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VYHODNOCENÍ VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
K NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE 

na základě § 55 ve vazbě na ustanovení 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 

 
STANOVISKO DLE § 45i ZÁKONA O CHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY 

 

Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor ŽP, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany přírody, 
ZPF, SEA a CITIES, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, č. j. KUJCK 

77946/2021, sp. zn. OZZL 66265/2021/jasif SO ze dne 09.07.2021 

(MUST/029513/2021/OR/cer ze dne 12.07.2021) 
 

Stanovisko k § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona 
- „….souhlasí podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny s navrhovaným obsahem změny č. 12 

územního plánu Strakonice.“ 
- „Navrhovaný obsah změny č. 12 územního plánu Strakonice nemůže mít samostatně nebo ve 

spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL a PO 
ležících na území v působnosti krajského úřadu.“ 

Pořizovatel – bere na vědomí. 

 
Stanovisko k § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona 

- „Na základě návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Strakonice včetně pokynů pro zpracování 
návrhu změny č. 12 územního plánu Strakonice, s přiměřeným použitím relevantních kritérii 
uvedených v příloze č. 8 k zákonu a v souladu s § 10i odst. 2 zákona krajský úřad sděluje, že 
nepožaduje, zpracování vyhodnocení vlivů změny územního plánu Strakonice (dále též „změna 
ÚP“) na životní prostředí.“ 

„Z výše uvedeného je patrné, že dle žádosti nebudou ve změně územního plánu navrhovány plochy či 
koridory s významnými negativními vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a podle kritérií uvedených 
v příloze č. 8 k zákonu nebyly shledány významné střety zájmů nebo závažné problémy v oblasti ochrany 
životního prostředí a veřejného zdraví, proto nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení změny č. 12 
územního plánu Strakonice na životní prostředí.“ 
Pořizovatel – bere na vědomí. 
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K návrhu  Zprávy o uplatňování Územního plánu Strakonice byla uplatněna následující 

vyjádření dotčených orgánů: 

_______________________________________________________________________ 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 

386 01 Strakonice, č. j. HSCB-2435-2/2021 UO- ST ze dne 17.06.2021  
- Souhlasné vyjádření. 

Pořizovatel – bere na vědomí. 

_______________________________________________________________________ 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, č. j. MPO 516077/2021 

ze dne 17.06.2021 (MUST/026132/2021/2021/OR/cer ze dne 18.06.2021) 
- Souhlasné vyjádření. 

- „Součástí Zprávy o uplatňování ÚP Strakonice jsou i pokyny pro zpracování Změny č. 12 ÚP. Lokality, 
které jsou navrženy k prověření v rámci Změny č. 12 ÚP, leží vesměs mimo výhradní ložisko 
zlatonosné rudy a štěrkopísků č. 3163400 Modlešovice a chráněné ložiskové území (CHLÚ) 
č. 16340000 Modlešovice, zasahující do východní části správního území města, ale i mimo 
nebilancovaný zdroj štěrkopísků č. 5145700 Strakonice – Slaník (východně od města) a ložisko 
nevyhrazeného nerostu – štěrkopísků č. 5143401 Strakonice – V Holi a plochy ostatního 
prognózního zdroje štěrkopísků č. 9140600 Mutěnice, vymezených západně od města. Nicméně 
upozorňujeme, že v případě uplatnění dalších požadavků na změnu funkčního využití ploch bude 
nezbytné v rámci prací na Změně č. 12 ÚP výhradní ložisko a CHLÚ plně respektovat.“ 

Pořizovatel – bere na vědomí, předmětné ložiskové území je již uvedeno ve stávajícím znění Územního 

plánu Strakonice a bude ve Změně č. 12 ÚP Strakonice respektováno. 
 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 

25, 370 71 České Budějovice, územní pracoviště Strakonice, Žižkova 505, 386 01 
Strakonice č. j. KHSJC 17690/2021/HOK PI-PT-ST, sp. zn. S- KHSJC 17690/2021 ze dne 

28.06.2021 

- Souhlasné vyjádření. 
Pořizovatel – bere na vědomí. 
 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, Mánesova 1803/3a, 370 

01 České Budějovice 1, č. j. MZP/2021/510/957, sp. zn. ZN/MZP/2021/510/25 ze dne 

30.06.2021   
- „Z předložené zprávy vyplývá návrh na pořízení změny územního plánu Strakonice. Vzhledem 

k faktu, že do východní části území města zasahují: výhradní ložisko č. 3163400 Modlešovice 
(zlatonosná ruda zlato - kov – štěrkopísky) a související chráněné ložiskové území č. 16340000 
Modlešovice, požadujeme v rámci textové i grafické části změny územního plánu Strakonice 
respektovat a případně i uvést výše uvedené výhradní ložisko a chráněné ložiskové území. Lokalizace 
výše uvedených území je patrná z přiloženého výřezu mapy. Přesné aktualizované situování lze 
získat na internetovém odkazu: https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/.“ 

Pořizovatel – bere na vědomí, předmětné chráněné ložiskové území i výhradní ložisko jsou již uvedena 

ve stávajícím znění Územního plánu Strakonice a budou ve Změně č. 12 ÚP Strakonice respektována. 
 

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, 

č. j. MUST/024663/2021/ŽP/Rod ze dne 29.06.2021 (MUST/0028355/2021 ze dne 

01.07.2021) 
- Vyjádření dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů 
- Bez připomínek. 
Pořizovatel – bere na vědomí. 

 

- Vyjádření dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů 

- „Věcně příslušným správním orgánem dle ust. § 17a odst. a) zákona je Krajský úřad Jihočeského 
kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice.“ 

Pořizovatel – bere  na vědomí. 
 
 
 
 

https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/
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- Vyjádření dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

- „Příslušným správním orgánem k návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Strakonice, je dle ust. § 107 odst. 
1 písm. a) vodního zákona Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství 
a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.“ 

Pořizovatel – bere na vědomí. 
 

- Vyjádření dle § 146 odst. 1, písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 

- Bez připomínek 
Pořizovatel – bere na vědomí. 

 
- Vyjádření dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění 

- „Z hlediska státní správy v ochraně ovzduší je příslušným správním orgánem k vydání stanoviska 
k návrhu ZouÚP Strakonice dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší Krajský úřad 
Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U zimního stadionu 1952/2, 
370 76 České Budějovice.“ 

Pořizovatel – bere na vědomí. 

 
- Vyjádření dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů 

v platném znění 

- „Ze Zprávy o uplatňování ÚP Strakonice vyvstala potřeba pořízení změny územního plánu. Obsahem 
Změny č. 12 ÚP Strakonice bude mimo jiné prověření snížení zastavitelné plochy ST4 v lokalitě Mezi 
lesy, především o části ležící v bezprostřední blízkosti lesních pozemků (plocha pozemků o šíři 25 
m od hranice lesních pozemků).  

- K tomuto záměru sdělujeme: Uvedené opatření zajistí ochranu lesa před negativními účinky možné 
zástavby v předmětné lokalitě. Těmi jsou možné změny vláhových a odtokových poměrů stanoviště, 
fyzikálních a chemických vlastností půdy a místního mikroklimatu, v důsledku nárůstu zastavěných 
a zpevněných ploch včetně terénních úprav v blízkosti lesa, kdy tyto změny pak mohou být příčinou 
poškození lesa (např. usychání) nebo změn ve složení vegetace. Dále je třeba zmínit nutnost 
zajištění přístupu a dopravní obslužnosti lesa (ust. § 34 odst. 3 lesního zákona). Významný vliv má 
i problematika řešení bezpečnosti nemovitostí umístěných v blízkosti lesa (§ 22 lesního zákona), 
kdy praxe ukazuje enormní nárůst tlaku vlastníků nemovitostí na les, ve smyslu požadavků na 
preventivní těžební opatření, za účelem ochrany těchto nemovitostí a bezpečnosti osob. Takováto 
opatření však vždy představují negativní zásah do porostního pláště chránícího mikroklima lesního 
porostu a jeho stabilitu a také omezení plnohodnotné produkce dřevní hmoty v důsledku odkácení 
stromů ještě před mýtní zralostí. Uvedené požadavky mají oporu v účelu lesního zákona a jeho 
jednotlivých ustanoveních včetně § 14 odst. 2, tj. stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči 
o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, 
pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. 

- Na základě výše uvedeného s plánovaným záměrem souhlasíme a z hlediska státní správy lesů plně 
doporučujeme. Dále upozorňujeme, že příslušným správním orgánem, který uplatňuje stanovisko 
ke změně Územního plánu Strakonice je, podle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona, Krajský úřad 
Jihočeského kraje, OŽP, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.“ 

Pořizovatel – bere na vědomí. 

_______________________________________________________________________ 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů 

a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, sp. zn.: 114170/2021-1150-

OÚZ-BR, SpMO 12747/2021-1150-232 ze dne 07.07.2021 

- „….k předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Strakonice nemá Ministerstvo 

obrany připomínky. Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro zpracování změny č. 12 

Územního plánu Strakonice, Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů 

Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu této změny. 
 

- Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 

- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona 

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. 

V části koridoru RR směrů s atributem výšky 100 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
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výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 

odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. 

V případě kolize může být výstavba omezena. 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat 

do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 

Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu. 

Pořizovatel – bere na vědomí, problematika koridoru RR směrů bude zapracována do návrhu Zprávy 
o uplatňování ÚP Strakonice a bude prověřena v návrhu Změny č. 12 Územního plánu Strakonice dle 

požadavku  MO (obsah Změny č. 12, kapitola E) 
 

Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 

- Koridor podzemních sítí - zájmové území pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce (dle 

ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které 

je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 

o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou výstavbu 

včetně zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení 

§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 

82a. V případě kolize může být výstavba omezena. 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat 

do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 

Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu. 

Pořizovatel – bere na vědomí, problematika koridoru podzemních sítí bude zapracována do návrhu 

Zprávy o uplatňování ÚP Strakonice a bude prověřena v návrhu Změny č. 12 Územního plánu Strakonice 

dle požadavku MO (obsah Změny č. 12, kapitola E) 
 

Ve správním území obce se nachází vymezené území Ministerstva obrany: 

- Teplovod včetně ochranného pásma, který je nutno respektovat podle ustanovení 

zák.č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR. Požadujeme tuto plochu respektovat a stabilizovat v 

ÚPD. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska 

Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 80. 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat 

do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 

Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu. 

Pořizovatel – bere na vědomí, problematika teplovodu včetně ochranné pásma bude zapracována do 

návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Strakonice a bude prověřena v návrhu Změny č. 12 Územního plánu 

Strakonice dle požadavku MO (obsah Změny č. 12, kapitola E) 
 

Ve správním území obce se nachází vymezené území Ministerstva obrany: 

- Objekt důležitý pro obranu státu včetně zájmového území (dle ustanovení § 175 odst. 

1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat 

podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR. Požadujeme tuto plochu stabilizovat v ÚPD. 

V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska 

Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 107. 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat 

do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 

Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu. 

Pořizovatel – bere na vědomí, jev 107 - Objekt důležitý pro obranu státu včetně zájmového území 

bude zapracován do návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Strakonice a bude prověřen v návrhu Změny č. 12 

Územního plánu Strakonice dle požadavku MO (obsah Změny č. 12, kapitola E) 
 

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska 

povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 

Sb. (dle ÚAP jev 119) 
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Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 

stanoviska Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 

anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat 

je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 

Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte 

následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva 

obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 

Pořizovatel – bere na vědomí, jev 119 dle ÚAP bude zapracován do návrhu Zprávy o uplatňování ÚP 

Strakonice a bude prověřen v návrhu Změny č. 12 Územního plánu Strakonice dle požadavku MO (obsah 

Změny č. 12, kapitola E) 

 

Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního 

řádu – Oddělení územního plánování, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 

Budějovice, č. j. KUJCK 74713/2021, OREG 66264/2021/zudi SO 2 ze dne 07.07.2021 
- „…….uplatňuje požadavky na obsah této zprávy, které by bylo potřebné promítnout do textu 

zaslaného návrhu zprávy o uplatňování ÚP Strakonice z hlediska zájmů hájených krajským úřadem 
dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Z hlediska Politiky územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace 
č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „PÚR“) jsou návrhem zprávy o uplatňování zmiňovány záměry procházející 
přes správní území města a respektovány obecné požadavky PÚR. Z hlediska Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění (dále jen „ZÚR“) návrh zprávy o uplatňování územního 
plánu Strakonice uvádí specifickou oblast N-OB Písecko – Strakonicko, ve které se správní území 
města nachází a krajinné typy – krajina silně urbanizovaná a krajina s předpokládanou vyšší mírou 
urbanizace, kterých je správní území města součástí. Dále je respektován územní systém ekologické 
stability nadmístního významu a jsou obsaženy všechny záměry vyskytující se ve správním území 
města. 

- V kapitole J) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje návrhu zprávy o uplatňování ÚP 
Strakonice je uvedeno navržení aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, která by 
spočívala ve vypuštění koridorů dopravní infrastruktury D8/2 severní půloblouk Strakonice, 
vybudování nové silnice na severním okraji zastavěného území Strakonic od křižovatky Blatenské a 
Zvolenské ulice s vyústěním do křižovatky ulic Lidická a Písecká na severovýchodním okraji 
Strakonic, koridor šíře 200 m a D8/6 navázání stávajících úseků silnice I/22 (zajištění plynulosti 
tahu I/22), obvyklá šíře koridoru 130 m. K tomuto krajský úřad konstatuje, že vypuštění 
výše zmíněných koridorů ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje bude možné až 
po vydání kolaudačního souhlasu, tudíž požadavek na aktualizaci ZÚR v tomto ohledu 
nemůže být naplněn. Z tohoto důvodu krajský úřad požaduje upravení kapitoly J) 
Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 

Pořizovatel – bere na vědomí, návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je  

z návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Strakonice vypuštěn. 
_______________________________________________________________________ 

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, č. j. MD-
21283/2021-910/2 ze dne 08.07.2021 (MUST/029213/2021 ze dne 09.07.021) 

Silniční doprava 
- „Správním územím města Strakonice procházejí stávající silnice I/4 a I/22. Podle platných Zásad 

územního rozvoje Jihočeského kraje je na území města vymezený koridor dopravní infrastruktury 
(dále jen „DI“) pro přeložku silnice I/22 a I/4. Přeložka silnice I/22 je již realizována a uvedena do 
předčasného provozu, ale není vydán kolaudační souhlas. 
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- Stále platí nesouhlas Ministerstva dopravy s vypuštěním koridoru DI z územního plánu 
Strakonice pro přeložku silnice I/22 a úpravu okružní křižovatky, který je uveden ve 
stanovisku Ministerstva dopravy pod č.j. MD-18901/2021-910/2 ze dne 18.6.2021 k návrhu změny 
č. 5 územního plánu Strakonice. Koridor DI pro stavbu obchvatu silnice I/22 požadujeme v územním 
plánu Strakonice ponechat do doby vypuštění koridoru z platných Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje. Po realizaci záměru v území, které nebude dotčeno dopravní zástavbou, bude 
rozhodováno o změnách v území dle stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem 
využití vyznačených plošně pod grafickou značkou koridoru pro DI.“  

K pokynům pro zpracování návrhu změny č. 12 územního plánu Strakonice uplatňujeme následující: 
- Požadujeme respektovat trasu silnice I/4 včetně jejího ochranného pásma dle zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
- - Požadujeme respektovat trasu silnice I/22 včetně jejího ochranného pásma dle zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
- V souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje a platným územním plánem 

Strakonice požadujeme respektovat koridor dopravní infrastruktury pro přeložku silnice I/4 a pro 
přeložku silnice I/22. 

- Dopravní připojení případně nově navržených ploch požadujeme přednostně řešit prostřednictvím 
silnic nižší třídy nebo pomocí stávajících připojení na silnice I. třídy, a to v souladu s příslušnými 
ČSN. 

Pořizovatel – bere na vědomí, koridor dopravní infrastruktury pro přeložku I/22 bude ve Změně č. 5 
ÚP Strakonice ponechán jako návrhová plocha, návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje 

Jihočeského kraje je z návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Strakonice vypuštěn, koridory dopravní 
infrastruktury pro přeložku silnice I/4 a pro přeložku silnice I/22 jsou v platném Územním plánu 

Strakonice zakresleny a budou v návrhu Změny č. 12 ÚP Strakonice respektovány. 
 

Drážní doprava 
- „ Řešeným územím je vedena jednokolejná elektrizovaná železniční trať č. 190 České Budějovice – 

Strakonice a č. 191 Plzeň – Strakonice, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
v platném znění, zařazena do kategorie dráhy celostátní. Dále jsou řešeným územím vedeny 
jednokolejné neelektrizované železniční tratě č. 198 Strakonice – Volary a č. 203 Březnice – 
Strakonice, které jsou ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, zařazeny 
do kategorie dráhy regionální. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného 
zákona o dráhách. 

- V platných Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje je vymezen koridor železnice Plzeň – 
České Budějovice, úsek D14/2 Číčenice – hranice Plzeňského kraje, pro zdvoukolejnění stávající 
železniční trati. Zpřesněný koridor je součástí platného územního plánu Strakonice. Tento koridor 
požadujeme respektovat. Pro záměr se zpracovává Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace 
trati České Budějovice – Plzeň.“ 

Pořizovatel – bere na vědomí, výše uvedené železniční tratě a koridor pro zdvoukolejnění stávající 
železniční trati jsou v platném Územním plánu Strakonice zakresleny a budou v návrhu Změny č. 12 ÚP 

Strakonice respektovány. 
 

Letecká doprava  
- „Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo letiště Strakonice, které požadujeme plně 

respektovat“. 
Pořizovatel – bere na vědomí, ochranné pásmo letiště je zakresleno v platném Územním plánu 
Strakonice a bude respektováno. 
 
- „Z hlediska vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy.“ 
Pořizovatel – bere na vědomí. 

 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, krajský pozemkový 

úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice, 

naše značka: SPU 243908/2021, sp. zn. SP1066/2021-505206 ze dne 02.07.2021 
(MUST/029398/2021/OR/cer ze dne 12.07.2021) 

- Souhlasné vyjádření. 

Pořizovatel – bere na vědomí. 
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
K NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE 

 
K návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Strakonice byly uplatněny následující připomínky: 

 

Připomínka č. 1 k pozemku p. č. 258/1 v k.ú. Nové Strakonice, č.j. MUST/026723/2021 ze 
dne 22.06.021 

Požadavek: Změna pozemku p. č. 258/1 v k.ú. Nové Strakonice ze „Zt - plochy zemědělské 
(trvalý travní porost)“ na „Rr – plochy rekreace – stavby pro rodinnou rekreaci.“ 

Odůvodnění: „Sousední parcely jsou již zahrnuty v územním plánu jako Rr, ty navazují ze severní 
a východní strany. Komunikace k mému pozemku je zajištěna a je v majetku Města Strakonice, její šíře 
je více jak 5 m. Můj záměr by byl pozemky rozdělit geometrickým plánem, následné přivést elektrický 
proud ke každé z parcel a následně část prodat. Není počítáno s tím, že by byly pozemky  připojeny na 
veřejný vodovod či kanalizaci, dle mých informací ani není dosahu. Je tedy počítáno s tím, že pro 
plnohodnotné využití by si následující majitel musel zřídit vrt a jímku/ČOV. Co se komunikace týče, tu 
mohu předat městu, nebo ji rozprodat do podílového vlastnictví budoucím zájemcům o zahrady.“ 
 

 
 

Pořizovatel - požadavek bude na základě konzultace s určeným zastupitelem zařazen do obsahu 
Změny č. 12 ÚP Strakonice. V rámci Změny č. 12 ÚP Strakonice bude prověřena změna ploch s rozdílným 

způsobem využití pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Nové Strakonice ze „Zt - plochy zemědělské (trvalý travní 
porost)“ na „Rr – plochy rekreace – stavby pro rodinnou rekreaci“ (obsah Změny č. 12, kapitola E). 

 
Pozemek je součástí nezastavěného území. Pozemek p.č. 258/1 v k.ú. Nové Strakonice je dle katastru 

nemovitostí veden jako zemědělský půdní fond s druhem pozemku trvalý travní porost. Pozemek má 

v převážné části III. třídu ochrany BPEJ, tj. průměrně produkční půdy, využitelné v územním plánování, 
a v menší části II. třídu ochrany BPEJ, tj. nadprůměrně produkční půdy, vysoce chráněné. Dle § 4 odst. 

3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění lze zemědělskou 
půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 

veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 

Pozemek navazuje na stávající zastavěné území ploch rekreace. Pozemek je dopravně napojen, 
technická infrastruktura (vodovod, kanalizace) není dostupná. Ze Zprávy u uplatňování Územního plánu 

Strakonice za období 2016-2021, z kapitoly A) vyplývá, že velká část zastavitelných ploch i ploch 
přestavby dosud nebyla využita. 

___________________________________________________________________________________ 
Připomínka č. 2 – Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor 

Strakonice, Dopravní inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, č. j. 

KRPC-64479-1/ČJ-2021-020706 ze dne 25.06.2021 (MUST/027522/2021/OR/cer ze dne 
28.06.2021) 

Odůvodnění: „vše co se týká dopravy, dopravních staveb požadujeme řešit projektanty s autorizací na 
dopravu, dopravní stavby, viz. zák. 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů § 5, 
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zák.č. 183/2006 Sb. Stavební zákon z .č. 183/2006 § 110 odst. 4., jejich razítka budou otištěna na 
konkrétních projektech. Jen takto řešené projekty skýtají záruku, že budou uplatněny veškeré požadavky 
norem mající vztah k této problematice při navrhování staveb. Požadujeme ponechat územní rezervu na 
vybudování komunikací dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
Upozorňujeme na stávající území zahrádkářské lokality, kde je plánované využití – plochy rekreace – 
stavby pro rodinnou rekreaci“, dle našich zkušeností z minulosti není ponechána dostatečná rezerva 
k zajištění dopravní obslužnosti lokality. Stavby pro rodinnou rekreaci jsou ve většině případů využívány 
pro trvalé bydlení z čehož vyplývají následné komplikace: 
- v místech komunikačních připojení na komunikaci nejsou zajištěny předepsané rozhledové poměry 

dle platných předpisů, rozhledové trojúhelníky musí být bez překážek bránících rozhledu (např. 
vegetace, neprůhledné oplocení) 

- komunikacím s obousměrným provozem chybí ve svém průběhu výhybny 
- poloměry v obloucích a v křižovatkách neumožňují průjezd vozidel HZS, totéž platí i v případě odvozu 

splašků z jímek a domovních ČOV 
- chybí parkovací místa pro osobní vozy, z čehož plynou následné komplikace při průjezdu dalších 

obyvatel, chybí možnost otočení vozidel 
- není zajištěn způsob odvozu komunálního odpadu, ani místa na umístění popelnic při 

vyprazdňování“. 
 

Pořizovatel – bere připomínku na vědomí, jedná se o podmínky plynoucí z platných právních předpisů. 
Dopravní řešení jednotlivých zastavitelných ploch bude posouzeno dle platných právních norem 

a příslušným dotčeným orgánem v navazujícím řízení. 
___________________________________________________________________________________ 

Připomínka č. 3 k pozemku p. č. 773 v k. ú. Dražejov u Strakonic, č. j. MUST/027579/2021 
ze dne 28.06.2021 

Požadavek: Změna využití pozemku p. č. 773 v k. ú. Dražejov u Strakonic ze „Zt – plochy 

zemědělské (trvalý travní porost)“ na „plochy bydlení – rodinné domy individuální“ 
Odůvodnění: „současné zařazení sousedních pozemků do charakteru zastavitelného území (plochy 
určené pro stavby individuálních RD), pozemek přímo sousedí se současně zastavěným územím a 
zastavitelnými plochami, pozemek navazuje na stávající komunikační síť, 
Vliv sousedních pozemků (změna využití v rámci ÚP, provedené úpravy terénu) a budoucích zásahů 
spojených s plánovanou zástavbou sousedních pozemků, 
Již realizované stavby RD na sousedních pozemcích, 
Charakter pozemku již neumožňuje zemědělské využití (reliéf, kvalita ZPF, historické využtií dotčeného 
území), 
Za současného stavu nelze zemědělsky využívat, 
Změna charakteru využití (ze současného TTP na plochy určené ke stavbě RD) by plynule navázala na 
stávající charakter okolí pozemku a na plánované změny v ÚP Města Strakonice.“ 
 

 
 
Pořizovatel - požadavek nebude na základě konzultace s určeným zastupitelem zařazen do obsahu 

Změny č. 12 ÚP Strakonice.  
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Pozemek je součástí nezastavěného území. Pozemek p.č. 773 v k.ú. Dražejov u Strakonic je dle katastru 

nemovitostí veden jako zemědělský půdní fond s druhem pozemku trvalý travní porost. Pozemek má 

v převážné části III. třídu ochrany BPEJ, tj. průměrně produkční půdy, využitelné v územním plánování 
a v menší části II. třídu ochrany BPEJ, tj. nadprůměrně produkční půdy, vysoce chráněné. Dle § 4 odst. 

3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění lze zemědělskou 
půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 

veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 

Pozemek navazuje v jižní části na stávající zastavěné území ploch bydlení. Přístup na pozemek je přes 
nezastavěné území. Přes pozemek vede ochranné pásmo RR trasy. Ze Zprávy u uplatňování Územního 

plánu Strakonice za období 2016-2021, z kapitoly A) vyplývá, že velká část zastavitelných ploch i ploch 
přestavby dosud nebyla využita. 

___________________________________________________________________________________ 
Připomínka č.  4 k pozemku p. č. st. 439/1 v k.ú. Strakonice, č.j. MUST/027581/2021 ze 

dne 28.06.2021 

Požadavek: Změna využití pozemku p. č. st. 439/1 v k. ú. Strakonice „Br – plochy bydlení – 
rodinné domy“  na „Bb – plochy bydlení bytové domy“ (možnost panelový dům o 5 NP). 

Odůvodnění: „Řešený pozemek je v současné době podle platného územního plánu zařazen do plochy 
bydlení Br. Na pozemku v současné době stojí bytový dům. Rádi bychom dům zrekonstruovali a v zadní 
části pozemku postavili další bytový dům. Z tohoto důvodu žádáme o zařazení našeho pozemku do 
plochy bydlení Bb- bytové domy, aby bylo možné na pozemku postavit bytový dům podobné výšky jako 
jsou sousední panelové domy o 5. NP. Celá lokalita je zařazena do plochy bydlení Br, přestože podél 
ulice Havlíčkova stojí většina domů bytových. Dotčený pozemek sousedí z druhé strany s panelovým 
domem, kde je lokalita plochy bydlení Bb – bytové domy.“ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Pořizovatel – požadavek bude na základě konzultace s určeným zastupitelem zařazen do obsahu 

Změny č. 12 ÚP Strakonice. V rámci Změny č. 12 ÚP Strakonice bude prověřena změna ploch 

s rozdílným způsobem využití podél Havlíčkovy a Husovy ulice na „Sbo – plochy smíšené obytné -  
bydlení a občanská vybavenost“ (obsah Změny č. 12, kapitola E). 

 
Pozemek je součástí zastavěného území. Zařazení předmětných pozemků do funkčního využití „Br – 

plochy bydlení – rodinné domy“ neodpovídá stavu v území. 

___________________________________________________________________________________ 
Připomínka č. 5 k pozemkům p. č. 401/4 a 558/31 v k.ú. Strakonice, č.j. 

MUST/027770/2021 ze dne 29.06.2021 
Požadavek: Změna využití pozemků p. č. 401/4 a 558/31 v k.ú. Strakonice z „On – plochy 

občanského vybavení – neveřejný zájem“ na „Bb – plochy bydlení bytové domy.“ 
 

 

 



Stránka 10 z 20 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pořizovatel – požadavek bude na základě konzultace s určeným zastupitelem zařazen do obsahu 

Změny č. 12 ÚP Strakonice (obsah Změny č. 12, kapitola E). V rámci Změny č. 12 ÚP Strakonice bude 
prověřena změna ploch s rozdílným způsobem využití pozemků p. č. 401/4 a 558/31 v k.ú. Strakonice z 

„On – plochy občanského vybavení – neveřejný zájem“ na „Bb – plochy bydlení bytové domy““ (obsah 
Změny č. 12, kapitola E). 

 
Pozemky jsou součástí zastavěného území. Pozemky navazují na plochy „Ds – plochy dopravní 

infrastruktury“, „On – plochy občanského vybavení – neveřejný zájem“, „Ov – plochy občanského 

vybavení – veřejný zájem“, „Os – plochy občanského vybavení – sport a tělovýchova“, „Bb – plochy 
bydlení – bytové domy“. Jedná se o pohledově exponované území. 

_________________________________________________________________________________ 
Připomínka č. 6 – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, naše zn. RSD-

335460/2021-4 ze dne 30.06.2021 (MUST/029095/2021/OR/cer ze dne 08.07.2021) 

Odůvodnění: „Správním územím obce Strakonice prochází stávající silnice I/4 a I/22. Dle platných ZÚR 
Jihočeského kraje, ve znění aktualizace č. 6, je na území města vymezený koridor dopravní infrastruktury 
(dále jen „DI“) pro přeložku silnice I/22 a I/4. Přeložka silnice I/22 je již realizována a uvedena do 
předčasného provozu, avšak není pro ni vydán kolaudační souhlas. 
S návrhem zprávy o uplatňování ÚP Strakonice souhlasíme a nemáme k němu připomínky. I nadále však 
platí náš nesouhlas s vypuštěním koridoru DI z ÚP pro přeložku silnice I/22 a úpravu okružní křižovatky 
uvedený v dopise č.j.: RSD-335460/2021-2 ze dne 14. 06. 2021. Koridor DI pro stavbu obchvatu silnice 
I/22 požadujeme v ÚP ponechat do doby vypuštění koridoru z platných ZÚR Jihočeského kraje. V území, 
které není dotčeno dopravní stavbou, lze po realizaci záměru rozhodováno o změnách v území dle 
stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití vyznačených plošně pod grafickou 
značkou koridoru pro DI. Návrh zprávy o uplatňování ÚP Strakonice dále obsahuje pokyny pro zpracování 
návrhu změny ÚP. K pokynům pro zpracování návrhu změny ÚP Strakonice zasíláme následující 
připomínky: V ÚP požadujeme respektovat koridory DI vymezené dle platných ZÚR JčK, ve znění 
aktualizace č. 6. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo (OP) silnice I/4 a I/22, které je 
vymezeno v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.“ 
 

Pořizovatel – bere na vědomí, koridor dopravní infrastruktury pro přeložku I/22 je ve Změně č. 5 ÚP 

Strakonice ponechán jako návrhová plocha, návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje je z návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Strakonice vypuštěn, koridory dopravní infrastruktury včetně 

OP pro přeložku silnice I/4 a pro přeložku silnice I/22 jsou v platném Územním plánu Strakonice 
zakresleny a budou v návrhu Změny č. 12 ÚP Strakonice respektovány. 

_______________________________________________________________________ 
Připomínka č. 7 k pozemkům p. č. st. 376 a 945/9 v k.ú. Dražejov u Strakonic, č.j. 

MUST/029082/2021 ze dne 08.07.2021 

Požadavek: Výstavba podkrovního bytu (nad stávající restaurací) na pozemcích p. č. st. 376 
a 945/9 v k. ú. Dražejov u Strakonic  
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Odůvodnění: „Nyní je pozemek veden jako Os (plochy občanského vybavení) - zastavěná plocha 
a nádvoří. Možná nebude třeba změny, v tomto případě mi prosím odpovězte jako na územně plánovací 
informaci. Jedná se o to, že výše uvedených nemovitostech provozuji hospodské zařízení, kde bych do 
budoucna uvažoval o výstavbě podkrovního bytu (nad restaurací). Tento byt by nebyl rozdělen 
prohlášením vlastníka a byl by součástí čísla popisného. Rád bych podkrovní části vybudoval obytnou 
plochu, která nebude sloužit ke komerčním účelům ale k bydlení pro mého syna. V textové části ÚP je 
uvedeno, že lze využívat pro ubytování majitele/správce. Nejsem si však jist, zda lze brát nemovitost 
jako stavbu pro komerční využití s možností bydlení. Veškeré dostupné sítě jsou zavedeny, nebude tedy 
požadováno jakýchkoliv nových připojení. Komunikace a parkování zajištěno na těsně navazujícím 
pozemku.“ 

 
 
Pořizovatel – bere na vědomí, již v platném Územním plánu Strakonice je v dané ploše s rozdílným 

způsobem využití přípustný byt správce, majitele. 

_______________________________________________________________________ 
Připomínka č. 8 k pozemkům p. č. 360/116 a 360/117 v k.ú. Strakonice, č.j. 

MUST/029496/2021 ze dne 12.07.2021 
Požadavek: Změna funkčního využití pozemků p. č. 360/116 a 360/117 v k.ú. Strakonice 

z „Pz – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“ na „Br – plochy bydlení rodinné 
domy“ 

Odůvodnění: „V minulosti došlo ke změně využití celého území „Za Stínadly" a z nepochopitelného 
důvodu bylo právě na části mého pozemku změněno území na Pz - Plochy veřejných prostranství -
veřejná zeleň. Tato změna zcela znemožnila pozemek využít jiným účelem a stal se takřka bezcenným. 
Moje připomínka směřuje k žádosti o změnu těchto pozemků a to na plochy Br - ST61 (bydlení rodinné 
domy). Pozemek veřejné zeleně by mohl být přesunut na nedalekou parcelu v majetku Města Strakonice 
par. č. 369/2. Je počítáno, že parcela pare. č. 360/117 se stane komunikací, která přejde do majetku 
města a následně by měla fungovat jako komunikace do dalšího území této lokality. Veškeré dostupné 
sítě jsou zavedeny na hranici pozemků, nebude tedy požadováno jakýchkoliv nových připojení. 
Komunikace přímo navazuje na mé pozemky, přístup je tedy zajištěn.“ 
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Pořizovatel - požadavek bude na základě konzultace s určeným zastupitelem zařazen do obsahu 

Změny č. 12 ÚP Strakonice. V rámci Změny č. 12 ÚP Strakonice bude prověřena změna ploch s rozdílným 

způsobem využití pozemku p. č. 360/116 v k.ú. Strakonice z „Pz – plochy veřejných prostranství – 
veřejná zeleň“ na „Br – plochy bydlení rodinné domy“ (obsah Změny č. 12, kapitola E). 

 
Pozemky jsou součástí zastavitelné plochy. Dle Územního plánu Strakonice (úplné znění Územního plánu 

Strakonice po změně č. 1, 2, 3, 4, 7 a 8) se předmětná lokalita nachází v ploše, ve které je rozhodování 

o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.  Regulační plán Za Stínadly byl 
Zastupitelstvem města Strakonice vydán dne 25.02.2009 pod č. j.  546/ZM/2009. Změna č. 1 

Regulačního plánu Za Stínadly byla vydána usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 249/ZM/2020 
ze dne 11.11.2020 a nabyla účinnosti dne 03.02.2021. Dle platného Regulačního plánu Za Stínadly 

(úplné znění Regulačního plánu za Stínadly po změně č. 1) se  pozemek p. č. 360/116 nachází v ploše 
navržené pro „Veřejná a vyhrazená zeleň“ a pozemek p. č. 360/117 v ploše navržené pro „Komunikace 

místní a obslužné“. Z důvodu naplnění § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, který ukládá povinnost pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, 
občanského vybavení anebo smíšené obytné vymezit s touto zastavitelnou plochou veřejné prostranství 

o výměře nejméně 1000 m2. S ohledem na tuto povinnost musel projektant územně plánovací 
dokumentace vyhledat plochy, které by vymezil jako veřejné prostranství. Vzhledem ke snaze co 

nejlogičtěji navrhnout nutnou plochu veřejného prostranství, byly vybrány části pozemků, které by 

oddělovaly plochy s rozdílným způsobem využití pro bydlení od ploch pro občanské vybavení (tj. 
pozemek p. č. 369/2 v k.ú. Strakonice ve vlastnictví Města Strakonice) a pozemek žadatele, kde je 

vymezeno dětské hřiště pro obyvatele předmětné lokality. Předmětné dětské hřiště je vymezeno jako 
veřejně prospěšné opatření PZ14. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití 

pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro 
vytváření příznivého životního prostředí. Změnou č. 5 ÚP Strakonice (projednává se) je v lokalitě 

navržena nová zeleň. 

_______________________________________________________________________ 
Připomínka č. 9 k pozemkům p. č. 118/4, 118/5, 118/9 a 118/10 v k.ú. Dražejov 

u Strakonice, č. j. MUST/030119/2021 ze dne 14.07.2021 
Požadavek: Změna funkčního využití pozemků p. č. 118/4,118/5,118/9 a 118/10 v k.ú. 

Dražejov u Strakonice ze „Zo – plochy zemědělské orná půda“ na „plochy bydlení – rodinné 

domy“ 
Odůvodnění: „Pozemky p. č. 118/4, 188/5, 118/9 a 118/10 v k.ú. Dražejov u Strakonic jsou součástí 
nezastavěného území, přičemž pozemek p. č. 118/9 přímo sousedí celou jednou stranou s pozemkem 
p. č. 118/8 s funkčním využitím „plochy bydlení – rodinné domy individuální“. V blízkosti těchto pozemků 
je vybudována městská kanalizace. Dále s ohledem na to, že je v této lokalitě územním plánem dle 
územní studie počítáno s výstavbou cca 20 rodinných domů v těsné blízkosti výše uvedených pozemků, 
jejich zařazení do zastavitelných ploch zvýší efektivitu využití navržené dopravní a inženýrské 
infrastruktury.“ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Pořizovatel – požadavek nebude na základě konzultace s určeným zastupitelem zařazen do obsahu 

Změny č. 12 ÚP Strakonice. 
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Pozemky jsou součástí nezastavěného území. Pozemek p.č. 118/4 a větší část pozemku p.č. 118/9 k.ú. 

Dražejov u Strakonic jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako zemědělský půdní fond s druhem 

pozemku orná půda. Pozemky mají II. třídu ochrany BPEJ, tj. nadprůměrně produkční půdy, vysoce 
chráněné. Dle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném 

znění lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem 
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 

Ze Zprávy u uplatňování Územního plánu Strakonice za období 2016-2021, z kapitoly A) vyplývá, že 

velká část zastavitelných ploch i ploch přestavby dosud nebyla využita. Dle § 55 odst. 4 stavebního 
zákona se nepodařilo prokázat nemožnost využití již vymezených zastavitelných ploch a potřebu 

vymezení nových zastavitelných ploch „bydlení – rodinné domy individuální“. Dosud vymezené 
zastavitelné plochy zajišťují za stávajícího tempa nové výstavby rodinných domů pozemky pro toto 

funkční využití na mnoho desítek let dopředu. Jedná se o čistě teoretický výpočet, který nezohledňuje 
problémy při realizaci zástavby z důvodu rozdrobené vlastnické struktury a nerealizovaných dopravních 

staveb. 

______________________________________________________________________ 
Připomínka č. 10 k pozemku p. č.  st. 3370 v k.ú. Strakonice, č. j. MUST/030399/2021 ze 

dne 16.07.2021 
Požadavek: Změna funkčního využití části objektu p. č. st. 3370 v k.ú. Strakonice, č. 

jednotky 21 a to z občanského vybavení na možnost výstavby bytových jednotek 

k trvalému bydlení. 

 
 
Pořizovatel – požadavek bude na základě konzultace s určeným zastupitelem  zařazen do obsahu 

Změny č. 12 ÚP Strakonice. V návrhu Změny č. 12 ÚP Strakonice bude prověřena změna využití daného 
objektu na plochu s rozdílným způsobem využití „Sbo – plochy smíšené obytné – bydlení a občanská 

vybavenost“ (obsah Změny č. 12, kapitola E). 

 
Pozemek je součástí zastavěného území. Funkční využití „(Sbo) – plocha smíšená obytná – bydlení 

a občanská vybavenost“ bude navazovat na funkční využití okolních ploch. 
______________________________________________________________________ 

Připomínka č. 11 k pozemkům p. č. 118/4 a 118/5  v k.ú. Dražejov u Strakonice, č. j. 
MUST/031563/2021 ze dne 23.07.2021 

Požadavek: Změna funkčního využití pozemků p. č. 118/4 a části 118/5  v k.ú. Dražejov 

u Strakonice na „plochy bydlení – rodinné domy“. V případě pozemku p. č. 118/5 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic navrhujeme ponechat veřejné prostranství v šíři cca 8 m a ostatní část 

pozemku převést rovněž na funkční využití „plochy bydlení – rodinné domy individuální“. 
Odůvodnění: „Pozemky p. č. 118/4, 118/5, v k.ú. Dražejov u Strakonic jsou součástí nezastavěného 
území, přičemž pozemek p. č. 118/4 je v těsné blízkosti pozemku p. č. 118/8 s funkčním využitím „plochy 
bydlení – rodinné domy individuální“. V blízkosti těchto pozemků je vybudována městská kanalizace. 
Dále s ohledem na to, že je v této lokalitě územním plánem dle územní studie počítáno s výstavbou cca 
20 rodinných domů v těsné blízkosti výše uvedených pozemků, jejich zařazení do zastavitelných ploch 
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zvýší efektivitu využití navržené dopravní a inženýrské infrastruktury. Všechny tyto pozemky mají též 
funkční využití „plochy bydlení – rodinné domy individuální“ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Pořizovatel – požadavek nebude na základě konzultace s určeným zastupitelem zařazen do obsahu 
Změny č. 12 ÚP Strakonice. 

 
Pozemky jsou součástí nezastavěného území. Pozemek p.č. 118/5 v k.ú. Dražejov u Strakonice je dle 

katastru nemovitostí ostatní plocha. Pozemek p.č. 118/4 v k.ú. Dražejov u Strakonic je dle katastru 
nemovitostí veden jako zemědělský půdní fond s druhem pozemku orná půda. Pozemky mají II. třídu 

ochrany BPEJ, tj. nadprůměrně produkční půdy, vysoce chráněné. Dle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany 
odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 

zemědělského půdního fondu. 
Ze Zprávy u uplatňování Územního plánu Strakonice za období 2016-2021, z kapitoly A) vyplývá, že 

velká část zastavitelných ploch i ploch přestavby dosud nebyla využita. Dle § 55 odst. 4 stavebního 

zákona se nepodařilo prokázat nemožnost využití již vymezených zastavitelných ploch a potřebu 
vymezení nových zastavitelných ploch „bydlení – rodinné domy individuální“. Dosud vymezené 

zastavitelné plochy zajišťují za stávajícího tempa nové výstavby rodinných domů pozemky pro toto 
funkční využití na mnoho desítek let dopředu. Jedná se o čistě teoretický výpočet, který nezohledňuje 

problémy při realizaci zástavby z důvodu rozdrobené vlastnické struktury a nerealizovaných dopravních 

staveb. 
_______________________________________________________________________ 

Připomínka č. 12 – Správa železnic, státní organizace,  Generální ředitelství, Dlážděná 
1003/7, 110 00, naše zn. 80578/2021-SŽ-GŘ-O6 ze dne 10.06.2021 (č. j. 

MUST/025072/2021/OR/cer ze dne 11.06.2021) 
„Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční trať č. 190 České Budějovice – 
Strakonice a č. 191 Plzeň – Strakonice, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
zařazena do kategorie dráhy celostátní. Dále jsou řešeným územím vedeny jednokolejné neelektrizované 
železniční tratě č. 198 Strakonice – Volary a č. 203 Březnice – Strakonice, které jsou ve smyslu § 3 
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazeny do kategorie dráhy regionální. Požadujeme respektovat 
ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách. 
V nově vymezených rozvojových, přestavbových či upravovaných lokalitách v ochranném pásmu dráhy 
požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního 
využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech staveb a venkovních prostorech. 
V platných ZÚR Jihočeského kraje je vymezen koridor železnice Plzeň – České Budějovice, úsek D14/2 
Číčenice – hranice Plzeňského kraje, pro zdvoukolejnění stávající železniční trati. Zpřesněný koridor je 
součástí platného ÚP Strakonice. Tento koridor požadujeme respektovat. Pro záměr se zpracovává 
Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace trati České Budějovice – Plzeň.“ 
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Pořizovatel – bere na vědomí, ochranné pásmo uvedených drah a koridor pro zdvoukolejnění stávající 

železniční trati bude v návrhu Změny č. 12 ÚP Strakonice respektován, v nově vymezených rozvojových, 

přestavbových či upravovaných lokalitách v OP pásmu dráhy bude zařazena podmínka do podmíněně 
přípustného využití dle požadavku SŽ.  

____________________________________________________________________ 
Připomínka č. 13 k pozemkům p. č. 403/1 a 405/1 v k.ú. Přední Ptákovice ze dne 

17.08.2021 pod č. j. MUST/034704/2021 – doručeno po stanoveném termínu 

Požadavek: Změna funkčního využití části  (viz výřez) pozemků p. č. 403/1 a 405/1 v k.ú. 
Přední Ptákovice z „(Zt) – plochy zemědělské – trvalý travní porost atd.“ na „(Bsr) – plochy 

bydlení smíšené – rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci“. 
Odůvodnění: „Předmětné pozemky se nachází na jižním okraji města Strakonice poblíž silnice I/4 na 
výjezdu ve směru na Volyni. Na pozemky zasahoval dříve zpracovaný (2008) a později rušený (2020 
Regulační plán Nad Vaněčků lomem.  S výstavbou na těchto pozemcích tedy již bylo dříve uvažováno. 
Vymezená část přdmětných pozemků, pro něž je žádáno o změnu funkčního využití, přímo navazuje 
téměř po všech stranách na plochy bydlení. Na východní straně se jedná o plochy s funkčním využitím 
Bsr  - plochy bydlení – smíšené – rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci. Na severní straně se 
jedná o plochy s funkčním využitím Br – plochy bydlení – rodinné domy. Na západní straně se jedná o 
plochy s funkčním využitím Bb – plochy bydlení bytové domy. Kromě této přímě návaznosti je také ještě 
potřeba podotknout, že se současně jedná o pokračování pozemků p.č. 403/7 a 403/8 v k.ú. Přední 
Ptákovice, kterým byla tato změna již dříve umožněna. Stejně tak se jedná o obdobnou situaci 
s výstavbou umožněnou podél ulice U Zahrádek. Celková výměra nově vznikajícího pozemku p .č. 403/1 
v k.ú. Přední Ptákovice bude činit 17 438 m 2. Z toho celých 17 377 m2 spadá do bonitované půdně 
ekologické jednotky 5.37.55 s nejnižší třídou ochrany V. Jedná se o půdu produkčně málo významnou 
s nízkým stupněm ochrany, která je pro zemědělské účely postradatelná. U těchto půd lze jako 
efektivnější předpokládat jejich nezemědělské využití (např. pro výstavbu). Zbývajících 61 m2 pak spadá 
do bonitované půdně ekologické jednotky 5.37.15 s totožnou třídou ochrany V. hranice bonitovaných 
půdně ekologických jednotek protíná jihovýchodní hranici pozemku. Zpřístupnění předmětného pozemku 
je možné ze severu pomocí prodloužení ulice Pohraniční stráže na pozemku p. č. 597/1 v k.ú. Přední 
Ptákovice, která je v majetku města. V případě potřeby lze provést rozšíření uličního prostoru 
vymezeného katastrálními hranicemi (cca 5,0m) přesahem na předmětný pozemek p .č. 403/1 v k.ú. 
Přední Ptákovice. Stejnou trasou je uvažováno prodloužení vedení inženýrských sítí, pakliže to bude 
technicky možné a ekonomicky efektivní.“ 

 
Pořizovatel – požadavek nebude na základě konzultace s určeným zastupitelem zařazen do obsahu 

Změny č. 12 ÚP Strakonice. 
 

Pozemky jsou součástí nezastavěného území. Pozemky jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako 
zemědělský půdní fond s druhem pozemku trvalý travní porost. Pozemky mají V. třídu ochrany BPEJ, tj. 

pro zemědělství postradatelné půdy s nízkým stupněm ochrany. 
Ze Zprávy u uplatňování Územního plánu Strakonice za období 2016-2021, z kapitoly A) vyplývá, že 

velká část zastavitelných ploch i ploch přestavby dosud nebyla využita. Dle § 55 odst. 4 stavebního 

zákona se nepodařilo prokázat nemožnost využití již vymezených zastavitelných ploch a potřebu 
vymezení nových zastavitelných ploch „bydlení – rodinné domy individuální“. Dosud vymezené 

zastavitelné plochy zajišťují za stávajícího tempa nové výstavby rodinných domů pozemky pro toto 
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funkční využití na mnoho desítek let dopředu. Jedná se o čistě teoretický výpočet, který nezohledňuje 

problémy při realizaci zástavby z důvodu rozdrobené vlastnické struktury a nerealizovaných dopravních 

staveb. 
Větší část pozemků se nachází v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkcí lesa 

a v ochranném pásmu letiště. Pozemky nejsou dobře dopravně přístupné. 
___________________________________________________________________ 

Připomínka č. 14 k části pozemku p. č. 30 v k.ú. Hajská ze dne 01.09.2021 pod č. j. 

MUST/036896/2021 – doručeno po stanoveném termínu 
Požadavek: Změna funkčního využití části  (viz výřez) pozemku p .č. 30 v k.ú. Hajská z „(Zo) 

– plochy zemědělské – orná půda“ na „(Bi) – plochy bydlení rodinné domy individuální - 
venkovského typu“. 

Odůvodnění: „ Naším záměrem je výstavba dvou rodinných domů v části výše uvedeného pozemku. 
Z tohoto důvodu žádáme o změnu využití u cca 4 200 m2 (uvažujeme dvě stavební parcely), což 
představuje cca 70 m délky a 60 m šířky příslušného pozemku.“  
 

 
 
Pořizovatel – požadavek nebude na základě konzultace s určeným zastupitelem zařazen do obsahu 
Změny č. 12 ÚP Strakonice. 

 
Pozemek jsou součástí nezastavěného území. Pozemek je dle katastru nemovitostí veden jako 

zemědělský půdní fond s druhem pozemku orná půda. Pozemek má IV. třídu ochrany BPEJ, tj. 

podprůměrně produkční půdy s omezenou ochranou. Ze Zprávy u uplatňování Územního plánu 
Strakonice za období 2016-2021, z kapitoly A) vyplývá, že velká část zastavitelných ploch i ploch 

přestavby dosud nebyla využita. Dle § 55 odst. 4 stavebního zákona se nepodařilo prokázat nemožnost 
využití již vymezených zastavitelných ploch a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch „bydlení – 

rodinné domy individuální“. Dosud vymezené zastavitelné plochy zajišťují za stávajícího tempa nové 
výstavby rodinných domů pozemky pro toto funkční využití na mnoho desítek let dopředu. Jedná se o 

čistě teoretický výpočet, který nezohledňuje problémy při realizaci zástavby z důvodu rozdrobené 

vlastnické struktury a nerealizovaných dopravních staveb. Pozemek nenavazuje na zastavěné území a 
zastavitelné plochy. 

___________________________________________________________________________________ 
Připomínka č. 15 k pozemkům p. č. 1269/67, 1269/142 a 1269/143  v k.ú. Dražejov 

u Strakonic ze dne 26.10.2021 pod č. j. MUST/044894/2021/OR/cer – doručeno po 

stanoveném termínu 
Požadavek: Změna funkčního využití části pozemků p. č. 1269/67, 1269/142 a 1269/143  

v k.ú. Dražejov u Strakonic ze „(Zo) – plochy zemědělské – orná půda“, „(Zt) – plochy 
zemědělské – trvalý travní porost a „(Rr) – plochy rekreace – stavby pro rodinnou rekreaci“ 

na „(Br) – plochy bydlení rodinné domy“. 

Odůvodnění: „…..Již v roce 2014 jsem žádal o změnu, která byla zamítnuta vzhledem k chybějí 
infrastruktuře (voda, kanalizace, vsak dešťové vody), dopravní napojení. Pozemek se nachází 
v zastavitelné oblasti obce Dražejov, je vedený jako plocha pro rekreaci. Celá tato oblast vedená 
k rekreaci již řadu let neplní svojí funkci a na většině se „celoročně“ bydlí proto by mělo dojít ke změně 
užívání. Od sousedních čtyř zahrad se můj pozemek liší svojí velikostí a umístěním. Bonita pozemku je 
většinou 5 (část 4). Na pozemku jsem začal stavět dům pro rodinnou rekreaci a rád bych ho zkolaudoval 
na trvalé bydlení. Se stavbou jsem ve fázi před kolaudací. Od mojí první žádosti v r. 2014 jsem všechny 
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nedostatky odstranil. V roce 2019 jsem zřizoval na městě sjezd pro povolení stavby a používaná cesta 
1269/145 byla převedena z trvalého travního porostu na plochu ostatní komunikace,. Mám povolený 
sjezd a v nejužším místě já 6,9 m, jinde mnohem více. V roce 2020 jsem kopal kanalizaci, vodovod 
a cestu jsem následně na vlastní náklady zpevnil a celkově vylepšil. Bez problémů na pozemek přijel 
jeřáb, kamion, domíchávač, tudíž by neměl být problém s její obslužností. Na pozemku je funkční, již 
připojená veřejná kanalizace, veřejný vodovod, eletr. přípojka, zkolaudovaná studna, dešťová voda je 
svedená do zahradního jezírka se vsakem na pozemku. Vše bylo řešeno ve stavebním povolení. Odbor 
dopravy, majetek a policie neměli připomínky a povolili sjezd na pozemek.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pořizovatel – požadavek nebude na základě konzultace s určeným zastupitelem zařazen do obsahu 

Změny č. 12 ÚP Strakonice.  
 

Pozemky p. č. 1269/142 a 1269/143 v k.ú. Dražejov u Strakonic jsou současně pořizovanou Změnou 
č. 5 ÚP Strakonice měněny na plochu s rozdílným způsobem využití „(Rr) – plochy rekreace, stavby pro 

rodinnou rekreaci.“ Všechny předmětné pozemky budou po vydání Změny č. 5 ÚP Strakonice 
(projednává se) součástí zastavěného území ploch rekreace. Pozemky jsou dopravně napojeny i 

technická infrastruktura (vodovod, kanalizace) je dostupná. Ze Zprávy u uplatňování Územního plánu 

Strakonice za období 2016-2021, z kapitoly A) vyplývá, že velká část zastavitelných ploch i ploch 
přestavby dosud nebyla využita. 

_______________________________________________________________________ 
Připomínka č. 16 k pozemkům p. č. 220/4, 220/5, 220/6 a částečně pozemku p. č. 220/7 

v k.ú. Dražejov u Strakonic ze dne 08.11.2021 pod č. j. MUST/046590/2021/OR/cer – 

doručeno po stanoveném termínu 
Požadavek: Změna funkčního využití části pozemku p. č. 220/4, pozemků 220/5, 220/6 a 

částečně pozemku p. č. 220/7 v k.ú. Dražejov u Strakonic ze „(Zt) – plochy zemědělské – 
trvalý travní porost“ na „(Bi) – plochy bydlení rodinné domy individuální - venkovského 

typu“. 

Odůvodnění: „Do společného jmění manželů jsem se svou manželkou v průběhu roku 2016 nabyl 
pozemek p. č. 220/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, za psaný na LV č. 6403. V roce 2019 byl tento pozemek 
rozdělen na pozemek p. č. 220/4, pozemek p. č. 220/5, pozemek p. č. 220/6 a pozemek p .č. 220/7, 
který byl od původního pozemku p. č. 220/1 oddělován dle podmínek a v souladu s prováděcí vyhláškou 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Na pozemku p. č. 220/1 byla v roce 220 
započata výstavba novostavby rodinného domu, která je v současné době dokončována. Podstatné pro 
posouzení a realizaci změny funkčního využití pozemku p. č. 220/4, 220/5, 220/6 a 220/7 v k.ú. Dražejov 
u Strakonic, zapsaného na LV č. 6403 je skutečnost, že pozemky, kterých by se změna týkala, 
z urbanistického hlediska vhodně navazují na zastavěné území s funkčním využitím pro plochy bydlení 
– rodinné domy individuální. Případná změna z pohledu funkčního využití bude u vymezených pozemků 
velmi citlivě navazovat na celkovou koncepci urbanizace daného místa, bude dotvářet kompaktní tvar 
jednotlivých sídel a nikterak negativně nezasáhne do udržitelnosti rozvoje předmětného území. 
Zařazením předmětných pozemků do zastavitelných ploch, bude možné tento pozemek napojit na 
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dopravní a inženýrské sítě, čímž současně dojde ke zvýšení efektivity využití již navržené dopravní a 
inženýrské infrastruktury. Z pohledu kvalitativního dojde požadovanou změnou ke zlepšení životního 
prostředí a to především ke zvýšení a zlepšení požadavků kladených na hygienické klima života obyvatel 
v prostředí, které je určeno k individuálnímu bydlení. Uvedené části pozemků, jejíchž by se změna 
funkčního využití týkala, nespadá, nesousedí a ani nezasahuje do žádného ochranného území či pásma 
(lesní porost, chráněný vodní či přírodní prostor). Z pohledu případného záboru zemědělské půdy 
v souvislosti s ochranou ZPF spadají půdy na uvedených pozemcích dle katalogu BPEJ do III. třídy 
ochrany ZPF a jedná se o velmi málo produkční půdy. Požadovaná změny by současně měla zcela 
nepatrný vliv na celkovou organizaci a využití zemědělského půdního fondu dané lokality.“ 

 
 
Pořizovatel - požadavek nebude na základě konzultace s určeným zastupitelem zařazen do obsahu 

Změny č. 12 ÚP Strakonice. 
 

Pozemky jsou v převážné části součástí nezastavěného území. Pozemky jsou dle katastru nemovitostí 

vedeny jako zemědělský půdní fond s druhem pozemku trvalý travní porost. Pozemky mají III. třídu 
ochrany BPEJ, tj. průměrně produkční půdy, využitelné v územním plánování. 

Ze Zprávy u uplatňování Územního plánu Strakonice za období 2016-2021, z kapitoly A) vyplývá, že 
velká část zastavitelných ploch i ploch přestavby dosud nebyla využita. Dle § 55 odst. 4 stavebního 

zákona se nepodařilo prokázat nemožnost využití již vymezených zastavitelných ploch a potřebu 

vymezení nových zastavitelných ploch „bydlení – rodinné domy individuální“. Dosud vymezené 
zastavitelné plochy zajišťují za stávajícího tempa nové výstavby rodinných domů pozemky pro toto 

funkční využití na mnoho desítek let dopředu. Jedná se o čistě teoretický výpočet, který nezohledňuje 
problémy při realizaci zástavby z důvodu rozdrobené vlastnické struktury a nerealizovaných dopravních 

staveb. 
_____________________________________________________________________ 

Připomínka č. 17 k pozemku p.č. 1021/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic ze dne 16.12.2021 pod 

č. j. MUST/052487/2021/OR/cer – doručeno po stanoveném termínu 
Požadavek: Změna funkčního využití pozemku p.č. 1021/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic  ze 

„(Zt) – trvalý travní porost“ na „(Rr) – plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou 
rekreaci“ 

Odůvodnění: „Při zjišťování využití svého pozemku dle územního plánu (p.č. 1021/2, obec Strakonice, 
katastrální území Dražejov u Strakonic) jsem zjistil, že tento pozemek je územním plánem veden jako 
plocha zemědělská. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedený pozemek je již několik desítek let využíván 
jako zahrada (dle velmi špatného stavu oplocení a zde stojící kůlny, vzrostlých ovocných stromů), žádám 
tímto o změnu funkčního využití pozemku z plochy zemědělské na plochu pro rekreaci.“ 
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Pořizovatel - požadavek nebude na základě konzultace s určeným zastupitelem zařazen do obsahu 

Změny č. 12 ÚP Strakonice. 
 

Pozemek je součástí nezastavěného území. Pozemek p. č. 1021/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic je dle 
katastru nemovitostí veden jako zemědělský půdní fond s druhem pozemku zahrada. Pozemek má II. 

třídu ochrany BPEJ, tj. nadprůměrně produkční půdy, vysoce chráněné. Dle § 4 odst. 3 zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění lze zemědělskou půdu I. a II. 
třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným 

zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 
_______________________________________________________________________ 

Připomínka č. 18 k pozemkům p.č. 5/2 a 15/4 v k.ú. Hajská ze dne 20.12.2021 pod č. j. 
MUST/052881/2021/OR/cer – doručeno po stanoveném termínu 

Požadavek: Změna funkčního využití pozemků p. č. 5/2 a 15/4 v k.ú. Hajská ze „(Zt) – trvalý 

travní porost“ na „(Bi) – plochy bydlení – rodinné domy individuální“ 
Odůvodnění: „Nyní je pozemek veden jako Zt (plochy zemědělské) – trvalý travní porost. Můj záměr 
je docílit změny na Bi (rodinné domy individuální). 
Sousední parcely jsou již zahrnuty v územním plánu jako Bi, ty navazují na východní a západní stranu 
mých pozemků. Komunikace k pozemku je zajištěna a je v majetku města Strakonice, stejně tak 
vodovodní a kanalizační řad. 
Nemám v plánu pozemky dělit a prodat. Na pozemku by postavila rodinný dům má dcera.“ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pořizovatel - požadavek bude na základě konzultace s určeným zastupitelem zařazen do obsahu 

Změny č. 12 ÚP Strakonice. V rámci Změny č. 12 ÚP Strakonice bude prověřena změna ploch s rozdílným 
způsobem využití pozemků p. č. 5/2 a 15/4 v k.ú. Hajská ze „Zt – trvalý travní porost“ na „Bi – plochy 

bydlení – rodinné domy individuální“ (obsah Změny č. 12, kapitola E). 
 

Pozemky jsou součástí nezastavěného území. Pozemky p. č. 5/2 a 15/4 v k.ú. Hajská jsou dle katastru 
nemovitostí vedeny jako zemědělský půdní fond s druhem pozemku trvalý travní porost. Pozemky mají 

IV. třídu ochrany BPEJ, tj. podprůměrně produkční půdy s omezenou ochranou. Ze Zprávy u uplatňování 

Územního plánu Strakonice za období 2016-2021, z kapitoly A) vyplývá, že velká část zastavitelných 
ploch i ploch přestavby dosud nebyla využita. Pozemky ve východní a západní části navazují na 
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zastavěné území. Pozemky leží v ochranném pásmu dráhy a částečně pozemek p. č. 15/4 v k.ú. Hajská 

zasahuje do ochranného pásma lesa. 

_______________________________________________________________________ 
Připomínka č. 19 k pozemkům p.č. 84/3, 328/2 a 183/1 v k.ú. Hajská ze dne 21.12.2021 

pod č. j. MUST/053129/2021/OR/cer – doručeno po stanoveném termínu 
Požadavek: Změna funkčního využití pozemků p.č. 84/3 a 328/2 v k.ú. Hajská ze „(Zt) – 

trvalý travní porost“ na „(Rr) – plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci“. 

Změna funkčního využití pozemku p.č. 183/1 ze „Zo – Plochy zemědělské – orná půda“ na 
„Bi - plochy bydlení – rodinné domy individuální“ 

Odůvodnění: „Žádám tímto o provedení změny funkčního využití u pozemků obec Strakonice, 
katastrální území Hajská, parcelní číslo 84/3 a 328/2. Změna by byla z Zt (Plochy zemědělské – trvalý 
travní porost) a Rr (Plochy rekreace – starvby pro rodinou rekreaci). 
Dále žádám o projednání změny funkčního využití u pozemku obes Strakonice, katastrální území Hajská, 
parcelní číslo 183/1 z Zo (Plochy zemědělské – Orná půda) na Bi (Plocha bydlení – rodinné domy 
individuální).“ 
 

 
Pořizovatel - požadavek nebude na základě konzultace s určeným zastupitelem zařazen do obsahu 

Změny č. 12 ÚP Strakonice. 
 

Pozemky jsou součástí nezastavěného území. Pozemek p.č. 84/3 v k.ú. Hajská je dle katastru 

nemovitostí veden jako zemědělský půdní fond s druhem pozemku trvalý travní porost. Pozemek má V. 
třídu ochrany BPEJ, tj. pro zemědělství postradatelné půdy s nízkým stupněm ochrany. Pozemek p.č. 

328/2 v k.ú. Hajská je dle katastru nemovitostí ostatní komunikace, ostatní plocha. Pozemky nemají 
žádnou návaznost na stávající zastavěné území ani navržené zastavitelné plochy. Pozemky nejsou 

dopravně přístupné. 
 

Pozemek p.č. 183/1 v k.ú. Hajská je dle katastru nemovitostí veden jako zemědělský půdní fond 

s druhem pozemku orná půda. Pozemek má V. třídu ochrany BPEJ, tj. pro zemědělství postradatelné 
půdy s nízkým stupněm ochrany. 

Pozemek nemá žádnou návaznost na stávající zastavěné území ani navržené zastavitelné plochy. 
Pozemek leží v ochranném pásmu dráhy. Přes pozemek je veden vodovod z úpravny vody Hajská do 

vodojemu na Podsrpu. 

 
 

 
 

 
 

 

 
Zpracoval: Odbor rozvoje MěÚ Strakonice 


