VYMEZENÍ 

 
V rozsahu zpracování změny č. 20 ÚPO Český Krumlov nejsou evidovány prvky regulačního plánu. 
 
 

o.e  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ ZMĚNY Č. 20 ÚPO ČESKÝ KRUMLOV NA ZEM ĚDĚLSKÝ PŮDNÍ 
FOND A POZEMKY K PLNNÍ FUNKCÍ LESA 

 
Lokalita změny č. 20 ÚPO Český Krumlov je vymezena v těsném sousedství zastavěné části Starého 
Vyšný. Na pozemku č. 60/7 k.ú. Vyšný jsou evidovány dvě jednotky BPEJ – 7.32.04 a 8.37.16. 
 
Bonitovaná půdně ekologická jednotka 7.32.04 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd 
ochrany č. 48/2011 Sb. do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena 
podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 
3.77 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 25. Jedná 
se o produkčně málo významné půdy. 
 
Bonitovaná půdně ekologická jednotka 8.37.16 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd 
ochrany č. 48/2011 Sb. do V. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena 
podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 
1.31 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 12. Jedná 
se o produkčně málo významné půdy. 
 
Severní část pozemku č. 60/7 (lokalita změny č 20) byl rozčleněn na 3 funkční plochy, přičemž 
zastavitelná je pouze jedna z nich, plocha RH.2 o velikosti 3867 m2, zábory ZPF jsou 
minimalizované, viz výkres 5. 

 
Zdůvodnění navrhovatele, proč je změna č. 20 realizována: 
 
V současné době jsou možnosti agroturistiky v Č.Krumlově a jeho okolí omezené a málo rozvinuté, 
město nemá v současné chvíli možnost agroturistické aktivity budovat a zajišťovat.  
 
Spojení člověka s přírodou nabývá v dnešní době právem na významu a jsou-li možnosti jak je 
prohloubit, je potřeba jich využít. Cílem připravovaného projektu je skloubit poznání s tradiční 
činností místních lidí v zemědělské oblasti s možností přímé vlastní spolupráce.  
Smyslem je poznání života zemědělců a venkova, blízký kontakt se zvířaty, zemědělskými plodinami, 
zlepšení vztahu k půdě, posílení sounáležitosti s kořeny vlastního národa. 
 
Právě oblast části obce Vyšný ležící v CHKO Blanský les je k naplnění záměru vhodná a navrhované 
řešení představuje v rozsahu řešených ploch optimální možnost rozvoje funkce agroturistických 
aktivit. 

 

o.f  TEXT S VYZNAČENÍM ZM ĚN 

 
Zpracováno samostatně jako příloha č. 1 Změny 20 ÚPO Český Krumlov. 
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o.g  PŘEZKOUMÁNÍ PO ŘIZOVATELE ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE §53, 
ODST.4 STAVEBNÍHO ZÁKONA  

 
o.g.01  SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚPD  VYDANOU KRAJEM 

o V rámci analýzy vstupních podkladů bylo zpracováno VYHODNOCENÍ SOULADU 
S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE podle §53,odst.4 stavebního zákona: 

 
ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY, SPECIFICKÉ OBLASTI 
Politika územního rozvoje ČR vymezuje rozvojové osy, rozvojové oblasti a specifické 
oblasti republikového významu. Řešené území neleží v žádné takovéto ose nebo oblasti, 
které Politika územního rozvoje ČR vymezuje. 

 
KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Politika územního rozvoje ČR vymezuje záměry v oblasti dopravní a technické 
infrastruktury. Z těchto záměrů se žádný netýká řešeného území. 

 
 

REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Politika územního rozvoje stanovuje obecné priority a cíle územního rozvoje, které je 
třeba respektovat při územně plánovací činnosti. Vzhledem ke skutečnosti, kdy změna 
č. 20 územního plánu města Český Krumlov zásadním způsobem nemění stanovenou 
koncepci rozvoje danou platným územním plánem města Český Krumlov, lze 
konstatovat, že změna respektuje priority a cíle územního rozvoje stanovené v Politice 
územního rozvoje. 

 
 
 
 

o V rámci analýzy vstupních podkladů bylo zpracováno VYHODNOCENÍ SOULADU 
SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHO ČESKÉHO KRAJE, podle 
§53,odst.4 stavebního zákona: 

 

ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY, SPECIFICKÉ OBLASTI 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují rozvojové osy, rozvojové 
oblasti a specifické oblasti nadmístního významu. Řešené území změny č. 20 
územního plánu města Český Krumlov leží v rozvojové oblasti nadmístního 
významu Českokrumlovsko (N-OB5). Vzhledem k rozsahu a velikosti změny č. 20 
územního plánu města Český Krumlov není možno komplexně a v požadovaném 
rozsahu řešit dané úkoly. Tyto jsou platným územním plánem města Český Krumlov 
respektovány a změnou č. 20 nedochází ke změně v jejich respektování. 

 

KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují záměry v oblasti dopravní a 
technické infrastruktury. Řešeným územím změny č. 20 územního plánu města Český 
Krumlov neprochází žádný koridor ani se nenachází žádná plocha. 

 

 

 



Změna ÚPO Český Krumlov č.20 - odůvodnění 

PLOCHY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují územní systém ekologické 
stability nadregionálního a regionálního významu. Řešeným územím změny č. 20 
územního plánu města Český Krumlov neprochází žádný biokoridor ani se zde 
nenachází žádné biocentrum. 

 

ROZVOJOVÉ PLOCHY 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují nebo definují rozvojové plochy 
nadmístního významu pro bydlení, výrobu a průmysl, sport a rekreaci, těžbu 
nerostných surovin, asanaci a asanační úpravy. V řešeném území změny č. 20 
územního plánu města Český Krumlov se žádná takováto plocha nenachází. 

 

PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují priority územního plánování 
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území (zajištění příznivého životního 
prostředí, hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel). Popsány jsou pouze 
priority, zásady a úkoly týkající se řešeného území změny č. 20 územního plánu města 
Český Krumlov. 

 

 

 
Priority pro 
zajištění 
příznivého 
životního 
prostředí 
 

 

Navržená změna minimalizuje zábory zemědělského půdního fondu 
tím, že se vytvoření zastavitelné plochy týká pouze části dotčeného 
pozemku.  

 

Navržená změna zajišťuje ochranu, zachování a obnovu 
jedinečného výrazu kulturní krajiny zejména prostorovou regulací 
výstavby v dané funkční ploše. 

 

Priority pro 
zajištění 
hospodářského 
rozvoje 

Navržená změna zabezpečuje rozvoj cestovního ruchu na území 
Jihočeského kraje, tedy vytváří podmínky a prostor pro udržitelný 
rozvoj a zvyšování kvality aktivit cestovního ruchu v oblasti 
turistiky, sportovních a agro aktivit a rekreace. 

 

Navržená změna vytváří podmínky pro rozvoj venkovských oblastí, 
zejména rozvojem aktivit (agroturistikou), které s nimi souvisejí. 

 

Priority pro 
zajištění 
sociální 
soudržnosti 
obyvatel 

Navržená změna vytváří podmínky pro vyvážený a rovnoměrný 
rozvoj území například vytvořením pracovních míst. 
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PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH 
A CIVILIZA ČNÍCH HODNOT 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují podmínky koncepce ochrany a 
rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Územní plán tyto priority 
respektuje a dále rozvíjí, jak je uvedeno níže. Popsány jsou pouze podmínky týkající 
se řešeného území změny č. 20 územního plánu města Český Krumlov. 

 

 

 
Podmínky 
koncepce 
ochrany a 
rozvoje 
přírodních 
hodnot 

 

 

Navržená změna podporuje řešení směřující k vyváženosti zájmů 
ochrany přírody a zájmů podporujících rozvoj hospodářských, 
socioekonomických aktivit včetně rekreačního využití území. 

 

Navržená změna podporuje koncepci vymezení nových 
zastavitelných ploch. Tato plocha je vymezena v návaznosti na již 
urbanizované území. 

 

Podmínky 
koncepce 
ochrany a 
rozvoje 
kulturních 
hodnot 

Navržená změna vytváří podmínky pro trvale udržitelný a 
přiměřený rozvoj zařízení a vybavenosti cestovního ruchu a 
poznávací turistiky v návaznosti na lokality s výskytem kulturních 
hodnot. 

Podmínky 
koncepce 
ochrany a 
rozvoje 
civilizačních 
hodnot 

Navržená změna podporuje vznik zařízení a vybavenosti 
cestovního ruchu na území Jihočeského kraje. 

 

 

 

PODMÍNKY PRO ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ CÍLOVÝCH 
CHARAKTERISTIK KRAJIN 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje definují základní typy krajiny a stanovují 
pro ně zásady využívání území. Změnou č. 20 územního plánu města Český Krumlov 
nedochází k řešení krajiny. Je vymezována pouze nová zastavitelná plocha navazující 
na stávající dopravní infrastrukturu. 

 

LIMITY PŘÍRODNÍ 

Územní systém ekologické stability 
Celá lokalita Vyšný se nachází v chráněné krajinné oblasti Blanský les, stupeň ochrany 
III. Výstavba se bude řídit regulativy CHKO Blanský les. 
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o.g.02  SOULAD S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 
Vyhodnocení lokality změny č. 20 ÚPO Český Krumlov z hlediska souladu s cíli územního plánování 
podle jednotlivých odstavců §18 zákona č.183/2006 Sb. 
 

1. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

o Lokalita změny č. 20 nevytváří riziko nerovnováhy mezi pilíři udržitelnosti rozvoje 
území a nevyvolává negativní důsledky na udržitelný rozvoj území – viz kap. o.e.03. 

o Změna nenaruší vyváženost podmínek příznivého životního prostředí, hospodářského 
rozvoje nebo sociální soudržnosti obyvatel. 

 
 

2. Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a 
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem 
sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

o Změna č. 20 je vypracována s ohledem na komplexní řešení účelného využití a 
prostorového uspořádání území.  

 
 

3. Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé 
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu 
veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. 

o Změna č. 20 je vypracována v důsledku zohlednění zpřesněných požadavků na využití 
území v průběhu platnosti ÚPO Český Krumlov s cílem koordinovat soukromé i 
veřejné zájmy ve sledované oblasti. 

 
 

4. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání 
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem 
na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem 
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

o Návrh využití lokality změny č. 20 respektuje režim ochranného pásma Městské 
zástavby a režim chráněné krajinné oblasti Blanský les, formou funkčních a 
prostorových regulativů. 

 
 

5. V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové 
komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, 
ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u 
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uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 
pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 
 

o Navržená změna vytváří podmínky pro trvale udržitelný a přiměřený rozvoj zařízení a 
vybavenosti cestovního ruchu a poznávací turistiky v návaznosti na lokality s výskytem 
kulturních hodnot.  

 
 
 

6. Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, 
který neznemožní jejich dosavadní užívání. 

o Nová technická infrastruktura na nezastavitelných pozemcích, která by znemožnila 
jejich dosavadní užívání, se nepředpokládá. 

 
 

 
o.g.03  SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO  PROVÁDĚCÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 Návrh změny č. 20 ÚPO Český Krumlov je vypracován s využitím zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území. V procesu zpracování a vydání změny jsou 
respektovány principy opatření obecné povahy podle platného správního řádu. 

 
o.h.04  SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠNÍCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ, SE 

STANOVISKY DOT ČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH P ŘEDPISŮ, 
PŘÍPADNĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky 
Stanovisko, č.j. – 932/JC/18 ze dne 9.3.2018 – není nutné další posuzování záměrů podle § 45i odst. 2 
zákona ve vztahu k soustavě Natura 2000 
 
Krajský ú řad, Odbor Životního prostředí, zemědělství a lesnictví 
Stanovisko, č. j. - KUJCK 35950/2018/OZZL/2 ze dne 13.3.2018 - nebyl uplatněn požadavek na 
vyhodnocení změny územního plánu města Český Krumlov v lokalitě Staré Vyšný na životní 
prostředí. 
 
 


