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Textová část územní studie 

1) Základní údaje 

 
Zadavatel / Pořizovatel: MěÚ Strakonice, Odbor rozvoje – úřad územního plánování 
 Velké náměstí 2 
 38621 Strakonice 
 IČ: 00251798 
 
Zhotovitel: BUILDING-INVESTMENT, s.r.o 
 Doubravice 40, 387 35 Doubravice 
 IČ: 65415680 
Hlavní architekt: Ing. arch. Václav Franěk, ČKA: 2507 
 
Místo stavby: Strakonice 
Katastrální území: Strakonice (okres Strakonice) [755915] 
 
Celková plocha území: 263 352m2 

2) Vymezení řešeného území 

Řešené území se nachází mezi komunikací I/22 a rekreační zónou Podskalí u řeky Otavy, 
na západním okraji zastavěného území města Strakonice. Z východní strany řešená oblast 
navazuje na stávající zástavbu sídliště Mír. Ze západní strany je pak území vymezeno 
větrolamem u místní části Nového Dražejova. Lokalita je Územním plánem Strakonice (ve znění 
po změně č. 3, která nabyla účinnosti v červnu 2018) označena Podskalí 2, Podskalí 3 s 
podmínkou vypracováním územní studie pro rozhodování v území. Tato plocha se dále skládá 
z ploch: Bsr – rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci, On – plochy občanského využití – 
neveřejný zájem, Sbp- plochy smíšené  obytné – bydlení a podnikání, Rv – Plochy rekreace – 
plochy rekreace veřejné a ploch Pz – Veřejná zeleň   

Celková rozloha řešeného území ÚS Podskalí 2, ÚS Podskalí 3 : 263 352 m2 

Územní plán definuje kapacitu pro dané území v přibližném rozsahu 100 RD, tedy cca 300 
obyvatel. Územní studií byla navržena kapacita 102 rodinných domů a cca 3 objekty smíšené 
obytné s komerčními prostory v parteru, tedy cca 485 obyvatel. Pozemky pro individuální bydlení 
jsou navrženy s výměrami cca 700-1850m2. Parcely byly navrženy s ohledem na dopravní 
obslužnost a majetkové vztahy. Tato parcelace není závazná, vzhledem k  vedení nadzemního 
kabelu vysokého napětí v ploše některých pozemků jsou variace spojování a dalšího dělení 
pozemků částečně omezené. Stavební parcely lze za dodržení ostatních podmínek územní 
studie v rámci jednotlivých ploch pro individuální výstavbu libovolně spojovat nebo posouvat jejich 
hranice. Minimální velikost jednotlivého stavebního pozemku nesmí ovšem klesnout pod 650 m2. 
V návrhu je mimo výše uvedených ploch počítáno i s plochami veřejného prostranství a plochami 
smíšenými obytnými – bydlení a podnikání, v neposlední řadě pak ploch dopravní infrastruktury. 
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Plochy území: 
- celková plocha řešeného území:                              263 352 m2 
- plochy určené k bydlení                              115 934 m2 

- požadovaná výměra zeleně dle vyhl.269/2009 Sb.                                13 167 m2 
- studií vymezená plocha veřejné zeleně                                 80 614 m2 

- studií vymezená plocha veřejného prostranství                                  3 440 m2 

- studií vymezená plocha občanského vybavení                                   7 970 m2 

- studií vymezená plocha občanské infrastruktury - neveřejný zájem    37 214 m2 

- studií vymezená plocha rekreace – plocha rekreace veřejné                  3 620 m2 

- studií vymezená plocha dopravní infrastruktury                                  6 918 m2 

 

Pozemky územní studie: 
 

Všechny pozemky jsou v katastrální území Strakonice [755915], Obec: Strakonice [550787] 
 
Parcelní číslo: 331/1 
Číslo LV: 2174 
Výměra [m2]: 7735 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 331/3 
Číslo LV: 2174 
Výměra [m2]: 559 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
 
Parcelní číslo: 345/2 
Číslo LV: 2174 
Výměra [m2]: 1570 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
 
Parcelní číslo: 345/1 
Číslo LV: 2174 
Výměra [m2]: 7503 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 333/3 
Číslo LV: 5808 
Výměra [m2]: 742 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 333/5 
Číslo LV: 8554 
Výměra [m2]: 1402 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 335/1 
Číslo LV: 2867 
Výměra [m2]: 22787 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 340/1 
Číslo LV: 5812 
Výměra [m2]: 11068 
Druh pozemku: orná půda 
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Parcelní číslo: 340/2 
Číslo LV: 5812 
Výměra [m2]: 367 
Způsob využití: neplodná půda 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
Parcelní číslo: 346 
Číslo LV: 5812 
Výměra [m2]: 99 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 341 
Číslo LV: 11930 
Výměra [m2]: 48 
Způsob využití: neplodná půda 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
Parcelní číslo: 339/1 
Číslo LV: 2005 
Výměra [m2]: 193 
Způsob využití: neplodná půda 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
Parcelní číslo: 339/2 
Číslo LV: 2005 
Výměra [m2]: 28 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 337/1 
Číslo LV: 2005 
Výměra [m2]: 192 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 337/2 
Číslo LV: 2005 
Výměra [m2]: 21 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
 
Parcelní číslo: 349/1 
Číslo LV: 4552 
Výměra [m2]: 11054 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 258/1 
Číslo LV: 1139 
Výměra [m2]: 16082 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 287 
Číslo LV: 1139 
Výměra [m2]: 31647 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 350/1 
Číslo LV: 2528 
Výměra [m2]: 11587 
Druh pozemku: orná půda 
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Parcelní číslo: 342/1 
Číslo LV: 9781 
Výměra [m2]: 1359 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 336/2 
Číslo LV: 4324 
Výměra [m2]: 3799 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 336/12 
Číslo LV: 4324 
Výměra [m2]: 1527 
Druh pozemku: zahrada 
 
Parcelní číslo: 336/4 
Číslo LV: 4324 
Výměra [m2]: 613 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 336/16 
Číslo LV: 4324 
Výměra [m2]: 1211 
Druh pozemku: zahrada 
 
Parcelní číslo: 336/5 
Číslo LV: 4241 
Výměra [m2]: 1337 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 336/19 
Číslo LV: 4241 
Výměra [m2]: 1255 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 336/8 
Číslo LV: 4300 
Výměra [m2]: 1146 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 336/9 
Číslo LV: 4185 
Výměra [m2]: 1335 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 336/11 
Číslo LV: 4389 
Výměra [m2]: 980 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 336/17 
Číslo LV: 4428 
Výměra [m2]: 1209 
Druh pozemku: orná půda 
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Parcelní číslo: 336/3 
Číslo LV: 4549 
Výměra [m2]: 1195 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 336/13 
Číslo LV: 4549 
Výměra [m2]: 1232 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 336/6 
Číslo LV: 4187 
Výměra [m2]: 1031 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 336/7 
Číslo LV: 4325 
Výměra [m2]: 1083 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 336/10 
Číslo LV: 4327 
Výměra [m2]: 860 
 
Parcelní číslo: 336/14 
Číslo LV: 4188 
Výměra [m2]: 846 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 336/15 
Číslo LV: 4328 
Výměra [m2]: 1351 
 
Parcelní číslo: 336/18 
Číslo LV: 5882 
Výměra [m2]: 1295 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 342/3 
Číslo LV: 9785 
Výměra [m2]: 1500 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 342/4 
Číslo LV: 9817 
Výměra [m2]: 1099 
Druh pozemku: zahrada 
 
Parcelní číslo: 342/5 
Číslo LV: 9782 
Výměra [m2]: 1099 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 342/6 
Číslo LV: 11861 
Výměra [m2]: 1563 
Druh pozemku: orná půda 
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Parcelní číslo: 352/8 
Číslo LV: 11310 
Výměra [m2]: 3117 
Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Pozemky staveb 
Parcelní číslo typ 
st. 1034/2 Parcely 
st. 1035 Parcely 
st. 1036 Parcely 
st. 1037 Parcely 
 
Parcelní číslo: 352/7 
Číslo LV: 4309 
Výměra [m2]: 3728 
Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Pozemky staveb 
Parcelní číslo  typ  
st. 1029; součástí pozemku je stavba Parcely 
st. 1030; součástí pozemku je stavba Parcely 
st. 1031; součástí pozemku je stavba Parcely 
st. 1032; součástí pozemku je stavba Parcely 
st. 1033; součástí pozemku je stavba Parcely 
st. 1034/1  Parcely 
 
Parcelní číslo: 352/11 
Číslo LV: 11652 
Výměra [m2]: 6288 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
 
Parcelní číslo: 352/3 
Číslo LV: 1212 
Výměra [m2]: 16055 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
 
Parcelní číslo: 280 
Číslo LV: 2290 
Výměra [m2]: 22731 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 281 
Číslo LV: 5795 
Výměra [m2]: 14263 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 257/1 
Číslo LV: 2242 
Výměra [m2]: 3175 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 283 
Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 14533 
Druh pozemku: orná půda 
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Parcelní číslo: 286 
Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 13582 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 352/10 
Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 218 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 352/9 
Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 421 
Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
Parcelní číslo: 352/6 
Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 4722 
Druh pozemku: orná půda 
 
Parcelní číslo: 352/5 
Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 1887 
Způsob využití: ostatní komunikace 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
Parcelní číslo: 352/2 
Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 2383 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
 
Parcelní číslo: 352/1 
Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 1118 
Způsob využití: koryto vodního toku umělé 
Druh pozemku: vodní plocha 

 
Pozemky územní studie se nachází v plochách pod ochrannou Zemědělského půdního 

fondu, BPEJ: 52914, 52901, 55600, 52904. 

3) Podmínky pro vymezení a využití pozemků 

Podmínka zpracování územní studie pro uvedené rozvojové lokality, včetně vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti byla stanovena Územním plánem Strakonice a to 
do 6 let od vydání změny č. 3 Územního plánu Strakonice (tj. do června 2024). Územní studie má 
definovat hlavní zásady využití rozvojových ploch na západním okraji města Strakonice. Lokalita 
je vyznačena v územním plánu, respektive ve výkresu základního členění jako Podskalí 2, 
Podskalí 3. 
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Vymezení ploch podle způsobu vyžití v územní studii: 

Plochy pro obytnou zástavbu 
B – plochy bydlení rodinné domy 
 
Plochy pro smíšenou zástavbu 
Bp – Plochy smíšené obytné – bydlení a podnikání 
 
Plochy občanského vybavení 
O – Plochy občanského vybavení - neveřejný zájem (komerce) 
 
Plochy Rekreace 
R – Plochy rekreace – neveřejný záměr 

 
Plochy komunikací 
D – plochy dopravní infrastruktury 
 
Plochy veřejných prostranství 
Z - plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 
V - plochy veřejných prostranství 
 

4) Podmínky pro umístění staveb a prostorové uspořádání ploch 
vymezených v územní studii 

Řešené území se nachází mezi komunikací I/22 a rekreační zónou Podskalí u řeky Otavy, 
na západním okraji zastavěného území města Strakonice. Z východní strany řešená oblast 
navazuje na stávající zástavbu sídliště Mír. Ze západní strany je pak území vymezeno 
větrolamem u obce Nový Dražejov. Lokalita je v územním plánu města Strakonice označena 
Podskalí 2, Podskalí 3 s využitím podmíněným vypracováním územní studie.  

Nový územní plán města Strakonice nabyl účinnost v květnu 2018. Tato plocha se dále 
skládá z ploch: B – plochy bydlení – rodinné domy, O – plochy občanského využití – neveřejný 
zájem, Bp – plochy smíšené – bydlení a podnikání, R – Plochy rekreace – plochy rekreace veřejné 
a z ploch Z – Veřejná zeleň   

 
PLOCHY BYDLENÍ 
 
B – rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci 
 
Hlavní využití: 
- zóna slouží pro bydlení v rodinných domech a rekreační bydlení ve stavbách pro rodinnou 
rekreaci 
 
Přípustné využití: 
- rodinný dům, rekreační dům 
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- dopravní a technická infrastruktura nejevící charakter nadmístního významu a pozemky 
veřejných prostranství 
- veřejná prostranství, včetně veřejné zeleně a sportovních ploch sloužící pro okolní smíšenou 
plochu 
- pozemky dalších staveb a zařízení a občanského vybavení, které nesnižují kvalitu prostředí a 
pohodu bydlení ve vymezené ploše a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 
 
Podmíněně přípustné využití: 
- související občanské vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o 
půdorysné ploše větší než 1000 m2 
- nerušící služby občanské vybavenosti, nerušící řemesla o pracovní ploše menší než 300 m2 
- obchody, provozovny veřejného stravování a provozovny služeb, které slouží pro potřebu 
obyvatel přilehlého území a neruší obytnou pohodu 
- stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, vč. středisek 
mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit 
- podmíněně přípustné využití nesmí svým charakterem narušovat obytnou funkci nad zákonem 
stanovené limity 
 
Nepřístupné využití: 
- veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží (především hluk, prach, exhalace, organoleptický 
zápach, i druhotně např. zvýšenou nákladní dopravou, světelné znečistění apod.) narušují 
prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a 
pěstitelských, a které buď jednotlivě, nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo 
režim stanovený územním plánem (čerpací stanice pohonných hmot, auto a motoopravny, 
truhlářství, strojně-obráběcí dílny, lakovny, prodejny spojené se servisní činností, apod.) a 
příslušnými hygienickými normami 
- stavby pro výrobu, haly, velké skladové prostory (větší než 300 m2 
- jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 
 
Podmínky prostorového uspořádání 
- výška zástavby s ohledem na okolní zástavbu- Navržená nová zástavba bude respektovat 
měřítko, charakter a hladinu stávající zástavby, bude mít maximálně 2 NP a střešní podlaží 
- podmínkou jsou 2 parkovací stání na vlastním pozemku 
- bude zajištěn vsak pro dešťové vody nebo jejich zdržení na vlastním pozemku 
- u nových objektů, přístaveb, dostaveb a rekonstrukcí staveb musí být prokázáno řešení 
zásobování vodou a likvidace odpadních vod. 
 
 

Bp – plochy bydlení a podnikání 
 

Hlavní využití: 
- zóna slouží k bydlení, včetně občanské vybavenosti a podnikání nesnižujícího kvalitu prostředí. 
 

Přípustné využití: 
- služby občanské vybavenosti - pouze podnikání – bez bydlení 
- stavby pro bydlení – i bez podnikání – (pouze za podmínky dodržení hygienických limitů hluku 
dle příslušných zákonů dokladované v navazující dokumentaci staveb) 
- veřejná prostranství a související dopravní a technická infrastruktura- dopravní služby nerušící 
bydlení 
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- zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení 
ve svém okolí 
- nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní 
zátěž v území nad přípustné normy 
- výrobní, opravárenská nebo chovatelská činnost nerušící okolní obytnou zástavbu 
 

Podmíněně přípustné využití: 
- všechny nové stavby budou svým charakterem, proporcemi a navrženým řešením odpovídat 
okolní zástavbě 
- hřiště pokud nebude zásadně narušovat okolí hlukem 
 

Nepřístupné využití: 
- zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše – např. průmyslová výroba, těžba, hutnictví, 
chemie, těžké strojírenství, asanační služby. 
- velkoobchodní činnost, která má zvýšené nároky na těžkou nákladní dopravu, hluk apod.... 
- aktivity a zdroje, které vedou k emitování znečisťujících látek do ovzduší, zejména těkavých 
organických látek a pachových látek. 
- skladování nebezpečných látek, nebezpečných odpadů, které by svým provozem mohlo ohrozit 
okolní obytné plochy 
- činnosti obtěžující okolí nad zákonem stanovené limity – hluk, prašnost, exhalace a zápach 
překračující režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami a které jsou 
nebo by mohly být v rozporu s funkcí s hlavní 
 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- výška zástavby s ohledem na okolní zástavbu 
- podmínkou je zajištění ploch parkování na vlastním pozemku (či jinak v dostupné vzdálenosti) 
- bude vyřešeno nakládání s odpady 
 
 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
 

O – Plochy občanského vybavení – neveřejný zájem (komerce) 
 
Hlavní využití: 
- zařízení pro obchodní prodej, komerční služby, administrativa, ubytování, stravování, obchod, 
tržnice, soukromá víceúčelová kulturní centra, soukromá sportovní zařízení 
- fitcentra, tělocvičny, hřiště, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných 
prostranství.  
- Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující 
technickou a dopravní infrastrukturu. Plochy občanského vybavení mají obvykle povahu 
otevřených areálů. 
 
Přípustné využití: 
- stavby, zařízení a související činnosti a děje občanské vybavenosti 
- stavby pro církevní, sociální, zdravotnické, školské účely, vč. středisek mládeže pro mimoškolní 
činnost 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území budou 
řešena na vlastním pozemku 
- drobná sadovnická a parková architektura např. altán, kryté sezení, lavičky 
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- zeleň parková, plochy pro oddech, či slunění, obslužné komunikace, pěší cesty. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
- byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost, či pro majitele a vedoucí provozoven, které jsou 
součástí výrobní provozovny a jsou zahrnuty do plochy jejího pozemku a do jejího stavebního 
objemu 
- prodejní stánky a prodej zboží ve stáncích trvalého charakteru u sortimentu PNS (trafik), popř. 
suvenýrů. U ostatního zboží lze tento prodej povolit pouze dočasně jako nouzové řešení do doby 
doplnění sítě vhodnějším způsobem. 
- umístění trhovních stánků je možno povolit pouze na místech určených městským 
zastupitelstvem jako tržiště. 
- stavby sexshopů, zařízení poskytující erotické služby, herny a zařízení podobného charakteru 
s výjimkou areálů škol a školských zařízení v jejich docházkové vzdálenosti 100m od hranice 
školských areálu. 
- čerpací stanice pohonných hmot za podmínek přímého napojení na trasy automobilové dopravy 
a integrace do kompozičně jednotného funkčního celku s objekty parkovacích garáží nebo 
provozovnami obchodu, služeb a výroby 
 
Nepřístupné využití: 
- velkokapacitní výroba, monofunkční sklady,  
(max. plocha skladů spojených s další činností 1000 m2) 
- zemědělská výrobní činnost 
- jakékoli činnosti, které jsou v rozporu s přípustnými způsoby využití 
- jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 
- veškeré činnosti, děje a zařízení, které buď jednotlivě, nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, 
měřítko anebo režim stanovený územním plánem a příslušnými hygienickými normami 
- v plochách vymezených v grafické části On-a mohou být umístěny pouze činností a zařízení 
poskytující veřejné služby netechnického zaměření 
 
Podmínky prostorového uspořádání: 
- výška zástavby s ohledem na okolní zástavbu 
- podmínkou je zajištění ploch parkování na vlastním pozemku (či jinak v dostupné vzdálenosti) 
- Koeficient zeleně minimálně 10 % (u stávající zástavby a stavebních proluk bude posouzen na 
základě individuálních podmínek. 
- bude vyřešeno nakládání s odpady 
 
 

PLOCHY REKREACE 
 

R – Plochy rekreace – rekreace veřejná 
 
Hlavní využití: 
- sezónní rekreace, ubytovací zařízení hromadné rekreace, kempy 
 
Přípustné využití: 
- hřiště, sezónní tělovýchovná zařízení 
- vybavenost sloužící návštěvníkům zařízení – sezónní občerstvení, nezbytná technická 
vybavenost, provozy údržby 
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Podmíněně přípustné využití: 
- ubytování správce – v případě splnění hygienických limitů hluku (v této ploše lze tedy umístit 
jednu stavbu rodinného bydlení splňující požadavky funkční plochy B – bydlení rodinné domy) 
 
Nepřístupné využití: 
- chaty individuální soukromé rekreace 
- drobné stavby – skleníky, altány apod. 
- výrobní a chovatelská činnost 
- provozy produkující zápach (živočišná výroba) 
- jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití podmínky prostorového uspořádání: 
- výška zástavby s ohledem na okolní zástavbu 
- plochy pro stání osobních vozidel na vlastním pozemku 
- bude vyřešeno nakládání s odpady 
 
 

PLOCHY KOMUNIKACÍ 
 

D - Plochy dopravní infrastruktury – doprava silniční 
 

Hlavní využití: 
- slouží k zabezpečení potřeb všech druhů silniční dopravy (zařízení pozemních komunikací) 

včetně ochranných pásem 

 
Přípustné využití: 
- plochy pro silniční dopravu (komunikace chodníků a zelených pásů pro automobilovou dopravu, 
zemědělskou a lesní dopravu, zastávky, garáže, pěší propojení, plochy a cesty pro pěší, cesty 
pro cyklisty, naučná stezka 
- dálnice, rychlostní, silnice I. třídy, silnice II. třídy, silnice III. třídy, místní a odstavné a parkovací 
plochy, hromadné a řadové garáže - včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti 
komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, 
autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, areály údržby 
pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot.) 
- veřejná parkoviště, veřejná zeleň převážně liniového charakteru podél komunikací a parkovišť, 
vybavení parkovišť, (kiosky apod.), 
- logistická centra jako plochy kombinované dopravy- zahrnují zpravidla pozemky zařízení a 
staveb terminálů kombinované dopravy a pozemky pro související výrobu a skladování. 
- nádražní prostory - občanská vybavenost např. dopravní terminál a zařízení soužící pro 
odbavení cestujících, dále zařízení pro obchod, služby, administrativu, ubytování, veřejné 
stravování, víceúčelové komerční nebo kulturní centrum, související dopravní a technická 
infrastruktura, veřejné prostranství 
- technická infrastruktura např. vodní zdroje  
- technická infrastruktura např. ČOV  
- dočasně Os (obč. vybavenost – sport a tělovýchova)  
 
Podmíněně přípustné využití: 
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- podmíněně přípustné je umisťování sítí a technické infrastruktury, kdy toto umístění nesmí 
ohrozit ani omezit funkci hlavní (viz. přípustné využití). Pokud bude možné, měly by být tyto stavby 
umisťovány do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní. 
- účelově nezastavitelné území – jako územní rezerva pro výhledové vedení komunikace 
- izolační a ochranná zeleň 
- podzemní parkoviště jsou možná ve všech funkčních plochách, v případě, že plocha nad nimi 
je využita v souladu s předmětným funkčním využitím 
 

 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
 

V – Plochy veřejných prostranství – veřejné plochy 
 
Hlavní využití 
- náměstí, ulice, místní obslužné komunikace, ostatní veřejná zeleň včetně ochranné a izolační. 
 
Přípustné využití: 
- pěší cesty, lávky, cyklistické cesty, naučné stezky 
- související dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení, slučitelné s účelem 
veřejných prostranství (parkoviště apod.) 
- území veřejně přístupné a vyhrazené zeleně, sloužící zejména jako zázemí pro odpočinek a 
rekreační aktivity. Přípustné je provádět na těchto plochách vegetační úpravy, které svým 
charakterem nenaruší funkci plochy a odpovídající skladbu dřevin 
- kašny a vodní plochy a toky, umělecká díla (plastiky, apod.), odpočinkové plochy s lavičkami 
- hudební pavilóny, altány, pergoly, loubí, stánky, drobná architektura uličního mobiliáře. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
- Podmíněně přípustné je na těchto plochách zřizovat a provozovat zařízení a sítě technické 
infrastruktury, nezbytné pro funkci a provoz obce, za předpokladu, že budou citlivě začleněny do 
tohoto území, drobné kultovní a kulturní stavby za předpokladu, že svým charakterem a 
doprovodnými způsoby využití, nenaruší charakter tohoto území, umělé vodní plochy, potřebné 
technické zázemí. 
- hřiště (mimo frekventovaná území v centru a podél hlavních průjezdných komunikací) 
- zázemí – zástavba drobným objektem občanské vybavenosti (např. sociální zařízení, drobné 
občerstvení apod. do 25 m2) 
- stavby občanské vybavenosti pokud nedojde k omezení veřejného prostranství (podzemní 
objekt nebo patrový objekt s přízemím využitým jako veřejné prostranství s neomezeným 
přístupem) 
 
Nepřístupné využití: 
- Nepřípustné je na těchto územích zřizovat a provozovat veškerá zařízení a stavby, která nejsou 
uvedena jako přípustná a podmíněně přípustná. 

 
 

Z - Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň 
 
Hlavní využití 
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- parky, parkově upravená veřejná prostranství, ostatní veřejná zeleň včetně ochranné a 
izolační zeleně, aleje a stromořadí v zastavěném území, plochy zeleně intenzivně využívané pro 
každodenní rekreaci např. podél nábřeží, veřejně využívaná zeleň navazující na zastavěné území 

Přípustné využití 
- území veřejně přístupné a vyhrazené zeleně, sloužící zejména jako zázemí pro odpočinek 

a rekreační aktivity. Přípustné je provádět na těchto plochách vegetační úpravy, které svým 
charakterem nenaruší funkci plochy a odpovídající skladbu dřevin  

- kašny a vodní plochy a toky, umělecká díla (plastiky, apod.), odpočinkové plochy s lavičkami  
- pěší cesty, lávky, cyklistické cesty, naučné stezky  
- hudební pavilóny, altány, pergoly, loubí, stánky, drobná architektura uličního mobiliáře 
- související dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení slučitelné s účelem 

veřejných prostranství 
- protipovodňová opatření 
 
Podmíněně přípustné využití 
- podmíněně přípustné je na těchto plochách zřizovat a provozovat zařízení a sítě technické 

infrastruktury, nezbytné pro funkci a provoz obce za předpokladu, že budou citlivě začleněny do 
tohoto území, drobné kultovní a kulturní stavby za předpokladu, že svým charakterem a 
doprovodný způsobem využití nenaruší charakter tohoto území, umělé vodní plochy, potřebné 
technické zázemí 

- hřiště, otevřená koupaliště a vodní plochy, pláže  
- zázemí – zástavba drobným objektem občanské vybavenosti (např. sociální zařízení, 

drobné občerstvení apod.) pokud doplňuje hlavní účel funkční plochy, stanoviště na využitelné 
složky komunálního odpadu 

 
Nepřípustné využití 
- nepřípustné je na těchto územích zřizovat a provozovat veškerá zařízení a stavby, která 

nejsou uvedena jako přípustná a podmíněně přípustná. 
 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- zastavěnost - nadzemní objekty max.5 %, zpevněné plochy max. 10 %, zeleň min. 85 % 
- všechna existující veřejná prostranství (definice dle § 34 zákona o obcích) musí být zachována 
bez ohlednu na to, ve které ploše se nacházejí (pokud regulační plán nebo územní rozhodnutí 
neprokáže udržení funkčnosti systému veřejné infrastruktury jiným řešením) a nepřipouští se 
jejich využívání pro jiný účel, než stanovují podmínky pro plochy veřejných prostranství 
- veřejná zeleň, která plní funkci izolační zeleně neplní rekreační funkci (nejde umístit lavičky, 
hřiště atd). 
 
 

ZÁVAZNÉ PRVKY PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ REGULACE 
 
• stavební a uliční čára – není určena 
• uliční profil – minimální šířka uličního prostoru komunikací: Ds.1/2 - 15m, Ds.3 – 11m, Ds.4/6– 
9m, Ds.5/7 – 6,5m (navrženo jako jednosměrné zklidněné), Ds.8 doplňuje uliční prostor z US 
Podskalí 1 na 11m 
• vzdálenost mezi hlavními stavbami je minimálně 7,0m. Zastavitelné území pro hlavní stavbu 
jednotlivých stavebních pozemků je 2m od hranice sousedního pozemku. Tento požadavek se 
týká také garáží či jiných doplňkových staveb. Pro stavby doplňkové je toto možné nedodržet za 
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předpokladu vydání výjimky z vyhlášky č.501/206 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území vydané MěÚ Strakonice, Odbor stavební úřad. 
• orientace vstupu a vjezdu na st. pozemky je navržena ve výkrese urbanistického řešení. Jejich 
přesné umístění není závazné a je možné změnit na základě individuálního souhlasu pro 
jednotlivé pozemky od Města Strakonice. 
• samotné parkování musí být řešeno primárně mimo veřejné prostranství na pozemku stavby, 
pro veřejné parkoviště či parkovací dům může být použita plocha pro parkování vyznačena 
v Pz.1. 

5) Podmínky pro dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení území bude prioritně řešeno z komunikace I/22 (Katovice-Strakonice), 
dále je uvažováno s dopravním napojením území skrze komunikace vyznačené v ÚS Podskalí 1. 
Napojení je patrné z výkresů.  

Vnitřní komunikace jsou navrženy v šířkách a prostorovém uspořádání tak, aby sloužili 
kapacitě a provozu navrhovaného stavu. Zvýšený provoz se předpokládá v komunikacích D.1, 
D.3, D.8. V ostatních komunikacích se vyšší provoz vzhledem k prostorovému uspořádání 
výhledově nepředpokládá. Podélná parkovací stání jsou uvažována převážně v uličním prostoru 
komunikace D.1, D.2, D.3 dle příslušných ČSN a TP. V ploše Z.1 je vyznačena plocha vhodná 
pro umístění ploch parkování nebo parkovacího domu. Napojení jednotlivých pozemků bude 
primárně probíhat přímo z uličního prostoru nových ploch Ds, případně s přejezdem na tyto 
plochy přes plochu V či Z. Dopravní napojení plochy O.1, bude řešeno napojením na navrhovanou 
místní komunikaci D.1.  

 
V územní studii je navrženo prostorové řešení plochy uličního prostoru komunikace: 
 

- místní komunikace CIII (D.1,2) s maximální rychlostí 50km/h, dle ČSN 73 6101, 
obousměrné, oboustranný chodník, šířka uličního prostoru 15m, šířka komunikace 6 m, 
umožněno oboustranné podélné parkování 

 
- místní komunikace CIII (D.3,8) s maximální rychlostí 30km/h, nebo Zóna 30 dle ČSN 73 

6101 (TP218), obousměrné, oboustranný chodník, šířka uličního prostoru 11m, šířka komunikace 
5,5-6 m, umožněno jednostranné podélné parkování nebo kolmé parkovací stání s využitím 
parteru při realizaci patrových budov plochy Bp. 

 
- plochy D.4,5,6,7 je doporučeno řešit jako místní komunikace D1 s maximální rychlostí    
20km/h, obytné zóny dle ČSN 73 6101 (TP130), obousměrné, šířka uličního prostoru 6,5-

9m, šířka dopravního prostoru min 4m, smíšená funkce pobytová a dopravní. Plocha D.5 je 
navržena alternativně jako jednosměrná, pokud bude možný průjezd přes plochu D.6. 
 

V rámci dalších fází územního a stavebního řízení budou jednotlivé záměry konzultovány a 
odsouhlaseny Odborem dopravy MěÚ Strakonice, přičemž budou dodrženy požadavky na řešení 
komunikací a vznik parkovacích stání. V rozhledových trojúhelnících nebudou umístěny žádné 
pevné překážky včetně oplocení vyšší než 75 cm od úrovně komunikace 
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6) Podmínky pro technickou infrastrukturu 

Na ploše řešené území studií se nachází v severozápadní části trafostanice, bude nutno 
prověřit její dostatečnou kapacitu pro nově navrhovanou zástavbu. Kanalizační a vodovodní řad, 
teplovod, elektrický kabel NN a UPS kabel se nachází přímo v uličním prostoru komunikací 
vymezujícím plochu území ÚS. Připojení na technickou infrastrukturu bude možné ve více 
variantách. Je nutné dodržení ochranných pásem těchto sítí. Doporučené napojovací body 
technické infrastruktury jsou zřejmé ze situace. Z těchto důvodů nebude nutné přivést napojení 
technické infrastruktury novými koridory. Dešťové vody budou přednostně zasakovány na 
pozemku, poté zadržovány, nebo pokud to geomorfologické podmínky dovolí odvedeny oddílnou 
srážkovou kanalizací do retenčních nádrží a až jako poslední (a krajní) možností je jejich 
vypouštění do jednotné kanalizace. Dešťové vody z komunikací budou dle možností terénu 
zadržovány v retenčních nádržích s bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizace. 

 

 

Navržená a stávající ochranná pásma: 
 

Elektroenergetika - zákon č.458/2000 Sb. 
nadzemní vedení nad 1 kV  do 35 kV včetně  7 m od krajního vodiče 
nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně  12 m od krajního vodiče 
podzemní vedení do 110 kV včetně   1 m po obou stranách kraj.kabelu 
podzemní vedení nad 110 kV    3 m po obou stranách kraj.kabelu 
 
Vodovody a kanalizace - zákon č.274/2001 Sb. 
vodovodní řad do průměru 500 mm včetně   1,5 m  
kanalizační stoka do průměru 500 mm včetně  1,5 m 
 
Telekomunikační vedení - zákon č.151/2000 Sb. 
podzemní telekomunikační vedení    1,5 m 
 
Návrh technické infrastruktury: 
 

Vodovod 

- pro nové trasy bude možné napojení na stávající vedení. Z východní strany na DN150, na 
severovýchodní straně je pak možnost napojení pak na potrubí DN 300.  
- lze využívat vlastní zdroj pitné vody, umístění jednotlivých zdrojů musí být schváleno 
vodoprávním úřadem. 

 

Kanalizace 

- V celé zóně bude zřízena oddílná kanalizace. 
- pro nové trasy bude možné napojení na severním okraji lokality na stávající vedení DN500 

v hloubce 413,5 m. n. m  z uličního prostoru I/22, a na severovýchodní části napojení do 
stávajícího vedení DN1200 v I/22. Severní napojení do stávající gravitační kanalizace DN500 
bude možné pouze za podmínky zkapacitnění této části kanalizace mezi novým napojením na 
kom I/22 až ke světelné křižovatce u obchodní zóny, kde je již dimenze D1N1200. Splaškové 
vody z jižní části ploch: B.3, B.4 a z plochy B.5 bude nutno přečerpávat až k výškové úrovni odkud 
již bude možno odvádění samospádem.  
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Odpadní vody jsou odváděny do čistírny odpadních vod. Ta se nalézá na východním okraji 
města Strakonice. Kapacitní poměry ČOV jsou vhledem k jejímu zkapacitnění v roce 2010 
dostačující i pro blízký rozvoj města. Nové řády budou navrženy jako oddílné s odvedením 
dešťových vod do retenčních nádrží či vsakováním v rámci pozemků. Dešťové vody z komunikací 
budou dle možností terénu zadržovány v retenčních nádržích s bezpečnostním přepadem do 
jednotné kanalizace. Dešťové vody z ploch komunikací, kde z geomorfologických důvodů není 
možné odvádění do retenčních nádrží, budou odvedeny jednotnou kanalizací a je tedy 
nepřípustné odvádění dešťových vod od okolních staveb pro bydlení do těchto ploch. 

Teplovod 

- Po prověření kapacit je možné napojení z východní strany na stávající teplovod z v ulici 
obránců Míru ( dále jen MK1). 

 
Telekomunikační vedení  
- napojení telekomunikačního vedení je možné ze stávajícího podzemního kabelu vedoucího 

severně od území podél komunikace I/2, nebo na východní straně v MK1. 
 
Telekomunikační vedení - UPS 
- napojení telekomunikačního vedení je možné ze stávajícího podzemního kabelu vedoucího 

v MK1 
 

Elektrické vedení 

- zásobování lokality bude zabezpečeno ze stávající trafostanice, která se nachází 
v severozápadní části ÚS. Před připojením nutno prověřit dostatečnou kapacitu trafostanice. 

 

Veřejné osvětlení 

- Napojení na VO je možné na severovýchodní straně na stávající vedení podél komunikace I/22, 
nebo z  na stávající vedení v MK1. 

7) Podmínky pro ochranu hodnot a charakter území 

Územní plán předpokládá rozvoj zástavby v nezastavěných plochách města Strakonice, 
které by uzavřeli celistvost sídelního útvaru, a umožnily růst města. Řešená lokalita bude tuto 
ucelenost uzavírat ze západního směru, řešené území na severní straně přímo navazuje na 
plochu zpracovávanou v rámci US Podskalí 1, z východní strany navazuje na již zastavěné území 
sídliště Mír. Z jižní strany je přirozeně vymezeno rekreační zónou Podskalí u řeky Otavy. Ze 
západní strany je pak území vymezeno větrolamem u obce Nový Dražejov.  
 

Řešená lokalita bude napojena na stávající řady inženýrských sítí v obci (el. energie, 
vodovod, kanalizace, Teplovod, VO, telefon, UPS). 

 
Plocha určená pro výstavbu je svažitá, ze Severu na Jih, s celkovým nejnižším bodem 

v jižním cípu lokality. Pozemky jsou v majetku soukromých osob a obce, v současnosti v užívání 
převážně pro zemědělskou výrobu (kultura orná půda, ochrana ZPF).  
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PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ: 
Navrhované řešení rozvojového území pro zástavbu RD nevykazuje žádné negativní důsledky 
na životní prostředí: 
• RD budou napojeny na veřejný vodovod 
• odpadní vody z jednotlivých RD v řešeném území budou odváděny oddílnou kanalizací do 
obecní kanalizační sítě a posléze do obecní čistírny odpadních vod. Bude platit povinnost 
připojení se do obecní kanalizační sítě pro veškeré stavby v ploše ÚS 
• pro rodinné domy bude možno a je doporučeno navrhnout ekologický způsob vytápění a ohřevu 
teplé vody 
• nakládání s odpady v řešené lokalitě bude řešeno stávajícím způsobem jako v celé obci, ve 
sběrném dvoře je zaveden systém separace a sběru recyklovatelného odpadu, a sběru a 
likvidace nebezpečného odpadu. Divoké skládky budou likvidovány a navrženy na rekultivaci. 
• umístění kontejnerů na tříděný odpad se nachází jihovýchodně od studií řešeného území 
v těsné vazbě na komunikaci MK1, nově bude navrženo nové stanoviště na třídění odpad v ploše 
V.3 a V.1 
• město Strakonice provozuje sběrný dvůr pro odkládání komunálních odpadů. Biologicky 
rozložitelných odpad bude odvážen na sběrný dvůr, kde se o jeho ekologickou likvidaci postará 
externí firma. V malém měřítku je možno kompostován v rámci pozemků. 
• nutno respektovat případnou radonovou aktivitu z podloží, radonový index lokality střední. 
• v rámci uličního prostoru bude možné podél komunikací vymezit plochy pro ozelenění, dále jsou 
v území vymezeny plochy zeleně Z, na jednotlivých stavebních parcelách jsou podmínky pro 
„zelené plochy“ dány koeficientem zastavění, uvedeném v regulativech pro výstavbu RD 
• Dle územního plánu bude v ploše občanského vybavení – neveřejný zájem koeficient zeleně 
minimálně 10 % z této plochy. 

8) Druh a účel umísťovaných staveb 

Charakter staveb je jednak dán druhem ploch B vycházející z ÚPD a dále pak vychází z bodu 
4 textové části této územní studie. 

Rodinné domy: max. 2 NP + podkroví 

9) Podmínky pro vymezená ochranná pásma 

Ochranná pásma technické infrastruktury jsou popsána v odstavci 6 této části. 

ostatní omezující a určující vlivy: 
• hydrogeologické podmínky 
• případná radonová aktivita z podloží 
• spádové poměry lokality a její orientace ke světovým stranám 
• ochranné pásmo lesa, splnění podmínky dodržení vzdálenosti hlavních staveb (především 

objektů pro bydlení) minimálně 25 m, v případě doplňkových staveb min. 10 m a v případě 
oplocení min. 5 m od hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa 

• ochranné pásmo vzletové roviny letiště 
• v ploše O.1 a D.1 je nutné počítat se zhoršenými geologickými poměry pro zakládání staveb 

z důvodu původního umístění skládky v této ploše 
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10) Údaje o počtu listů a počtu výkresů územní studie 

A Textová část (26xA4) 

B Výkresová část 

B-1 Zákres do KM, Situace širších vztahů ……. 2xA4 (A3) – 1:2880 

B-2 Urbanistické řešení …………………………. 8xA4 (A1+) – 1:1000 

B-3 Dopravní a technická infrastruktura ..….…   8xA4 (A1+) – 1:1000 
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Odůvodnění územní studie 

1) Údaje o pořízení územní studie 

Podmínka územní studie pro uvedené rozvojové lokality byla stanovena během zpracování 
ÚPD města Strakonice. Územní studie má prověřit možnosti využití zastavitelných ploch 
v souladu s požadavky platného Územního plánu Strakonice a upřesněnými potřebami 
jednotlivých funkčních zastavitelných ploch s řešením veřejné infrastruktury. Účelem územní 
studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující úpravu 
tohoto území. Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v 
území podle § 30 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů. Zadání vypracování územní studie pro plochu US Podskalí 2, Podskalí 3 
dle ÚPD města Strakonice bylo zpracováno úřadem územního plánování - Odborem rozvoje MěÚ 
Strakonice. Město Strakonice má vypracovanou ÚPD. Územní plán Strakonice nabyl účinnost 2. 
ledna 2012. 

2) Vyhodnocení souladu územní studie s platnou ÚPD 

V rámci řešeného území jsou v koordinačním výkrese ÚPD města Strakonice vyznačeny 
plochy bydlení rodinné domy, plochy občanského využití – neveřejný zájem, plochy rekreace 
veřejné a plochy veřejné zeleně. 

 V lokalitě je poté v ÚS navrženo další funkční dělení na plochy smíšené obytné - bydlení a 
podnikání a plochy veřejného prostranství (V a Z – veřejná zeleň) a ty vymezí plochy zeleně ve 
smyslu ustanovení § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění (pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreaci, občanského 
vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha 
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní 
komunikace. 

3) Údaje o splnění zadání územní studie 

1. Vymezení řešeného území 

Řešené území je vyznačeno v koordinačním výkrese ÚPD města Strakonice jako plocha US. 
Podskalí 2, Podskalí 3. Jedná se o plochu s funkčním využitím Bydlení, Občanské infrastruktury 
– neveřejný zájem, Plochy rekreace – rekreace veřejná, včetně ploch veřejné zeleně, veřejných 
ploch a ploch dopravní infrastruktury. 

2. Podmínky pro vymezení a využití pozemků 

V územní studii se vycházelo z ÚPD města Strakonice tak, aby bylo v nejvyšší možné míře 
vycházelo z jejích požadavků a zároveň byl kladen důraz na maximálně efektivní využití území 
pro budoucí účel, jako klidné lokality pro bydlení, s ohledem na majetkoprávní vztahy. 
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3. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání ploch vymezených v ÚS 

Veřejný prostor je situováno rovnoměrně v celé lokalitě s páteřními komunikacemi obsahující 
veškerá dopravně-technická napojení. Odtud bude probíhat veškeré napojení sítí do ostatních 
částí lokality. Rozdělené plochy bydlení obklopují zklidněné komunikace (obytné zóny), které 
budou zároveň sloužit k volnému pohybu a setkávání osob. Dominantním prvkem řešeného 
území bude plocha zeleně ve východní části řešeného území, ta bude poskytovat dostatek 
prostoru pro volnočasové aktivity, sportovní vyžití a odpočinek. Vymezení veřejných prostranství 
respektuje § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění. 

4. Podmínky pro dopravní infrastrukturu 

V ÚS je dosaženo bezproblémové dopravní obslužnosti celé lokality s hlavním dopravním 
napojením z I/22 ze severu a pak přes komunikace navržené v rámci US – Podskalí 1. 
Komunikace byly navrženy funkční třídy C a D. S ohledem na nutnost omezit nevyžádanou 
transitní průjezdnost nových ploch komunikací při zachování průjezdnosti pro vozidla technických 
služeb.  

Veškeré komunikace, které jsou zapracovány do územní studie, splňují požadavky platného 
znění příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ a ČSN 73 
6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“. Byly vymezeny územní rezervy pro 
budoucí stavby komunikací, aby byly splněny požadavky na šířkové uspořádání komunikací 
včetně komunikací pro pěší (viz požadavky vyhl. 501/2006 Sb., na pozemky veřejných 
prostranství uvedené v § 22). Taktéž byla, již ve fázi zpracování územní studie, vzata v úvahu 
nutnost zachování čistých rozhledových polí všech vzniklých i stávajících křižovatek.  

5. Podmínky pro technickou infrastrukturu 

Jsou stanoveny hlavní napojovací body technické infrastruktury, plocha pro tříděný odpad 
byla navržena v rámci plochy V.3 a V.1. 

Zásobování vodou dané lokality a odkanalizování lokality včetně likvidace odpadních vod 
bude řešeno v souladu s platnými předpisy na úseku vodního hospodářství. Dále bude zajištěno 
vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických 
srážek na případné stavby v souladu se stavebním zákonem.  

V řešené lokalitě pro zástavbu RD je umožněno a doporučeno využití obnovitelných 
a ekologických zdrojů energie, především zdrojů využívajících nízkopotenciální a sluneční energii 
tzn. např. tepelná čerpadla a solární kolektory případně napojení na teplovod. Omezení využívání 
uhelných paliv v nově vznikajících lokalitách určených k zástavby RD je z hlediska produkce 
emisí za zcela nutné. 

6. Podmínky pro ochranu hodnot, charakteru území a pro vytváření příznivého 
životního prostředí a ochranu veřejného zdraví 

Navrhovaným řešením nejsou nijak narušeny stávající hodnoty území. Naopak jsou ve studii 
nově definovány plochy zeleně tak, aby bylo zajištěno hodnotné bydlení v dané lokalitě a zároveň 
bylo respektováno napojení lokality jak na stávající zástavbu na východě, tak i na plochu 
zpracovávanou v rámci US Podskalí 1. 

 



A. Textová část – US Podskalí 2, Podskalí 3 
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7. Druh a účel umísťovaných staveb 

Uliční čára nebyla na základě ÚPD a charakteru stávající zástavby projektantem stanovena, 
výšková hladina staveb rodinného bydlení a doplňkových staveb byla stanovena. Nepřekročitelná 
stavební čára pro stavbu hlavní a rozmezí uliční čáry nebylo určeno, pouze hranice zastavěnosti 
ploch, která vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

8. Podmínky pro vymezená ochranná pásma 

Ochranná pásma inženýrských sítí byla popsána. Ochranné pásmo komunikace I. třídy 
nezasahuje do ploch pro bydlení ani veřejných ploch. Bylo definováno ochranné pásmo lesa. 

4) Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení 

Lokalita je řešena s důrazem na maximální využitelnost území při zachování hodnot řešené 
lokality jako lokality pro hodnotné bydlení a možnou rekreaci a odpočinek v přírodě či veřejné 
zeleni s přímým propojením navazujících na stávající vymezenou zeleň, 

Bylo také dbáno na plynulou návaznost na stávající zástavbu a bezproblémové dopravní a pěší 
napojení, které umožnuje velmi jednoduchou dostupnost hromadné dopravy a samotného 
centra obce, jako místa s bohatým sociálním kontaktem občanů. 

5) Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem a obecnými 
požadavky na užívání území 

Tato studie vychází svým obsahem a podmínkami ze stavebního zákona a navazujících 
vyhlášek. Svým provedením nebyly překračovány zásady územního rozvoje obce vycházející 
z ÚPD. 

6) Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů 

Navrhované technické i dispoziční řešení bylo během tvorby územní studie projednáno s 
dotčenými orgány a správci sítí: 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje - Územní odbor Strakonice, Podsrpenská 
386 01 Strakonice, č.j. HSCB-2561-2/2016 UO-ST ze dne 5.5.2016 

Souhlasí s připomínkou. 

V dotčených územích musí být zabezpečeny zdroje požární vody a komunikace, které 
šířkově i konstrukčně odpovídají předpisům pro průjezd mobilní požární techniky. 

Požadavky splněny beze zbytku.  

Komunikace lokality jsou navrženy v šíři 8 m, resp. 6,5 m u jednosměrného provozu a bude 
provedena v souvrství s odpovídající únosností pro nárazové užívání mobilní požární techniky. 
Zdrojem pro požární vodu bude vodovodní řád. 


