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a) Vymezení řešené plochy, hlavní cíle řešení
a.1. Vymezení řešené plochy
Řešené území se nachází v katastrálním území Rudolfov u Českých Budějovic v centrální části
města Rudolfov. Lokalita o výměře 2,30 ha, která je předmětem řešení předložené studie, se
rozkládá východně od kostela sv. Víta v bloku ohraničeném silnicí II/643, místní komunikací
ze severovýchodu i jihu a v přimknutí ke stávající zástavbě rodinných a bytových domů z
jihovýchodu.
ÚS zahrnuje městské pozemky s charakterem nezastavěného území obklopeného zástavbou.
Území je v současnosti využíváno pro zemědělství, jedná se o ornou půdu s pravidelným
obhospodařováním. V jižní části lokality je stávající pozemek pro rekreaci a sport s oploceným
víceúčelovým hřištěm a stávající zpevněná plocha využívaná jako veřejné parkoviště u kostela.
Řešená plocha se svažuje jižním směrem, nachází se na kótě 476-489 m. n. m, přičemž nejvyšší
bod je v severní části území, nejnižší na jihu při křižovatce ulic Svážná a Školní. V prostoru se
nenachází žádná významná vzrostlá zeleň, pouze při okrajích lokality po obvodu stávajících
místních komunikací jsou liniové výsadby dřevin, náletová zeleň či keřové porosty.
V ÚP je území ÚS vymezeno jako zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití „plochy
občanského vybavení“ (index OV.4.R/US a OV.5.R/US) a „plochy veřejných prostranství“ (index
VP.1.R/US). Návrh řešení ÚS respektuje polygony vymezených zastavitelných ploch z ÚP a
s ohledem na navržené dopravní řešení upřesňuje hranici řešeného území ÚS u plochy OV.4.R/US
tak, že jí mírně rozšiřuje až na hranu stávající ulice Nová. Upřesnění je přípustné i s ohledem na
měřítko ÚP (1:5 000).

Výřez z dokumentace Územní plán Rudolfov – úplné znění ÚP ve znění změn č. 2 a 3 – I.2. Hlavní výkres
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a.2. Hlavní cíle řešení
Cílem ÚS je při respektování platné ÚPD zejména:
a) při zpracování územní studie vycházet ze zpracované a veřejnosti s kladným hodnocením
představené architektonické studie pro uvedenou lokalitu v prosinci 2015 (varianta 10/2015)
a architektonické studie AS_JEDNOTA_Rudolfov z 12-2020.
Hranice území řešeného v ÚS budou v souladu se změnou č. 3 ÚP a ÚZÚP Rudolfov,
b) upřesnění hranic mezi jednotlivými plochami využití v řešeném území,
c) stanovení limitů pro činnosti, děje a zařízení v souladu s ÚP,
d) stanovení limitů objemového a plošného uspořádání území, tj. výšková hladina zástavby,
hustota zastavění jednotlivých pozemků, stavební čára, stavební hranice, napojení
jednotlivých stavebních parcel na komunikace a inženýrské sítě, požadavky na
urbanistickou a architektonickou kvalitu,
e) objekty občanského vybavení OV. 4.R. (prodejna potravin a lékařský dům) budou mít 1
nadzemní podlaží s možností využití podsklepení, s příslušným počtem parkovacích míst
pro zákazníky,
f)
plocha VP.1.R. bude obsahovat kromě parkové zeleně a pěších komunikací, laviček i
mobiliář pro volnočasovou aktivitu,
g) na ploše OV.5.R uvažovat v budoucnu se zařízením převážně pro administrativní, správní,
školská zařízení, zařízení sociální péče a zdravotnictví, zábavní, pohostinství, stravovací a
ubytovací zařízení, kulturní a společenské zařízení, s odpovídajícím počtem parkovacích a
odstavných stání. Výšková hladina zástavby – přípustná jsou maximálně dvě nadzemní
podlaží s možností podsklepení i využití podkroví,
h) prověření v širších souvislostech návaznosti návrhu řešení této ÚS zejména na základní
urbanistickou kompozici a dopravní vztahy dle ÚP, a dále prověřit šířku komunikace Nová
ulici v souvislosti s výjezdem většího počtu automobilů zákazníků na křižovatku s
Třeboňskou silnicí, navrhnout zásobování prodejny potravin dle AS JEDNOTA Rudolfov z
12-2020, zohlednit parkoviště u hřbitova vč výjezdu z tohoto parkoviště,
i)
respektovat stávající inženýrské sítě,
j)
respektovat vymezení veřejně prospěšných staveb.
ÚS prověřuje využití lokality územním plánem určené k zastavění, v současnosti nezastavěné.
Stávající sítě technické infrastruktury procházejí lokalitou či jsou v jejím přímém dosahu, dopravní
napojení vyplývá z vymezení v ÚP.
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b) Podmínky pro vymezení a využití pozemků
b.1. Podmínky vyplývající z ÚP
ÚP Rudolfov, který zpracovala firma A+U DESIGN, spol. s r.o. pod vedením Ing. arch. Jiřího Brůhy,
byl vydaný Zastupitelstvem města 24.9.2008 a nabyl účinnosti 8. 11. 2008. Následně byly
zpracované změny č. 2 a č. 3, přičemž poslední změna nabyla účinnosti 26. 1. 2021. ÚS vychází
z ÚP Rudolfov – úplného znění ÚP ve znění změn č. 2 a 3. ÚP řeší celé správní území města
Rudolfov. V současné době se zpracovává ve fázi po opakovaném veřejném projednání Změna č.
4 ÚP Rudolfov (zpracovatelem je ateliér Brůha a Krampera, architekti, s. r.o., pod vedením Ing.
arch. Jiřího Brůhy).
ÚP v platném znění vymezuje zastavěné území, předkládá koncepci rozvoje území celé obce,
ochrany a rozvoje hodnot, stanovuje urbanistickou koncepci včetně vymezení zastavitelných ploch,
koncepci veřejné infrastruktury (včetně podmínek pro její umisťování) a koncepci uspořádání
krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém
ekologické stability a stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Ve
vymezených plochách OV.4.R/US, VP.1.R/US A OV.5.R/US stanovuje povinnost prověření území
zpracováním územní studie.
➢

Z ÚP kapitoly I.b. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot a kapitoly I.c.
Urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému zeleně
pro lokalitu vyplývá následující:
-

řešené území je součástí zemědělského půdního fondu, v rámci vyhodnocení
předpokládaných důsledků na ZPF bylo vyjmutí ze ZPF řádně odůvodněno a schváleno

-

správní území je územím s archeologickými nálezy – tato území jsou jedním z limitů využití
území a budou v nich dodrženy podmínky stanovené příslušným archeologickým ústavem,

-

u hlediska urbanistických hodnot je potřeba respektovat zejména :
- rostlý charakter historického jádra Rudolfova, se sítí úzkých, křivolakých ulic a uliček
- památky po historické důlní činnosti, které mapuje naučná stezka o hornictví
- kamenné zídky, předzahrádky a další formy drobné vesnické architektury
- návesní prostory a veřejné prostory vytvářející neopakovatelný charakter sídla
- charakteristický krajinný ráz
- dálkové hodnotné pohledy
z urbanistické koncepce vyplývá: V prostoru Farské louky se předpokládá vybudování nového
centra města s plochami pro občanské vybavení a rozlehlou plochou veřejného prostranství
pro pořádání kulturních a společenských akcí, které se staly opět významnou součástí života
města. Tato lokalita je svým významem jakýmsi ohniskem území Rudolfova, proto je potřeba
jejímu urbanistickému a architektonickému řešení věnovat zvýšenou pozornost, a to i s
ohledem na významnou pohledovou a architektonickou dominantu kostela sv. Víta. Nadále
bude respektována a posilována funkce krajinné a veřejné zeleně, dotvářející obraz města a
zároveň sloužící k odpočinku a rekreaci.

-

-

ÚP kapitola I.c.2. Vymezení zastavitelných ploch vymezuje v území plochy:
OV.4.R/US a OV.5.R/US – plochy občanského vybavení
VP.1.R/US – plochy veřejných prostranství

Závěr: Návrh řešení ÚS respektuje stanovenou urbanistickou koncepci ÚP, která předpokládá v
prostoru Farské louky vybudování nového centra města s pozemky občanského vybavení a
rozlehlou plochou veřejného prostranství určeného studií pro realizaci parku a v jihozápadní části
území vymezuje plochy pro pořádání kulturních a společenských akcí. Řešení ÚS klade důraz na
využití ploch pro odpočinek a rekreaci v podobě vymezených veřejných prostranství s parkem
v kombinaci s využitím pozemků pro občanské vybavení, které umožní vybudování objektů a
zařízení např. pro zdravotnictví, maloobchod, správu, administrativu, kulturu či sport.
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➢

Z ÚP kapitoly I.d.1. Dopravní infrastruktura vyplývá následující:
- Silnice II/634 České Budějovice (Okružní, Rudolfovská) – Vráto – Rudolfov – Klauda. Silnice
vykazuje řadu dopravních závad a to jak liniového, tak bodového charakteru, nicméně
vzhledem k dopravnímu významu (determinován ze sítě silnic I. třídy do sítě silnic II. třídy) a
reálným možnostem v daném území považována za územně stabilizovanou.
-

Pro parkování osobních aut v Rudolfově (při silnici II/634) jsou zřízena v současné době tři
parkoviště. U nově navrhovaných objektů občanské vybavenosti podnikatelského charakteru
je nutno zabezpečit potřebný počet parkovacích stání na vlastních pozemcích a to přímo jako
součást stavby těchto zařízení.

-

Garážování; Vzhledem k prostorovým možnostem řešeného území je žádoucí zavázat
investory a stavebníky nových objektů bydlení v dalších stupních ÚPD a PD u rodinných
domků zajistit na vlastních pozemcích i dostatečnou kapacitu pro parkování vozidel (druhé a
další automobily, návštěvy apod.), například před vjezdy do garáží.

Závěr: Návrh respektuje ÚP, pro pozemky občanského vybavení navrhuje parkovací stání.
➢

Z ÚP kapitoly I.d.2. Technická infrastruktura vyplývá následující:
Kanalizace: Nové kanalizační sběrače v navržených zastavitelných plochách jsou navrženy a
budou budovány jako oddílné. Na dešťové kanalizaci budou vybudovány dešťové zdrže, a to
v případě jak připojení do stávající kanalizace, tak do vodotečí. Dešťové vody budou
odváděny do stávajících vodotečí – Stoka, meliorační sběrač a Rudolfovský potok a jeho
přítoky, případně do stávajících jednotných kanalizačních sběračů v případě, že v místě
neexistuje recipient pro dešťové vody. Vždy však v tomto případě budou na dešťovém sběrači
vybudovány dešťové zdrže, které zajistí, že do stávajících sběračů nebude navýšen přítok nad
stávající odtokové množství z řešené lokality. Splaškové vody budou zaústěny do kanalizační
sítě a do sběrače „R“.
Vodovod: Návrh předpokládá i nadále využívat všech tlakových pásem pro zásobení vodou.
Zásobování el. energií: ÚP vymezuje plochu pro novou trafostanici, včetně napojení
kabelem VN na stávající rozvod
Zásobování teplem a plynem: z koncepce nevyplývají pro lokalitu žádné podmínky
Nakládání s odpady - pro lokalitu nevyplývají žádné zvláštní podmínky.
Závěr: Lokalita je dobře dostupná sítím technické infrastruktury, podmínky připojení případně
posílení (či stavby nové TS) budou projednány se správci v navazujících projektových
dokumentacích.

➢

Z ÚP kapitoly I.e.1. Koncepce uspořádání krajiny a I.e.2. Návrh vymezení ÚSES nevyplývají
žádné zvláštní podmínky. Do řešeného území nezasahují skladebné prvky ÚSES, lokality Natura
2000 nejsou v řešeném území ÚS evidovány.

➢

Z ÚP kapitoly I.c.2. Vymezení zastavitelných ploch vyplývá:
Severní a jižní části lokality jsou vymezeny v ÚP jako zastavitelné plochy občanského vybavení
OV.4.R/US a OV.5.R/US. Střední část je zastavitelná plocha veřejného prostranství VP.1.R/US.
Plochy mají index /US a jedná se o plochy, ve kterých ÚP ukládá zpracování územní studie jako
podmínky pro rozhodování v území.
Závěr: Návrh řešení ÚS respektuje polygony vymezených zastavitelných ploch a s ohledem na
navržené dopravní řešení upřesňuje hranici řešeného území plochy OV.4.R/US tak, že jí mírně
rozšiřuje až na hranu stávající ulice Nová. Upřesnění je přípustné i s ohledem na měřítko ÚP (1:5
000).
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➢

Z ÚP kapitoly „I.f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití...“ vyplývá:
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití z ÚP – citace:
„
I.f.2. Plochy občanského vybavení
•

OV – plochy občanského vybavení
Hlavní využití:
Zařízení a plochy s vysoce různorodou skladbou činností a dějů místního až nadmístního významu,
v monofunkčních či polyfunkčních objektech a blocích. Jedná se o území určená převážně pro administrativní,
správní, školská zařízení, zařízení sociální péče a zdravotnictví, zábavní, pohostinství, stravovací a ubytovací
zařízení, kulturní, církevní a společenské zařízení, včetně hřbitovů, veřejné a doprovodné zeleně a
odpovídajících počtů parkovacích a odstavných stání. Výšková hladina zástavby je nízkopodlažní s možností
překročení této hladiny architektonickou dominantou.
Přípustné využití:
Sítě a zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu tohoto území a pro rozvoj obce.
Podmínečně přípustné jsou i monofunkční drobné řemeslné provozovny a výrobní služby místního významu.
Podmíněně přípustné využití:
Podmíněně přípustné je služební bydlení související s hlavním a přípustným využitím území.
Nepřípustné využití:
Děje, činnosti a zařízení, které svým charakterem a provozem narušují stanovené využití tohoto území a
navazujících obytných území. Zejména průmyslové a výrobní provozovny, kapacitní chovy živočišné výroby,
pěstitelské činnosti a zemědělské areály. Nepřípustná je rovněž funkce obytná (kromě služebního bydlení),
protože by mohla být rušena přípustným funkčním využitím tohoto území.
Podmínky prostorového uspořádání:
Výšková regulace: Výšková hladina zástavby musí respektovat okolní zástavbu, zejména pokud se jedná o
rekonstrukci či dostavbu v současné sevřené zástavbě.
Pro tyto plochy je přípustná nízkopodlažní výšková hladina s omezením do tří nadzemních podlaží (dále jen
NP), s možností podsklepení, s možností překročení této hladiny architektonickou dominantou, za
předpokladu, že nedojde k nepřípustnému narušení krajinného rázu a hlavní pohledové a architektonické
dominanty kostela sv. Víta a nemovité kulturní památky zámečku. U trojpodlažních domů je přípustná i
možnost podsklepení nebo využití podkroví bez nadstavby (to znamená, že výška nadezdívky nad posledním
plným podlažím nepřesáhne 0,30 m). Nadstavba podkroví je přípustná maximálně do výšky 1,30 m nad úroveň
stropu posledního plného podlaží. Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost maximálně 75%, přičemž do
zastavěných ploch se nezapočítávají malé vodní plochy (včetně bazénů) a plochy zadlážděné vegetačními
tvárnicemi.
Pro plochy OV.4.R. a OV.5.R. jsou přípustná maximálně dvě nadzemní podlaží s možností podsklepení i
využití podkroví a je stanovena zastavitelnost max. 90 %.

I.f.4. Plochy veřejných prostranství
•

VP – plochy veřejných prostranství
Hlavní využití:
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
Přípustné využití:
Veřejná prostranství mohou být doplněna drobnými stavbami, drobnou architekturou, mobiliářem, vodními
prvky, menšími veřejnými hřišti, či sportovišti místního významu, plochami veřejné zeleně s vhodnou druhovou
skladbou dřevin a zpevněnými plochami s vhodnou skladbou povrchů. Související plochy, objekty a zařízení
dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.
Nepřípustné využití:
Jakékoliv zařízení objekty a činnosti, které nejsou uvedeny v hlavním a přípustném využití těchto ploch.
Podmínky prostorového uspořádání:
Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek
bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m. Nejmenší šířka
veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8
m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. „

Závěr: Návrh řešení ÚS respektuje stanovené podmínky s rozdílným způsobem využití a
v souladu s nimi zastavitelné plochy člení na pozemky, kterým definuje způsob využití.
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Územní studie "lokalita Z3-3, plochy: OV.4.R/US, VP.1.R/US, OV.5.R/US - Rudolfov"
č. zakázky: 21-029.1
datum: 09/2021

➢

Z ÚP kapitoly I.g.1. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření atd.
vyplývá požadavek v řešeném území vymezit následující veřejně prospěšné stavby:
V.16.R. - plochy pro navrhované vodovodní řad
K.s.12.R. - plochy pro navrhované kanalizační řady splaškové kanalizace
K.d.10.R. - plochy pro navrhované kanalizační řad dešťové kanalizace a vyústní objekty
E.2.R. - plochy pro navrhované podzemní kabelové vedení VN 22 kV a distribuční trafostanice.
Závěr: Nutnost realizace, rozsah a trasování vymezených VPS bude prověřena u správců sítí,
řešení ÚS umožňuje umístění sítí technické infrastruktury.

➢

Z ÚP kapitoly I.i. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změny jejich využití územní
studií podmínkou pro rozhodování…vyplývá:
Podmínka zpracování jedné společné územní studie platí pro skupiny ploch:
OV.4.R/US, OV.5.R/US a VP.1.R/US

➢

Z ÚP kapitoly I.j. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt vyplývá
požadavek:
V řešeném území je vymezena plocha veřejného prostranství VP.1.R/US a plochy občanské
vybavenosti OV.4.R/US a OV.5.R/US v prostoru Farské louky. Tato lokalita je svým významem
jakýmsi ohniskem území Rudolfova, proto je potřeba jejímu urbanistickému a architektonickému
řešení věnovat zvýšenou pozornost. Při urbanistickém řešení prostoru Farské louky i jednotlivých
stavebních objektů je potřeba brát ohled na významnou pohledovou a architektonickou dominantu
kostela sv. Víta, která se uplatňuje ve všech dálkových pohledech na panorama města. Případné
projekty architektonicky významných staveb, či urbanistických prostorů, jsou podmíněny tím, že
architektonickou část projektové dokumentace může vypracovat jen autorizovaný architekt.
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Územní studie "lokalita Z3-3, plochy: OV.4.R/US, VP.1.R/US, OV.5.R/US - Rudolfov"
č. zakázky: 21-029.1
datum: 09/2021

b.2. Podmínky pro vymezení a způsob využití pozemků
V rámci řešeného území ÚS stanovuje toto využití:

b.2.1. Občanské vybavení - zařízení zdravotnictví
Hlavní využití:
• pozemky a stavby polyfunkčních nízkopodlažních objektů určených pro zdravotnictví,
zařízení sociální péče, zařízení služeb, správy a administrativy
Přípustné využití:
• veřejná a doprovodná zeleň
• parkovací stání
• sítě, stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury
• služební bydlení
• chodníky, stezky pro pěší a cyklisty, městský mobiliář
Nepřípustné využití:
• veškeré činnosti, děje a zařízení, které nejsou definovány v hlavním či přípustném využití
a zátěží narušují životní a obytné prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
Podmínky prostorového uspořádání:
• podlažnost: max. 1 nadzemní podlaží s možností využití podkroví a podsklepení
• výška objektů: max. 7 m k hřebeni
• max. zastavitelnost: 100 %

b.2.2. Občanské vybavení – zařízení maloobchodu
Hlavní využití:
• pozemky a stavby v monofunkčních či polyfunkčních nízkopodlažních objektech pro
maloobchod
Přípustné využití:
• veřejná a doprovodná zeleň
• parkovací stání
• sítě, stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury
• chodníky, stezky pro pěší a cyklisty, městský mobiliář
Nepřípustné využití:
• veškeré činnosti, děje a zařízení, které nejsou definovány v hlavním či přípustném využití
a zátěží narušují životní a obytné prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
Podmínky prostorového uspořádání:
• podlažnost: max. 1 nadzemní podlaží, s možností podsklepení
• výška objektů: max. 7 m k římse (u rovných střech k atice)
• max. zastavitelnost: 100 %
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Územní studie "lokalita Z3-3, plochy: OV.4.R/US, VP.1.R/US, OV.5.R/US - Rudolfov"
č. zakázky: 21-029.1
datum: 09/2021

b.2.3. Občanské vybavení – zařízení správy, administrativy a kultury
Hlavní využití:
• pozemky a stavby v monofunkčních či polyfunkčních objektech pro zařízení
administrativní, zařízení služeb, správy a administrativy
Přípustné využití:
• zařízení školství a výchovy, zařízení sociální péče a zdravotnictví, maloobchodní zařízení,
pohostinství, stravovací a ubytovací zařízení, kulturní, církevní a společenská zařízení
• veřejná a doprovodná zeleň
• parkovací stání
• sítě, stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury
• služební bydlení
• chodníky, stezky pro pěší a cyklisty, městský mobiliář
Nepřípustné využití:
• veškeré činnosti, děje a zařízení, které nejsou definovány v hlavním či přípustném využití
a zátěží narušují životní a obytné prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
Podmínky prostorového uspořádání:
pro objekt s indexem 5 se stanovuje:
• podlažnost: max. 1 nadzemní podlaží, bez podkroví, bez podsklepení
• výška objektů: max. 7 m k římse (u rovných střech k atice)
• max. zastavitelnost: 100 %
pro objekt s indexem 9 se stanovuje:
podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží, s možností využití podkroví a možnosti podsklepení
• výška objektů: max. 15 m k římse (u rovných střech k atice)
• max. zastavitelnost: 100 %

b.2.4. Občanské vybavení - sportoviště
Hlavní využití:
• zařízení tělovýchovy a sportu, pozemky a stavby určené k hromadnému provozování
sportu, sportovně rekreačních aktivit, veřejné rekreace a zařízení související s využitím
území, včetně parkovacích a odstavných stání s možností umístění podzemních parkovišť
Přípustné využití:
• jednoduché stavby a zařízení veřejného stravování sloužící potřebám sportovní funkce
• sítě, stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury
• chodníky, stezky pro pěší a cyklisty, městský mobiliář, stavby drobné architektury
• veřejná, pobytová a doprovodná zeleň
Nepřípustné využití:
• veškeré činnosti, děje a zařízení, které nejsou definovány v hlavním či přípustném využití
a zátěží narušují životní a obytné prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
Podmínky prostorového uspořádání:
• podlažnost: 1 nadzemní podlaží bez podkroví, 1 podzemní podlaží
• výška objektů: max. 5 m k atice
• max. zastavitelnost: 100 %
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Územní studie "lokalita Z3-3, plochy: OV.4.R/US, VP.1.R/US, OV.5.R/US - Rudolfov"
č. zakázky: 21-029.1
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b.2.5. Veřejné prostranství – zpevněné plochy se zelení
Hlavní využití:
• chodníky, stezky pro pěší i cyklisty, veřejná zeleň, zpevněné plochy, parky, pozemní
parkoviště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání
Přípustné využití:
• veřejná prostranství mohou být doplněna stavbami drobné architektury, mobiliářem,
vodními prvky, menšími veřejnými hřišti místního významu
• související plochy, objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury slučitelné s
účelem veřejných prostranství
• drobné církevní a kulturní stavby za předpokladu, že svým charakterem a doprovodnými
funkcemi (parkování), nenaruší charakter tohoto území
• umělé vodní plochy vyžadující technické zázemí
Nepřípustné využití:
• veškeré činnosti, děje a zařízení, které nejsou definovány v hlavním či přípustném využití
a zátěží narušují životní a obytné prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
Podmínky prostorového uspořádání:
• minimální podíl biologicky aktivních ploch je 20 % z výměry pozemku

b.2.6. Veřejné prostranství – zeleň všeobecná
Hlavní využití:
• veřejná zeleň zřizovaná za účelem urbanistického, architektonického, optického a
hygienického účelu a důvodu
Přípustné využití:
• plochy veřejné zeleně, parkově upravená veřejně přístupná prostranství, sloužící zejména
jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity
• chodníky, stezky pro pěší a cyklisty, vjezdy na pozemky, městský mobiliář, dětská hřiště a
stavby drobné architektury
• zařízení a sítě technické infrastruktury
• drobné církevní, kulturní stavby za předpokladu, že svým charakterem a doprovodnými
funkcemi (parkování), nenaruší charakter tohoto území a majoritu zeleně, přípustné jsou
umělé vodní plochy vyžadující technické zázemí
Nepřípustné využití:
• nepřípustné je využití, které narušuje majoritu zeleně
Podmínky prostorového uspořádání:
• minimální podíl biologicky aktivních ploch je 60 % z výměry pozemku
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Územní studie "lokalita Z3-3, plochy: OV.4.R/US, VP.1.R/US, OV.5.R/US - Rudolfov"
č. zakázky: 21-029.1
datum: 09/2021

b.2.7. Veřejné prostranství – zeleň parková
Hlavní využití:
• veřejné parky a veřejná zeleň určená k odpočinku a relaxaci
Přípustné využití:
• chodníky, stezky pro pěší i cyklisty a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání
• veřejná prostranství mohou být doplněna stavbami drobné architektury, mobiliářem,
vodními prvky, menšími veřejnými hřišti místního významu
• související plochy, objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury slučitelné s
účelem veřejných prostranství
• drobné církevní a kulturní stavby za předpokladu, že svým charakterem a doprovodnými
funkcemi (parkování, rozptylové prostory), nenaruší charakter tohoto území a majoritu
zeleně, přípustné jsou umělé vodní plochy vyžadující technické zázemí
Nepřípustné využití:
• jakékoliv zařízení objekty a činnosti, které nejsou uvedeny v hlavním a přípustném využití
těchto ploch.
• nepřípustné je využití, které narušuje majoritu zeleně
Podmínky prostorového uspořádání:
• minimální podíl biologicky aktivních ploch je 80 % z výměry pozemku

b.2.8. Plochy vodní
Hlavní využití:
• umístění vodních ploch a vodních prvků (kašny, pítka, vodní schody, jezírka, fontány,
chrliče, závlahy, stříkadla apod.) určených k rekreačnímu využití
Přípustné využití:
• chodníky, stezky pro pěší i cyklisty
• doplňující stavby drobné architekturou, altány, mobiliář, vodní prvky, menší veřejná hřiště
místního významu
• drobné stavby, drobná architektura, altány, mobiliář, menšími veřejnými hřišti místního
významu
• veřejná zeleň
• související plochy, objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury související
s hlavním či přípustným využitím
Nepřípustné využití:
• jakékoliv zařízení objekty a činnosti, které nejsou uvedeny v hlavním a přípustném využití
těchto ploch
Podmínky prostorového uspořádání:
Nestanovují se.
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Územní studie "lokalita Z3-3, plochy: OV.4.R/US, VP.1.R/US, OV.5.R/US - Rudolfov"
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b.2.9. Pozemní komunikace
Hlavní využití:
• veřejně přístupné území určené pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích,
území pro dopravu motoristickou, cyklistickou a pěší
Přípustné využití:
• dopravní stavby, tzn. zejména stavby a zařízení pozemních komunikací a s nimi provozně
související (např. zařízení technického vybavení, křižovatky, opěrné zdi apod.)
• plochy pro parkování osobních automobilů, chodníky, veřejná zeleň (zejména izolační a
doprovodná), sjezdy a vjezdy na pozemky
• stavby a zařízení technické infrastruktury
• areálové komunikace
• zeleň zřizovaná za účelem urbanistického, architektonického, optického a hygienického
účelu a důvodu
• stavby drobné architektury
• přípustné je zřizovat a provozovat zařízení a sítě technické infrastruktury, nezbytné pro
funkci a provoz území
Nepřípustné využití:
• takové využití, které by narušilo, znemožnilo anebo ztížilo hlavní využití plochy, jedná se
zejména umisťování staveb a zařízení, dále pak jakékoliv funkce na úkor funkce
dopravní vybavenosti
Podmínky prostorového uspořádání:
Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost 100 %.

b.2.10. Parkovací stání
Hlavní využití:
• veřejně přístupné území pro dopravu v klidu, parkovací plochy a odstavná stání
Přípustné využití:
• stavby a zařízení pozemních komunikací a stavby s nimi provozně související (např.
zařízení technického vybavení, křižovatky, opěrné zdi apod.), chodníky, stezky pro
cyklisty, veřejná zeleň (zejména izolační a doprovodná), sjezdy a vjezdy na pozemky
• stavby, zařízení a sítě technické infrastruktury
• areálové komunikace
• zeleň zřizovaná za účelem urbanistického, architektonického, optického a hygienického
účelu a důvodu, stavby drobné architektury
Nepřípustné využití:
• takové využití, které by narušilo, znemožnilo anebo ztížilo hlavní využití plochy, jedná se
zejména umisťování staveb a zařízení, dále pak jakékoliv funkce na úkor funkce
dopravní vybavenosti
Podmínky prostorového uspořádání:
Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost 100 %.

15

Územní studie "lokalita Z3-3, plochy: OV.4.R/US, VP.1.R/US, OV.5.R/US - Rudolfov"
č. zakázky: 21-029.1
datum: 09/2021

b.2.11. Chodníky, trasy pro pěší a cyklisty
Hlavní využití:
• veřejně přístupné území přístupových komunikací a stezek s omezenou nebo vyloučenou
motorovou dopravou, tj. území pro chodníky, trasy pro pěší a cyklisty
Přípustné využití:
• náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru
• zeleň zřizovaná za účelem urbanistického, architektonického, optického a hygienického
účelu a důvodu
• městský mobiliář, dětská hřiště a stavby drobné architektury
• zařízení a sítě technické infrastruktury, nezbytné pro funkci a provoz území, za
předpokladu, že budou citlivě začleněny do tohoto území
• přípustné je umísťovat účelové komunikace pro obsluhu přilehlých parcel
Nepřípustné využití:
• takové využití, které by narušilo, znemožnilo anebo ztížilo hlavní využití plochy, jedná se
zejména umisťování staveb a zařízení, dále pak jakékoliv funkce na úkor funkce
dopravní vybavenosti
Podmínky prostorového uspořádání:
Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost 100 %.
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c) Druh a účel umísťovaných staveb
c.1. Urbanistická koncepce
Zpracování územní studie je uloženo dokumentací ÚP Rudolfov. Urbanistická koncepce v řešeném
území vychází z charakteru, konfigurace a místních podmínek území. V rámci řešeného území se
umísťuje veřejné prostranství – park, plochy pro stavby a zařízení občanského vybavení,
sportoviště, včetně souvisejících parkovacích ploch a dopravní infrastruktury.
Lokalita se nachází v katastrálním území Rudolfov u Českých Budějovic v centrální části města
Rudolfov. Území o výměře 2,3 ha, které je předmětem řešení předložené studie, se rozkládá
východně od kostela sv. Víta v bloku ohraničeném silnicí II. třídy (II/643), ulicí Nová
ze severovýchodu, ulicí Školní z jihu, ulicí Svážnou ze západu a v přimknutí ke stávající zástavbě
rodinných a bytových domů z jihovýchodu v ulici Na Staré cestě.
Řešený pozemek se svažuje jižním směrem, nachází se na kótě 476-489 m.n.m, přičemž nejvyšší
bod je v severní části plochy, nejnižší na jihu při křižovatce ulic Svážná a Školní. V prostoru se
nenachází žádná významná vzrostlá zeleň, pouze při okrajích lokality při stávajících místních
komunikacích jsou ojediněle liniové výsadby dřevin, náletová zeleň či keřové porosty. V jižní části
je zpevněná plocha využívaná k společenským venkovním akcím pořádaných pro občany města,
které bude zachováno společně s možností veřejného parkování.

Přehled navrhovaných záměrů:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

LÉKAŘSKÝ DŮM (ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ)
PRODEJNA POTRAVIN
KOLONÁDA
HLAVNÍ PĚŠÍ OSA
CENTRÁLNÍ PAVILON, DENNÍ KAVÁRNA, VEŘEJNÉ WC
PARK LABYRINT
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ PRO HORNICKÉ SLAVNOSTI A VEŘEJNÉ AKCE
AMFITEÁTR
OBJEKT OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
KRYTÉ PARKOVIŠTĚ, SPORTOVIŠTĚ
PARKOVIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Dominantním prvkem lokality je navržené veřejné prostranství tvořené parkem Labyrint
uspořádaném ve formě spirály [6]. Plochy parkové zeleně propojují příčně i kruhově stezky pro
pěší a cyklisty obklopené stromořadím a nízkou zelení. Uprostřed parku je umístěn centrální
pavilon - altán [5], ze kterého vycházejí páteřní cesty [4] západním směrem ke kostelu sv. Víta,
jihozápadně k plánovanému objektu občanského vybavení [9], severovýchodně do zóny pro
občanské vybavení u Nové ulice [1][2] a severozápadně směrem ke stávající hřbitovní kapli.
Součástí centrálního pavilonu [5] je denní kavárna a veřejné toalety.
V severní zóně u Nové ulice je vymezen, východně od centrální hlavní osy, prostor pro umístění
lékařského domu [1] s parkovištěm. V protilehlé části navazuje na park plocha pro umístění
zařízení maloobchodu [2] s parkovištěm. Oba objekty jsou nízkopodlažní. U obou záměrů jsou
navrženy parkovací plochy sloužící objektům občanského vybavení. Park Labyrint je propojen se
zónou pomocí chodníku se schody i bezbariérově svažitou lávkou ze západního ramene spirály
Labyrintu. Napojením je vytvořen další vstup do parku [6].
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Jednou z hlavních staveb jižní části lokality je objekt občanského vybavení multifunkčního
charakteru [9] s venkovním amfiteátrem [8] umístěným v severním průčelí stavby. Od budovy vede
stezka přímo k centrálním pavilonu - altánu [5], v opačném směru chodník prochází pod stavbou a
propojuje i uzavírá okruh pěších propojení v celém území. Amfiteátr [8] je umístěn v mírném
svahu, v nejnižším místě se předpokládá stavba pódia. Východně od záměru [9] se nachází plocha
pro podzemní parkoviště [10] s vjezdem z ulice Školní. Předpokládaná kapacita je 34 stání. Na
střeše parkoviště, které je zčásti zapuštěné do svahu, je pozemek sportoviště s umístěním
sportovních hřišť. Mezi budovou občanského vybavení a parkovištěm je zachován průchod o šíři 4
metry umožňující pohyb chodců mezi jižní částí území přímým směrem k labyrintu. Budova
víceúčelového objektu je s hřištěm propojena nadchodem, v budově se předpokládá zřízení
zázemí nutného pro využívání hřiště. Sportoviště je rozděleno na severní a jižní část, obě části
rozděluje koridor pro umístění chodníku. Mezi parkovištěm, parkem a silnicí II. třídy jsou vymezeny
pozemky veřejných prostranství – zpevněné plochy se zelení, tato prostranství [7] jsou určena
k pořádání hornických slavností a veřejných akcí a doplní již zpevněnou plochu nacházející se při
ulici Svážná, která bude využívána i pro parkování [11].
Podrobná projektová příprava i realizace záměrů v území může postupovat v dílčích samostatně
funkčních etapách, v závislosti na rozhodnutí investora. Vždy musí být respektovány zásady
stanovené urbanistické koncepce; dílčí etapa musí umožňovat následné pokračování v navrženém
řešení.

c.2. Architektonické principy
Lokalita Farské louky je svým významem ohniskem území Rudolfova, proto je potřeba jejímu
urbanistickému a architektonickému řešení věnovat zvýšenou pozornost, a to i s ohledem na
významnou pohledovou a architektonickou dominantu kostela sv. Víta.
Architektonicko-urbanistický výraz staveb bude vycházet z charakteru místní původní zástavby
Rudolfovska s převažující nízkopodlažní zástavbou. Jedná se o nízkopodlažní objekty
jednoduchého půdorysu. Bližší specifikace podmínek plošného a prostorového uspořádání je
v kapitolách b.2 a e.1. Objekty budou mít jednoduché nekomplikované hmotové řešení s cílem
vyloučit necitlivé stavby nízkých architektonických kvalit. Zásadní je zachovat hlavní pěší
komunikační osy („kostelní“ a „jižní“), které představují důležité pohledové kompoziční linie
v území. V rámci navazujících PD vhodně vyřešit a odclonit zásobovací dvůr maloobchodního
zařízení, aby nedocházelo k negativním pohledovým vjemům a následné degradaci veřejného
parkového prostředí.
Pro dosažení požadovaného charakteru zástavby studie vymezuje zastavitelné plochy
navrhovaných pozemků stavebními čárami a stavebními hranicemi, nastavuje maximální
podlažnost, reguluje maximální zastavěnost navržených stavebních pozemků a maximální výšku
zástavby. Podrobnější regulace jsou uvedeny v grafické části a textové části kapitole e.1.
Podmínky plošné a prostorové regulace.
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d) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné
infrastruktury a podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu
Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání sítí veřejné infrastruktury vycházejí především
z existence a trasování stávajících inženýrských sítí v řešeném území a navazujícím okolí.
Existence sítí byla v rámci přípravných prací ověřena u jejich správců či majitelů. Zobrazený zákres
je orientační, nutno ověřit směrově i výškově vytýčením v terénu.
Území je dobře dopravně dostupné, jedná se o nezastavěný blok obklopený zastavěným územím,
dopravně výborně napojený, sítě technické infrastruktury v přímé dostupnosti.
Ze severozápadu je lokalita přimknutá k silnici II. třídy s označením II/634, území je dotčeno jejím
ochranným pásmem, dále pak ochrannými pásmy sítí el. komunikací společnosti CETIN,
ochranným pásmem vodovodního řadu, ochranným pásmem kanalizačního řadu, ochranným
pásmem plynovodního řadu, ochranným pásmem kabelového vedení VN a NN a ochranným
pásmem trafostanice. Ze západu do lokality zasahuje plocha poddolovaného území. Celá lokalita
je vymezena jako území s archeologickými nálezy III. kategorie.

d.1. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání dopravní infrastruktury,
veřejná prostranství
▪ Napojení území
Řešené území je obklopeno
v zástavbě rodinných domů
komunikace (ulice Svážná,
Komunikace jsou stávající, o
případně zelený pás).

dopravní infrastrukturou, jedná se o blok nezastavěného území
a objektů občanské vybavenosti. Na lokalitu navazují místní
Školní a Nová) a ze severozápadu silnice II. třídy (II/634).
uličním profilu 8,0 - 10,0 m (6,0 m jízdní pruhy, 2,0 m chodník,

Vstup pro automobilovou dopravu je umožněn do severní části lokality z ulice Nová, a to dvěma
vjezdy k objektům občanského vybavení, kde jsou navržena parkoviště určená především pro
potřeby klientů budoucích objektů. Pro zásobování objektu maloobchodního zařízení č. 2
(stavba občanského vybavení s předpokládaným využitím pro prodejnu potravin) je navržen
vjezd ze silnice II. třídy. U parkovacího stání je obsluha řešena komunikací s koncovou úvratí
pro osobní automobily. U parkovacích stáních v této části území je počítáno s šířkou 2,50 - 2,75
m stání. Šířka stání míst vyhrazených pro invalidy je 3,5 m, s rozšířením na 3,75 m u krajních
stání. Hloubka stání je 4,5 m/ 5,0 m s ohledem na jejich umístění.
Z jihu lokality z ulice Školní/Květinová je vymezen vjezd do území, který ústí do podzemního
parkoviště. Šířka je 6,0 m. Současně je zachován vjezd na parkoviště u základní školy.
▪ Řešení dopravy
Centrální část území s parkem Labyrint je s vyloučením automobilové dopravy, zde se
předpokládá povolení vjezdu výhradně jen vozidel údržby městské zeleně ev. zásobování.
Propojení severní a jižní části území je určeno pouze pro pěší a cyklisty. Komunikační kostra
propojující území stezkami pro pěší a cyklisty je dána místy vstupů do území z ulic Květinová,
Svážná a od severu z ulice Nová. Uprostřed Labyrintu je centrální pozemek pro umístění
pavilonu o průměru 17,0 m, tedy stavby, která vytvoří místo pro sdružování a relaxaci lidí, bude
srdcem a centrem celého Labyrintu. Z centrálního pavilonu vedou trasy o šíři 4,0 m
severozápadním směrem, kdy po překonání silnice II/634 bude území prostupné k hřbitovu.
Hlavní komunikační osa se od centrálního pavilonu rozdvojuje, severnější „Kostelní“ o šíři 4,0 m
vede k veřejnému prostranství u kostela sv. Víta. Jižní o šíři 4,0 m končí v prostoru objektu
občanského vybavení. Hlavní osy vedoucí Labyrintem mají za úkol zajistit dostatečnou
prostupnost severní části s jižní. Navazující spirálové trasy představují klidové relaxační zóny
určené k odpočinku s možností využití zelených ploch k piknikům a oddechu, hře.
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Proměnné šířky tras pro pěší a cyklisty jsou navrženy s ohledem na významnost tras a jejich
předpokládané využití. Kombinované využití v podobě společného pásu pro provoz cyklistů a
chodců je navrženo ve východním vnějším půloblouku a „centrální“ i „kostelní“ trase, která mají
parametry k obousměrnému provozu chodců a cyklistů. Ostatní trasy budou využívány
především pro chodce. Přesné definování rozvržení využití spolu s šířkovým uspořádáním bude
součástí navazující PD.
▪ Navrhované úpravy dopravního řešení v širších souvislostech
➢

Požadavky na zajištění rozhledů jak u křižovatek, tak i u samostatných sjezdů jsou v
lokalitách se stávající zástavbou pro rychlost 50km/h často nesplnitelná. I z tohoto
důvodu bylo zástupci města rozhodnuto, že by bylo vhodné lokalitu ohraničenou silnicí
II/634 a silnicí III/1468 vyznačit jako zónu s dopravním omezením, ve které by byla
maximální povolená rychlost 30km/h.

➢

Šířka vozovky Nové a Školní ulice je cca 6 m, šířka vozovky Svážné ulice je ve větší
části široká pouze 4,5m. S ohledem na to, že studie počítá se Svážnou ulicí jako
obousměrnou, bude muset být Svážná ulice rozšířena na 6,0m.

➢

Křižovatka silnice II/634 s Novou ulicí je rozlehlá a dopravně méně přehledná. Pěší
křížení v prostoru křižovatky je příliš dlouhé. Součástí dopravního řešení je zúžení
vozovky a zmenšení směrových oblouků předmětné křižovatky. Tím dojde i ke zkrácení
pěšího křížení Nové ulice.

➢

Přes silnici II/634 v prostoru u hřbitova je navrženo místo pro přecházení. Vozovka
silnice II/634 musí být v místě místa pro přecházení zúžena na maximálně 7,0m,
optimálně 6,5m.

▪ Cyklistická doprava, pěší propojení
Při jižní hraně řešeného území ÚS vede po místní komunikaci cyklotrasa č. 1107 RudolfovAdamov – Hůry – Libníč.
Parametry tras pro pěší a cyklisty
– pruhy pro pěší
- jeden pruh min. š. 0,75 m
- dva pruhy min. š. 2,0 m (2 x 0,75m + 0,5m odstup)
– jízdní pruh pro cyklisty
– jednosměrný provoz min. š. = 1,0 m
– oboustranný provoz min. š. = 2,0 m
(při obousměrné intenzitě vyšší než 120 cyklistů/h je min. š. 2,50m)
– společný pás pro provoz cyklistů a chodců
– obousměrný provoz min. š. = 4,0 m
Součástí zón bude v dalším stupni projektové dokumentace, specifikace konkrétního šířkového
uspořádání chodníků, tras pro pěší a cyklisty, řešení odstavných stání pro osobní automobily,
retardačních prvků (směrové vychýlení), prvků zeleně apod.
Dopravní kostra propojující území je dána místem napojení lokality na ulici Nová, tvoří spolu s
navrhovanou páteřní trasou procházející od severovýchodu přes střed Labyrintu k jihu a západu
hlavní komunikační osu ve tvaru „Y“.
Výškové řešení bude navrženo v dalším stupni dokumentace. Niveleta tras bude navržena
v přirozené poloze (s minimálním rozsahem násypových a zářezových těles); hodnoty
podélných sklonů se budou pohybovat v rozmezí 0.5 – 6,0 %. Budou splňovat podmínky pro
pohyb osob s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky MMR ČR č. 369/2001 Sb. Svahy
zemních těles bude navrženo vyrovnat na pozemcích přilehlých ke komunikaci (určených k
zástavbě). Budou upraveny v rámci hrubých terénních úprav těchto parcel (s tím, že hodnota
sklonu svahů nesmí překročit normový sklon 1 : 2.5 u násypů, respektive 1:2 u zářezů).
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Příčné sklony komunikací budou navrženy v hodnotě 2.0 % a to buď jako střechovité, případně
jednostranné.
Pro odvodnění dešťových vod budou v dalším stupni dokumentace navrženy uliční vpusti.
▪ Odstavení vozidel, doprava v klidu
Počty parkovacích stání jsou obecně stanoveny legislativou, požadované parametry musejí být
splněny.
V rámci dopravní infrastruktury jsou navrženy parkovací plochy orientačně pro 120 stání (45
stání v severní zóně, 41 stání v jižní zóně a 34 stání v podzemním parkovišti vedle nového
objektu občanského vybavení). Schéma možného parkovacího uspořádání je znázorněno
v grafické části, jedná se však o orientační náhled, který bude upřesněn dle nároků, velikosti a
účelu dané staveb v navazujících PD. Plochy budou sloužit zejména pro potřeby parkování aut
návštěvníků (zaměstnanců) objektů občanského vybavení.
Všechna parkoviště jsou řešena s kolmými parkovacími stáními. Základní šířka kolmých stání je
2,5m, krajní stání musí mít minimální šířku 2,75m. V souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. musí
být splněn počet vyhrazených stání pro osoby s omezenou schopností pohybu na každém
parkovišti. Šířka vyhrazených kolmých stání pro osoby s omezenou schopností pohybu je 3,5m.
Základní hloubka kolmých stání je 5,0m, pokud mají stání možnost přesahu vozidla přes
obrubníky, jsou stání navržena kratší s hloubkou 4,5m.
Sjezdy na parkovištím, jejichž kapacita je vyšší než 20 stání nebo souvisí s komerční činností
jsou dle ČSN brány jako dopravně významné sjezdy. Tyto sjezdy musí splňovat podmínky pro
rozhled podle ČSN 736102-ed.2. Sjezdy, které se nacházejí uvnitř plánované zóny s dopravním
omezením jsou posuzovány pro rychlost 30km/h. Rozhledové pole z půdorysného pohledu
vyhovují. Při zpracovávání dalších stupňů projektových dokumentací je nutno odstranit
překážky z rozhledů (např. stromy, keře, pilíře NN) nebo provést potřebné terénní úpravy.
Parkoviště jsou místa ležící mimo komunikaci a vjezdy do nich budou řešeny např.
chodníkovými přejezdy. V případě stejného povrchu vozovky parkoviště a vozovky komunikace
(asfalt vs. asfalt) bude v místě napojení parkoviště proveden dlážděný pruh šířky minimálně
1,0m, který bude zvýrazňovat místo ležící mimo komunikaci.
Návrh veřejného osvětlení bude obsahem samostatné části dokumentace. Sloupy veřejného
osvětlení nutno osadit ve vzdálenosti nejméně 0,50 m od hrany vozovky. Návrh veřejného
osvětlení musí respektovat požadavek dostatečného osvětlení míst začátků obytné zóny.
Odstupovou vzdálenost 0,50 m nutno respektovat při umísťování všech pevných překážek.
Návrh svislého dopravního značení bude předložen v dalším stupni dokumentace.
V dalším stupni dokumentace nutno upřesnit případnou ochranu případných stávajících
podzemních inženýrských sítí (a jejich ochranných pásem), případně podmínky jejich přeložení.
V místech křížení kabelových vedení budou osazeny rezervní chráničky podle požadavků
příslušných správců. Vytýčení inženýrských sítí musí zůstat během stavby neporušeno.
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d.2. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání technické infrastruktury
d.2.1. Vodohospodářské řešení
Navržená infrastruktura bude sloužit k zásobování lokality pitnou vodou, odvedení splaškových vod
a řešení likvidace dešťových vod. Trasování infrastruktury bude provedeno v přidruženém prostoru
a komunikační síti, prostorové uspořádání bude v souladu s ČSN 73 6005.
Podmínky pro zásobování pitnou vodou
• území města Rudolfov je zásobeno centrálně pitnou vodou, voda rozvedena vodovodem
pro veřejnou potřebu
• vodovod je ve správě ČEVAK a.s. České Budějovice
• zásobování pitnou vodou objektů pro občanskou vybavenost je možné ze stávajících
rozvodů, vodovodní řady vedou po obvodu řešené lokality, přesné místo napojení bude
projednáno s provozovatelem
• v ploše veřejného prostranství [7] pro pořádání venkovních setkání, soutěží a slavností
bude v rámci dalších stupňů PD navržena vodovodní přípojka využívaná pro potřeby
pořádaných akcí
• podrobnější řešení bude součástí navazující PD.
Podmínky pro odkanalizování území
• město Rudolfov má vybudovanou jednotnou i oddílnou kanalizační síť s odvedením vod do
kanalizačního sběrače a dále pak jsou splašky odváděny do kanalizačního systému města
České Budějovice s čištěním na městské ČOV
• po obvodu řešeného území je v místních komunikacích veden stávající kanalizační řad
• hlavními odpadními vodami jsou splaškové vody produkované v objektech občanské
vybavenosti
• pro odkanalizování území je navržen hlavní sběrač vedoucí ze severu k jihu se zaústěním
do stávajícího řadu
• podrobnější řešení bude součástí navazující PD.
Podmínky pro likvidaci dešťových vod
• u nových objektů musí být zajištěna likvidace srážkových vod vzniklých dopadem na
stavby a zpevněné plochy dle legislativy v platném znění, tj. přednostně zasakování nebo
zadržování srážkových vod na pozemcích jednotlivých investorů
• podrobnější řešení bude součástí navazující PD.
d.2.2. Zásobování elektrickou energií, rozvody NN
▪

Elektrifikace
V severní části řešeného území je umístěna stávající zděná trafostanice, ze které jsou vedeny
kabelové rozvody VN probíhající řešeným územím po severním i západním okraji území.
Z trafostanice jsou dále rozvedeny východním směrem kabely NN.

▪

Kabelové rozvody NN
Stávající kabelové rozvody NN jsou v severní části území, vycházejí ze stávající trafostanice a
směřují do ulice Nová.

Podmínky pro zásobování elektrickou energií
• v zájmovém území jsou situovány plochy pro umístění objektů občanské vybavenosti
• upřesnění způsobu napojení a prověření potřebnosti výstavby nové trafostanice bude
konzultováno se správcem sítě E.ON a provedeno na základě „Žádosti o připojení“
• v ploše veřejného prostranství [7] pro pořádání venkovních setkání, soutěží a slavností
bude v rámci dalších stupňů PD navržena elektro přípojka využívaná pro potřeby
pořádaných akcí
• podrobnější řešení bude součástí navazující PD, v rámci kterého bude posouzena i
kapacitní dostatečnost napojení nových objektů.
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d.2.3. Veřejné osvětlení
Stávající veřejné osvětlení je umístěno při stávajících komunikacích po obvodu řešeného území.
Trasování nového vedení bude navrženo v dalším stupni PD.

d.2.4. Zásobování plynem
Oblast města Rudolfov je plošně plynofikovaná, stávající plynovodní řady jsou vedeny
v komunikacích navazujících na řešené území. Kapacita je dostačující, upřesnění způsobu
napojení a místo napojení bude konzultování se správcem sítě E.ON.

d.2.5. Nakládání s odpady
V řešeném území se vzhledem k navrženému způsobu využití předpokládá vznik tuhého
komunálního odpadu. Nakládání s odpady bude řešeno ukládáním TKO do popelnic a centrálním
svozem na řízenou skládku. Zároveň město Rudolfov organizuje shromažďování tříděného
komunálního odpadu, místo pro umístění kontejnerů je v jižní části území. Likvidace odpadu se řídí
obecně závaznou legislativou a místními vyhláškami.
S ostatními odpady a nebezpečnými odpady se bude nakládat v souladu se zákonem o odpadech
v platném znění.

d.2.6. Slaboproudé rozvody
Severozápadní, severní, západní i jižní částí řešeného území prochází síť elektronických
komunikací – kabely komunikační sítě společnosti CETIN. Ochranné pásmo podzemního
komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Trasa kabelu si při realizaci
rozšíření nové komunikace přeložení k okraji navrhovaných pozemků tak, abych zásadně nebránila
realizaci stavebního záměru v území. Kabel je nutné nechat přesně vytýčit v terénu, v případě
kolize s řešením stavebních pozemků budou navrženy a realizovány příslušná opatření (věcná
břemena). Nové rozvody v rámci lokality nejsou navrhovány.
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e) Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou
zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně podmínek ochrany
navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu (stavební
čáry, stavební hranice, podlažnost, výška zástavby, objemy a tvary zástavby,
intenzita využití pozemků)
e.1. Podmínky plošné a prostorové regulace
Regulační prvky jsou graficky znázorněny v grafické části územní studie. Prostorové a objemové
regulativy pro zástavbu jsou v ÚS stanoveny při převzetí podmínek uvedených v kapitole f)
výrokové části ÚP, s ohledem na charakter zástavby jsou podrobněji specifikovány.
Pro územní studii jsou stanoveny tyto regulační prvky:
e.1.1. Parcelace pozemků
Nová parcelace v území není navrhována. Řešené území je v obecním vlastnictví a
reparcelace může být provedena po realizaci záměrů v území dle jejich budoucího využití.
Rozdělení bloku na pozemky pro výstavbu je znázorněno definovaným způsobem využití
pozemků. Stávající parcelace vychází z údajů Katastru nemovitostí (dále KN) z 05/2021 a
evidovaných pozemkových hranic.
e.1.2. Maximální zastavitelnost
Udává se v procentech jako poměr zastavěné plochy hlavními i doplňkovými stavebními
objekty vč. zpevněných ploch, parkovišť a komunikací k celkové výměře příslušného
pozemku či bloku pozemků se stejným způsobem využití. Do zastavěných ploch se
nezapočítávají malé vodní plochy (i bazény) do 20 m2.
U pozemků, které mají v kapitole b.2. v odstavci Podmínky prostorového uspořádání
definovanou regulaci „minimální podíl biologicky aktivních ploch“ je závazné dodržet
tento parametr, přičemž biologicky aktivní plocha se rozumí: trávník, přírodě blízké porosty,
izolační či rekreační zeleň apod.).
e.1.3. Výška zástavby
Reguluje se počtem nadzemních podlaží (NP) a maximální výškou římsy (u rovných střech
atiky) či výškou hřebene.
Udává maximální nepřekročitelnou výšku zástavby v počtu plných podlaží (hodnota udaná
římskou číslicí „I“).
V případě možného obytného podkroví je v grafické příloze vyznačeno matematické
znaménko +.
V případě možnosti podsklepení/podzemního podlaží v grafické příloze vyznačeno
matematické znaménko - .
Podkroví (I+) se mezi plná podlaží započítává v případě, když se jeho využitelná plocha (tj.
nad níž je světlá výška místnosti větší než 2,30 m) rovná více než 2/3 plochy pod ním ležícího
plného podlaží.
Nadstavba podkroví je přípustná maximálně do výšky 1,30 m nad úroveň stropu posledního
plného podlaží.
Maximální výška římsy (resp. atiky) hlavní stavby je označena indexem VŘ, maximální
výška hřebene hlavní stavby je označena písmenem VH - stanovují se v metrech (viz
grafická část) nad původní terén.
- úroveň podlahy (±0,0) 1. NP bude max. 0,9 m nad úrovní původního terénu
- původní terén - stanovuje se jako průměr výšek původního terénu ve vnějších rozích
navrhované stavby
Regulační opatření u jednotlivých pozemků jsou znázorněna ve výkresové části a v textové
části kapitole b.2. .
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e.1.4. Umístění staveb
Umístění staveb bude respektovat hranice zastavitelné plochy, jejíž definování vychází
z požadavků na vzájemné odstupy staveb uvedené ve vyhlášce 501/2006 Sb. v platném znění
o obecných požadavcích na využívání území. Zároveň bude umístění objektu respektovat
závaznou polohu uličního průčelí objektu dané stavební čárou.
Zastavitelná plocha pro stavební objekty je vymezena minimálními odstupy od hranic
stavebního pozemku definovanými vymezenou stavební čárou a stavební hranicí.
Stavební čára – hranice mezi pozemky a veřejným prostranstvím nebo veřejným
komunikačním prostorem, udává hranici plochy určené k zastavění a zároveň povinnou
polohu hlavního objemu objektu na pozemcích vůči vnějšímu okolí bloku.
Stavební čára je nepřekročitelná a je podkročitelná max. o 2,0 m směrem dovnitř
pozemku.
Stavební čára nemusí být zastavěna objektem po celé délce.
Stavební hranice – udává rozhraní mezi zastavitelnou a nezastavitelnou částí pozemku
- je nepřekročitelná pro hlavní stavby (tj. nesmí být překročena směrem ven),
- je podkročitelná pro hlavní i doplňkové stavby směrem dovnitř bez omezení,
- je překročitelná pro stavby doplňkové (tj. smí být překročena směrem ven)
- ve všech případech je nutno dodržet zákonem stanovené odstupy.
Stavby doplňkové – tvoří doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (např. přístřešky pro nádoby
komunálního odpadu, sklady zahradního nářadí apod.)
e.1.5. Objemy a tvary zástavby
V řešené lokalitě jsou stavební objekty uvažovány ve formě budov občanské vybavenosti
(víceúčelové objekt občanského vybavení, lékařský dům, maloobchodní zařízení, apod.).
Střecha: tvary střech objektů jsou přípustné rovné, šikmé, pultové, povolený
střechy je definovaný u jednotlivých pozemků ve výkresové části.

sklon
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f) Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území
f.1. Podmínky vyplývající z ÚP
Architektonické a urbanistické hodnoty nejsou řešením územní studie dotčeny. Stávající přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty v území jsou respektovány. Prostorové a objemové regulativy, včetně
max. zastavění jednotlivých pozemků, vycházejí z ÚP a v ÚS jsou upřesněny s ohledem na
charakter území.

f.2. Podmínky vyplývající z památkové ochrany území
Dotčené území lze označit podle zák. č. 20/1987 Sb. O Státní památkové péči v platném znění
jako území s archeologickými nálezy – typ 3 (ostatní území). To znamená, že při jednotlivých
stavebních aktivitách může dojít k porušení pozůstatků pravěkého, raně středověkého a
středověkého osídlení. Proto se ukládá jednotlivým investorům, aby v případě zástavby zajistili
provedení záchranného archeologického výzkumu některou z oprávněných institucí při samotných
stavebních pracích.
V území se nenachází žádné stavby, které by přispívaly k identitě města. V řešeném území nejsou
evidovány nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu.

g) Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí
Předmětná lokalita se nachází v centrální části města Rudolfov, obklopena je převážně
zastavěným územím.
Pro příznivé životní prostředí má velký význam údržba a rozvoj systému sídelní zeleně. Systém
sídelní zeleně města Rudolfova je vymezen jako stávající plochy zeleně veřejné a zeleně
soukromé. Návrh řešení ÚS vymezuje především plochy veřejných prostranství, jehož významnou
část představuje zeleň parková, dále pak veřejná a zpevněné plochy se zelení. Realizací záměrů
vznikne v místě současně zemědělsky obhospodařované plochy, která nepříznivě ovlivňuje okolní
prostředí zástavby rodinných domů zejména v době sklizně, nová čtvrť s centrálním parkem ve
tvaru labyrintu. Toto řešení přispěje k zlepšení příznivého životního prostředí, bude sloužit jako
zázemí pro odpočinek, rekreační aktivity a konání společenských akcí „pod širým nebem“ uvnitř
zastavěného území obce.
Pro udržení příznivého životního prostředí má velký vliv i ochrana ovzduší a s tím související
využívání obnovitelných zdrojů energie. Navrhované využití nebude mít negativní vliv na stav
ovzduší. Pro udržení příznivého životního prostředí má velký vliv i ochrana před nepříznivými vlivy
nadlimitního hluku, v grafické části je vyznačena hluková izofona ze silniční dopravy (II/634).

g.1. Řešení zeleně
Stav
Řešené území je vymezeno jako zastavitelná plocha, v současnosti využíváno pro zemědělství.
Jedná se o ornou půdu s pravidelným obhospodařováním, bez vzrostlé zeleně. V jižní části území
je pozemek pro rekreaci a sport s oploceným hřištěm a zpevněnou plochou využívanou pro veřejné
parkování.
Návrh
Návrh zeleně vychází z celkového architektonického návrhu členění řešeného území. Navržené
pozemky s využitím veřejné prostranství – zeleň všeobecná, veřejné prostranství – zeleň parková a
veřejné prostranství – zpevněné plochy se zelení budou tvořit polovinu (50%) způsobu využití. Tyto
plochy představují zázemí pro relaxaci obyvatel, přepokládají zřízení odpočinkových zón
s lavičkami, výsadbu zeleně, stromořadí a solitérů.
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g.2. Vyhodnocení odnětí ZPF
Vyhodnocení důsledků rozvoje řešeného území na zemědělském půdním fondu je provedeno
v rámci platného územního plánu. Lokalita se nachází na ve III. třídě ochrany zemědělského
půdního fondu dle údajů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Dle údajů KN jsou
všechny řešené pozemky evidovány jako druh pozemku orná půda (p.č. 25/1) a ostatní plocha.
Údaje o skutečných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
Žádné investice do půdy za zlepšení půdní úrodnosti zde navrženy nejsou. V území nedochází
k žádnému porušení areálů a staveb zemědělské prvovýroby ani zemědělských usedlostí.
Návrhem nedochází k porušení opatření k zajištění ekologické stability krajiny. V území nejsou
provedeny investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti.
Charakteristika odnímaných půd
Katastrální území

Zábor ZPF (ha)

Druh
pozemku
Orná půda

BPEJ

Třída ochr. ZPF

Rudolfov u Č. Budějovic
2,16
7.32.04
III.
Celkem
2,16 ha
Pozn.: Uvedené výměry jsou platné pro celou lokalitu a nezahrnují výměry ostatních ploch.

g.3. Vyhodnocení odnětí PUPFL
Řešením územní studie nedojde k odnětí PUPFL ani k dotčení vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

g.4. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho
technické zajištění
Dle ložiskové ochrany a poddolovaných území Geofondu České republiky do západní části
řešeném území zasahuje poddolované území „Rudolfov u Č. Budějovic“, těžená surovina
polymetalické rudy. Možné projevy v celém poddolovaném území jsou haldy, propadliny, otevřená
ústí.
Registr poddolovaných území představuje signální informaci upozorňující, že ve vymezených
lokalitách jsou evidována podzemní důlní dílna. Existence poddolovaného území obecně
neznamená zákaz stavební činnosti v dané lokalitě. Znamená pouze, že v dané lokalitě může v
některých úsecích ztížit podmínky pro zakládání staveb. V dalších fázích ÚPD bude každý investor
připravované projekty konzultovat s inženýrským geologem. V případě předpokládaného
intenzivního poddolování na konkrétních lokalitách bude muset provést inženýrsko-geologický
průzkum, případně postupovat při zpracování projektu podle normy ČSN 73 0039 "Navrhování
objektů na poddolovaném území", aby mohla být určena technická opatření nutná pro zakládání
staveb v těchto oblastech.
Chráněná ložisková území, ložiska a prognózní zdroje, dobývací prostory ani území náchylná
k sesuvům a území jiných geologických rizik se v území nevyskytují.

h) Podmínky pro ochranu veřejného zdraví
h.1. Požární ochrana a ochrana obyvatelstva
Nutno dodržet opatření k ochraně obyvatelstva v souladu s § 20 Vyhlášky č. 380/2002 Sb.,
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a v souladu s ÚP.
Při zpracování požárně bezpečnostního řešení bude vycházeno z požadavků Vyhlášky č. 246/2001
Sb. o požární prevenci a příslušných norem, především ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb
– nevýrobní objekty. Odstupy a příjezd k jednotlivým objektům bude předmětem projektové
dokumentace jednotlivých objektů a areálů. Požárně nebezpečný prostor jednotlivých domů
nebude zasahovat na cizí pozemky. Na vodovodních řadech budou umístěny nadzemní hydranty,
které budou sloužit k požárním a k provozním účelům. Přesný počet, dimenze a místa osazení
hydrantů bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace.
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h.2. Ochrana veřejného zdraví
Požadavky na kvalitu obytného prostředí a ochranu před hlukem v řešené lokalitě vychází ze
zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, v platném znění a o změně některých
souvisejících zákonů a zároveň nařízení vlády ČR č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací v platném znění, které stanovuje hodnoty hygienických limitů pro hluk ve
venkovním i vnitřním prostředí.
Řešené území ÚS je dotčeno ochranným pásem silnice II. třídy. V ochranném pásmu se
nenacházejí stávající objekty. Nové stavby pro občanské vybavení v ochranném pásmu silnice
musí splnit hygienické limity, případná protihluková opatření budou součástí dalšího stupně PD.

i) Podmínky pro vymezená ochranná pásma, limity území
Limity využití území v řešeném území vyplývají z:
Ochranných pásem sítí technické a dopravní infrastruktury; (rozsah a využití ochranných pásem
je stanoven příslušným zákonem nebo normou)
V daném území se jedná především o respektování následujících limitů využití území:
- ochranného pásma sítí elektronických komunikací (SEK) – kabelů společnosti CETIN
- území s archeologickými nálezy III. kategorie
- plocha poddolovaného území - velké
- ochranné pásmo silnice II. třídy
- ochranné pásmo vodovodního řadu
- ochranné pásmo kanalizačního řadu
- ochranné pásmo plynovodního řadu
- ochranné pásmo kabelového vedení el. energie
- ochranné pásmo trafostanice
- ochranných pásem ostatních sítí technické infrastruktury.

j) Podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické
stability
V řešeném území nejsou vymezeny skladebné prvky ÚSES.

k) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření
V řešeném území jsou vymezeny dle ÚP veřejně prospěšné stavby:
V.16.R.
plochy pro navrhované vodovodní řad
K.s.12.R. plochy pro navrhované kanalizační řady splaškové kanalizace
K.d.10.R. plochy pro navrhované kanalizační řad dešťové kanalizace a vyústní objekty
E.2.R.
plochy pro navrhované podzemní kabelové vedení VN 22 kV a distribuční trafostanice
V ÚS jsou pro tyto stavby vymezeny koridory. Nutnost realizace, rozsah a přesné trasování
vymezených VPS bude prověřena u správců sítí.
V řešeném území nejsou vymezena dle ÚP veřejně prospěšná opatření.
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l) Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení ÚS včetně vyhodnocení
souladu s ÚP
Urbanistická koncepce vychází z ÚP a skutečného stavu v řešeném území. Prověřením a
posouzením současného stavu v území a v souladu se zadáním jsou zastavitelné plochy z ÚP
OV.4.R/US, OV.5.R/US a VP.1.R./US rozčleněny dle způsobu využití na nové pozemky.
Řešení ÚS navrhuje uspořádání využití pozemků, prostorové a objemové regulativy pro
umísťování jednotlivých objektů s ohledem na urbanistické, technicko-inženýrské, dopravní,
funkční i provozní vazby na širší zájmové území.
Celková sumarizace ploch v řešeném území ÚS:
Způsob využití pozemků

Výměra

Občanské vybavení - zařízení zdravotnictví

0,065

ha

Občanské vybavení – zařízení maloobchodu

0,065

ha

Občanské vybavení – zařízení správy, administrativy a kultury

0,094

ha

Občanské vybavení – sportoviště

0,095

ha

Veřejné prostranství – zpevněné plochy se zelení

0,312

ha

Veřejné prostranství –zeleň všeobecná

0,146

ha

Veřejné prostranství –zeleň parková

0,709

ha

Plochy vodní

0,022

ha

Pozemní komunikace

0,160

ha

Parkovací stání

0,104

ha

Chodníky, trasy pro pěší a cyklisty

0,526

ha

Celkem

2,298

ha

Závěr:
Lokalita je řešena s důrazem na maximální využitelnost území při zachování hodnot řešené
lokality. V souladu s vizí ÚP navrhuje v prostoru Farské louky vybudování nového centra města
s občanským vybavením, klidovým územím určeným k relaxaci a plochou pro pořádání kulturních a
společenských akcí, které jsou významnou součástí života města. Tato lokalita je svým významem
jakýmsi ohniskem území Rudolfova, proto byla jejímu urbanistickému a architektonickému řešení
věnována zvýšená pozornost, a to i s ohledem na významnou pohledovou a architektonickou
dominantu kostela sv. Víta.
ÚS v souladu s ÚP splňuje následující:
- člení plochy na jednotlivé pozemky a stanovuje limity pro činnosti, děje a zařízení
v souladu s výrokovou částí ÚP a s ohledem na charakter území
- řeší dopravní napojení a dopravní obsluhu území včetně dopravy v klidu,
- řeší napojení na veřejnou technickou infrastrukturu,
- stanovuje podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb včetně podmínek
ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu a urbanistických
a architektonických hodnot (stanovuje stavební čáru a stavební hranici, podlažnost, výšku
zástavby, intenzitu využití pozemků apod.).
Brůha a Krampera, architekti spol. s r.o.
České Budějovice
září 2021
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PŘÍLOHA 1: Registrační list územní studie

Zdroj: https://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL2018.asp?RC_UPD=32006037
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PŘÍLOHA 2: Vyhodnocení veřejného projednání návrhu územní studie
Č.

Oslovený dotčený
orgán

Text stanoviska

1.

Krajská hygienická
stanice Jč. kraje,
Č. Budějovice

Uzemní studie „ Lokalita Z3-3, plochy: OV.4.R/US,
VP.1R/US, OV.5./US – Rudolfov“ – stanovisko
Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se
sídlem v Českých Budějovicích.

Vyřizuje: Ing.
Aubrechtová, tel.387
712 139

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem
v Českých Budějovicích vydává podle § 77 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) toto

2. 6. 2021

vyhodnocení

stanovisko
Uzemní studií „ Lokalita Z3-3, plochy: OV.4.R/US,
VP.1R/US, OV.5./US – Rudolfov“, předloženou
orgánu ochrany veřejného zdraví dne 25.5.2021
žadatelem Městským úřadem Rudolfov, Ke Strážnici
760/1, 373 71 Rudolfov

souhlas

s e s o u h l a s í.
Odůvodnění:
Pořizovatel územní studie: Městský úřad Rudolfov, Ke
Strážnici 760/1, 373 71 Rudolfov
Zpracovatel ÚS: Brůha a Krampera, architekti,
spol.s r.o., Vodní 12/42, 370 06 Č.Budějovice, 05/2021
Návrh územní studie „ Lokalita Z3-3, plochy:
OV.4.R/US, VP.1R/US, OV.5./US – Rudolfov“ (dále jen
územní studie), je řešen v souladu s platnou územně
plánovací dokumentací Města Rudolfov. V souladu s vizí
ÚP navrhuje v prostoru Farské louky v centrální části
města Rudolfov vybudování nového centra města
s občanským vybavením, klidovým územím určeným
k relaxaci a plochou pro pořádání kulturních a
společenských akcí.
Řešené území o výměře 2,3 ha je obklopeno dopravní
infrastrukturou, jedná se o blok nezastavěného území
v zástavbě rodinných domů a občanské vybavenosti. Na
lokalitu navazují místní komunikace (ulice Svážná,
Školní a Nová) a ze severozápadu silnice II. třídy
(II/634).
V ÚP je území řešené územní studií vymezeno jako
zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití
„plochy občanského vybavení“ (index OV.4.R/US,
OV.5./US) a „plochy veřejného prostranství“ (index
VP.1R/US).
Dominantním prvkem lokality je navržené veřejné
prostranství tvořené parkem Labyrint. Plochy parkové
zeleně propojují příčné i kruhové stezky pro děti a
cyklisty. Uprostřed parku je umístěn centrální pavilon –
altán, jehož součástí je denní kavárna a veřejné toalety.
V zóně u Nové ulice je vymezen prostor pro umístění
lékařského domu a maloobchodu. U obou záměrů jsou
navržena parkoviště. V lokalitě je dále navržen objekt
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Č.

Oslovený dotčený
orgán

Text stanoviska

vyhodnocení

multifunkčního charakteru s venkovním amfiteátrem,
plocha pro pozemní parkoviště s vjezdem z ulice Školní
(kapacita 34 stání). Na střeše parkoviště je pozemek
sportoviště. Pro pořádání slavností a veřejných akcí jsou
v území mezi krytým parkovištěm, parkem a silnicí II.
třídy vymezeny pozemky veřejných prostranství –
zpevněné plochy se zelení. Při ulici Svážná je vymezena
další zpevněná plocha, která bude využívána i pro
parkování.
V rámci řešeného území jsou stanoveny podmínky pro
vymezení a využití pozemků, pro plošné a prostorové
uspořádání staveb a veřejné infrastruktury.
V lokalitě se počítá s prodloužením stávajícího
plynovodu, vodovodního a kanalizačního řadu. U nových
objektů musí být zajištěna likvidace dešťových vod
přednostně vsakováním nebo zadržováním na
pozemcích jednotlivých investorů.
Hranice řešeného území včetně podmínek prostorového
uspořádáním jsou uvedeny v textové část i vyznačeny
v grafické části předmětné ÚS.

2.

Hasičský záchranný
sbor Jihočeského
kraje, České
Budějovice

nezasláno

3.

Magistrát města
České Budějovice,
Odbor územ.
plánování a
architektury, nám.
Přemysla Otakara II.,
č. 1,2, 370 92 České
Budějovice

Vyjádření z hlediska územního plánování k územní
studii Farská Louka v Rudolfově

Vyřizuje:
Ing.Veronika Čiperová
Tel. 386 803 013

4. 6. 2021

nevyhodnoceno

Odbor územního plánování Magistrátu města České
Budějovice (dále jen „OÚP“) obdržel dne 26.5. 2021 Vaši
žádost o poskytnutí stanoviska či připomínky k nově
souhlas
pořizované územní studii Farská louka v Rudolfově.
Daná plocha řešená územní studií je dle územního plánu
Rudolfov v platném znění součástí plochy veřejných
prostranství (VP) a součástí plochy občanského
vybavení. Zároveň se v této ploše nachází urbanistické
těžiště území. Z hlediska územního plánování
sdělujeme, že pořizovaná územní studie je v souladu
s platným územním plánem Rudolfov.

4.

Magistrát města
České Budějovice,
Odbor ochrany
životního prostředí,
nám. Přemysla
Otakara II., č. 1,2, 370
92 České Budějovice

nezasláno

5.

Magistrát města Č.
Bu., Odbor DOSH,
České Budějovice

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a
souhlas
silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný
silniční správní orgán podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona
č. 14/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, dále dle § 11 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a obecní úřad obce s rozšířenou

1. 4. 2021
1.

nevyhodnoceno
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Č.

Oslovený dotčený
orgán

Text stanoviska

vyhodnocení

působností podle § 124 odst.6 zákona č. 361/2000 Sb. o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách
zákonů ve věcech silnic, místních komunikacích a
veřejně přístupných účelových komunikací, obdržel dne
15.3. 2021 od žadatele, kterým je ROADPROJEKT
s.r.o., Bc. Josef Maroušek, IČO 06633668, se sídlem
Čechova 1467/59a, České Budějovice 6, 370 01 České
Budějovice 1, žádost o vyjádření ke stavbě Prodejna
COOP Rudolfov na pozemku parc. č. 25/1
v katastrálním území Rudolfov u Českých Budějovic.
Odbor dopravy silničního hospodářství Magistrátu
města České Budějovice jako věcně a místně příslušný
správní orgán s výše uvedeným návrhem ve fázi studie
souhlasí bez připomínek.
6.

EG.D.a.s. Lidická
nezasláno
1873/36 602 00 Brno
– Správa sítě plynu

nevyhodnoceno

7.

EG.D.a.s. Lidická
nezasláno
1873/36 602 00 Brno
– Správa sítě elekt.

nevyhodnoceno

8.

Čevak a.s., Severní
8/2264, 370 01
Č.Budějovice

nezasláno

nevyhodnoceno

9.

Policie ČR, Okresní
ředitelství, Pražská 5,
371 05 Č.Budějovice

nezasláno

nevyhodnoceno

10. Policie ČR, Správa
Jč.kraje,
dopravní inspektorát
Plavská 2, 371 05
Č.Bu.
vyřizuje.
Por.Bc.P.Valda
tel. 974 226 572
email:cb.di @pcr.cz
7. 6. 2021

Územní studie Farská louka v Rudolfově – sdělení
Po prostudování technické a projektové dokumentace
„Územní studie Farská louka v Rudolfově“, Vám
Dopravní inspektorát Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Jihočeského kraje Územní odbor
České Budějovice, sděluje.
Dopravní inspektorát upozorňuje, že návrh předmětných
pozemních komunikací zajišťují dopravní obslužnost
zájmové lokality musí být řešen v souladu s požadavky
dotčených zákonných a technických norem. Zajištění
dopravní obslužnosti předmětných lokalit musí být řešen
v širších vztazích zejména s ohledem na stávající
komunikační síť a bezpečných tras pro pěší. Dopravní
inspektorát zvlášť upozorňuje na změnu dopravních
režimů (chodník, stezka pro cyklisty, stezka pro chodce
a cyklisty společná) – řešit v souladu s požadavky
vyhlášky č. 294/2015 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb.
Místa pro přecházení se obvykle zřizují v prostoru
křižovatek. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu v tomto případě zejména chodců, dopravní
inspektorát doporučuje převedení chodců řešit přes
stávající přechod pro chodce (zabezpečený SSZ)
v křižovatce sil. č. II/634 s MK ul. Školní.

Bude řešeno
v dalším stupni
dokumentaci
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Územní studie "lokalita Z3-3, plochy: OV.4.R/US, VP.1.R/US, OV.5.R/US - Rudolfov"
č. zakázky: 21-029.1
datum: 09/2021

Veřejné projednání územní studie Farská louka se konalo dne 12. 7. 2021 při zasedání ZM Rudolfov.
Zastupitelstvo města přijelo usnesení č. 12/2021:
1. bere na vědomí ÚS Farská louka
2. souhlasí s jejím dalším využitím jako neopomenutelného podkladu ve smyslu stavebního
zákona
3. doporučuje dopracovat ÚS dle výsledku projednání
4. schvaluje - parkový prostor brát jako námět na park a před jeho realizací nechat zpracovat
podrobné řešení a jeho vybavení (dostatečný prostor pro kulturní aktivity, prostory pro hraní
dětí a sportovní aktivity)
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