návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 6 územního plánu Hrdějovice
dle § 52 stavebního zákona

1.

podatel
námitka
námitky
Správa železniční připomínka:
dopravní cesty, Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury podáváme
státní organizace
následující námitku: V lokalitě č. 4 nebyly respektovány naše
připomínky z vyjádření ze dne 5. 9. 2016 ke společnému jednání.
Lokalita zasahuje do prostoru koridorů a ploch pro záměry veřejné
dopravní infrastruktury Železnice Plzeň – České Budějovice –
D14/1 úsek České Budějovice – Zliv a IV. tranzitního železničního
koridoru – D3/4 Ševětín – České Budějovice. V současnosti je
zpracovávaná studie proveditelnosti Modernizace trati České
Budějovice - Plzeň. Pro tuto stavbu je v platném ÚP Hrdějovice
vymezena veřejně prospěšná stavba DI-D14/1, která by v prostoru
lokality 4 měla být dostačující. Rozsah DI-D14/1 požadujeme
zachovat. Pro stavbu Modernizace trati Nemanice I - Ševětín (IV.
tranzitní, železniční koridor) je zpracována přípravná dokumentace.
Do prostoru lokality 4 zasahuje tato stavba trvalým záborem a
dočasným záborem pro zařízení staveniště - viz příloha. Se změnou
v lokalitě 4 souhlasíme za předpokladu, že na předmětných
pozemcích nebude zřízena žádná trvalá stavba do doby realizace
železniční stavby.
Dále požadujeme v prostoru lokality 4 a jejího okolí rozšířit
plochu stávající veřejně prospěšné stavby DI-IV.TŽK tak, aby
odpovídala záborům vymezeným zpracovanou přípravnou
dokumentací - viz. příloha (rozšířit na pozemky parc. č. 178/1,
178/2, 178/3, část 178/4, část 178/5, 178/6, 178/7, 178/8 a 178/9,
k.ú. Hrdějovice).
celé znění námitky je součástí spisu

rozhodnutí o námitce včetně odůvodnění
námitce se nevyhovuje – V návaznosti na vypořádání
připomínky uplatněné ke společnému jednání byl ve verzi
k veřejnému projednání rozsah zastavitelné plochy Z31
v grafické části upraven tak, aby bylo možné v koridoru
realizovat stavební záměr „Modernizace trati Nemanice I –
Ševětín“. Koridory pro umístění dopravních staveb tak
nejsou ve změně č. 6 v lokalitě 4 měněny a jsou tudíž shodné
s koridory v platné územně plánovací dokumentaci. Plocha
pro rozvoj výroby a skladování je vymezena v proluce mezi
dvěma koridory dopravní infrastruktury. Tento prostor je ve
stávajícím územním plánu zahrnut do ploch zemědělských,
které nebyly v minulosti rozporovány. Stejně tak nebyl
rozsah koridorů rozporován dotčenými orgány ani jinými
organizacemi při pořizování platné územně plánovací
dokumentace. Pokud by z podrobnější dokumentace
vyplývaly požadavky na změnu územního plánu, resp.
změnu vymezení koridorů, doporučujeme postupovat
v souladu se stavebním zákonem a v nejbližší době podat
návrh na pořízení změny územního plánu. K dnešnímu dni
není žádný takovýto návrh evidován. V neposlední řadě
připomínáme, že značná část lokality 4 je v ochranném
pásmu dráhy, což je nutno zohlednit a řešit v navazujících
řízeních.

návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 6 územního plánu Hrdějovice
dle § 50 stavebního zákona
podatel
připomínky
1. Obec Hrdějovice

připomínka

vyhodnocení připomínky

obec požaduje:
Zpřesnit naformulování dopravního propojení pro pěší a
cyklisty ze sídla Hrdějovice podél silnice III. třídy na
stávající cyklostezku Borek - České Budějovice.
Dopravní napojení zastavitelných ploch Z13, Z25 a Z26
řešit jediným sjezdem na stávající kruhovou křižovatku
(v územním plánu označenou jako zastavitelná plocha
DI-1).
Zastavitelné plochy Z13, Z25 a Z26 požadujeme
podmínit zpracováním územní studie.

připomínce se vyhovuje – V kapitole c) a d) výrokové části
územního plánu bylo specifikováno pěší a cyklistické
propojení sídel Hrdějovice – Borek – České Budějovice. Jižně
od silnice III/10576 je nutné v budoucnu zajistit vybudování
spojené stezky pro pěší a cyklisty z Hrdějovic do Borku,
napojující se na stávající cyklostezku Borek – České
Budějovice.
Do kapitoly d) výrokové části územního plánu byla doplněna
podmínka dopravního napojení zastavitelných ploch Z13, Z25
a Z26.
Zastavitelná plocha Z13 již je ve stávajícím platném územním
plánu podmíněna zpracováním územní studie. Proto, aby bylo
v lokalitě jižně pod Makrem prověřeno dopravní napojení
rozvojových ploch na stávající dopravní skelet, byla do
územního plánu doplněna totožná podmínka pořízení územní
studie pro plochy Z25 a Z26.

celé znění připomínky je součástí spisu

2. Správa železniční připomínka:
dopravní
cesty, V nově vymezených rozvojových či přestavbových
státní organizace
lokalitách (2, 3, 6) v ochranném pásmu dráhy
požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního
využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že
v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v
chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a
venkovních prostorech.
Lokalita 4 zasahuje do prostoru koridorů a ploch pro
záměry veřejné dopravní infrastruktury Železnice Plzeň České Budějovice - D14/1 úsek České Budějovice - Zliv
a IV. tranzitní železniční koridor - D3/4 Ševětín - České
Budějovice. V současnosti je zpracovávaná studie

připomínce se nevyhovuje - Podmínka týkající se splnění
hygienických limitů plyne z platných právních předpisů a
nebude zařazena do výrokové části změny územního plánu.
V kap. j)6 tohoto odůvodnění je upozorněno na nutnost
dodržení hygienických limitů při povolování stavebních
záměrů.

připomínce se částečně vyhovuje - Rozsah zastavitelné
plochy Z31 byl v grafické části upraven tak, aby bylo možné
v koridoru realizovat stavební záměr „Modernizace trati
Nemanice I – Ševětín“. Koridory pro umístění dopravních
staveb nejsou ve změně č. 6 měněny a jsou tudíž shodné s

-

proveditelnosti Modernizace trati České Budějovice Plzeň. Pro tuto stavbu je platném ÚP Hrdějovice
vymezena veřejně prospěšná stavba DI-D14/1, která by v
prostoru lokality 4 měla být dostačující. Rozsah DID14/1 požadujeme zachovat. Pro, stavba Modernizace
trati Nemanice I - Ševětín (IV. tranzitní, železniční
koridor) je zpracována přípravná dokumentace. Do
prostoru lokality 4 zasahuje tato stavba trvalým záborem
a dočasným záborem pro zařízení staveniště - viz příloha
(trvalý zábor je hnědá barva, dočasný zábor je zelená
barva). Se změnou v lokalitě 4 souhlasíme za
předpokladu, že na předmětných pozemcích nebude
zřízena žádná trvalá stavba do doby realizace železniční
stavby.
Dále požadujeme v ÚP Hrdějovice rozšířit plochu
stávající veřejně prospěšné stavby DI-IV.TŽK tak, aby
odpovídala
záborům
vymezeným
zpracovanou
přípravnou dokumentací - viz. příloha (rozšířit na
pozemky pare. č. 178/1, 178/2, 178/3, část 178/4, část
178/5, 178/6, 178/7, 178/8 a 178/9, k.ú. Hrdějovice).

koridory v platné územně plánovací dokumentaci. V části
netýkající se koridorů vymezených v platné územně
plánovací dokumentaci se připomínce nevyhovuje. Plocha
pro rozvoj výroby a skladování je tak vymezena v proluce
mezi dvěma koridory dopravní infrastruktury. Tento prostor je
ve stávajícím územním plánu zahrnut do ploch zemědělských,
které nebyly v minulosti rozporovány. Stejně tak nebyl rozsah
koridorů rozporován dotčenými orgány ani jinými
organizacemi při pořizování platné územně plánovací
dokumentace. Pokud by bylo nutno zajistit další plochy
související s výstavbou je nutno postupovat dle textu níže.
V neposlední řadě připomínáme, že značná část lokality 4 je
v ochranném pásmu dráhy, což je nutno zohlednit a řešit
v navazujících řízeních.
připomínce se nevyhovuje - Pokud by z projektové
dokumentace pro územní řízení vyplývaly požadavky na
změnu územního plánu, doporučujeme postupovat v souladu
se stavebním zákonem a v nejbližší době podat návrh na
pořízení změny územního plánu. K dnešnímu dni není žádný
takovýto návrh evidován.

celé znění připomínky je součástí spisu

K návrhu změny č. 6 územního plánu Hrdějovice nebyly v zákonné lhůtě uplatněny žádné připomínky dle § 52 stavebního
zákona.

