
1 

 

 
Město Český Krumlov 

nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 

 

 
Změna č. 22 ÚPO města Český Krumlov, kterou se mění řešení obsažené v Územním 

plánu města Český Krumlov a ve změně č. 5 ÚPO Český Krumlov 

 

 

Vydaná zastupitelstvem města Český Krumlov příslušným podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen "stavební 
zákon"), za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a § 10, 11 a § 171 – 174 zákona č.500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění,   

 

po provedeném řízení podle § 55a – 55c a ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního 
zákona, v souladu s § 54 stavebního zákona, na základě usnesení zastupitelstva č. 
XXXXXXXXXXX, ze dne XX.XX.XXXX. 
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Změna č. 22  

ÚPO Český Krumlov 

 

vydaná Zastupitelstvem města Český Krumlov 

formou 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 

Záznam o účinnosti 

Vydávající orgán: Zastupitelstvo města Český Krumlov  

Usnesení č:            

Datum vydání:       

Datum nabytí účinnosti: 
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Změna č. 22 územního plánu města Český Krumlov (dále jen „Změna č. 22“) je zpracována ve formě vydání 
doplňujícího textu k jednotlivým změnou dotčeným kapitolám původního textu Územního plánu města Český 
Krumlov (dále jen „ÚPO“) změny č. 5 ÚPO města Český Krumlov (dále jen „Změna č. 5“), případně formou nových 
kapitol doplňujících textovou část čistopisu územního plánu Český Krumlov z roku 2006. Označení kapitol proto 
odpovídá původnímu textu. Každá kapitola uvedená v následujícím textu změny č. 22 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. 22 
zahrnuty. Z toho důvodu není značení kapitol v tomto textu souvislé. V nadpisu jednotlivých kapitol je uvedeno, 
která dokumentace (ÚPO nebo Změna č. 5) je měněna. 

OBSAH: 

a. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ OBCE 4 

c. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT  4 

d. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 4 

e. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4 

f. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST 
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ 
NEROSTŮ A PODOBNĚ 4 

g. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, 
NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, 
VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (VÝŠKOVÁ REGULACE 
ZÁSTAVBY ATD.).  4 

h. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB 
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO 
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  4 

i. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 5 

g. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, OBČANSKÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY  5 

 

Ostatní kapitoly zachovávají původní koncepci řešení ÚPO a zůstávají platné v původní podobě.  

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části: 5 stran, 4 výkresy 
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Grafická část je zpracována ve formě výřezů výkresů lokality změny č. 22 ÚPO Český Krumlov. Obsah 
a forma výkresů je podáním přizpůsobena grafickému vyjádření schváleného územního plánu.  

Grafická část změny č. 22 ÚPO města Český Krumlov je zpracována v rozsahu: 

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ     1:5 000 

HLAVNÍ VÝKRES/KOORDINAČNÍ VÝKRES - VÝŘEZ     1:5 000 

HLAVNÍ VÝKRES – ODKANALIZOVÁNÍ    1:5 000 

VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     1:25 000 

a. Vymezení řešeného území podle katastrálního území obce 

Změnou č. 22 územního plánu města Český Krumlov jsou řešeny následující pozemky 
v lokalitě Podhájí v kú. Vyšný (623016): 

520/6 
520/7 
520/8 
520/9 
 

c. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot (Změna č. 5) 

Koncepce rozvoje jednotlivých lokalit 

Podhájí 
Lokality změny č. 1 2 

Vypouští se text 

Z tohoto důvodu je navržena pouze dílčí dostavba lokality, a to tak, aby došlo ke 
kompaktnímu uzavření a zahuštění zástavby. Nově navrhovaná zástavba respektuje měřítko 
a způsob zástavby stávající. Limitem je maximální možná ochrana nezastavěné krajiny.  

Doplňuje se text 

Změna č. 22 vymezuje v řešeném území plochy s rozdílným způsobem využití „BI – bydlení 
individuální“ a „ZZ – zeleň – zahrady a sady“. Plocha navazuje na stávající zastavitelnou plochu. 

d. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně (Změna č. 5) 

Doplňuje se text 

Změnou č. 22 se vymezuje zastavitelná plocha s funkčním využitím BI – bydlení individuální a 
ZZ – zeleň – zahrady a sady. Vzhledem k tomu, že plocha byla v minulosti jako zastavitelná již 
vymezena, tak tato úprava nezasáhne do celoměstských bilancí výstavby bytů, počtu obyvatel, 
atd. – ani neovlivní celkové nároky na občanskou nebo technickou vybavenost.  

d.08 Využití ploch a jejich uspořádání – regulativy funkčního využití území 
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Přehled ploch podle funkčního využití a kódu jejich regulativů 

I. ÚZEMÍ ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ 

Doplňuje se funkční využití: ZZ – Zeleň – zahrady a sady   [zm22] 

d.08.1. Regulativy pro zastavěné a zastavitelné území 

Doplňuje se text: 

ZELEŇ – ZAHRADY A SADY         ZZ 

Přípustné využití: 

Hlavní funkce: 

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

Plochy zahrad a sadů jsou nezastavitelné – kromě případů uvedených v přípustném využití a ve 

stanovených podmínkách. Sady a zahrady jsou oplotitelné, pokud není oplocení v rozporu s 

limitem vztahujícím se k území. 

Doplňující funkce: 

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

- související liniové technické sítě 

Podmínky: 

- 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 

 

g. Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady 
(ÚPO) 

g.02 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

g.02.2  ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

kapitola se doplňuje o odstavce: 
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V řešené lokalitě se ruší vymezení jižnější navržené kanalizační stoky z důvodu vhodnějšího 
využití řešeného území. Podrobné podmínky odkanalizování řešené lokality budou řešeny ve 
Změně regulačního plánu Vyšný (resp. ve změně Změny č. 1 regulačního plánu Vyšný) lokalitě 
Podhájí. 


