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Město Strakonice 

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  

  
  
  

 
Opatření obecné povahy 

– zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“ 
 

Město Strakonice příslušné podle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle ustanovení § 71 odst. 3 stavebního 

zákona ve vazbě na ustanovení § 69 odst. 2 stavebního zákona, za použití § 171 až § 174 zákona 

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

ruší regulační plán „Za Stínadly“. 
 

Odůvodnění: 

Dle § 71 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), 
ve znění pozdějších předpisů, se doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který 

nenahrazuje územní rozhodnutí, nestanovuje. Regulační plán z podnětu lze zrušit rozhodnutím 
příslušného zastupitelstva v návaznosti na § 62 stavebního zákona. Při zrušení regulačního plánu se 

postupuje přiměřeně podle § 67 a 69 stavebního zákona. 
 

Důvodem zrušení regulačního plánu již zrealizovaná zástavba dopravní a technické infrastruktury 

a výstavba rodinných domů na převážné části území s funkčním využitím Br – plochy bydlení – rodinné 
domy dle Územního plánu Strakonice. Území je urbanisticky stabilizované. Regulativy pro další zástavbu 

lokality stanovené stávajícím územním plánem jsou vyhovující a dostačující pro budoucí rozvoj území 
a rozhodování v území. 

 

Postup pořízení 
Zastupitelstvo města Strakonice usnesením č. 651/ZM/2022 ze dne 14.09.2022 rozhodlo dle § 6 odst. 5 

ve vazbě § 71 odst. 3 stavebního zákona o podnětu ke zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“ a uložilo 
odboru rozvoje zajistit projednání zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“ dle § 71 odst. 3 stavebního 

zákona v souladu s ustanoveními §§ 171 až 174 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

Pořizovatelem zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“  je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad 
územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle § 6 odst. 

1 stavebního zákona. 
 

Usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 21/ZM/2022 dne 17.10.2022 byl zastupitelem pro 

pořizování územně plánovací dokumentace na volební období 2022 – 2026 určen Ing. Rudolf Oberfalcer 
ml. 

 
Regulační plán „Za Stínadly“ pořízený dle stavebního zákona byl vydán Zastupitelstvem města Strakonice 

dne 25.02.2009 a nabyl účinnosti dne 16.03.2009. Dne 03.02.2021 nabyla účinnosti změna č. 1. 

Regulační plán „Za Stínadly“ řeší lokalitu pro výstavbu rodinných domů a veřejné vybavenosti 
v katastrálním území Strakonice v lokalitě Za Stínadly. Po nabytí účinnosti Změny č. 5 Územního plánu 

Strakonice dne 17.08.2022 došlo v dané lokalitě ke zrušení podmínky, která podmiňovala rozhodování 
o změnách v území vydáním regulačního plánu. 

 
Zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“ bylo projednáno dle § 71 odst. 3 ve vazbě na ustanovení § 67 

až § 69 stavebního zákona. 
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Pořizovatel oznámil dotčeným orgánům dopisem ze dne 24.10.2022, čj. MUST/044833/2022/OR/hav, 

a veřejnosti veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 24.10.2022, datum a místo konání veřejného projednání  

zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“ v souladu s § 71 odst. 3 ve vazbě na ustanovení § 67 odst. 1 
a 2 stavebního zákona. Zrušení regulačního plánu bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 

přístup a to na internetových stránkách Města Strakonice (www.strakonice.eu, sekce Město – Projekty 
města – ÚPD města – Regulační plány - http://www.strakonice.eu/upd-mesta). 

 

Dne 05.12.2022 se konalo veřejné projednání zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“. 
Podle § 67 odst. 1 a 2 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý 

k projednávanému zrušení uplatnit připomínky a osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona 
námitky, ve kterých musely uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená 

práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitka musela obsahovat formální náležitosti pro podání 
vyplývající z § 37 správního řádu. Dotčené orgány uplatnily ve stejné lhůtě svá stanoviska. K později 

uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíželo. 

 
Ke zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“  byla uplatněna následující stanoviska dotčených orgánů: 

 
Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor ŽP, zemědělství a lesnictví, oddělení ekologie krajiny a NATURA 

2000, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, č. j. KUJCK 146959/2022, sp. zn. OZZL 

146923/2022/jasl1 SO ze dne 05.12.2022  
Stanovisko dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny  

- Souhlas s návrhem na zrušení regulačního plánu Za Stínadly 
Pořizovatel – bere na vědomí. 

Stanovisko z hlediska ostatních zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny  
- Souhlas s návrhem na zrušení regulačního plánu Za Stínadly 

Pořizovatel – bere na vědomí. 

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

MUST/044965/2022/ŽP/Rod ze dne 16.11.2022 
- 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 

- Bez připomínek 

Pořizovatel – bere  na vědomí 
 

- Stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
- Bez připomínek 

Pořizovatel – bere na vědomí 
 

- Stanovisko dle § 146 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále 

jen „zákon o odpadech“): 
- Bez připomínek 

Pořizovatel – bere na vědomí 
 

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

- „Z hlediska státní správy v ochraně ovzduší je příslušným správním orgánem k veřejnému 
projednání návrhu změny č.5 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 
 

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

znění 
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- „Za státní správu lesů uvádíme, že i po zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“ nadále platí 
podmínky, které byly stanoveny zdejším správním orgánem pro umisťování staveb ve vzdálenosti 
do 50 m od okraje lesa, dle § 14 odst. 2 lesního zákona.“ 

Pořizovatel – bere na vědomí 

 
Ke zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“  nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky. Z tohoto 

důvodu není zpracován návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných ke 

zrušení  regulačního plánu „Za Stínadly“. 
 

Na základě § 71 odst. 3 ve vazbě na § 67 odst. 4 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. 

 
Dle ustanovení § 69 stavebního zákona předložil pořizovatel Zastupitelstvu města Strakonice návrh na 

vydání, resp. zrušení, regulačního plánu s jeho odůvodněním. 

 
Zastupitelstvo města Strakonice dne 08.03.2023 usnesením č. 102/ZM/2023 konstatuje, že zrušení 

regulačního plánu „Za Stínadly“ není v rozporu s výsledky projednání a ruší na základě ustanovení § 6 
odst. 5) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, za použití § 71 odst. 3 ve vazbě na ustanovení § 69 odst. 2 stavebního zákona 

a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, regulační plán „Za 
Stínadly“ formou opatření obecné povahy. 

 
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 

 
 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička v. r. 
Starosta 

Město Strakonice 
 

 

 
 

Ing. arch. Marta Slámová v.r. 
Oprávněná osoba pořizovatele 

Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování 

 
 

 
 

Záznam o účinnosti: 
Zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“ bylo vydáno usnesením Zastupitelstva města Strakonice 

č. 102/ZM/2023 dne 08.03.2023. 

Datum nabytí účinnosti dne 29.03.2023. 


