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II. Odůvodnění změny č. 7 Územního plánu 

Strakonice  
 

A. postup při pořízení změny 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 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 a č. 4 ÚP.  

                                                                                                                                                         

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

Projektantem změny je Ing. arch. Štěpánka Ťukalová, autorizovaná projektantka pro obor 

územní plánování, Boleslavova 30, České Budějovice. 

Zastupitelem určeným pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace byl 

usnesením č. 599/ZM/2017 Zastupitelstva města Strakonice 6.9.2017 určen p. Josef Zoch. 

Následně pak 9.1.2020 usnesením č. 23/ZM/2020 Ing. Rudolf Oberfalcer ml. 

 

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

oprávněnou osobou pořizovatele je Ing. arch. Marta Slámová. 

 

O pořízení Změny č. 7 ÚP rozhodlo Zastupitelstvo města Strakonice dne  27.6.2018 usnesením 

č. 782/ZM/2018. Výše uvedeným usnesením byl rovněž schválen obsah změny územního 

plánu a bylo rozhodnuto, že předmětná změna bude pořizována zkráceným postupem dle 

ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Po vyhotovení návrhu Změny č. 7 ÚP pořizovatel oznámil dotčeným orgánům, krajskému 

úřadu a sousedním obcím dopisem ze dne 5.9.2018, čj. MUST/038422/2018/OR/bas, 

a veřejnosti veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 5.9.2018, datum a místo konání veřejného 

projednání návrhu Změny č. 7 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. 7 Územního 

plánu Strakonice http://www.strakonice.eu/content/zmena-c7-uzemniho-planu-strakonice . 

 

Dne 15.10.2018 se konalo veřejné projednání návrhu Změny č. 7 ÚP. 

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. 7 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 podání 

vyplývající z § 37 správního řádu. Dotčené orgány uplatnily do 7 dnů ode dne veřejného 

projednání svá stanoviska. 

 

K návrhu Změny č. 7 ÚP nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky. Z tohoto důvodu 

nebyl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných 

k návrhu Změny č. 7 ÚP. 

 

http://www.strakonice.eu/
http://www.strakonice.eu/content/zmena-c7-uzemniho-planu-strakonice
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Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního 

řádu ve svém stanovisku k návrhu změny č. 7 č.j. KUJCK 148846/2018 ze dne 6.12.2018 

konstatoval, že návrh Změny č. 7 ÚP 

a) není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1 

(dále jen „PÚR“), neboť PÚR nevymezuje žádné konkrétní záměry v dané lokalitě, 

obecné priority jsou v návrhu zohledněny; 

b) není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění 1., 2., 3., 5. 

a 6. aktualizace a rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 As 15/2016-85 (dále jen 

ZÚR), protože ZÚR nevymezují žádné záměry nadmístního významu v řešeném území, 

obecné priority jsou v návrhu zohledněny; 

c) nekoliduje z hlediska širších územních vztahů s územně plánovací dokumentací 

sousedních obcí, jelikož navrhované úpravy zohledňují návaznosti na platnou územně 

plánovací dokumentaci obce Mutěnice. 

 

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 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. 7 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. 

120/ZM/2020 dne 26.2.2020. 

 

 

B. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

Změna č. 7 ÚP nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousedních obcí. Řešení obsažené 

ve změně č. 7 ÚP nemá dopad na správní území sousedních obcí, ačkoliv je na hranici se 

správním územím Mutěnice.  
 

 

C. vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem 

vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje 

Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválena usnesením vlády č. 929 ze 

dne 20. 7. 2009, nyní je platná ve znění 3. aktualizace. 

Republikové priority územního plánování nejsou změnou dotčeny. 

Změna č. 7 ÚP není v rozporu s Politikou územního rozvoje ve znění 1., 2. a 3. aktualizace.  

Řešené území není zahrnuto do vymezené rozvojové oblasti ani rozvojové osy. Území není 

součástí specifických oblastí.  
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vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací kraje 

Nadřazenou dokumentací jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje v platném znění 

(ve znění 1., 2., 3., 5. a 6. Aktualizace) – jevy vyskytující se ve správním území obce 

Strakonice, jsou změnou č. 7 ÚP respektovány.  

Do řešeného území nezasahují plochy ani koridory nadmístního významu vymezené 

v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje 

 

 

D.  vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 

ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 

ochranu nezastavěného území 

Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování obsaženými v § 18 a 19 

stavebního zákona: Změna č. 7 ÚP:  

 Dotváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

sociální soudržnost obyvatel obce.  

 Zajištění ekologického pilíře v rámci udržitelného rozvoje je  v rovnováze s ostatními pilíři.  

 Koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce.  

 Je v souladu s požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot – kulturní hodnoty 

jsou respektovány, civilizační hodnoty, tedy současná i navrhovaná vedení a zařízení 

technické a dopravní infrastruktury jsou změnou č. 7 respektovány.  

 Respektuje krajinný ráz.  

 Je v souladu s požadavky na ochranu přírodních hodnot a nezastavěného území – jde 

o plochu přestavby. 

 Podmínky pro umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území jsou 

v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona – změnou č. 7 nejsou dotčeny  

 

 

E.   vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

předpisů 

Změna č. 7 ÚP je projednána v souladu v souladu s platnými předpisy v oboru územního 

plánování, především stavebním zákonem a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami.  

 

 

F.  soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 

rozporů 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, Odbor ŽP, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 

1952/2, 370 76 České Budějovice, č.j. KUJCK 59174/2018/OZZL/2 ze dne 30. 4. 2018 

Souhlasí s obsahem změny ve zkráceném postupu pořizování 

 

Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor ŽP, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 

1952/2, 370 76 České Budějovice, č.j. KUJCK 119740/2018/OZZL/2 ze dne 26. 9. 2018 

- Souhlasné stanovisko dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny 

- Souhlasné stanovisko z hlediska ostatních zájmů chráněných zákonem o ochraně 

přírody a krajiny 

Pořizovatel – bere stanovisko na vědomí. 
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Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor ŽP, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 

1952/2, 370 76 České Budějovice, č.j. KUJCK 125939/2018/OZZL ze dne 11. 10. 2018 

- Bez připomínek z hlediska ochrany ovzduší 

Pořizovatel – bere stanovisko na vědomí. 

 

Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor ŽP, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 

1952/2, 370 76 České Budějovice, č.j. KUJCK 127243/2018 OZZL/2 ze dne 16. 10. 2018 

- Bez připomínek z hlediska záborů zemědělského půdního fondu 

Pořizovatel – bere stanovisko na vědomí. 

 

Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor ŽP, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 

1952/2, 370 76 České Budějovice, č.j. KUJCK 131237/2018 OZZL ze dne 29. 10. 2018 

- Bez připomínek z  hlediska lesního zákona 

Pořizovatel – bere stanovisko na vědomí. 

 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v  Č. Budějovicích, územní 

pracoviště Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice, čj. KHSJC 25497/2018/HOP PT-

ST ze dne 20. 9. 2018 

- Souhlas s podmínkou Pro nově navrženou plochu přestavby NS 1/7 bude pro umístění 

bytu správce stanoven regulativ: investor bytu správce jednoznačně prokáže splnění 

hygienických limitů hluku pro chráněný vnitřní prostor stavby. 

Pořizovatel – do textové části bude pro plochu přestavby NS 1/7 doplněna podmínka: 

„investor bytu správce jednoznačně prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný 

vnitřní prostor stavby“. 

 

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, čj. 

MUST/038644/2018/OD/rod ze dne 22. 10. 2018 

- Upozorňujeme na špatný stav přístupové komunikace do lokality U Židovského 

hřbitova k předmětným pozemkům. Na komunikaci je v současné době umístěna 

závora, příjezd k pozemkům je nutné vyřešit před realizací stavebního záměru na 

pozemcích. 

Pořizovatel – bere stanovisko na vědomí. Upozornění je nad podrobnost Územního plánu 

Strakonice. Špatný stav přístupové komunikace bude řešen v příslušných řízeních dle 

stavebního zákona. 

 

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

čj. MUST/038643/2018/ŽP/Chm ze dne 24. 9. 2018 

- Bez připomínek 

Pořizovatel – bere stanovisko na vědomí. 

 

Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, čj. 

Sp.zn. 104476/2018-1150-OÚZ-LIT ze dne 11. 10. 2018 

bez námitek za předpokladu respektování limitů a zájmů Ministerstva obrany: 

- řešeným územím prochází podzemní telekomunikační vedení vojenské správy, jehož 

průběh nebrání změně využití území 

- řešené území se nachází ve vymezeném území MO, kde veškerou nadzemní výstavbu lze 

umístit a povolit jen na základě stanoviska Ministerstva obrany. V tomto vymezeném 

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

projektové dokumentace, a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR 

- ochranným pásmem letiště nebude omezená rozvojová plocha vojenského areálu 

Kasárna Strakonice, sousední parcely ve vlastnictví ČR-MO, AHNM, na kterých je do 

budoucna plánována výstavba 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat a doplnit výše uvedená vymezená území do textové 
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i grafické části návrhu změny č. 7 územního plánu Strakonice. 

Pořizovatel – do textové části bude pro plochu přestavby NS 1/7 doplněna podmínka: 

„veškerou nadzemní výstavbu lze umístit a povolit jen na základě stanoviska Ministerstva 

obrany. V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 

požadavku na úpravy projektové dokumentace, a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 

zájmů AČR.“ Grafická část nebude měněna, neboť podmínka není zobrazitelná v grafické 

části. 

Ochranné pásmo letiště se předmětnou Změnou č. 7 nemění. 

Trasa podzemního telekomunikačního vedení vojenské správy je nad podrobnost měřítka 

zpracování grafické části Územního plánu Strakonice (1 : 5 000). Omezení plynoucí 

z umístění telekomunikačního vedení budou řešena v příslušných řízeních dle stavebního 

zákona. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, 110 15, čj. MPO 65858/2018 

ze dne 13. 9. 2018 

- Bez připomínek 

Pořizovatel – bere stanovisko na vědomí. 

 

Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 140 21Praha 4, čj. 

MV-16566-14/OSM-2017 ze dne 17. 10. 2018 

- Bez připomínek 

Pořizovatel – bere stanovisko na vědomí. 

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, Mánesova 3, 370 01 

České Budějovice, čj. MZP/2018/510/1271 ze dne 27. 9. 2018 

- Bez připomínek 

Pořizovatel – bere stanovisko na vědomí. 

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 301 00 

Plzeň, čj. SBS 28070/2018/OBÚ-06/1 ze dne 12. 9. 2018 

- Bez připomínek 

Pořizovatel – bere stanovisko na vědomí. 

 

 

G.  zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 

informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí 

Ve stanovisku příslušného orgánu podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 

prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. bylo konstatováno, že změna č. 7 ÚP nemůže mít 

samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 

nebo celistvosti EVL a Ptačí oblast ležících na území v působnosti KÚ Jč. Kraje a nepožaduje 

se posouzení vlivu na ŽP. 

 

 

H.  komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

H.1.Komplexní zdůvodnění přijatého řešení v členění dle jednotlivých kapitol textové části 

územního plánu: 

 

A. vymezení zastavěného území 

Se nemění 
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B. základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Se nemění 

 

C. urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

C.1. urbanistická koncepce 

Se nemění 

C.2. vymezení zastavitelných ploch 

Se nemění 

 

c.3. Plochy přestavby 

Tabulka ploch přestavby se doplňuje takto: 
NS 

1/7 
Dl – plochy dopravní 

infrastruktury - letecká 

doprava 

1,88 Obsluha území –  z místní komunikace  

Limity využití území OP letiště, OP radioreleové trasy RRT, 

vzdálenost 50m od kraje lesa 

- změna způsobu využití stávající plochy v zastavěném území = 

přestavba- změnou č.7 

– je přípustný 1 byt správce do 100m2, pouze jako doplňková 

funkce k funkci hlavní, nikoliv samostatný objekt 

 

Kapitoly D. a E. se nemění 

 

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) 

Plochy dopravní infrastruktury – Ds doprava silniční,  

       Dd drážní,  

  Dl letecká  
Na konec je vložen text: 

- V ploše Dl – NS1/7 – je přípustný 1 byt správce  do 100m2, pouze jako doplňková funkce k funkci hlavní, 

nikoliv samostatný objekt 
 

Ostatní kapitoly se nemění 

 

 

I.  vyhodnocení splnění požadavků zadání (zprávy o uplatňování), nebo 

vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce 

o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem, popřípadě 

vyhodnocení souladu 

se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě 

postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona, 

s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 

stavebního zákona, 

s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 odst. 3 stavebního zákona, 

s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního 

zákona, 

s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě 
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postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona   

I.1. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

Změna je projednávána ve zkráceném postupu pořizování – obsah změny je respektován. Jedná 

se o změnu funkce v zastavěném území – z ploch specifických na plochu letecké dopravy - 

plocha přestavby.  

 

I.2.vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její 

úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona 

Varianty nejsou navrhovány. 

 

I.3. vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu 

podle § 51 odst. 3 stavebního zákona 

Na základě výsledků projednání není potřebné pořídit nový návrh územního plánu. 

 

 I.4. vyhodnocení souladu s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 

odst. 3 stavebního zákona 

Nejsou vydány pokyny k přepracování. 

 

I.5. vyhodnocení souladu   s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle 

§ 54 odst. 3 stavebního zákona 

Viz výše kap.I.4. 

 

I.6. vyhodnocení souladu   s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny 

a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona 

 Ke zrušení části územního plánu nedošlo. 

 

 

J. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 

rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou v Zásadách územního rozvoje Jihočeského 

kraje v platném znění, se nevyskytují.  

 

 

K.  vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

 

 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 

 
Nevyhodnocujeme zábor ZPF – změna řeší plochu uvnitř zastavěného území vedenou jako 

ostatní plocha. 

 

Vyhodnocení důsledku navrhovaného řešení na PUPFL – lesní pozemky  

Plocha změny je dotčena vzdáleností 50m od kraje lesa na svém jižním okraji. 
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L. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch 

Změnou č. 7 ÚP nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy. 

 

 

M.  rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

K návrhu Změny č. 7 ÚP nebyly uplatněny žádné námitky. Z tohoto důvodu nebyl zpracován 

návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 7 ÚP. 

 

 

N. vyhodnocení připomínek 

K návrhu Změny č. 7 ÚP nebyly uplatněny žádné připomínky. 

 

 

O. Srovnávací text textové části Územního plánu Strakonice 

Je uveden v samostatné příloze III. 

 

 

 

 

Textová část tohoto odůvodnění změny č. 7 ÚP má 10 stran. 

 

II.  GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

STRAKONICE: 

Obsahuje výkresy, kde jsou barevně původní jevy potlačeny a barevně zvýrazněny jsou jevy 

měněné touto změnou č. 7 ÚP.   

 

Grafická část odůvodnění obsahuje: 

5. Koordinační výkres v měřítku 1: 5 000 

6.  Výkres širších vztahů 1:50 000 

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu není zpracován, neboť se změnou č. 7 ÚP 

nemění. 


