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1. Důvod a cíl územní studie  
 
Hlavním cílem územní studie je prověřit možnosti využití vymezených ploch v souladu 
s požadavky platného Územního plánu Strakonice a upřesněnými potřebami specifikovanými 
v zadání územní studie.  
Územní studie vyřeší urbanistickou koncepci s prostorovým uspořádáním 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 plánovaní podklad pro rozhodování v území podle 
§ 30 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“). 
 
 
2. Vymezení řešeného území 
 
Řešené území se nachází mezi rekreační zónou Podskalí u řeky Otavy a zastavitelnými 
plochami v lokalitě Podskalí západně od centrálního zastavěného území města Strakonice. 
Plošný rozsah územní studie je označen v Územním plánu Strakonice (US Podskalí – 3) 
a skládá se z částí ploch označených v Územním plánu Strakonice jako ST51 a ST52. Celková 
rozloha řešeného území je 9 ha. Jedná se o plochy s funkčním využitím „plochy občanského 
vybavení – sport a tělovýchova“ a „plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“. 
 
 
3. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb  
 
Územní studie rozpracuje koncepci prostorového uspořádání území zaměřenou zejména na 
napojení dopravní a technickou infrastrukturu.  
 
Bude stanoven systém dopravní obsluhy území a bude zajištěna pěší prostupnost území. 
 
Vymezení veřejných prostranství bude respektovat § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění. 
 
 
4. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  
 
V územní studii bude zohledněna zejména prostorová a funkční návaznost na okolní plochy. 
V daném případě je nutné se zaměřit na oboustrannou propojenost se sousedními plochami 
Podskalí 1 a Podskalí 3. Je nutné rozvojové záměry zejména dopravní infrastrukturu 
a technickou infrastrukturu vzájemně koordinovat. Neméně podstatné je pěší napojení na 
stávající sídliště Mír, neboť plocha bude primárně sloužit jako oddychová zeleň pro obyvatele 
města.  
 
Limity využití území: ochranné pásmo vzletové roviny letiště, ochranné pásmo letiště, ochranné 
pásmo vedení VN, ochranné pásmo RR tras, ochranné pásmo kanalizace, archeologická zóna. 
Lokalita sousedí s nadregionálním biokoridorem a nadregionálním biocentrem.  
 
5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury  
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Bude navrženo optimální napojení ploch na komunikační síť města. Bude navržena koncepce 
a trasy vedení veřejných inženýrských sítí včetně míst napojení na stávající technickou 
infrastrukturu. 
 
Budou vymezeny takové 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 je nutno již ve fázi 
zpracování územní studie vzít v úvahu nutnost zachování čistých rozhledových polí všech 
vzniklých i stávajících křižovatek. 
 
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.  
Z hlediska odpadového hospodářství budou řešeny prostory pro vybudování dostatečného 
množství odpovídajících stanovišť na využitelné složky komunálního odpadu. 
 
 
6. Požadavky na obsah a formu zpracování územní studie  
 
Územní studie bude v průběhu zpracování projednána a konzultována s pořizovatelem.  
 
Územní studie bude projednána s dotčenými orgány státní správy a  případně správci sítí, 
především s:  
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí 
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy 
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Plánkova 629, 386 01 Strakonice 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Strakonice,  Podsrpenská 438, 386 01 
Strakonice 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v  Č. Budějovicích, územní pracoviště 
Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice  
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice 
Technické služby, Raisova 274, 386 01 Strakonice 
Teplárna Strakonice, a.s., Komenského 59  386 43 Strakonice 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 
Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12, Praha 1, 110 15 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 14000 PRAHA 
 
 
PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ K NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 
 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Strakonice,  Podsrpenská 438, 386 01 
Strakonice, Č.j. HSCB-2561-2/2016 UO-ST ze dne 5. 5. 2016 

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

 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v  Č. Budějovicích, územní 
pracoviště Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice, č.j. KHSJC 10162/2016/HOK PT-
ST ze dne 21. 4. 2016 
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- bez připomínek 
 
Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12, Praha 1, 110 15, č.j. 330/2016-910-UPR/2 
ze dne 25. 5. 2016 

- napojení lokalit ST 51, ST 52, ST 53 a ST 55 přednostně řešit pomocí silnic nižší třídy 
a stávajících připojení na sil. I. tř.  

- dopravní napojení řešit v souladu s platnými ČSN 
- v případě podstatného navýšení intenzit v přilehlém území budeme požadovat dopravně 

inženýrské posouzení, resp. návrh dopravního řešení, a to v souladu s odkazem na § 39 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.  

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 14000 PRAHA, č.j. 10622-16-ŘSD-11110 ze 
dne 10. 5. 2016 

- napojení lokalit ST 51, ST 52, ST 53 a ST 55 by mělo být řešeno přednostně pomocí 
silnic nižších tříd a stávajících připojení na sil. I. tř.  

- dopravní napojení musí v souladu s platnými ČSN 
- v případě podstatného navýšení intenzit v přilehlém území bude požadováno dopravné 

inženýrské posouzení, resp. návrh dopravního řešení 
- konkrétní využiti v plochách řešených ÚS Podskalí 2 je podmíněno splněním hyg. limitů. 

V souvislosti s ochranou návrhových ploch (resp. funkčního využili ploch) před 
negativními vlivy z provozu na stávajících i plánovaných komunikacích upozorňujeme 
na novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V § 77 tohoto zákona je 
uvedeno, že: ..V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, 
u kterého lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo 
vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách, 
nelze ke stavbě, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné 
stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, aniž by u něi byla přijala opatření 
k ochraně před hlukem nebo vibracemi. Neprovede-li stavebník dostatečná opatření 
k ochraně před hlukem, nemůže žádat, aby tato opatření provedl provozovatel, vlastník 
nebo správce zdroje hluku.„ 

 
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, č.j. MUST/02813/2016/ŽP/Chm ze 
dne 3. 5. 2016 
1)Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ”zákon”): 
Z hlediska zájmů ochrany přírody předložený návrh zadání územní studie Podskalí 2 a 3, 
respektuje stávající významné krajinné prvky (VKP) a přímo sousedící prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES), které se v řešeném území nacházejí. Z hlediska VKP jde o lesní 
pozemek větrolamu, z hlediska ÚSES o nadregionální biokoridor č. 70, Otava u Podskalí 
a lokální biocentrum č. 271, Podskalí, kde návrhy opatření pro listnaté porosty ve svazích nad 
řekou předpokládají zachování a ochranu současných ekologicky stabilních lesních 
společenstev.  
Díky blízkosti prvků ÚSES a VKP je navržený koeficient zeleně 10 % v této formě přijatelný 
a pro dané území dostatečný. Vzhledem k přímé návaznosti řešeného území a prvků ÚSES, 
požadujeme, aby část navržené zeleně byla situována právě do přechodových ploch mezi prvky 
ÚSES (lesní porosty na Podskalí) a řešenou plochou, k zajištění jejich pozvolného propojení.  
Na základě výše uvedeného nemáme k předložené fázi územní studie dalších připomínek. 
Případné další připomínky, vycházející z požadavků územního plánování, budou operativně 
řešeny v dalších fázích probíhajícího řešení územní studie.  
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2)Sdělení dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): 
Návrh zadání Územních studií Podskalí 2 a 3 je v souladu se zásadami územního rozvoje. 
S předloženou územní studií souhlasíme. Je však nutno respektovat zásady ochrany 
zemědělského půdního fondu, které vyplývají ze zákona. 
 
3) Závazné stanovisko dle§ 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon): 
Z hlediska státní správy ve vodním hospodářství s návrhem zadání územních studií Podskalí 2 
a 3 souhlasíme s podmínkou. Nemovitosti, navrhované k výstavbě v daném území, musí být 
napojeny na vodovodní a kanalizační řad města. V územní studii musí být řešeno hospodaření 
s dešťovými vodami celé lokality. Doporučujeme využití plochy veřejného prostranství k využití 
zasakování (z komunikací, zpevněných ploch) formou snížených průlehů, vsakovacích příkopů 
a nádrží apod. Dešťové vody budou přednostně zasakovány na pozemku, poté zadržovány nebo 
odvedeny oddílnou srážkovou kanalizací a až jako poslední (a krajní) možností je jejich 
vypouštění do jednotné kanalizace.  
 
4)Vyjádření dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, v platném znění ( dále jen zákon o odpadech ): 
Z hlediska státní správy v odpadovém hospodářství s oznámením návrhů územních studií 
souhlasíme. V územních studiích budou řešeny prostory pro vybudování dostatečného množství 
odpovídajících stanovišť na využitelné složky komunálního odpadu. 
 
5)Vyjádření dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákona o ochraně 

ovzduší): 
V návrhu zadání územní studie Podskalí 2 se maximálně věnovat požadavku na řešení koncepce 
energetického zásobování staveb teplem v souladu s platnými předpisy na úseku ochrany 
ovzduší. Doporučujeme kvalifikovaně vymezit hranici hospodárného dosahu soustavy CZT TSt 
v návaznosti na § 16 odst. 7) zákona o ochraně ovzduší. Vzhledem k poloze lokality, směru 
převládajících větrů a návaznosti na sousedící sídlištní bytovou výstavbu nepřipustit v lokalitě 
tepelné stacionární zdroje využívající fosilní paliva, ale naopak upřednostnit obnovitelné zdroje 
využívající nízkopotenciální či sluneční energii.  
K návrhu zadání územní studie Podskalí 3 – plochy s funkčním využitím „plochy občanského 
vybavení – sport a tělovýchova“ a „plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“, není 
z hlediska ochrany ovzduší připomínek.  
 
6)Vyjádření dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů 

v platném znění (dále jen lesní zákon): 
K návrhu zadání Územní studie Podskalí 2 sdělujeme následující. Řešené území je z části 
ohraničeno větrolamem. Jedná se o pozemky p.č. 333/1,2, 333/6 a 335/2 v k.ú. Strakonice, které 
jsou v katastru nemovitostí vedeny jako pozemky určené k plnění funkcí lesa (les). 
Z důvodu ochrany předmětných lesních pozemků před negativními účinky lidské činnosti (např. 
tlakům na odstranění větrolamu z důvodu ohrožení majetku, staveb, stínění, apod.) požadujeme 

respektování ochranného pásma lesa ve vzdálenosti min. 25 m od hranice lesa, ve kterém 
nebudou umísťovány žádné stavby (v sousední lokalitě „Za Stínadly“ praxe jasně ukázala 
negativní vliv lidské činnosti na blízký větrolam, a proto jsme z tohoto důvodu přistoupili jsme 
v tomto případě k důslednější ochraně lesních pozemků). 
Odůvodnění: Uvedená opatření zajistí ochranu lesa před negativními účinky zástavby 
v předmětné lokalitě. Těmi jsou možné změny vláhových a odtokových poměrů stanoviště, 
fyzikálních a chemických vlastností půdy a místního mikroklimatu, v důsledku nárůstu 
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zastavěných a zpevněných ploch včetně terénních úprav v blízkosti lesa, kdy tyto změny pak 
mohou být příčinou poškození lesa (např. usychání) nebo změn ve složení vegetace. Dále je 
třeba zmínit nutnost zajištění přístupu a dopravní obslužnosti lesa (ust. § 34 odst. 3 lesního 
zákona). Významný vliv má i problematika řešení bezpečnosti nemovitostí umístěných 
v blízkosti lesa (§ 22 lesního zákona), kdy praxe ukazuje nárůst tlaku vlastníků nemovitostí na 
les ve smyslu požadavků na preventivní těžební opatření, za účelem ochrany těchto nemovitostí 
a bezpečnosti osob. Takováto opatření však vždy představují negativní zásah do porostního 
pláště chránícího mikroklima lesního porostu a jeho stabilitu a také omezení plnohodnotné 
produkce dřevní hmoty v důsledku odkácení stromů ještě před mýtní zralostí. Uvedené 
požadavky mají oporu v účelu lesního zákona a jeho jednotlivých ustanovení včetně § 14 odst. 
2, tj. stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního 
bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí 
a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. 
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