
 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Územní plán K.Ú. Husova kolonie

 

1. „Smlouvu o dílo zadal magistrát /č. 6895 ze dne 29.2.93/ vytvořit návrh územního plánu mimo jiné 

pro K.ú. Husova kolonie, makroblok 2.3.2 skol. Brněnské firmě, zajímá mě zda byl uvedený záměr 

plánu plně na benevolenci Atelieru nebo zda byl nějaký záměr doporučen. /uvést konkrétní osobu 

která byla pověřena a zda to bylo na základě výběrového řízení schváleného zastupitelstvem. Zda byl 

součástí smlouvy zadán návrh současnou podobu Brněnské předměstí – Husova kolonie- severní 

zahrádky změnit na kolektivní bydlení- Smlouva o dílo č. 6895, ze dne 29.2.96. 

2. Z usnesení č. 39/2000, poskytnout informace k bodu 2./ časové a věcné platnosti dále pak k bodu 4./ 

vyjádření k námitkám a připomínkám /23.3.03/. Časové vymezení tohoto územního plánu, 

vyhodnocení námitek vlastníků jejichž práva jsou tímto návrhem dotčena a jakým způsobem dojde 

k odškodnění, H. kolonie sev. zahrádky. 

3. Přesné datum zasedání Rady města k Rp Husova kol. č. 1087/2000 a č. 1067/2003. 

4. Pod zn. OÚPa /2003/0-712 Bo/V, ze dne 2.10.2003 je vedeno setkání vlastníků z centrální části 

Husova kolonie, což se nezakládá na skutečnosti, neboť tato schůzka se konala 29.9.03 v 15.00. hod.. 

A byli na ni pozváni pouze vlastníci severní části zahrádek tedy, za prodlouženou Pekárenskou ul. 

do budoucna. Na toto bezprostředně navazuje směs rozhodnutí o oddělení severní části z centrální 

části zahrádek nebo je to jinak? 

5. Vzhledem k tomu, že do rady šla zřejmě jiná interpretace, nesouhlasu s plánovanou zástavbou 

v lokalitě výše zmiňované, prosím o textovou část z rady č. 1067/2003 /Obnova ÚP na individ.st./ 

6. Žádám vysvětlit, proč podaná žádosti o změnu Územního plánu ve výše uvedené lokalitě ze srpna 

byla dána k projednání Radě města až v únoru 2013. Žádám o vysvětlení, který článek jednacího 

řádu Rady dovoluje nedat byť i záporné vyjádření rozhodnutí na vědomí zastupitelstvu. 

 

 

K citovanému dotazu sděluje povinný subjekt následující. 

 

K bodu 1.: 

V souladu s tehdy platným stavebním zákonem (zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu) byly hlavní cíle a požadavky pro vypracování územního plánu stanoveny ve fázi územně hospodářské 

zásady (příloha č. 4), které byly, po projednání s veřejností v souladu s postupem dle § 20 tehdy platné 

prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu (vyhl. č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně 

plánovací dokumentaci), schváleny zastupitelstvem města České Budějovice dne 25.10.1997 usnesením č. 

82/97. 

Na základě schválených územně hospodářských zásad byla zpracována fáze koncept územního plánu, který 

byl v souladu s § 24 vyhl. č. 84/1976 Sb., zaměřen na komplexní urbanistické řešení celého správního území 

města České Budějovice, tzn. včetně území části města Husova kolonie. Na základě výsledků veřejného 

projednání konceptu územního plánu bylo zpracováno souborné stanovisko ke konceptu pro zpracování 

návrhu územního plánu, které bylo schváleno zastupitelstvem města České Budějovice dne 25.06.1998 

usnesením č. 151/98. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Atelier Brno zhotovil návrh územního plánu města v souladu s požadavky 

a podmínkami pro jeho řešení stanovených v územně hospodářských zásadách, které byly následně upraveny 

a doplněny v souborném stanovisku ke konceptu, přičemž oba tyto dokumenty schválilo zastupitelstvo města. 



 

 

Následná smlouva byla za statutární město České Budějovice podepsána tehdejším primátorem Ing. 

Miroslavem Benešem, který také vedl předmětná jednání v dané problematice. 

Informace požadovaná k ceně návrhu „Brněnského předměstí“  se patrně vztahuje k ceně za regulační plán 

Husova kolonie (zhotovitel Architekti Hrůša & Pelčák, Atelier Brno), jehož součástí je i čtvrť 2.3. Brněnské 

předměstí  – celková cena díla byla 2 790 790,- Kč včetně DPH. 

Urbanistická studie pořízená Husova kolonie – centrální část (zhotovitel Ing. arch. Petr Žížala) – celková 

cena díla byla 416 000,- Kč včetně DPH, měření intenzity elektromagnetického pole v blízkosti vysílače 

Husovy kolonie (České radiokomunikace) – celková cena 74 590 Kč. 

 

K bodu 2.: 

Usnesením zastupitelstva města České Budějovice č. 39/2000 byl dne 23.03.2000 schválen územní plán 

města České Budějovice (dále jen „ÚPnM“). Zastupitelstvo města v tomto usnesení mimo jiné v části I bodu 

2) vzalo na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky k územnímu plánu města, která vymezí závazné části 

ÚPnM a stanoví podrobnosti o územním a věcném rozsahu platnosti územního plánu. Následně byla 

v souladu s tehdy platnou legislativou Radou města České Budějovice vydána dne 17.05.2000 obecně 

závazná vyhláška č. 4/2000 o závazných částech ÚPnM, kde je v čl. 1 stanoven věcný rozsah platnosti a v čl. 

2 územní a časový rozsah platnosti vyhlášky. Dle čl. 2 odst. 3 vyhlášky č. 4/2000 je vyhláška vydána na dobu 

neurčitou. Znění čl. 1 a 2 vyhlášky č. 4/2000 Vám zasíláme jako přílohu č. 1 tohoto vyjádření.  

Zde je třeba doplnit, že dle § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 

platném znění, ÚPnM pozbyde platnosti, pokud nebude do 31.12.2020 vydán nový územní plán, případně 

jeho úprava. Město České Budějovice v současné době pořizuje úpravu ÚPnM. 

Námitky a připomínky nebyly projednávány dne 23.3.03 nýbrž dne 29.09.2003 kdy proběhlo dohodovací 

jednání ve věci těchto námitek se záznamem ze dne 02.10. 2003. Na jednání bylo přítomným sděleno, že v 

rámci US nelze měnit způsob využití stanovený v ÚPnM a vyhlášce č. 4/2000, takovou změnu je možně 

provést pouze změnou ÚPnM. Přítomní byli informováni, že mohou v rámci platné legislativy předložit 

návrh na pořízení změny ÚPnM.  

Náhrady za změnu v území (§ 102 stavebního zákona ) jsou v platnosti až od 1.1.2007. Po tomto datu však 

nedošlo ve zmiňovaném území ke změně, která by mohla být důvodem k uplatnění náhrady. 

 

K bodu 3.: 

Rada města České Budějovice přijala v rámci svého zasedání usnesení č. 1087/2000 k regulačnímu plánu 

Husova kolonie, a to dne 11.10.2000. Usnesení č. 1067/2003 pak bylo přijato na zasedání Rady města dne 

12.11.2003. 

 

K bodu 4.: 

V souladu s usnesením Rady města č. 232/2002 byl zhotoven návrh urbanistické studie pořízené „Husova 

kolonie – centrální část“ v k. ú. České Budějovice 3 a 4 (dále jen „US“). V rámci projednání návrhu US byly 

uplatněny námitky vlastníků pozemků v severní části řešeného území (za komunikací navrženou dle ÚPnM 

v prodloužení ul. Pekárenská) a to k řešení, které respektovalo a upřesnilo způsob využití stanovený v ÚPnM, 



 

 

tj. zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivním v předměstí (dále jen „SKOL-2“) ve smyslu čl. 

34 vyhlášky č. 4/2000.  

Jak bylo již uvedeno, proběhlo dne 29.09.2003 dohodovací jednání ve věci těchto námitek se záznamem ze 

dne 02.10.2003. Na jednání bylo přítomným sděleno, že v rámci US nelze měnit způsob využití stanovený 

v ÚPnM a vyhlášce č. 4/2000, takovou změnu je možně prověřit pouze změnou ÚPnM.  

Z tohoto důvodu, na základě materiálu ev. č. 1107/2003 zpracovaného pořizovatelem, Rada 

města dne 12.11.2003 ve svém usnesení č. 1067/2003 v části II. bodu 2) schválila oddělit severní část (za 

ulicí prodloužená Pekárenská) z řešeného území US a v části III. bodu 2) uložila pořizovateli zajistit tuto 

úpravu.  

Zde pořizovatel doplňuje, že v r. 2004 byl do zastupitelstva města předložen návrh na pořízení změny ÚPnM 

pro část zájmového území Husovy kolonie severně od prodloužení Pekárenské ul. (makroblok 2.3.2.009.) 

s požadavkem na změnu způsobu využití na zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným 

individuálním v předměstí (dále jen „IN-2“) ve smyslu čl. 17 vyhlášky č. 4/2000. Zastupitelstvo města tento 

návrh na změnu ÚPnM neschválilo, když před předložením bylo vydáno i nesouhlasné vyjádření zhotovitele 

ÚPnM. 

 

K bodu 5.: 

Součástí materiálu ev. č. 1107/2003 byla Vámi požadovaná důvodová zpráva, kterou Vám zasíláme jako 

přílohu č. 2 tohoto vyjádření. Dále Vám jako přílohu č. 3 zasíláme usnesení Rady města č. 1067/2003.  

 

K bodu 6.: 

K pořizovateli byly v průběhu II. a III. čtvrtletí r. 2011 (duben, květen, září) uplatněny tři návrhy na pořízení 

změny ÚPnM v zájmovém území (lokalita Husova kolonie – makrobloky 2.3.2.005. a 2.3.2.006.) a to od 

některých vlastníků pozemků, přičemž návrhy z dubna a května 2011 byly na základě výzvy pořizovatele 

z hlediska úplnosti navrhovateli doplněny v září 2011. Všechny tyto návrhy předpokládají změnu způsobu 

využití ze SKOL-2 na IN-2. 

Následně byla pořizovatelem zajištěna předběžná vyjádření příslušných odborů Magistrátu města České 

Budějovice a zhotovitele ÚPnM. Po dohodě s Atelierem Brno zajistil v r. 2012 pořizovatel zpracování územní 

studie opatřené „Husova kolonie zahrádky“ (zhotovitel Ing. arch. Petr Žížala), která prověřila možnost 

požadované změny funkčního využití ze SKOL-2 na IN-2 zejména s důrazem na posouzení reálnosti 

výstavby rodinných domů ve vazbě na hlukové zatížení z dopravy (již zrealizované „propojení okruhů“ a dle 

ÚPnM navržené prodloužení ul. Pekárenská).  

Ze závěrů zhotovitele návrhu územní studie a výsledku projednání s dotčenými orgány na úseku veřejného 

zdraví, dopravy a životního prostředí, které se uskutečnilo v II. pol. r. 2012, vyplynulo, že je možné v 

zájmovém území akceptovat požadovanou změnu způsobu využití na IN-2 s podmínkou komplexního řešení 

a vybudování protihlukových stěn a potřebných inženýrských sítí a komunikací na vlastní náklady investorů, 

a to v předstihu před výstavbou domů. Tato podmínka byla zapracována do materiálu k návrhům na pořízení 

změny ÚPnM, který byl předložen na jednání Rady města dne 20.02.2012. Rada města k tomuto materiálu 

nepřijala usnesení, ale zabývala se otázkou uzavření plánovací smlouvy mezi městem a navrhovateli změny 

ÚPnM z důvodu vybudování veškeré související infrastruktury. 



 

 

S ohledem na závěry zpracované v územní studii a jednání Rady města se dne 25.03.2013 uskutečnilo u 

pořizovatele jednání s navrhovateli změny ÚPnM s cílem informovat vlastníky o výsledku jednání Rady 

města a rovněž zjistit názor vlastníků pozemků ve věci vybudování a podílení se na zainvestování technické 

a dopravní infrastruktury v daném území. Pořizovatel na jednání informoval zúčastněné, že lze řešit tuto 

otázku územně plánovací smlouvou. Na závěr jednání bylo dohodnuto, že navrhovatelé projednají výše 

uvedené s ostatními vlastníky pozemků a budou pořizovatele informovat, jakým způsobem je z jejich 

hlediska možné zainvestovat technickou a dopravní infrastrukturu v daném území.  

Vzhledem ke skutečnosti, že do současné doby nebyl závěr jednání naplněn a navrhovatelé nedoložili 

k pořizovateli informaci o předpokládaném způsobu zainvestování technické a dopravní infrastruktury, nebyl 

předložen materiál s návrhy na změnu ÚPnM k rozhodnutí zastupitelstvu města. 

K dotazu ohledně informování zastupitelstva o kladných či záporných rozhodnutích je třeba uvést, že 

předsedové politických klubů vždy obdrží originál zápisu z Rady města (§ 8 odst. 3 Jednacího řádu Rady 

města ČB), ze kterého je patrno která usnesení byla či nebyla přijata případně která jen z části. Veřejnosti je 

zápis z Rady města zpřístupněn na webových stránkách města, a to v anonymizované verzi (§ 8 odst. 4 

Jednacího řádu Rady města ČB). Všichni členové zastupitelstva pak na každém zasedání obdrží zprávu o 

činnosti Rady, ve které jsou uvedena přijatá a nepřijatá usnesení Rady města v mezidobí mezi jednotlivými 

zasedáními zastupitelstva (jde-li o celek). V neposlední řadě mají členové zastupitelstva možnost se seznámit 

se zápisem ze schůze Rady města v kanceláři primátora kde je k tomuto účelu uchováván (§ 8 odst. 2 

Jednacího řádu Rady města ČB). 

 

Nad požadované informace povinný subjekt sděluje, že dne 14.05.2014 byl Radou města doporučen do 

zastupitelstva záměr k odsouhlasení změny územního plánu Husovi kolonie ve smyslu individuální výstavby. 

 

Tazateli byly dále dodány tyto přílohy: 

1. znění čl. 1 a 2 vyhlášky č. 4/2000 (1 list) 

2. důvodová zpráva k materiálu ev. č. 1107/2003 U (3 listy) 

3. usnesení Rady města č. 1067/2003 (1 list) 

4. územní a hospodářské zásady (15 listů) 

 

 


