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ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE  

„ZA VOŘÍŠKOVÝM DVOREM“ 
 

 

Datum zpracování zadání: květen 2019 

Základní identifikační údaje: 

Název akce:  územní studie „Za Voříškovým Dvorem“ 

Místo:   katastrální území České Budějovice 3 

Objednatel:  Ing. Josef Slavík, č.p. 98, 387 34 Záboří 

Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování 

Projektant:  oprávněná osoba v souladu s ustanovením § 17 písm. d) zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

Zkratky použité v textu: 

stavební zákon - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
ÚPnM   – územní plán města České Budějovice 
OZV  – obecně závazná vyhláška č.4/2000 o závazných částech ÚPnM, v platném znění 
ÚSO   - územní studie opatřená „Za Voříškovým Dvorem“ (z roku 2011) 
ÚS   – územní studie „Za Voříškovým Dvorem“ 
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A. ROZSAH řešeného území ÚS, včetně způsobu využití dle ÚPnM 

Řešené území je součástí dílu 3 – příměstí, čtvrti 3.4. Kněžské Dvory, lokality 3.4.5. Za Voříškovým 

Dvorem, makrobloku 3.4.5.007.U/SKOL-3 a části makrobloku 3.4.5.024.z-40.R/III. 

Dle ÚPnM jsou součástí řešeného území ÚS plochy s následujícím způsobem využití:  

- zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v příměstí (SKOL-3) dle 

ust. čl. 35 OZV, 

- zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích 

– území pro vybrané hlavní obslužné místní komunikace III. třídy (III) dle ust. čl. 73 písm. e) 

OZV.  

Řešené území se nachází v zastavěném území města České Budějovice na pravém břehu řeky Vltavy. 

Rozléhá se na cca 3,3 ha a je vyznačeno v grafické příloze tohoto zadání.  

B. DŮVODY, CÍLE a ÚČEL pořízení ÚS 

Dle ÚPnM a v souladu s ust. čl. 181 OZV byla pořízena ÚSO, která byla předána na stavební úřad 

k rozhodování v území dne 4. 11. 2011. K pořizovateli byla dne 23. 5. 2019 podána žádost majitele 

pozemku parc. č. 1831/2 v k. ú. České Budějovice 3, zastoupený na základě plné moci Ing. arch. Radkem 

Vopaleckým, U Trojice 12, České Budějovice o pořízení nové ÚS.  

Záměrem objednatele ÚS je na pozemku parc. č. 1831/2 v k. ú. České Budějovice 3 realizovat bytový 

dům. 

Cílem a účelem vypracování ÚS pro vymezené území je vypracovat revizi dnes již zastaralého 

základního územně plánovacího podkladu, který byl zpracován Ing. arch. Zdeňkem Urbancem a Jiřím 

Píšou v roce 2011, s přihlédnutím na aktuální koordinaci jednotlivých nových investičních záměrů 

v území a stanovení územně technických podmínek a regulativů pro další zástavbu území. 

V souladu s § 30 odst. (1) stavebního zákona ÚS navrhne, prověří a posoudí úpravy zastavitelného 

území, včetně případných úprav nebo návrhu rozvoje některých funkčních systémů v území, například 

veřejné infrastruktury, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání 

území nebo jejich vybraných částí. 

Cílem ÚS je na pozemku parc. č. 1831/2 v k. ú. České Budějovice 3 ve vlastnictví objednatele 

v návaznosti na širší vazby v řešeném území ÚS, při respektování urbanistické koncepce, převzetí 

regulace využití pro příslušný způsob využití, včetně podmínek plošné a prostorové regulace ÚSO: 

1) úprava tvaru zastavitelného území bloku 3.4.5.007.009, která bude reflektovat aktuální situaci 

a rozhledové trojúhelníky na křižovatce „T“ a s tím spojené posunutí stavební hranice, 

2) změna umístění trafostanice, 

3) uspořádání dopravního řešení a nový přístup na pozemek parc. č. 1831/2 z veřejně přístupné 

komunikace, 

4) umožnit výstavbu pro bydlení, kde bude přihlédnuto k ochraně veřejného zdraví. 

Účelem zpracování ÚS je v souladu s § 30 stavebního zákona ověření a posouzení výše zmíněných úprav 

řešeného území oproti ÚSO.  

V souladu s § 25 stavebního zákona bude ÚS územně plánovacím podkladem pro rozhodování v území 

ve správních řízeních. ÚS bude v souladu s § 25 stavebního zákona sloužit jako neopomenutelný 

územně plánovací podklad pro rozhodování v území po vložení dat o ÚS do evidence územně plánovací 

činnosti. 
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C. POŽADAVKY na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části ÚS 

1. Textová část:  
(formát *.doc nebo *.docx a formátu *.pdf) 

Textová část se základními údaji a řešením ÚS, včetně definování, co nahrazuje a jaký má dopad do 

všech jednotlivých kapitol textové části ÚSO. 

2. Grafická část: 

(formát *.DWG nebo *.DGN a formátu *.pdf) 

 Výkres širších vztahů infrastruktury se zákresem dopravního napojení na dopravní skelet 
města (M 1 : 5000), 

 Hlavní výkres s vymezením a využitím jednotlivých pozemků s graficky vyjádřitelnými 
objemovými a prostorovými regulativy, včetně řešení dopravy v pohybu, dopravy v klidu a 
jednotlivých sítí technické infrastruktury (M 1 : 1000, mapový podklad – katastrální mapa), 

 Výkres vlastnických vztahů (M 1 : 1000, mapový podklad – katastrální mapa). 

ÚS bude pro účely prezentace v Radě města České Budějovice, projednání a konání konzultačního 

jednání s dotčenými orgány a jednotlivými správci sítí zpracována a odevzdána 1x v tištěné podobě a 

1x na nosiči CD-ROM ve formátu *.PDF. 

Po úpravě dle pokynu pořizovatele (OÚP) zpracovaného na základě výsledků prezentace v radě města, 

projednání s dotčenými orgány a jednotlivými správci sítí bude ÚS (čistopis) odevzdána 4x v tištěné 

podobě a 1x na nosiči CD-ROM ve formátu *.DWG nebo *.DGN a ve formátu *.PDF. 

 

 


