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1. Postup pořízení územního plánu 
Územní plán Strakonice (dále jen „ÚP“) je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů. ÚP Strakonice vydalo Zastupitelstvo města Strakonice formou opatření obecné 

povahy, nabyl účinnosti dne 2. 1. 2012. Doposud byla pořízena a schválena změna č. 1, č. 2, 

č. 3, č. 4, č. 7 a č. 8 ÚP.              

O pořízení Změny č. 11 ÚP rozhodlo Zastupitelstvo města Strakonice dne 23. 06. 2021 

usnesením č. 388/ZM/2021 z vlastního podnětu.  

Pořizovatelem změny je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.  

Projektantem změny je Atelier T-plan, s.r.o., Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 – Nusle, 

hlavním projektantem je Ing. arch. Karel Beránek, CSc., ČKA – 01942. 

Zastupitelem určeným pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace byl 

usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 23/ZM/2020 ze dne 09. 01. 2020 určen 

Ing. Rudolf Oberfalcer ml. 

Změna č. 11 ÚP je zpracována a pořízena zkráceným postupem dle ustanovení §55a a §55b 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Obsah Změny č. 11 Územního plánu Strakonice byl schválen usnesením č. 388/ZM/2021 

Zastupitelstva města Strakonice dne 23. 06. 2021. Předmětem změny je vymezení lokalit 

(ploch s rozdílným způsobem využití), ve kterých bude přípustné/nepřípustné umisťovat zdroje 

na výrobu energií. Pro umisťování zdrojů na výrobu energií (vyjma individuálních) budou 

jednoznačně vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití v rámci zastavěného území 

a zastavitelných ploch, ve kterých bude možné tyto záměry umisťovat. Jedná se o změnu 

textové části platného Územního plánu Strakonice. 

Na základě schváleného Obsahu Změny č. 11 Územního plánu Strakonice byl zpracován 

návrh Změny č. 11 Územního plánu Strakonice pro veřejné projednání dle § 55b stavebního 

zákona.  

Po vyhotovení návrhu Změny č. 11 ÚP pořizovatel oznámil dotčeným orgánům, krajskému 

úřadu a sousedním obcím dopisem ze dne 29.09.2021, čj. MUST/039733/2021/OR/hav a 

veřejnosti veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 29.09.2021, datum a místo konání veřejného 

projednání návrhu Změny č. 11 ÚP podle § 55b odst. 2 stavebního zákona ve vazbě na 

ustanovení § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona a § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád. Návrh změny byl k dispozici na internetových stránkách Města Strakonice 

(www.strakonice.eu, sekce Město – Projekty města – ÚPD města – Změna č. 11 Územního 

plánu Strakonice https://www.strakonice.eu/content/zmena-c11-uzemniho-planu-strakonice). 

 
Dne 10.11.2021 se konalo veřejné projednání návrhu Změny č. 11.  

Podle § 55b odst. 1 a 2 stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 52 odst. 1 a 2 stavebního 

zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl k návrhu Změny č. 11 ÚP 

každý uplatnit své připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 

oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohli podat ve stejné lhůtě námitky, ve kterých 

muselo být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 

a vymezeno území dotčené námitkou. Námitka musela obsahovat formální náležitosti pro 

https://www.strakonice.eu/content/zmena-c11-uzemniho-planu-strakonice
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podání vyplývající z § 37 správního řádu. Dotčené orgány uplatnily do 7 dnů ode dne veřejného 

projednání svá stanoviska.  

K návrhu Změny č. 11 nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky. Z tohoto důvodu nebyl 

zpracován návrh rozhodnutí o námitkách ani návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k 

návrhu Změny č. 11. 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního 
řádu ve svém stanovisku k návrhu Změny č. 11, č. j. KUJCK 10190/2022, sp. zn. OREG 
106806/2021/zudi SO 3 ze dne 28. 01. 2022  konstatoval, že návrh Změny č. 11 ÚP: 

a) je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve platném znění (dále jen „PÚR“). 
Předmětem Změny č. 11 ÚP Strakonice je změna textové části, která spočívá ve vymezení 
lokalit (ploch s rozdílným způsobem využití), ve kterých bude přípustné/nepřípustné umisťovat 
zdroje na výrobu energií. Tato změna nezasahuje do záměrů vymezených PÚR.  
b) je v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění (dále jen 
„ZÚR“). V celém správním území obce Strakonice je dle ZÚR (čl. 58 písm. r.) možné navrhovat 
plochy pro umisťování větrných a fotovoltaických elektráren, které nejsou nadmístního 
významu. K žádosti o stanovisko krajského úřadu byl krajskému úřadu též doručen pokyn 
pořizovatele, ve kterém je upřesněno, že podmínky pro umisťování staveb a zařízení pro 
výrobu energie, sloužící vyššímu účelu než je individuální zásobování, se nevztahují na stavby 
a zařízení pro výrobu energie plynoucí z nadřazené územně plánovací dokumentace.  
c) nekoliduje z hlediska širších územních vztahů se sousedními obcemi, neboť řešené území 
změny nemá přímou návaznost na tyto obce.  
d) soulad návrhu Změny č. 11 ÚP Strakonice s územním rozvojovým plánem nebyl z důvodu 
jeho prozatímní neexistence krajským úřadem posuzován.  
Území řešené změnou je z pohledu Územní studií krajiny Jihočeského kraje zařazeno do 
Krajinných oblastí č. 03 Strakonicko-Písecká, č. 04 Prachatická a č. 05 Netolická a Krajinných 
typů č. 1 Nivní zemědělský krajinný typ, č. 2 Nivní leso-zemědělský krajinný typ, č. 5 Nivní 
městský a příměstský krajinný typ, č. 6 Rovinatý až plochý zemědělský krajinný typ, č. 13 
Mírně zvlněný až kopcovitý leso-zemědělský krajinný typ, č. 16 Výrazně zvlněný zemědělský 
krajinný typ, č. 17 Výrazně zvlněný až členitý leso-zemědělský krajinný typ, č. 18 Výrazně 
zvlněný až členitý zemědělsko-lesní krajinný typ, č. 20 Výrazně zvlněný až členitý městský a 
příměstský krajinný typ. Jelikož předmětem Změny č. 11 územního plánu Strakonice je 
doplnění textové části a nedochází k navržení nových zastavitelných ploch, nebyl soulad s 
Územní studií krajiny krajským úřadem posuzován.“ 
 
Dle § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
vyhodnotil výsledky projednání.  
 
Pořizovatel v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 stavebního zákona přezkoumal soulad 
návrhu změny územního plánu  
a) s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, 
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, 
c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 
 
Změnu č. 11 ÚP vydalo Zastupitelstvo města Strakonice v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 54 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy, usnesením 
č. 529/ZM/2022 dne 02.03.2022.  
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2. SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ZEJMÉNA 
S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, S CÍLI 
A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH 
A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY 
NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, S POŽADAVKY 
TOHOTO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

2.1. Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

2.1.1. Politika územního rozvoje ČR 
Změna Územního plánu je zpracována v souladu s Politikou územního rozvoje České 

republiky (Politika územního rozvoje České republiky 2008, schválená usnesením vlády ze 

dne 20. července 2009 č. 929), ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále PÚR ČR), které byly 

schváleny usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 04. 2015, č. 629 a č. 630 ze dne 

02. 09. 2019, č. 833 dne 17.08.2020 a č. 618 ze dne 12. 7. 2021  

Město Strakonice, jako součást správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice, 

není dle Politiky územního rozvoje PÚR ČR, vymezeno jako součást žádné rozvojové oblasti, 

osy ani žádné specifické oblasti.  

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území  

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje dle PÚR ČR, jsou 

uvedeny v následující tabulce a jsou opatřeny vyhodnocením souladu s řešením Zm. č. 11 ÚP 

Strakonice. 

Tabulka 1 Přehledné vyhodnocení souladu návrhu Zm. č. 11 ÚP Strakonice s PÚR ČR 

Republiková priorita dle PÚR ČR 
Vyhodnocení souladu návrhu Zm. č. 11 ÚP 

Strakonice s PÚR ČR 
(14)  
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační 
a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat 
ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich 
ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná 
cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných 
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé 
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným 
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k 

 
Navržené úpravy řešení obsažené ve Změně č. 11 ÚP 
zachovávají hodnoty území a charakter Strakonic a byly 
provedeny za účelem ochrany a rozvoje civilizační 
hodnoty, kterým funkční a rozsáhlý systém centrálního 
zásobování teplem jistě je. Úpravy byly provedeny 
s ohledem na další rozvoj této sítě tak, aby nebyly zdroje 
pro výrobu tepla umisťovány nahodile a nekoncepčně 
a také tak, aby nebyla znemožněna funkčnost stávajícího 
systému a možnosti jeho rozšiřování.  
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Republiková priorita dle PÚR ČR 
Vyhodnocení souladu návrhu Zm. č. 11 ÚP 

Strakonice s PÚR ČR 
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné 
hodnoty.  

(14a) 
Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát 
na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany 
kvalitní zemědělské, především orné půdy 
a ekologických funkcí krajiny. 

 
Koncepce Zm. č. 11 ÚP dbá na ochranu ZPF a to 
především tak, že nevymezuje nové zastavitelné plochy 
nad rámec platného ÚP.  

(15)  
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního 
prostředí prostorově sociální segregaci s negativními 
vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 

 
Zm. č. 11 ÚP Strakonice nenavrhuje opatření měnící 
urbánní prostředí.  

(16)  
Při stanovování způsobu využití území v územně 
plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek 
a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav 
i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je 
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho 
uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, 
os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

 
Opatření uvedená v rámci Změny č. 11 mají za cíl 
předcházet jednostranným a nekoncepčním řešením 
v oblasti výroby tepelné energie. Každé umístění zdroje 
na výrobu centrálního zásobování teplem je zapotřebí 
komplexně posoudit i z hlediska širších vztahů 
a návazností ostatní infrastruktury. 

(16a)  
Při územně plánovací činnosti vycházet z principu 
integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, 
který představuje objektivní a komplexní posuzování 
a následné koordinování prostorových, odvětvových 
a časových hledisek. 

 
Návrh Zm. č. 11 ÚP je už podle jejího obsahu zaměřen 
pouze na energetiku, konkrétně na zařízení pro výrobu 
energií. Tento návrh vychází ale z celkové koncepce 
města a také z nadřazených dokumentů jako jsou Státní 
energetická koncepce nebo Územní energetická 
koncepce Jihočeského kraje, se kterými je uváděn 
územní plán do souladu a na jejichž základě je rozvojová 
strategie energetiky ve Strakonicích stavěna.  

(17)  
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků 
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro 
vytváření pracovních příležitostí, zejména 
v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak 
řešení problémů v těchto územích. 

 
Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tuto prioritu vliv.  

(18)  
Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní 
struktury. Vytvářet územní předpoklady pro posílení 
vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit 
tak jejich s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska 
přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského 
prostředí. 

 
Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tuto prioritu vliv. 

(19)  
Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu 
a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského 
a jiného původu, vč. území bývalých vojenských 
újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit 
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské 
a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně 
minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné 
využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na 
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území. 

 
Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tuto prioritu vliv. 

(20)  
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit 
charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních 
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační 
opatření. S ohledem na to při územně plánovací 
činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany 

 
Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tuto prioritu vliv. 
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Republiková priorita dle PÚR ČR 
Vyhodnocení souladu návrhu Zm. č. 11 ÚP 

Strakonice s PÚR ČR 
biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, 
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných 
území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, 
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. 
Vytvářet územní podmínky pro implementaci 
a respektování územních systémů ekologické stability 
a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 
ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro 
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru 
v zastavěných územích, zvyšování a udržování 
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně 
plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu 
krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny 
a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

(20a)  
Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační 
propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka, zejména pro umisťování dopravní a technické 
infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, 
občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí 
srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti 
a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k 
předcházení a řešení environmentálních problémů. 

 
Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tuto prioritu vliv. 

(21) 
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi 
před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) 
v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve 
specifických oblastech, na jejichž území je krajina 
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její 
přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých ploch 
nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých 
měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé 
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů 
a zachování prostupnosti krajiny. 

 
Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tuto prioritu vliv. 

(22)  
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů 
území pro různé formy udržitelného cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), 
při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat 
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, 
turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro 
různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

 
Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tuto prioritu vliv. 

(23)  
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší 
dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při 
umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat 
prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace 
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato 
zařízení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, 
kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat 
i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou 
jejich nedílnou součástí.  Zmírňovat vystavení 
městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní, 
železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím 
obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 
vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat 
plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl 
zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů 
pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto 

 
Návrh Zm. č. 11 ÚP přispívá k naplnění této priority tak, 
že stanovuje konkrétní plochy, ve kterých lze umístit 
zařízení pro výrobu energie a tím předchází 
nekoncepčnímu umisťování takových zařízení. Každý 
nový záměr na umístění výroby energie pro více než 
individuální potřebu bude muset být prověřen změnou 
územního plánu a tedy i souladem s touto prioritou.   
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Republiková priorita dle PÚR ČR 
Vyhodnocení souladu návrhu Zm. č. 11 ÚP 

Strakonice s PÚR ČR 
způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území 
pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení 
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví 
obyvatel (bez nutnosti budování nákladných 
technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

(24)  
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území 
rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury 
s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky 
ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje 
udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř 
rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 
výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou 
přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany 
a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany 
před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet 
v území podmínky pro environmentálně šetrné formy 
dopravy (např. železniční, cyklistickou).   

 
Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tuto prioritu vliv. 

(24a)  
Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování 
zákonem stanovených hodnot imisních limitů pro 
ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu 
významnému zhoršování stavu. V územích, kde nejsou 
hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví 
překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k 
jejich překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch 
v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci 
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na 
bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 
tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
průmyslových nebo zemědělských areálů. 

 
Na území města Strakonice nedochází dlouhodobě 
k překračování zákonem stanovených mezních hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví.  
 

(25)  
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území 
a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, 
sucho atd.) s cílem jim předcházet a minimalizovat jejich 
negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu 
ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na 
ochranu před povodněmi a pro vymezení území 
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet 
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod 
v území a využívání přírodě blízkých opatření pro 
zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to 
možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní 
krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě 
dopadů změny klimatu.  
V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování 
i využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem 
zmírňování účinků povodní a sucha.  
Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit 
hospodaření se srážkovými vodami. 

 
Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tuto prioritu vliv. 

(26) 
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích 
a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 
Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění 
zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod. 

 
Zm. č. 11 ÚP nevymezuje zastavitelné plochy 
v záplavovém území.  

(27) 
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování 
veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní 
struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální technické 

 
Návrh Zm. č. 11 ÚP vytváří podmínky pro koordinované 
umisťování veřejné infrastruktury a to tak, že neumožňuje 
bez prověření umístit nahodile tak významnou stavbu 
jakou je stavba pro výrobu energie. Tyto stavby je vhodné 



Odůvodnění Změny č. 11 Územního plánu Strakonice  
 

 

 10 

Republiková priorita dle PÚR ČR 
Vyhodnocení souladu návrhu Zm. č. 11 ÚP 

Strakonice s PÚR ČR 
infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění 
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými 
regionálními centry v území tak, aby se díky 
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí 
zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými 
geografickými podmínkami.  
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro 
vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, 
silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních 
letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských 
oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost 
jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve 
všech regionech. 

umisťovat na základě komplexního prověření daného 
i navazujícího území a celého systému zásobování 
energiemi. 
 

(28)  
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby 
rozvoje území, v dlouhodobém horizontu a nároky na 
veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství.  
Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů 
a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci 
veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

 
Návrh Zm. č. 11 ÚP má za cíl zlepšit podmínky technické 
infrastruktury, konkrétně zásobování teplem, ve 
Strakonicích. Změna je navržena tak, aby nedocházelo 
k nekoncepčnímu umisťování zdrojů pro výrobu energií, 
které by měly negativní vlivy na obyvatelstvo, životní 
prostředí nebo na funkčnost stávajícího systému CZT.   

(29)  
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů 
dopravy. Vytvářet územní podmínky pro 
upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší 
dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory 
nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné 
dopravy nebo městskou hromadnou dopravu 
umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, 
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného 
a dostupného systému, který bude poskytovat 
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti 
v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro 
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických 
cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to 
vhodné. 

 
Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tuto prioritu vliv. 

(30)  
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody 
a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, 
aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života 
v současnosti i v budoucnosti. 

 
Návrh Zm. č. 11 ÚP nemění koncepci technické 
infrastruktury obsaženou v platném ÚP, naopak ji uceluje 
tak, aby nedocházelo k překotnému nekoncepčnímu 
umisťování zdrojů pro výrobu energií. Nové zdroje, které  
neslouží pro individuální zásobování, bude nově možné 
umisťovat až po prověření změnou územního plánu. 
 

(31)  
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, 
efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem 
minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při 
respektování přednosti zajištění bezpečného 
zásobování území energiemi. 

 
Návrh Zm. č. 11 ÚP má s ohledem na její obsah vliv na 
rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů. Návrh sice neumožňuje, 
tak jako tomu bylo do nynějška, umisťovat zdroje na 
výrobu energií prakticky ve všech plochách. To ale 
neznamená, že nelze tato zařízení ve Strakonicích 
umisťovat. Naopak územní plán si klade za cíl, aby tato 
zařízení byla umisťována koncepčně a v návaznosti na 
stávající systémy zásobování energiemi.  

 

Pořizovatel na základě přezkoumání návrhu územního plánu dospěl k závěru, že návrh 

Změny č. 11 Územního plánu Strakonice je v souladu s Politikou územního rozvoje. 
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Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou pro řešené území Zásady 

územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění 1., 2., 3., 5., 6., 7. a 8 aktualizaci ZÚR 

a rozsudku NSS (dále ZÚR JK), které nabyly účinnosti 9. 4. 2021. ZÚR JK byly vydány 

Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 13. 9. 2011 usnesením č. 293/2011/ZK-26 (účinnosti 

nabyly dne 7. 11. 2011). 1. aktualizace ZÚR JK byla vydaná dne 18. 12. 2014 usnesením č. 

396/2014/ZK-14, 2. aktualizace ZÚR JK nabyla účinnosti dne 6. 1. 2016, 3. aktualizace ZÚR 

JK nabyla účinnosti dne 6. 1. 2016, 5. aktualizace ZÚR JK nabyla účinnosti dne 9. 3. 2017, 6. 

aktualizace ZÚR JK byla vydaná dne 22. 2. 2018 usnesením č. 10/2018/ZK-11, 7. aktualizace 

ZÚR JK byla vydaná dne 18. 3. 2021 usnesením č. 73/2021/ZK-5 a 8. aktualizace ZÚR JK 

byla vydána dne 09.09.2021 usnesením č. 296/2021/ZK-10 a nabyla účinnosti dne 5.10.2021. 

4. aktualizace ZÚR JK je rozpracovaná. 

Soulad koncepce Změny č. 11 ÚP Strakonice s relevantními prioritami a úkoly pro územní 

plánování obcí, stanovenými pro území Jihočeského kraje, je doložen následujícím rozborem.  

Tabulka 2 Vyhodnocení souladu Změny ÚP se stanovenými prioritami územního plánování 
Jihočeského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Priorita ZÚR JK Vyhodnocení souladu se ZÚR JK 

(1) Základní prioritou řešení Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje je dosažení územně vyváženého 
a dynamického rozvoje území Jihočeského kraje, který 
povede ke zvyšování celkové konkurenceschopnosti 
a inovativnosti, zlepšování kvality života a k efektivnímu 
a udržitelnému využívání disponibilních zdrojů při 
zohlednění veškerých hodnot území. 

(2) Řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
reaguje na polohu Jihočeského kraje v rámci České 
republiky, na návaznosti na území sousedních států 
Německa a Rakouska, zohledňuje schválenou Politiku 
územního rozvoje ČR 2008 a respektuje princip 
udržitelného rozvoje, všech jeho 3 pilířů - příznivého 
životního prostředí, zdravého hospodářského rozvoje 
a sociální soudržnosti obyvatel. 

Návrh Zm. č. 11 ÚP s ohledem na její obsah nemění 
koncepci ÚP a nemá tedy vliv na tuto prioritu ZÚR JK. 
Návrh Zm. č. 11 ÚP ze stejného důvodu nezasahuje do 
výstupů platného ÚP, které reagují na polohu města 
Strakonice vůči Jihočeskému i Plzeňskému kraji, území 
sousedních států a je v souladu s PÚR ČR.  

(3) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
stanovují tyto priority pro zajištění příznivého životního 
prostředí: 

a. vytvářet podmínky pro zachování a tvorbu 
rozmanité, esteticky vyvážené a ekologicky stabilní 
krajiny; tzn. respektovat stanovené cílové 
charakteristiky krajiny a stanovené zásady pro 
činnost v území a rozhodování o změnách v území 
pro jednotlivé typy krajiny a dále vytvářet podmínky 
k ochraně a zajištění funkčnosti územního systému 
ekologické stability (dále též jen „ÚSES“), 

b. minimalizovat zábory zemědělského půdního 
fondu a negativní zásahy do pozemků určených 
k plnění funkcí lesa (dále též jen „PUPFL“); tzn. 
zajistit ochranu před neopodstatněnými zábory 
kvalitní zemědělské půdy s cílem zachovat hodnoty 
území pro zemědělské a lesní hospodaření, 

c. zajistit ochranu, zachování a obnovu jedinečného 
výrazu kulturní krajiny přispívající k vytváření 
charakteru typického krajinného rázu pro Jižní 
Čechy; tzn. minimalizovat necitlivé zásahy do 
krajiny, minimalizovat fragmentaci volné krajiny 
a podpořit úpravy, činnosti a aktivity, které povedou 
k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot v území, 

Z bodů a. – g. této priority může Změna č. 11 ÚP ovlivnit 
pouze bod f. Uplatňováním opatření navrhovaných touto 
změnou ÚP může být předcházeno dalšímu významnému 
znečišťování ovzduší. Podrobněji v kap. 6.D. tohoto 
odůvodnění. 
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Priorita ZÚR JK Vyhodnocení souladu se ZÚR JK 

d. vytvářet podmínky pro ochranu území před 
potencionálními riziky a přírodními katastrofami 
(např. povodně, záplavy, eroze půdy, selhání 
technologického systému), tzn. řešit opatření 
vedoucí k jejich zmírnění či eliminaci s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod, a to se 
zřetelem na možné ovlivnění širšího území; zejména 
preferovat pasivní protipovodňová opatření 
spočívající ve zvyšování retenční schopnosti krajiny 
při ochraně před povodněmi a záplavami, 

e. vytvářet podmínky pro zajišťování ochrany 
vodních poměrů, chráněných oblastí přirozené 
akumulace vod (dále též jen „CHOPAV“), území 
chráněných pro akumulaci povrchových vod, 
povrchových a podzemních vod, vodních 
ekosystémů na území kraje a vodních zdrojů pro 
stávající i budoucí potřeby kraje, tzn. podporovat 
a vytvářet opatření v území, která povedou ke 
zvýšení retenčních schopností území, 

f. podporovat a vytvářet taková řešení, která 
povedou k ochraně ovzduší, půd a vod v území 
a k minimalizaci jejich znečištění, 

g. podporovat řešení zohledňující ochranu přírodně 
a krajinářsky cenných území 

(4) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
stanovují tyto priority pro zajištění hospodářského 
rozvoje kraje:  

a. situovat rozvojové záměry, včetně záměrů 
vědeckovýzkumného a inovačního charakteru, 
zejména v rozvojových oblastech a rozvojových 
osách vymezených v souladu s Politikou územního 
rozvoje ČR 2008 a v rozvojových oblastech 
a rozvojových osách nadmístního významu 
vymezených v této dokumentaci,  

b. upřednostnit využití transformačních území oproti 
rozvoji v dosud nezastavěném území, tzn. 
přednostně využívat plochy a objekty vhodné 
k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit 
přednostně rekonstrukce a přestavby za účelem 
využití brownfields ,  

c. zabezpečit rozvoj cestovního ruchu na území 
Jihočeského kraje, tzn. vytvořit podmínky a prostor 
pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality aktivit 
cestovního ruchu v oblasti turistiky, lázeňství, 
sportovních aktivit a rekreace včetně vytvoření 
podmínek pro uplatnění mimoprodukční funkce 
zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů 
a rybníků v návštěvnicky a rekreačně atraktivních 
oblastech s cíli umožnit intenzivnější rekreační 
a turistické využívání území a zlepšení prostupnosti 
krajiny i v přeshraničním turistickém styku,  

d. vytvářet podmínky pro rozvoj, popř. stabilizaci, 
venkovských oblastí, tzn. vytvořit podmínky 
a prostor pro zachování a rozvoj zemědělství, 
lesního a vodního hospodářství a stejně tak aktivit, 
které s nimi souvisejí,  

e. vytvářet podmínky pro rozvoj systémů dopravní 
obsluhy a technického vybavení, tzn. na území kraje 
zajistit nezbytný rozvoj nadřazených systémů 
dopravní obsluhy a veřejného technického vybavení 

Z bodů a. – e. této priority může Změna č. 11 ÚP ovlivnit 
pouze bod e. Návrh vytváří podmínky pro rozvoj systémů 
technického vybavení, zejména pak CZT. 
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Priorita ZÚR JK Vyhodnocení souladu se ZÚR JK 

s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský 
rozvoj a pro stabilizaci hospodářských činností na 
území kraje. 

(5) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
stanovují tyto priority pro zajištění sociální soudržnosti 
obyvatel:  

a. vytvářet podmínky pro eliminaci nepříznivých 
sociálních vlivů a posílení polycentrického 
uspořádání sídelní struktury kraje; tzn. nepříznivé 
sociální vlivy plynoucí z rozdílné úrovně 
zabezpečení kvality života obyvatel a obytného 
prostředí je potřeba eliminovat formou rozvoje 
potřebné veřejné infrastruktury, prosazením 
příznivého urbanistického rozvoje a posílením 
vzájemné sociální, hospodářské a dopravní vazby 
mezi urbánními, venkovskými a marginálními 
oblastmi a umožnit i rozvoj oblastí, kde dnes 
převládají zájmy ochrany přírody nad civilizačními 
hodnotami, v nichž je nutno zároveň zohlednit 
přírodní hodnoty daného území,  

b. vytvářet podmínky pro vyvážený a rovnoměrný 
rozvoj území, tzn. vytvořit územně plánovací 
předpoklady pro snižování nezaměstnanosti 
a zajištění sociální soudržnosti obyvatel, především 
posílením nabídky vhodných rozvojových ploch 
s ohledem na diferencované předpoklady 
jednotlivých oblastí kraje a jednotlivých obcí,  

c. při vymezování zastavitelných ploch vyloučit 
nekoncepční formy využívání volné krajiny, tzn. 
přednostně využívat proluky v zastavěném území 
a nevyužité a opuštěné areály, předcházet 
negativním vlivům suburbanizace, 

 d. vytvářet podmínky pro zachování a citlivé 
doplnění výrazu sídel, tzn. respektovat stávající 
historicky utvářené sídelní struktury, ochranu 
tradičního obrazu městských i vesnických sídel 
v krajině, včetně zajištění ochrany jednotlivých 
kulturních památek a krajinných a stavebních 
dominant, u městských a vesnických památkových 
rezervací a zón a krajinných památkových zón dbát 
na zachování a citlivé doplnění originality původního 
architektonického výrazu a urbanistického 
a prostorového uspořádání, s cílem nenarušovat 
cenné městské i venkovské urbanistické struktury 
a architektonické a přírodní hodnoty nevhodnou 
zástavbou, u rázovitých obcí a sídel dbát na 
zachování originality původního architektonického 
výrazu a prostorového uspořádání, podpořit 
oblastně pestré hodnoty kulturního dědictví,  

e. vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění 
současných ekologických problémů, tzn. vhodně 
stanovenými koncepcemi v územních plánech je 
potřeba zamezit nepříznivým dopadům lidských 
činností na kvalitu životního a obytného prostředí, 
asanovat devastovaná území a odstranit staré 
ekologické zátěže v území,  

f. při činnosti v území vytvářet podmínky pro zajištění 
odpovídající ochrany veřejného zdraví. 

Změna č. 11 ÚP vytváří územní podmínky pro 
zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí 
podporou zachování funkčnosti systému CZT. Pokud by 
v důsledku nekoncepčního rozvoje došlo k rozpadu této 
sítě je možné, že by stoupaly ceny tepla nebo v případě 
úplného ukončení provozu by musela velká část města 
řešit náhradní způsob vytápění a ohřevu vody 
individuálně, což by mohlo vyvolat sociální problémy 
a změnu sociální struktury ve městě. 

Dále návrh Zm. č. 11 ÚP vytváří podmínky pro 
předcházení případných ekologických problémů, tzn. 
vhodně stanovenou koncepcí zamezuje nepříznivým 
dopadům lidských činností na kvalitu životního veřejného 
zdraví a obytného prostředí. Více o možných vlivech na 
ŽP v kap. 6.D. tohoto odůvodnění. 

 



Odůvodnění Změny č. 11 Územního plánu Strakonice  
 

 

 14 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, řadí město Strakonice do rozvojové oblasti 

nadmístního významu N-OB1 – Rozvojová oblast Písecko-Strakonicko a definuje pro ně tyto 

zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území N-OB1: 

a) podporovat kapacitní dopravní napojení této rozvojové oblasti na významné 

mezinárodní a vnitrostátní silniční a železniční tahy s vazbou na Středočeský kraj, 

Plzeňský kraj a Německo, na rychlostní silnici R4 a kapacitní silnici I/4 a dále na silnice 

I. třídy (zejména I/20 směrem na Plzeň a I/22 na Klatovy) a železnici ČD 190 směrem 

na Plzeň a řešit jejich územní souvislosti. 

Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tuto zásadu vliv.  

b) podporovat rozvoj hospodářských aktivit zejména ve vazbě na významné dopravní 

tahy, dále pak v prostoru Severní písecké průmyslové zóny, Protivína, Strakonic 

a Drhovle. 

Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tuto zásadu vliv. 

c) podporovat rozvoj obytných, sportovně rekreačních funkcí a sociálních funkcí nejen při 

velkých centrech (Strakonice, Písek), která jsou hlavními centry rozvojové oblasti, a ve 

vazbě na spolupůsobící vedlejší centra, ale i v ostatních částech rozvojové oblasti, 

přednostně v návaznosti na stávající sídla.  

Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tuto zásadu vliv.  

d) v přírodně a krajinářsky cenném území nivy řeky Otavy a Blanice a přírodního parku 

Písecké hory věnovat zvláštní pozornost navrhovaným řešením s ohledem na ochranu 

přírodních a krajinných hodnot území. 

Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tuto zásadu vliv.  

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují tyto koridory a plochy pro záměry 

veřejné dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu na území města 

Strakonice: 

a) D5 – Silnice I/4  

 D5/2, východní obchvat Strakonic (Řepice na severu - Radošovice na jihu), 

šířka koridoru proměnná od 200 m do 500 m, 

Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tento záměr vliv. 

b) D14 – Železnice Plzeň – České Budějovice  

 D14/2, úsek Číčenice – hranice Plzeňského kraje, koridor pro zdvoukolejnění 

stávající železniční trati, spolu se severním obchvatem obce Pracejovice 

(západně od Strakonic), obvyklá šíře koridoru 200 m, koridor je zúžen od 

severu v místě dotyku s národní přírodní rezervací Řežabinec a Řežabinecké 

tůně a v místě dotyku s přírodní rezervací Bažantnice u Pracejovic. 

Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tento záměr vliv. 

c) D8 – Silnice I/22  

 D8/1, nespojitý úsek silnice I/22 vymezený severním obchvatem Střelských 

Hoštic (D8/1.2) a severním obchvatem Katovic (D8/1.1) s možností obchvatu 

místní části Střela na západním okraji Strakonic, koridor šíře 200 m. 

Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tento záměr vliv. 

 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. 

Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tento záměr vliv. 
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 D8/6, navázání stávajících úseků silnice I/22 (zajištění plynulosti tahu I/22), 

obvyklá šíře koridoru 130 m. 

Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tento záměr vliv. 

 D8/7, nový úsek silnice I/22 vymezený pro napojení silnice I/22 na silnici I/4 u 

Strakonic, koridor šíře 200 m. 

Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tento záměr vliv. 

d) D21 – Letiště Strakonice  

Návrh Zm. č. 11 ÚP nemá na tento záměr vliv. 

 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují níže uvedené plochy a koridory 

nadmístního významu v oblasti elektroenergetiky pro distribuční soustavu, vedení a zařízení 

110kV na území města Strakonice: 

a) Ee1 – VVN 110 kV Strakonice – Střelské Hoštice 

b) Ee6 - VVN 110 kV Strakonice – Řepice, včetně elektrické stanice 110/22kV 

c) Ee36 - ZVN 400 kV Kočín – Přeštice 

Změna č. 11 ÚP Strakonice nemění stávající vymezení koridorů Ee1, Ee6 a Ee36. 

 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují tyto nadregionální biokoridory 

v rámci územního systému ekologické stability na území města Strakonice: 

a) 113 - Albrechtice, Milčice – Řežabinec 

Změna č. 11 ÚP Strakonice nemění stávající vymezení nadregionálních biokoridorů. 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují tato regionální biocentra vložená do 

nadregionálních biokoridorů, která jsou součástí složeného nadregionálního biokoridoru, 

v rámci územního systému ekologické stability na území města Strakonice:  

a) 806 – Bažantnice 

b) 807 – Kuřidlo, Ryšovy 

c) 809 – V Lučinách 

Změna č. 11 ÚP Strakonice nemění stávající vymezení regionálních biocenter vložených 

do nadregionálních biokoridorů. 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují tyto regionální biocentra v rámci 

územního systému ekologické stability na území města Strakonice: 

a) 1722 – Velká Kakada 

Změna č. 11 ÚP Strakonice nemění stávající vymezení regionálních biocenter. 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují tyto regionální biokoridory v rámci 

územního systému ekologické stability na území města Strakonice: 

a) 329 – Velká Kakada – Vrchy u Kuřiman 

b) 4026 – Slukův mlýn – K113 

c) 4103 – K113 – V Lučinách 

d) 4104 – V Lučinách – Velká Kakada 

Změna č. 11 ÚP Strakonice nemění stávající vymezení regionálních biokoridorů. 
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Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují na území města Strakonice následující 

typy krajin: 

a) krajina silně urbanizovaná, 

b) krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace 

Změna č. 11 ÚP Strakonice respektuje zařazení území města Strakonice do těchto 

krajinných typů a nemění koncepci využití území v rozporu s tímto zařazením. 

Pořizovatel na základě přezkoumání návrhu územního plánu dospěl k závěru, že návrh 

Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice je v souladu se Zásadami územního rozvoje 

Jihočeského kraje.  

2.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a soulad urbanistických 
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

Zm. č. 11 Územního plánu usiluje v řešeném území o zajištění trvale udržitelného rozvoje 

všech složek území a osídlení při zachování a ochraně jeho hodnot, při zajištění podmínek 

rozvoje obce a usměrňování ostatních záměrů v území. 

Zm. č. 11 Územního plánu naplňuje cíle a úkoly územního plánování tak, jak je definuje § 18 

a 19 stavebního zákona, kdy zejména vychází z charakteru řešeného území a jeho kontextu, 

chrání a rozvíjí hodnoty zástavby a přírodního prostředí obce.  

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice s cíli 

a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 

a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, 

a shledal, že návrh územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

2.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů 

Pořizovatel přezkoumal soulad Návrhu Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice s požadavky 

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Obsah změny byl zpracován podle § 55a 

zákona č. 183/2006Sb. (stavební zákon). 

O pořízení Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice rozhodlo Zastupitelstvo města Strakonice 

usnesením č. 388/ZM/2021 ze dne 23. 06. 2021, z vlastního podnětu, dle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen 

stavební zákon). 

Zm. č. 11 ÚP navazuje na platnou územně plánovací dokumentaci, a to Územní plán 

Strakonice, vydaný v roce 2011. V pozdější době byly schváleny jeho změny č. 1 (r. 2014), č. 

2 (r. 2014), č. 3 (r. 2018), č. 4 (r. 2017), č. 7 a č. 8 (2020). V průběhu zpracování Zm. č. 11 ÚP 

probíhá také zpracování dalších čtyř změn – Zm. č. 5, 6, 9 a 10. Zm. č. 9 a 10 se svými 

řešenými územími přímo dotýkají návrhu řešení Zm. č. 11 ÚP. Řešené území všech 

rozpracovaných změn se dotýká celého správního území. 

Struktura návrhu územního plánu odpovídá požadavku přílohy č. 7 k vyhlášce 500/2006 Sb. 

a je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  

Na základě tohoto přezkoumání dospěl pořizovatel k závěru, že návrh Změny č. 11 

Územního plánu Strakonice je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcími předpisy.   



Odůvodnění Změny č. 11 Územního plánu Strakonice  
 

 

 17 

2.4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

2.4.1. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 
Zm. č. 11 ÚP Strakonice byla zpracována v souladu se zvláštními předpisy ve smyslu § 53 

stavebního zákona, odst. 4d). Za zvláštní právní předpisy jsou považovány následující zákony: 

(1) zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění  

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ve svém 

stanovisku č. j. KUJCK 61256/2021 ze dne 27. 05. 2021 neuplatnil jakožto orgán posuzování 

vlivů na životní prostředí, dotčený dle ust. § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., požadavek na 

zpracování vyhodnocení návrhu Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice z hlediska vlivů na 

životní prostředí. 

 (2) zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění 

Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice nemění koncepci nakládání s odpady. Návrhem 

Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto právním 

předpisem. 

(3) zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), v platném znění 

Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice neobsahuje řešení, které by mělo vazbu 

k ustanovením uvedeného zákona.  

(4) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

v platném znění 

Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice neobsahuje řešení, jimiž mohou být přímo 

dotčeny povrchové vody a podzemní vody ani návrhy umožňující umístění zdrojů významně 

ohrožujících kvalitu vod. Koncepce odvádění a čištění odpadních vod se nemění a nadále 

vytváří předpoklady pro efektivní a ekologicky bezpečné čistění odpadních vod. Návrh Zm. 

č. 11 Územního plánu Strakonice neobsahuje řešení, které by mělo vazbu k ustanovením 

uvedeného zákona. 

(5) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

Návrhem Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice nedojde k novému ovlivnění krajiny 

a krajinného rázu.  

 (6) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění 

Návrhem Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice je předcházeno negativnímu ovlivnění kvality 

ovzduší.  

(7) zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 

Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice nepředstavuje zábor ZPF. Návrh Zm. č. 11 Územního 

plánu Strakonice neobsahuje řešení, které by mělo vazbu k ustanovením uvedeného zákona. 
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(8) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), v platném znění 

Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice nepředstavuje zábor PUPFL. Návrh Zm. č. 11 

Územního plánu Strakonice neobsahuje řešení, které by mělo vazbu k ustanovením 

uvedeného zákona. 

(9) zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 

některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), v platném znění 

Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice se nedotýká přírodních léčivých zdrojů, zdrojů 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst ani území určených 

k jejich ochraně. Návrhem Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice nejsou dotčeny zájmy 

chráněné tímto právním předpisem. 

(10) zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění  

Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice není ve střetu s limity v ochraně nerostného 

bohatství. Návrhem Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice nejsou dotčeny zájmy chráněné 

zákonem o geologických pracích. 

(11) zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění 

Vyhodnocení souladu návrhu Zm. č. 11 Územního plánu s tímto právním předpisem se 

částečně kryje s vyhodnocením souladu se zájmy chráněnými zákonem č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, v platném znění a v zásadě obdobným hodnocením vlivů hlukových.  

(12) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 

Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice nemění koncepci ochrany památek a nebude mít 

negativní vlivy na zájmy chráněné tímto právním předpisem, naopak jsou vytvářeny 

předpoklady k jejich ochraně. Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice je v souladu se 

zájmy chráněnými tímto právním předpisem. 

(13) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 

Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice neobsahuje řešení, která by představovala 

zvýšená rizika požárů či překážky pro zabezpečení území požární technikou. Konkrétní řešení 

požární ochrany jednotlivých ploch a objektů bude řešeno v rámci územního řízení resp. 

stavebního povolení. Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice je v souladu se zájmy 

chráněnými tímto právním předpisem. 

(14) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice neobsahuje řešení, která by představovala zásah 

do pozemních komunikací nebo ohrožení či omezení provozu na nich. Návrh Zm. č. 11 

Územního plánu Strakonice je v souladu se zájmy chráněnými tímto právním předpisem. 

(15) zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění 

Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice nevymezuje změny, které by se dotýkaly železniční 

dopravy a je proto v souladu se zájmy chráněnými tímto právním předpisem. 

(16) zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

v platném znění  

Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice nevymezuje změny, které by se dotýkaly nerostného 

bohatství a je proto v souladu se zájmy chráněnými tímto právním předpisem. 
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 (17) zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice neobsahuje řešení, která by zasahovala do ploch 

určených pro civilní letectví. Návrh je v souladu se zájmy chráněnými tímto právním 

předpisem. 

(18) zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění 

Zákon není pro území obce Strakonice relevantní, na území města se nenachází vodní toky 

a plochy, na nichž je provozována vnitrozemská plavba. Návrhem Zm. č. 11 Územního plánu 

Strakonice nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto právním předpisem. 

(19) zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění  

Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice obsahuje řešení, které vytváří předpoklady pro 

umístění a realizaci objektů a zařízení pro výrobu energií. Návrh je v plném souladu s krajskou 

energetickou koncepcí. Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice je v souladu se zájmy 

chráněnými tímto právním předpisem. 

 (20) zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, v platném znění 

Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice neobsahuje řešení, která vytvářejí předpoklady 

pro umístění a realizaci zařízení využívající atomovou energii a ionizující záření. Návrh Zm. 

č. 11 Územního plánu Strakonice je v souladu se zájmy chráněnými tímto právním předpisem. 

 (21) zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění 

Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice nevymezuje prvky zajišťující obranu státu. Návrh 

Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice je v souladu se zájmy chráněnými tímto právním 

předpisem.  

Dle stanoviska MO k návrhu Změny č. 11 jsou doplněny limity do této části odůvodnění, kdy 

lze umístit a povolit výstavbu v souladu s ustanovením § 175 stavebního zákona jen na základě 

závazného stanoviska Ministerstva obrany. Dle stanoviska se celé k. ú. Strakonice nachází ve 

vymezeném území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu. V tomto 

vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy 

projektové dokumentace. Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v 

rámci územního a stavebního řízení dle § 175 stavebního zákona, a to pouze v rozsahu 

nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. 

Ve správním území obce se nachází 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 tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní 
výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), ÚAP – jev 82a. 
V případě kolize může být výstavba omezena.“ 

- 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.“ 
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- „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) 

- „Vodovodní síť včetně ochranného pásma, které 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) ÚAP – jev 68.  

- „Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma, které 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) ÚAP – jev 70.“ 

- „Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma, 
které 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) ÚAP – jev 73.“ 

- „Teplovod včetně ochranného pásma, které 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) ÚAP – jev 80.“ 

- 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)  
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)  

 

 (22) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, v platném znění  

Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice neobsahuje řešení, která vytvářejí předpoklady 

pro umístění objektů, pro které by bylo nezbytné vymezit nové zóny havarijního plánování. 

Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice je v souladu se zájmy chráněnými tímto právním 

předpisem.  
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 (23) zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a 

o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění 

Předmětem změny nebylo řešení ani zapracování zpracovaných pozemkových úprav. 

Návrhem Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto právním 

předpisem. 

(24) zákon č. 224/2015 Sb., zákon o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a 

o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) v platném znění  

Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice neobsahuje řešení, která vytvářejí předpoklady 

pro umístění provozů využívajících nebezpečné látky v limitech stanovených pro jejich 

posouzení dle zákona. Návrhem Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice nejsou dotčeny zájmy 

chráněné tímto právním předpisem. 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny územního plánu s požadavky zvláštních 

právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů a dospěl k závěru, že Návrh Změny č. 11 Územního plánu Strakonice je 

v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů (rozpory nebyly řešeny). 

2.4.2. Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů 

 

K návrhu Změny č. 11 pro veřejné projednání byla uplatněna následující stanoviska dotčených 

orgánů:  

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, 17. listopadu 1926/1 

301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí, č. j. SBS 40638/2021/OBÚ-06, sp. zn. SBS 40287/2021 ze 

dne 01.10.2021 (MUST/041097/2021/OR/cer ze dne 04.10.2021) 

- Souhlasné stanovisko. 
Pořizovatel – bere na vědomí. 
__________________________________________________________________________ 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, č. j. MPO 
609826/2021 ze dne 05.10.2021 (MUST/041613/2021/OR/cer ze dne 06.10.2021) 
- Souhlas bez připomínek. 
Pořizovatel – bere na vědomí. 
 

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, 
č. j. MUST/040579/2021/ŽP/Rod ze dne 11.10.2021 (MUST/042786/2021 ze dne 
12.10.2021) 
- Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů 
- Bez připomínek. 
Pořizovatel – bere na vědomí 
 
- Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů 
- „K návrhu změny č. 11 Územního plánu Strakonice je věcně příslušným správním 

orgánem dle ust. § 17a odst. a) zákona Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.“ 
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Pořizovatel – bere na vědomí 
 
- Stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
- „Příslušným správním orgánem k návrhu změny č. 11 Územního plánu Strakonice, je dle 

§ 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 
 
- Stanovisko dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
- „Z hlediska státní správy v odpadovém hospodářství bez připomínek. Koncepce nakládání 

s odpady se předkládanou změnou územního plánu nemění.“ 
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 projednání 

návrhu změny č. 11 ÚP 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 
_________________________________________________________________________ 
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. KHSCJ 31711/2021/HOK PI-PT – ST, sp. zn. S-KHSJC 31711/2021 ze 
dne 11.10.2021 (MUST/042697/2021/OR/cer ze dne 12.10.2021) 
- Souhlas bez připomínek. 
Pořizovatel – bere na vědomí 
 

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

Tychonova 1, 160 01 Praha 6, sp.zn.: 119012/2021-1150-OÚZ-BR, SpMO: 25150/2021-

1150-107 ze dne 14.10.2021 

- Požaduje: Zapracování limitů a zájmů MO do textové části návrhu Změny č. 11 územně 
plánovací dokumentace. 

Ve správním území obce se nachází 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 tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní 
výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), 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. 

- Pořizovatel – problematika koridoru RR směrů bude zapracována do textové části návrhu 
Změny č. 11 Územního plánu Strakonice dle požadavku MO, pořizovatel posoudil 
předmětnou úpravu z hlediska podstatnosti a došel k závěru, že se nejedná o podstatnou 
úpravu návrhu změny dle § 55b odst. 9 stavebního zákona, tudíž není třeba konat 
opakované veřejné projednání, požadavek MO bude zapracován do čistopisu Změny 
č. 11. 

 
- „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. 
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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. 

- Pořizovatel – problematika koridoru podzemních sítí bude zapracována do textové části 
návrhu Změny č. 11 Územního plánu Strakonice dle požadavku MO, pořizovatel posoudil 
předmětnou úpravu z hlediska podstatnosti a došel k závěru, že se nejedná o podstatnou 
úpravu návrhu změny dle § 55b odst. 9 stavebního zákona, tudíž není třeba konat 
opakované veřejné projednání, požadavek MO bude zapracován do čistopisu Změny 
č. 11. 
 

- „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. 

- Pořizovatel – problematika jevu 107 dle ÚAP bude zapracována do textové části návrhu 
Změny č. 11 Územního plánu Strakonice dle požadavku MO, pořizovatel posoudil 
předmětnou úpravu z hlediska podstatnosti a došel k závěru, že se nejedná o podstatnou 
úpravu návrhu změny dle § 55b odst. 9 stavebního zákona, tudíž není třeba konat 
opakované veřejné projednání, požadavek MO bude zapracován do čistopisu Změny 
č. 11. 

 
-  „Vodovodní síť včetně ochranného pásma, které 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) ÚAP – jev 68.  

- Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 
Zvláštní zájmy ministerstva obrany.“ 

- Pořizovatel – problematika jevu 68 dle ÚAP bude zapracována do textové části návrhu 
Změny č. 11 Územního plánu Strakonice dle požadavku MO, pořizovatel posoudil 
předmětnou úpravu z hlediska podstatnosti a došel k závěru, že se nejedná o podstatnou 
úpravu návrhu změny dle § 55b odst. 9 stavebního zákona, tudíž není třeba konat 
opakované veřejné projednání, požadavek MO bude zapracován do čistopisu Změny 
č. 11. 

 
- „Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma, které 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) ÚAP – jev 70.“ 

- Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.  
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- Pořizovatel – problematika jevu 70 dle ÚAP bude zapracována do textové části návrhu 
Změny č. 11 Územního plánu Strakonice dle požadavku MO, pořizovatel posoudil 
předmětnou úpravu z hlediska podstatnosti a došel k závěru, že se nejedná o podstatnou 
úpravu návrhu změny dle § 55b odst. 9 stavebního zákona, tudíž není třeba konat 
opakované veřejné projednání, požadavek MO bude zapracován do čistopisu Změny 
č. 11. 

 
-  „Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma, 

které 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) ÚAP – jev 73.“ 

- Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 

- Pořizovatel – problematika jevu 73 dle ÚAP bude zapracována do textové části návrhu 
Změny č. 11 Územního plánu Strakonice dle požadavku MO, pořizovatel posoudil 
předmětnou úpravu z hlediska podstatnosti a došel k závěru, že se nejedná o podstatnou 
úpravu návrhu změny dle § 55b odst. 9 stavebního zákona, tudíž není třeba konat 
opakované veřejné projednání, požadavek MO bude zapracován do čistopisu Změny 
č. 11. 

 
- „Teplovod včetně ochranného pásma, které 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) 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.  

- Pořizovatel – problematika jevu 80 dle ÚAP bude zapracována do textové části návrhu 
Změny č. 11 Územního plánu Strakonice dle požadavku MO, pořizovatel posoudil 
předmětnou úpravu z hlediska podstatnosti a došel k závěru, že se nejedná o podstatnou 
úpravu návrhu změny dle § 55b odst. 9 stavebního zákona, tudíž není třeba konat 
opakované veřejné projednání, požadavek MO bude zapracován do čistopisu Změny 
č. 11. 

 
- „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)  
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)  



Odůvodnění Změny č. 11 Územního plánu Strakonice  
 

 

 25 

- Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.“ 

- Pořizovatel – problematika jevu 119 ale ÚAP bude zapracována do textové části návrhu 
Změny č. 11 Územního plánu Strakonice dle požadavku MO, pořizovatel posoudil 
předmětnou úpravu z hlediska podstatnosti a došel k závěru, že se nejedná o podstatnou 
úpravu návrhu změny dle § 55b odst. 9 stavebního zákona, tudíž není třeba konat 
opakované veřejné projednání, požadavek MO bude zapracován do čistopisu Změny 
č. 11. 

_________________________________________________________________________ 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, Mánesova 1803/3a, 370 
01 České Budějovice 1, č. j. MZP/2021/510/1446, sp. zn. ZN/MZP/2021/510/25 ze dne 
04.11.2021   
- „Vzhledem k faktu, že předmětnou změnou nejsou dotčena chráněná ložisková území, 
chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, výhradní ložiska nerostných surovin, 
schválené prognózní zdroje, dobývací prostory ani svahové nestability a sesuvy, neuplatňuje 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, k předloženému návrhu žádné 
požadavky z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství.“ 
Pořizovatel – bere na vědomí 

 

3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Platný Územní plán byl navržen tak, aby byly zajištěny plynulé návaznosti na okolní obce i širší 

okolí. Z hlediska širších vztahů byl v rozsahu Změny č. 11 ÚP, posuzován zejména soulad 

s nadřazenými podklady zabývajícími se energetickými koncepcemi kraje i ČR. Zm. č. 11 ÚP 

nemění koncepci širších vztahů a nenavrhuje nové plochy a koridory, které by měly vliv nebo 

návaznost na okolní obce. Aktuální stav ZÚR Jihočeského kraje nevyvolává nové potřeby, 

které by nebyly již v ÚP nebo jeho změnách řešeny.  

4. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE 
O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ 
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

V řešeném území se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast spadající 

do soustavy NATURA 2000. Návrh Změny č. 11 Územního plánu Strakonice nebude mít 

negativní vliv na krajinný ráz. Nejsou předpokládány požadavky na zpracování variantního 

řešení. 

Dle výše uvedeného se nepředpokládá významný dopad na životní prostředí ani na udržitelný 

rozvoj území. 

K Obsahu změny bylo uplatněno stanovisko Krajského úřadu - Jihočeský kraj, Odbor ŽP, 

zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, č. j. KUJCK 

61256/2021 ze dne 27. 05. 2021: 

Souhlas podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů - navrhovaný obsah změny č. 11 Územního plánu Strakonice nemůže mít 

samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 
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nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti 

krajského úřadu. 

Krajský úřad nepožaduje v souladu s § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zpracování vyhodnocení vlivů 

navrhovaného obsahu změny č. 11 Územního plánu Strakonice na životní prostředí ve 

zkráceném postupu pořizování. 

5. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 
Návrh Změny č. 11 Územního plánu Strakonice je zpracován dle dále uvedených požadavků 

vyplývajících z Obsahu Změny č. 11 Územního plánu Strakonice, schváleného usnesením 

Zastupitelstvem města Strakonice č. 388/ZM/2021 dne 23. 06. 2021. 

6. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ 
VYBRANÉ VARIANTY 

6.A. Vymezení zastavěného území 
V rámci Zm. č. 11 nebyla aktualizována hranice zastavěného území. Toto je předmětem 

současně probíhající Změny č. 5.  

6.B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje 
jeho hodnot 

Zm. č. 11 ÚP nemění základní koncepci rozvoje území města ani vymezení a ochranu jeho 

hodnot, tak jak je obsažena v platném ÚP.  

6.C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, 
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

Zm. č. 11 ÚP nemění urbanistickou koncepci obsaženou v platném ÚP. Text zůstává beze 

změny. 

6.D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, 
včetně stanovení podmínek pro jejich využití 

6.D.1. Koncepce dopravní infrastruktury 
Text zůstává beze změny. 

6.D.2. Koncepce technické infrastruktury 

6.D.2.1. Návrh koncepce vodního hospodářství 
Text zůstává beze změny. 

6.D.2.2. Koncepce zásobování elektrickou energií, telekomunikace, 
spoje, radiokomunikační sítě 

Text ÚP zůstává beze změny. 

Návrh Zm. č. 11 Územního plánu Strakonice zapracovává do kapitoly 2.4.1.Soulad s 

požadavky zvláštních právních předpisů tohoto odůvodnění limity využití území a zájmy MO. 
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6.D.2.3. Koncepce zásobování plynem 
Text zůstává beze změny. 

6.D.2.4. Koncepce zásobování teplem 
Text zůstává beze změny. 

Úkolem Změny č. 11 bylo vymezit plochy, ve kterých bude přípustné/nepřípustné 

umisťovat zdroje na výrobu energií. V následujícím textu je uveden rozbor současného 

stavu zásobování elektrickou a tepelnou energií, rozbor platných koncepcí a měření na 

různých územních úrovních a na jejich základě zdůvodnění přijatého řešení. Změna se 

v závazné části ÚP sice projevuje pouze v kapitole F. nicméně považujeme za vhodné 

uvést komplexní souvislosti v kapitole zabývající se technickou infrastrukturou.  

Současný stav výroby a zásobování elektrickou energií 
Jediný zdroj pro výrobu elektřiny na území města Strakonice, který neslouží pro individuální 

zásobování je umístěn v Teplárně Strakonice (dále jen TSt), která provozuje v lokalitě města 

soustavu zásobování teplem a patří mezi zdroje s kombinovanou výrobou tepla a elektrické 

energie – KVET. Výroba elektrické energie je v Teplárně Strakonice, a.s. zajišťována dvěma 

turbogenerátory TG1 a TG2. TG1 je protitlaká turbína, TG2 je kondenzačně odběrová. V roce 

2020 byla vyrobena elektřina v objemu 45 884 MW a z toho bylo vyrobeno 27 314 MWh 

v kombinovaném procesu výroby tepla a elektřiny. Z této kogenerační elektřiny bylo vykázáno 

celkem 14 882 MWh jako zelená elektřina (vyrobená z biomasy). Společnost TSt uskutečňuje 

obchody se silovou elektřinou v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku na subjekt 

zúčtování, kterým v roce 2020 byla společnost E.ON Energie, a.s. Vlastníkem většiny 

rozvodných sítí elektřiny a plynu ve Strakonicích je společnost E.ON Distribuce a.s. Dalšími 

vlastníky elektrických sítí jsou např. Cetin a.s., ČEPS a.s., Teplárna Strakonice nebo Správa 

železnic a.s.  

Současný stav výroby a zásobování teplem 
Hlavním výrobcem a distributorem tepla je pro město Strakonice Teplárna Strakonice a.s. 

(dále jen TSt). Ta vlastní i většinu rozvodných sítí a dalších potřebných zařízení pro výrobu 

a distribuci tepla. Některé výrobní závody v minulosti ustoupily od centrálního zásobování 

teplem a mají svá zařízení pro jeho výrobu. Veřejnou distribuci tepla ve Strakonicích zajišťují 

i jiní dodavatelé, ti ovšem teplo sami nevyrábí. Ve schématu teplovodních sítí v příloze č. 1 

jsou tyto rozvody zakresleny čárkovanou čarou a jedná se například o větve od výměníkové 

stanice VVS 19 XXIV - Písecká, DVS 17 160 – Ellerova nebo DVS 24 524 – Povážská.  

TSt provozuje v lokalitě města soustavu zásobování teplem a patří mezi zdroje 

s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie – KVET.  

V teplárně jsou nainstalovány tři kotle spalující pevná paliva o jmenovitém parním výkonu 2x 

27 MWt (hlavním palivem je biomasa, doplňkovým hnědé uhlí) a 1x 55 MWt (palivem je hnědé 

uhlí), tlaku páry 6,2 MPa a teplotě 460 °C, a dva kotle na TTO s výkonem 1× 52,5 MWt a 1x 

44 MWt při tlaku páry 1,57 MPa a teplotě 240 °C. Pára z kotlů na pevná paliva je redukována 

v protitlaké turbíně 1x 8,8 MWe a kondenzační odběrové 1x 21,2 MWe na tlak 0,6 MPa při 

teplotě 228 °C. 

Teplo ze zdroje je dodáváno do městské soustavy zásobování teplem ve 27,8 km dlouhých 

parních a teplovodních rozvodech o délce 37,2 km. Dále teplárna provozuje 38 výměníkových 

stanic typu pára/voda a 137 výměníků voda/voda. V období let 2010-2015 TSt vyrobila zhruba 

2 tis. TJ tepelné energie ročně, převážně z hnědého uhlí. Spalováním biomasy na roštových 

kotlích a spalováním LTO a TTO se vyrobilo okolo 45 TJ tepla. V roce 2020 TSt vyrobila cca 

1,1 tis. TJ tepelné energie převážně z biomasy na dvou rekonstruovaných kotlích s prvky 
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fluidní techniky a z hnědého uhlí na práškovém kotli. Podíl biomasy činil cca 60, v dalších 

letech se očekává další nárůst podílu biomasy. Výroba z TTO byla minimální, cca 9 TJ. 

Teplárna zásobuje tepelnou energií 7 000 domácností, řadu průmyslových podniků, organizací 

a institucí. Informace uváděné k provozu Teplárny Strakonice jsou čerpány ze zprávy 

o činnosti teplárny za tok 2020. Teplárna má plán úplného odchodu od uhlí v horizontu roku 

2024.  

Schéma na obr. 1 znázorňuje procentuální odebíraný podíl tepelné energie do jednotlivých 

částí města Strakonice, resp. do jejich hlavních větví. Z tohoto schématu je zřejmé, že nelze 

uvažovat o funkčnosti systému zásobování teplem pouze podle odběrných míst, výměry 

lokality nebo délky potrubí, ale zejména dle odebíraného výkonu tepla. Z obrázku je zřejmé, 

že i srovnatelně velké plochy mohou odebírat nesrovnatelně velké množství energie. Největší 

odběr tepelné energie v současnosti představuje lokalita č. 7 dle schématu, kde se nachází 

výrobní areál se sídly firem jako jsou mlékárna, ČSAD, technické služby, ČOV, Autogas a další 

a dále lokalita 2 dle schématu, která pokrývá centrum města, vč. většiny sídlišť, obchodní zóny 

při ulici Katovická, většiny úřadů a části škol. V těchto dvou lokalitách je odebíráno téměř 70 % 

tepla z Teplárny Strakonice.  

 

Obrázek 1 Procentuální odebíraný podíl tepelné energie do jednotlivých částí města Strakonice  

 

Územní energetická koncepce JK 
„V ÚEKJČK v souladu se Státní energetickou koncepcí SEK (2015) a s prováděcí legislativou 

má být budoucí vývoj nakládání s energií v území řešeném energetickou koncepcí vymezen 

základními cíli a současně mají být definovány nástroje k jejich dosažení. 

Podstata návrhové části aktualizace ÚEKJČK leží v definici strategických (dlouhodobých) 

i operativních (krátkodobých) cílů, které by měly být naplňovány za pomoci jasně vymezených 

opatření majících různou formu a povahu. 
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• Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele 

v běžném provozu i při skokové změně vnějších podmínek (výpadky dodávek primárních 

zdrojů, cenové výkyvy na trzích, poruchy a útoky) v kontextu EU; cílem je garantovat rychlé 

obnovení dodávek v případě výpadku a současně garantovat plné zajištění dodávek všech 

druhů energie v rozsahu potřebném pro „nouzový režim“ fungování ekonomiky a zásobování 

obyvatelstva při jakýchkoliv nouzových situacích. 

• Konkurenceschopnost (energetiky a sociální přijatelnost) = konečné ceny energie 

(elektřina, plyn, ropné produkty) pro průmyslové spotřebitele i pro domácnosti srovnatelné se 

zeměmi regionu a dalšími přímými konkurenty + energetické podniky schopné dlouhodobě 

vytvářet ekonomickou přidanou hodnotu. 

• Udržitelnost (udržitelný rozvoj) = struktura energetiky, která je dlouhodobě udržitelná 

z pohledu životního prostředí, finančně-ekonomického (finanční stabilita energetických 

podniků a schopnost zajistit potřebné investice do obnovy a rozvoje), lidských zdrojů 

(vzdělanost) a sociálních dopadů (zaměstnanost) a primárních zdrojů (dostupnost). 

Z analýzy systému zásobování teplem (SZT) v Jihočeském kraji vyplývá, že SZT na území 

kraje procházejí hlubokou transformací, jejímž ústředním motivem je postupná obnova 

dožívající technologie s cílem snížit emise znečišťujících látek a zvýšit efektivitu výroby 

a distribuce tepelné energie. Za významný lze současně označit postupný pokles ve výrobě 

el. energie v teplárenských zdrojích využívajících jako palivo uhlí (zvláště v případě její výroby 

v kondenzačním režimu). Tento trend bude přitom pokračovat i v dalších letech, a zejména se 

bude dotýkat soustav, které stále jako (hlavní) palivo využívají uhlí. Jeho význam či lépe 

spotřeba bude nadále v kraji klesat, a to především v závislosti na dalším vývoji politiky 

omezování změn klimatu (která zejména ovlivní ceny povolenek na produkci CO2) a cenové 

dostupnosti substitutů. Souběžně s tím lze predikovat další snižování poptávky po teple, a to 

v míře závisející na vývoji dalších důležitých faktorů, kterými budou zejména cenová 

přijatelnost tepla dodávaného SZT, míra, s jakou bude dále renovován bytový fond a také další 

vývoj na straně průmyslových odběratelů. 

Podle závěrečných bilancí ÚEK JčK „energetická účinnost SZT v kraji rovněž dozná změn, 

poklesnou ztráty ve výrobě a distribuci v řádu několik set tis. GJ za rok. Výrazně (o desítky 

procent) díky tomu poklesnou i emise znečišťujících látek a také i emise skleníkového plynu 

CO2. SZT v kraji se tak stanou podstatně environmentálně šetrnějšími, než je tomu dnes. 

Sníží se také i prodeje tepla, oproti výchozímu stavu je predikován pokles asi o 15 % (z cca 

4,9 mil. GJ prodeje tepla v roce 2014 na cca 4,1 mil. GJ v cílovém roce 2043). Způsobeno to 

bude pokračováním dosavadních trendů (renovace domovního fondu, snižování počtu 

připojených zákazníků). Pokles přitom nebude (stejně jako tomu bylo doposud) rovnoměrný, 

ale bude významnější tam, kde cena tepla z dané SZT přestane být konkurenceschopná, 

respektive se stane nepřiměřenou.“ 

Na strategické cíle navazují cíle operativní. Jejich členění je vymezeno nařízením vlády 

232/2015 Sb. a představuje stanovení cílových stavů v těchto devíti oblastech: 

 provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií; 

 realizace energetických úspor; 

 využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického využívání 

odpadů; 

 výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla; 

 snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů; 

 rozvoj energetické infrastruktury; 



Odůvodnění Změny č. 11 Územního plánu Strakonice  
 

 

 30 

 provozu částí elektrizační soustavy, které jsou odpojeny od zbytku propojené soustavy, 

ale zůstávají pod napětím (dále jen „ostrov elektrizační soustavy“); 

 rozvoj elektrických sítí, které jsou schopny efektivně propojit chování a akce výrobce, 

spotřebitele nebo spotřebitele s vlastní výrobou k zajištění ekonomicky efektivní 

a udržitelné energetické soustavy provozované s malými ztrátami a vysokou 

spolehlivostí dodávky a bezpečnosti, (dále jen „inteligentní síť“) 

 využití alternativních paliv v dopravě. 

Nástroje samospráv lze členit obdobným způsobem – regulační, ekonomické a informační. Do 

první skupiny lze řadit územní plánování, do kterého je možné implementovat zásady 

a pravidla územní energetické koncepce. V principu může územní plán obce definovat zásady, 

kde a jakým způsobem je možné v katastru obce např. realizovat nové energetické zdroje, 

vést liniové stavby či stanovit preferované způsoby krytí energetických potřeb. Z uvedených 

operativních cílů jsou pro město Strakonice a jeho územní plán relevantní a ovlivnitelné 

zejména: 

„Provoz a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií 

Operativní cíl pro další období: Dlouhodobě udržet na území JČK co největší ekonomicky 

udržitelný rozsah soustav zásobování teplem. 

Soustavy zásobování teplem na území kraje aktivně napomáhají k naplňování strategických 

cílů koncepce: (i) postupně zvyšují svou energetickou účinnost, čímž snižují množství 

bezúčelně spotřebované energie, a tím napomáhají k vyšší hospodárnosti, (ii) setrvale snižují 

emise znečišťujících látek z energetických zdrojů a dle místních možností postupně 

dominantně využívané uhlí nahrazují palivy a jinými zdroji energie s menší „uhlíkovou stopou“, 

což přispívá k vyšší ekologické udržitelnosti a (iii) jsou za jistých podmínek schopny zajišťovat 

dodávky tepla a elektřiny do zásobovaného území i v krizových situacích (např. blackoutu) 

a tím napomáhat k vyšší energetické bezpečnosti. Pod soustavou zásobování tepelnou energií 

(dále jen také „SZT“) se přitom rozumí v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (energetický zákon, §2 odst. 14) „soustava tvořená vzájemně propojeným 

zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky 

tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy, je-li 

provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné 

energie; soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve veřejném 

zájmu“. 

Na druhou stranu však SZT čelí stále složitějším ekonomickým podmínkám. I v letech příštích 

bude s vysokou pravděpodobností pokračovat snižování energetické náročnosti objektů 

a zařízení, které jsou dnes k SZT v kraji připojeny, současně se dále budou zvyšovat 

(legislativní) nároky na environmentální parametry vyráběného a dodávaného tepla. To dále 

bude zvyšovat jednotkové náklady a tím zhoršovat ekonomickou konkurenceschopnost SZT. 

Pro dosažení tohoto cíle jsou navržena následující opatření. 

Podpora významných záměrů v oblasti rozvoje SZT přispívajících k plnění strategických 

cílů ÚEK JČK 

Klíčovým předpokladem budoucí konkurenceschopnosti SZT na území kraje je vhodně 

zvolená dlouhodobá investiční strategie, v rámci které by provozovatelé soustav měli usilovat 

o postupné snižování energetických ztrát a negativních environmentálních dopadů, které 

výroba a distribuce „dálkového“ tepla na regionální úrovni způsobuje. Důležité přitom je, aby 

pokud možno všechny SZT v kraji ve střednědobém horizontu splňovaly kritérium tzv. účinné 

soustavy a současně snížily spotřebu primární energie pod hodnoty, které jsou obvyklé pro 

jiné způsoby vytápění. K tomu byl sestaven přehled nejvýznamnějších investičních akcí, které 



Odůvodnění Změny č. 11 Územního plánu Strakonice  
 

 

 31 

tuto strategii napomohou realizovat (jsou uvedeny jako součást přílohy č. 4). Jejich zařazením 

do návrhové části ÚEK je tak akcentován jejich význam a soulad s krajskou energetickou 

koncepcí.  

Obrana před působením nekalé konkurence v rámci povolovacích řízení o změně 

způsobu vytápění 

Podstatou opatření je koordinovaný postup, ve kterém příslušné orgány státní správy 

a samosprávy budou důsledně respektovat platné právní předpisy, které mají být aplikovány 

v případech stavebních řízení o změně způsobu vytápění stávajících staveb, v nichž má 

docházet k odpojení od SZT. Rozhodování úřadů by mělo být založeno na předložení 

pravdivých informací ze strany všech zúčastněných stran a nemělo by být ukončeno dříve, 

než se případné pochybnosti vyjasní. Stavební úřady musí vždy požadovat, aby součástí 

energ. posudků, jimiž dotyčný stavebník dokládá ekonomickou výhodnost odpojení od SZT 

a výstavby vlastního zdroje tepla, bylo současně písemné vyjádření dotčeného provozovatele 

SZT (viz energ. zákon, §77 odst. 5), v kterém jsou vyčísleny náklady na odpojení, a současně 

aby tyto údaje energetický specialista správně zohlednil ve výpočtech energ. posudku. Tuto 

skutečnost by měla osvědčit Státní energetická inspekce, která by se měla vyjádřit nejen ke 

správnosti použitých výpočetních postupů v posudku, ale i věrohodnosti/pravdivosti vstupních 

dat. 

Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů včetně odpadů 

Ze stávající energetické bilance vyplývá, že JČK ve využívání obnovitelných a druhotných 

zdrojů energie včetně energetického využívání odpadů (dále jen alternativních zdrojů energie) 

významně převyšuje průměr ČR. 

Regionální cíle v oblasti využití alternativních zdrojů by měly být v souladu s SEK (2015). 

Optimalizovaný scénář vývoje ČR v užití energie, který SEK (2015) hodlá sledovat, 

předpokládá další zvyšování podílu alternativních zdrojů, a to až na 21 % podíl na primárních 

zdrojích energie v roce 2040. Toto zvýšení by na celorepublikové úrovni mělo být kryto 

především dalším zvýšením využívání biomasy všech forem (podílí se na růstu z více než 

70 %), dále fotovoltaikou (cca 10 % podíl), tepelnými čerpadly (cca 9 %), větrnými elektrárnami 

(4 %) a ostatními zdroji. 

Pro tuto oblast byl navržen dlouhodobý cíl: „Dále rozvíjet obnovitelné a druhotné zdroje 

energie na území JČK v souladu s ostatními strategickými dokumenty JČK a SEK ČR“.  

„V současné době se na území kraje nachází pouze jediné oficiální zařízení s povolením 

termicky zneškodňovat odpady. Je jím malý spalovenský provoz společnosti Rumpold ve 

Strakonicích v ul. Heydukova. Jeho zpracovatelská kapacita činí 1,5 tis. tun/rok a v provozu je 

od roku 1990. Spalovna slouží pro zneškodnění nebezpečného odpadu především 

nemocničního typu a její kapacita je dlouhodobě téměř plně využívána. Část vyrobeného tepla 

je dodána do areálu, v němž se nachází. V roce 2014 bylo vyrobeno cca 10 tis. GJ prodaného 

tepla. 

Záměr případného energetického využívání odpadů byl uvažován na centrálním zdroji 

Teplárny Strakonice, stávající zdroje tepla by po své rekonstrukci připouštěly přídavek určitého 

množství TAPů příp. biomasy, faktické realizaci však podobně jako u jiných záměrů v kraji 

brání dodatečné investiční a provozní náklady, které by s tím byly spojeny. O případné 

výstavbě dedikovaného nového kotle uvažováno není a není pravděpodobnou.“ Tento záměr 

byl již realizován a Teplárna Strakonice již využívá většinově pro spalování biomasu viz. 

podkapitola Současný stav zásobování teplem. 
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Z rozpracované Územní energetické koncepce města Strakonice1 vyplývá závěr, že: „Udržení 

systému CZT vytváří předpoklady pro možnou výstavbu závodu pro energetické využití 

odpadů (ZEVO) v lokalitě, tedy realizaci opatření ÚEK JČK v oblasti Využívání obnovitelných 

a druhotných zdrojů včetně odpadů. Příloha č. 12 k zákonu č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech 

ve znění pozdějších předpisů předepisuje pro tzv. energetickou hodnotu pro zařízení se 

souhlasem k provozu po 31. prosinci 2008 hodnotu 0,65, což v praxi znamená využití 

minimálně 90 % tepla vyprodukovaného z využití odpadu nebo paliv z něj vyrobených. Pro 

lokalitu Strakonicko to znamená využití cca 100 000 GJ, což představuje cca 25 % dodávky 

CZT. Bez robustní sítě centrálního zásobování teplem tedy není možné postupovat v souladu 

s opatřením ÚEK JČK v oblasti obnovitelných a druhotných zdrojů energie.“  

V rámci zpracování ZEVO je připravovaný společný projekt měst Strakonice a Písek - 

výstavba ZEVO pro 50 kt  (zařízení pro energetické využívání odpadu) v lokalitě skládky 

Smrkovice okr. Písek či u Teplárny Písek, pro který je v době zpracování návrhu pro veřejné 

projednání dokončena studie proveditelnosti, která bude v následujících dnech předložena k 

projednání vedení obou měst. Podrobnější informace bude doplněna po veřejném projednání 

vzhledem k nejasnému výsledku projednání a k nedostatku poskytnutých dat v době 

zpracování návrhu změny č. 11 ÚP Strakonice. 

Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (dále rovněž zkráceně jen „KVET“) – „Blackout“ je 

prostředkem k celkovým úsporám primárních zdrojů, protože sdružuje dva výrobní procesy do 

jediného místa. Na stejné množství současně vyprodukované (elektrické a tepelné) energie 

spotřebuje méně energetických vstupů (paliv) než v případě výroby oddělenými procesy 

(tradičním způsobem). 

Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů 

Potřebná je podpora rychlejší obnovy kotelního fondu na území JČK ve prospěch účinnějších 

a co do emisí škodlivin šetrnějších zdrojů tepla. Kromě úspor energie z toho vyplývajících je 

třeba sledovat, jaké množství alespoň těch nejvíce zdraví poškozujících škodlivin – tuhých 

znečišťujících látek zejména nejmenší velikosti PM2,5 a PM10, bezno[a]pyrenu a oxidů dusíku 

– bylo modernizací stacionárních zdrojů znečištění redukováno. Ke snižování emisí 

znečišťujících látek – a to ve významné míře – budou v následujících letech současně 

přispívat opatření realizovaná provozovateli stacionárních zdrojů znečištění s cílem splnění 

přísnějších obecných či specifických emisních limitů definovaných novou legislativou na úseku 

ochrany ovzduší (tedy zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a jeho 

prováděcími vyhláškami). 

Rozvoj energetické infrastruktury 

Rozvoj energické infrastruktury v žádoucí formě a rozsahu je hlavním nástrojem ke zvyšování 

energetické bezpečnosti a spolehlivosti zásobování energií a také významným faktorem 

podporujícím další hospodářský rozvoj JČK. Pro tuto oblast byl navržen dlouhodobý cíl 

„Zvyšovat dostupnost a spolehlivost zásobování území kraje el. energií a zemním plynem“. 

Ostrov elektrizační soustavy 

Rostoucí rizika případného (dlouhodobějšího) výpadku dodávek energie z elektrizační 

soustavy ČR vytvářejí nutnost přípravy preventivních plánů a konkrétních opatření, jak za 

                                                
1Územní energetické koncepce města Strakonice – je v době zpracování Zm. č. 11 ÚP rozpracovaným 
územně plánovacím podkladem, který pořizuje město Strakonice. Z těchto důvodů jsou pro argumentaci 
v odůvodnění použity pouze analytické části. Po dokončení by tato koncepce měla být územně 
plánovacím podkladem pro případné změny územního plánu Strakonice. 
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těchto situací zachovat v alespoň částečném rozsahu zásobování el. energií ze zdrojů 

nacházejících se na území kraje. 

Z tohoto důvodu je na místě pro návrhové období ÚEK JČK stanovit cíl, připravit hlavní výrobní 

zdroje a prvky kritické infrastruktury na tuto krizovou situaci a přijmout taková opatření, která 

umožní jejich provoz i za případného „blackoutu“. 

Pro tuto oblast byl navržen dlouhodobý cíl „Udržet zásobování el. energií v hlavních 

metropolitních oblastech a vybraných odběrných míst na území JČK i v případě dlouhodobého 

výpadku jejích dodávek z elektrizační soustavy ČR“. Pro dosažení tohoto cíle jsou navržena 

následující opatření. 

Opatření č. 7.2 - Podporovat připravenost výroben elektřiny a rozvodů na úrovni VN na území 

kraje na krizové situace (dlouhodobý výpadek elektrizační soustavy).“ 

Ostrov elektrizační soustavy je pak rovněž teoreticky vytvořitelný ve Strakonicích. Místní 

teplárna zde v rámci svého energetického hospodářství využívá odběrově-kondenzační parní 

stroj o el. výkonu 20 MW a pak protitlaké parní turbosoustrojí o el. výkonu 8 MW. S ohledem 

na skutečnost, že město má „jen“ něco málo přes 20 tis. obyvatel, může takto veliký zdroj být 

schopen v krizové situaci krýt potřeby el. energie celého města“. 

Z rozpracované Územní energetické koncepce města Strakonice vyplývá závěr, že: „Udržení 

systému CZT vytváří předpoklady pro realizaci opatření ÚEK JČK v oblasti Ostrov elektrizační 

soustavy. V případě nutnosti ukončit provoz systému CZT nebude možné z ekonomických 

důvodů pomýšlet na vystrojení zdroje pro zásobení alespoň části města Strakonice bez 

připojení k distribuční soustavě, tento potenciál zajištění bezpečnosti přesahující podle ÚEK 

JČK lokalitu města by zůstal zcela nevyužit.“ 

Další cíle a opatření jako jsou Spolupráce na zvyšování důvěryhodnosti/atraktivity SZT v kraji 

v očích zákazníků, Podpora zvyšování konkurenceschopnosti SZT, Opatření v oblasti 

„Realizace energetických úspor, Výroba elektřiny z KVET, Snižování emisí znečišťujících látek 

a skleníkových plynů se sice také týkají území Strakonic, nejsou však řešitelné ani okrajově 

nástroji územního plánu. 

Východiska Strategického plánu města Strakonice pro období 2010 - 2025 
Strategický plán města Strakonice pro období 2010 - 2025 v kapitole Životní prostředí 

konstatuje, že: „Ovzduší v oblasti Strakonicka je možné označit za mírně znečištěné.  Dle 

dělení České republiky na území se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro 

ochranu zdraví je oblast města Strakonice zařazena do území s nepřekročenou limitní 

hodnotou a mezí tolerance. Nárůst automobilové dopravy na silnicích významně přispívá ke 

zhoršení kvality ovzduší, a to především u hodnot oxidu dusíku.“ Z tohoto důvodu je třeba 

rozvíjet systém vytápění koncepčně. Teplárna má pro svůj provoz koncepci pro zlepšení 

provozu a snížení emisí a tepelných ztrát. Naplnění této koncepce by mělo přispívat i tomu, že 

se TSt stane významně menším znečišťovatelem ovzduší. 

Východiska z Rozptylové studie 
Rozptylová studie města Strakonice byla zpracovaná společností BUCEK s.r.o. v srpnu 2019. 

Studie hodnotí imisní zatížení území formou výpočtu průměrných ročních koncentrací látek 

NO2, NOx, PM10, PM2,5, benzen a B[a]P. Modelové výpočty imisní zátěže a jejich 

vyhodnocení bylo provedeno pro 2 varianty – stávající situace a situace pro případ rozpadu 

systému centrálního zásobování teplem (CZT). Součástí rozptylové studie je i zpracování 

emisní bilance jednotlivých skupin zdrojů znečišťování ovzduší tak, aby bylo možné určit jejich 

podíl na celkové imisní zátěži a dále hodnocení stávajícího imisního zatížení řešeného území. 

V kapitole 4.2. jsou uvedeny okrajové podmínky výpočtu: „Pro výpočet emisí z vytápění, kdy 

pro variantu výpočtu rozpadu systému CZT byly použity koeficienty přepočtu objemu emisí 
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používané Českým hydrometeorologickým ústavem pro modelování a prognózu vývoje 

emisních bilancí na úrovni České republiky se zohledněním předpokládaného pokrytí potřeby 

tepla (cca 230 tis. GJ) za využití 90 % zemního plynu a 10 % biomasy“. Výsledky rozptylové 

studie říkají, že: „Na základě modelového hodnocení imisní zátěže vlivu dopadu rozpadu 

systému CZT je možné očekávat zvýšení celkové imisní zátěže NO2. Imisní zátěž NO2 je 

vyšší zejména v severní části města v oblasti vymezené ulicemi Lidická, Katovická a tzv. 

severní půloblouk. Nejvyšší vypočtené imisní koncentrace se pohybují na úrovni do 

32,9 μg/m3. Tedy na úrovni do cca 80 % hodnoty platného imisního limitu. Možný rozpad 

systému CZT bude mít negativní dopad na imisní zátěž škodlivinou PM10. Podle provedených 

výpočtů může průměrná roční koncentrace PM10 na území města Strakonice dosahovat až 

na hodnotu 26 μg.m-3. Zhoršení je patrné v oblasti jižní části města, v oblasti blízké k tzv. 

severnímu půloblouku a rovněž v oblasti severně od ulic Lidická a Katovická. Rozpad systému 

CZT bude mít negativní dopad na četnost překročení imisního limitu stanoveného pro 

24hodinovou koncentraci PM10. Četnosti překročení imisního limitu mohou na území města 

Strakonice dosáhnout až k povolené době 35 dnů za rok. Překračování imisního limitu pro 

24hodinovou koncentraci PM10 lze očekávat v jižní části města a v oblasti blízké tzv. 

severnímu půloblouku. Ve zbylých lokalitách lze předpokládat četnosti překračování limitů na 

nižší úrovni. Rozpad systému CZT se projeví negativně na celkovém imisním zatížení 

škodlivinou PM2,5. Podle provedených výpočtů je možné očekávat dosažení imisního limitu 

platného od 1. 1. 2020, který je nově stanoven na úrovni 20 μg/m3. Nové emise ze zdrojů 

znečišťování ovzduší pro vytápění mohou přispívat až hodnotou 3,5 μg/m3 k celkové imisní 

zátěži. Zhoršení situace dle provedených výpočtů patrné zejména v jižní části města a v oblasti 

severně od ulic Lidická a Katovická a přiléhající k tzv. severnímu půloblouku. Rozpad systému 

CZT se výrazně negativně projeví na celkové imisní zátěži benzo(a)pyrenem. V lokalitě mohou 

koncentrace přesáhnout imisní limit až dvojnásobně. Dle provedených výpočtů je možné 

očekávat hodnoty vyšší než 2 ng/m3. Ke zhoršení stavu dojde dle provedeného modelového 

hodnocení zejména v oblasti severně od ulic Lidická a Katovická a v oblasti tzv. severního 

půloblouku.“ 
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Obrázek 2 Porovnání imisní zátěže - překročení imisního limitu B[a]P, zdroj: Rozptylová studie 
města Strakonice 

Souhrnné zdůvodnění řešení 
Umístění případných nových zařízení na výrobu energie je jeden z nejobtížnějších strategicky 

významných územně plánovacích úkolů. Z toho důvodu a ze závěrů východisek z výše 

uvedených koncepcí je Změnou č. 11 ÚP výslovně stanoveno, že musí být každá taková 

lokalizace řešena změnou územního plánu a bude v souladu s v současnosti rozpracovanou 

Územní energetickou koncepcí města Strakonice. Podrobnější důvody stanovení takové 

podmínky změnou č. 11 ÚP jsou uvedeny níže.     

• Architektonicko-urbanisticko-prostorové hledisko: vhodná místa pro novou 

výrobnu energie jsou obtížně lokalizovatelná – proto musí být řešena nástroji územního 

plánování, musí se vzít v potaz prostorová hlediska: lokalita musí vyhovovat prostorově, 

hlediskům bezpečnosti a potřebám provozu - vymezení bezpečnostních a ochranných pásem, 

dopravním hlediskům výstavby a obsluhy zařízení, lokalizace musí být posouzena z hlediska 

vizuálně estetického vztahu k prostředí a okolní zástavbě, splňující podmínku respektování 

charakteru a hodnot a okolní zástavby (krajiny).  

• Technické hledisko: u jakéhokoliv zařízení na výrobu energie lze předpokládat 

zvýšené nároky na napojení na veřejnou technickou infrastrukturu – dopravu, energetické sítě. 

Proto musí být záměr posouzen z hlediska funkčnosti technických sítí – jejich volných či reálně 

rozšiřitelných kapacit, zajištění koordinace – nepoškození, nepřekážení či synergie s jinými 

zařízeními technické infrastruktury - tj. i posouzení vlivu na zařízení teplárny – přednostně na 

prostorová ale i další odvozená hlediska níže. U zdrojů pro výrobu tepla vede snižování výroby 

tepla k tomu, že jsou provozovány mimo předpokládané nominální parametry a/nebo jsou 

nuceny tyto zdroje pracovat s významně větším rozptylem provozních výkonů, než bylo 

uvažováno. Obojí vede ke snižování provozní účinnosti těchto zdrojů a tedy k růstu spotřeby 

paliva na požadovaný objem produktů. Při razantním poklesu poptávky po teple je dokonce 
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nutné jednotlivé kotle ve zdroji i denně odstavovat, což zásadně zkracuje jejich živostnost 

a zvyšuje jejich poruchovost. S poklesem množství vyrobeného tepla zároveň klesá množství 

vyrobené elektřiny v kombinované výrobě elektřiny a tepla a to zejména proto, že je produkce 

obou energií provázaná a není možné oddělit jednu od druhé. Tato kombinovaná výroba je 

nejefektivnější způsob nakládání s primárními energetickými zdroji a také případ výroby 

energie Teplárnou Strakonice.  

• Hygienické hledisko: provoz teplárny (ale jen s podmínkou naplnění jejích 

modernizačních záměrů) je hodnocen jako výhodný pro čistotu ovzduší. Důležitým aspektem 

centrálního zdroje tepla je jeho snadná kontrola a měření. V případě výstavby více nových 

zdrojů tepla (zřejmě převážně plynových, vzhledem k možnostem umisťování zdrojů) je proto 

nutno posoudit vliv na provoz tohoto celoměstského zařízení, což úzce souvisí s výše 

zmíněnou koordinací. Při změnách a nové výstavbě je nutno se vyvarovat důsledkům, které 

by mohly způsobit rozpad celé teplofikační sítě města Strakonice.  Odvolání na rozptylový 

model ukazuje reálná rizika takového vývoje – zhoršení čistoty ovzduší ve městě. Vážný 

předpokládaný důsledek útlumu - přerušení provozu teplárny by bylo také to, že novými zdroji 

by nebylo možné pokrýt potřeby všech uživatelů. Imisní situaci ve městě by mohl masivní 

odchod odběratelů od CZT zhoršit dokonce ještě významněji, než předpokládá Rozptylová 

studie. Studie předpokládá přechod výroby tepla z 90 % na zemní plyn a z 10 % na biomasu. 

Z analýzy kapacity distribuční soustavy zemního plynu dle rozpracované Územní energetické 

koncepce Strakonice ovšem vyplývá, že takto vysokého podílu by nebylo možné dosáhnout 

bez významných investic do zkapacitnění současné sítě zásobování plynem. Již v odůvodnění 

návrhu rozvoje plynofikace platného územního plánu se předpokládá, že: „Rozšíření využití 

zemního plynu v již plynofikovaných lokalitách je bez problémů možné v místech se 

středotlakými rozvody. U nízkotlaké plynovodní sítě se připojování většího počtu dalších 

odběratelů nepředpokládá.“ a výpočty z rozpracované ÚEK města Strakonice potvrzují, že by 

takové připojování bylo problematické. Další alternativou k zemnímu plynu je teplené čerpadlo, 

které má ovšem významně vyšší investiční náklady. Spotřebitelé hledající minimální náklady 

by pak pravděpodobně volili jako médium biomasu ve významně větší míře, než předpokládá 

Rozptylová studie, což by vedlo k významnému zhoršení imisní situace. Je zřejmé, že nelze 

předem přesně stanovit, jakými zdroji by byla řešena problematika vytápění teplem. Nelze 

vyloučit ani, že část uživatelů by mohla přecházet i na způsoby vytápění, které by byly 

v rozporu s ekologickými zásadami ochrany ovzduší.  

• Sociálně ekonomické a bezpečnostní hledisko: Dle údajů z rozpracované Územní 

energetické koncepce města Strakonice „množství spotřebitelů zapojených do soustavy CZT 

významně ovlivňuje její ekonomiku. Jako kritický se již jeví případný pokles odběrů o 25 %, 

který by již mohl znamenat praktickou nemožnost teplárenství udržet, rozvíjet a modernizovat. 

Při takovém scénáři by došlo k významnému růstu cen tepla pro připojené spotřebitele (např. 

z cca 520 Kč/GJ v roce 2020 na 710 Kč/GJ bez DPH). Tím by se dále prohloubily ekonomické 

důvody vedoucí k odpojování od CZT. Projevila by se tedy silná zpětná vazba. Struktura 

fixních nákladů totiž do značné míry vyplývá z technologií využitých v teplárně, které není 

možné v krátkém časovém horizontu změnit do té míry, aby bylo možné strukturu nákladů 

jednoduše ovlivnit. Klesající prodej tepla z CZT o 25 % by současně snížil výrobu elektřiny 

v kombinované výrobě elektřiny a tepla též o cca 25 %, což je v zásadním rozporu s cíli 

a opatřeními uvedenými v ÚEK JČK. Udržení systému CZT vytváří předpoklady pro širší 

nasazení KVET, Teplárna Strakonice, a.s. tento typ výroby akcentuje jak provozně, tak 

v investičních plánech.“ Provozní problémy, růst ceny tepla při odpojení většího množství 

zákazníků a dokonce riziko úpadku při překročení provozuschopnosti teplárny 

nekoordinovanou výstavbou nových zdrojů představuje jednoznačně katastrofický scénář 

v nezajištění tepla pro část obyvatel nepokrytých event. novými zdroji, včetně nepokrytí potřeb 
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existenčně důležitých provozů, jako jsou nemocnice, sociální zařízení, školy. Zachování 

provozu teplárny Strakonice a podpora jejího modernizačního programu, umožňuje využití 

potenciálu pro vytvoření tzv. „ostrovního provozu“ pro výrobu elektrické energie. To je ve 

srovnání s ostatními regiony ČR strategickou výhodou Strakonic při hrozících mimořádných 

situacích (blackout) a zvyšuje to připravenost města na případná krizová řízení.    

6.D.2.5. Koncepce nakládání s odpady 
Text zůstává beze změny. 

6.D.3. Koncepce občanského vybavení a veřejné 
infrastruktury 

Text zůstává beze změny. 

  

6.E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení 
podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, 
prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před 
povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin 
a podobně 

Zm. č. 11 ÚP Strakonice nemění koncepci uspořádání krajiny. Text zůstává beze změny. 

 

6.F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud 
je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití 
(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného 
využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury 
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních 
pozemků a intenzity jejich využití) 

Zm. č. 11 ÚP nemění koncepci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.  

Změna č. 11 doplňuje podkapitolu „Vysvětlení pojmů“ v úvodu kapitoly F. o tři nové pojmy. 

První dva, tedy „Stavby a zařízení pro výrobu energie pro individuální zásobování“ a „Plocha, 

ve které je umožněna výstavba“, byly doplněny, jako vysvětlující pojmy k nové podmínce 

v podkapitole „Všechny plochy s rozdílným způsobem využití jsou podmíněny následujícími 

podmínkami“ viz. níže.  

Pojem technická infrastruktura nejevící charakter nadmístního významu byla doplněna, resp. 

přesunuta z podmínek využití ploch Ti – plochy technické vybavenosti a to zejména z důvodu, 

že jednalo o regulaci jiných, než Ti. Toto umístění není vhodné z důvodu přehlednosti 

a správnosti. 

Na základě Obsahu Zm. č. 11 ÚP a v souladu se čl. I. odst. 1 písm. d) přílohy č. 7 k vyhlášce 

č. 500/2006 Sb. byla doplněna nová podmínka: „Umístění nových staveb a zařízení pro výrobu 
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energie, sloužící vyššímu účelu než je individuální zásobování, je možné pouze změnou 

územního plánu (s výjimkou fotovoltaických panelů). Podmínka se nevztahuje na záměry 

plynoucí z nadřazené územně plánovací dokumentace. Stávající stavby a zařízení pro výrobu 

energie lze v příslušných (odpovídajících) plochách s rozdílným způsobem využití 

modernizovat a rozvíjet i beze změny územního plánu. Stavby a zařízení pro výrobu energie 

pro individuální zásobování lze umístit ve všech plochách s rozdílným způsobem využití, ve 

kterých je umožněna výstavba.“ Toto opatření vyplývá z pojetí koncepce zásobování teplem 

tak, jak je vysvětleno v kap. 6.D.2.4. tohoto odůvodnění. Tato formulace je hlavním výstupem 

Změny č. 11 ÚP a je tedy nástrojem úpravy koncepce technické infrastruktury. 

Následující podmínka pro umisťování fotovoltaických panelů byla upřesněna na základě nové 

podmínky zmíněné výše tak, aby byly v souladu. Umístění fotovoltaických panelů je nově 

možné i v plochách Ti – plochy technické infrastruktury a to zejména k jejich charakteru. 

Specifikace toho, že plochy výroby a skladování, ve kterých lze umisťovat větší množství 

fotovoltaických panelů jsou plochy Vp – plochy výroby a skladování – lehký průmysl, vychází 

z podmínek využití jednotlivých ploch, kdy je využití pro fotovoltaická zařízení uvedeno právě 

pouze u těchto ploch. Význam podmínky se nemění. 

6.G. 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 

Změnou č. 11 ÚP Strakonice nejsou vymezovány nové veřejně prospěšné stavby, opatření, 

stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Text zůstává beze změny. 

6.H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí 
prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, 
názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 
katastrálního zákona 

Změnou č. 11 ÚP Strakonice nejsou vymezovány nové veřejně prospěšné stavby ani veřejná 

prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. Text zůstává beze změny. 

6.I. stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 
stavebního zákona 

Kompenzační opatření nejsou stanovena. 

6.J. vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení 
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

Změna č. 11 Územního plánu nevymezuje plochy a koridory územních rezerv. 

6.K. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno dohodou o parcelaci 

Změna č. 11 Územního plánu nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách 

v území podmíněno dohodou o parcelaci. 
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6.L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování 
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, 
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení 
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

Změna č. 11 Územního plánu nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách 

v území podmíněno zpracováním územní studie. 

6.M. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání 
regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se 
bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u 
regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho 
vydání 

Změna č. 11 Územního plánu nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách 

v území podmíněno vydáním regulačního plánu.  

6.N. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
Změnou č. 11 ÚP není stanovena etapizace.  

6.O. vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných 
staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

Změnou č. 11 ÚP nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro 

které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný 

architekt. 

7. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH. 

Změna č. 11 Územního plánu nevymezuje zastavitelné plochy. Prověření jejich vymezení 

nebylo předmětem této změny. 

8. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 
NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
(§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM 
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ, 

Změna č. 11 Územního plánu neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou 

řešeny v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje.  

9. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM 
JEJICH VYMEZENÍ 

Změna č. 11 Územního plánu nevymezuje prvky regulačního plánu. 
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10. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ 
FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Změna č. 11 nevyvolá zábory ZPF ani PUPFL ve smyslu zákona o ochraně ZPF č. 334/1992 

Sb., včetně prováděcích vyhlášek č. 271/2019 Sb. a č. 48/2011 Sb., a dále lesního zákona č. 

289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přihlédnuto bylo též k metodickému pokynu MŽP 

OOLP/1067/69 k odnímání ze zemědělského půdního fondu (1996) a metodice MMR 

„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

v územním plánu“ (2013).  

11. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 
ODST. 5 A JEHO ZOHLEDNĚNÍ S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH 
DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO 
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Příslušný úřad nevydával stanovisko k návrhu koncepce podle § 10 písm. g) zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, protože nebylo požadováno zpracování vyhodnocení 

vlivů  Změny č. 11 ÚP na udržitelný rozvoj.  

12. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 
ROZHODNUTÍ 

Námitky nebyly uplatněny. 

13. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
Připomínky nebyly uplatněny. 

14. SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha č. 1 – Schéma rozvodné sítě tepla 

Samostatná příloha – Text s vyznačením změn 

15. SEZNAM ZKRATEK 
ČKA – Česká komora architektů 

ČOV – čistírna odpadních vod 

CZT – centrální zásobování teplem 

CHOPAV - chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

KVET - kombinovaná výroba tepla a elektrické energie 

LTO – lehké topné oleje 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
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NSS – Nejvyšší správní soud 

PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa 

PÚR ČR – Politika územního rozvoje České republiky 

SEK – státní energetická koncepce 

SZ – stavební zákon 

SZT – systém zásobování teplem 

TSt – Teplárna Strakonice a.s. 

TTO – těžké topné oleje 

ÚEK JČK – územní energetická koncepce Jihočeského kraje 

ÚP – územní plán 

ÚSES – územní systém ekologické stability 

VN – vysoké napětí 

VVN – velmi vysoké napětí 

ZEVO - závod pro energetické využití odpadů 

ZPF – zemědělský půdní fond 

ZÚR JK – zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 

ZVN – zvláště vysoké napětí 

ŽP – životní prostředí 

16. Seznam tabulek a obrázků 

16.1. Seznam obrázků 
OBRÁZEK 1 PROCENTUÁLNÍ ODEBÍRANÝ PODÍL TEPELNÉ ENERGIE DO JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ MĚSTA STRAKONICE 
OBRÁZEK 2 POROVNÁNÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE - PŘEKROČENÍ IMISNÍHO LIMITU B[A]P, ZDROJ: ROZPTYLOVÁ STUDIE 

MĚSTA STRAKONICE 
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Příloha č. 1 – Schéma rozvodné sítě tepla na území města Strakonice 
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POUČENÍ  
Proti Změně č. 11 Územního plánu Strakonice vydané Zastupitelstvem města Strakonice 

formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
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