
 

 

 

 

Jednání, které nelze nazvat „hájení zájmů občanů“, ale naopak, spíše jako projev neznalosti 

jak dokumentů města, tak i procesů, na kterých je postavena samospráva. Tím  dochází 

k matení veřejnosti.  

V úvodních šedých blocích jsou citovány proklamace či věty z Petice.   

  
 
 
 
komentář:   
zastavitelná plocha lokality „třeboňská“ je  dle platného ÚP = 22 ha (220.000 m2) 
pro porovnání: 
 plocha zastavěná (od Madety–Agrozet- po Agrolu ) = 22 ha (zákres v mapě) 
 plocha zastavěná sídlištěm Hvězdárna a RD = 22 ha (zákres v mapě)  
 

plocha Kauflandu včetně přístupové komunikace a parkoviště = 1,6 ha (16.000 m2)  

vlastní zastavěná plocha budovou Kauflandu = 4.300 m2, tj. 0,43 ha  

 

 
 

Kaufland je v bloku:  ALBERT – KAUFLAND - PLAVECKÝ BAZÉN A AQUAPARK - FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ, přičemž celý 

tento blok má plochu 7,25 ha, tj. 1/3 celého zastavitelného území lokality „třeboňská“..  
 

V představené situaci je budova s využitím obdobného sortimentu jako Kaufland o zast. ploše 5.600 

m2, tj. o 1.300 m2 větší než Kaufland u bazénu, nikoli 10x !! 

 

 

 

 

 

 

„Většina z nás se v posledních třech dnech dozvěděla o téměř hotové záležitosti s 
novým Obchodním centrem naproti Penny o velikosti deseti Kauflandů.“ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komentář : 
Územní plán neupravuje plochu „třeboňská“ ani jedním z pojmů. Pojem „průmyslová zóna“ v této 

lokalitě snad vznikl v médiích či sociálních sítích či v rámci zjednodušení v hovorové komunikaci.  

Lokalita „třeboňská“ je definována územním plánem jako „plochy smíšené výrobní“ (VS) 

s přípustným využitím pro : stavby a zařízení smíšeného charakteru – zejména výroby, skladování – 

pozemky občanského vybavení – komerčních zařízení (obchodní) – pozemky související dopravní a 

technické infrastruktury – pozemky sídelní zeleně. (citace z ÚP)  

Celková plocha lokality „třeboňská“ je cca 22 ha“, tj. 3x větší než zastavěný blok  „Albert -  Kaufland - 

plavecký bazén a aqvapark -  fotbalové hřiště, včetně parkovacích ploch. 
 

Pro ilustraci jsou v mapě zakresleny tři bloky, přibližně stejné velikosti 22 ha.  

Zleva je to celé sídl. Hvězdárna včetně rodinných domků. Vpravo je to blok od Madety včetně po 

Agrolu včetně.  
 

V médiích publikované situaci jsou v rámci zastavitelných pozemků zakresleny tři objekty, jejichž 

zákres je zanesen do této mapy.   
 

Nikdy nebyly zastavitelné plochy lokality „třeboňská“ určeny úzce jen pro průmyslovou zónu (VP) či 

výrobní zemědělskou (Vz)  
 

Naopak, od prvopočátku, tj. od r. 1998 byly tyto plochy definovány územním plánem s určením pro 

„NERUŠÍCÍ ZAŘÍZENÍ PODNIKATELSKÉ SFÉRY“, později „smíšené“.   

 

 
 

 
 

užívají se matoucí pojmy „průmyslová zóna“ nebo  „obchodní zóna“. Stejně tak je  

používán matoucí výraz „obchvat“ pro možnou vnitřní komunikaci na Jakubu v jejích 

tech. dimenzích a bohužel se tak vyvolává fikce faktického obchvatu.     

1)  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
komentář: 

Pro výslovně průmyslovou zónu má město územním plánem určené plochy po levé straně Jaro-

šovské ul. a to o výměře rovněž cca 20 ha. Taková informace je veřejně přístupná každému občanu i 

zastupiteli města a jsou to plochy Z479,Z78, Z334, Z463, Z480, Z337,Z249 a další s regulativem 

funkčního využití - průmyslové.     
 

Obecně je využití pozemků  odvislé prvotně od určení funkčního využití  územním plánem a poté od 

schopnosti  a vůle investovat v J. Hradci do výkupů pozemků, do projektové dokumentace, do 

inženýrských sítí a do kvalifikované pracovní síly pro realizaci svých záměrů.  

Jediný regulativ, který má město v rukou je územní plán s regulativy funkčního využití jednotlivých 

lokalit event. i regulační plán, je-li zpracován.  

Vůči vlastníkům pozemků nemá město žádný mocenský nástroj k určení komu a za jakým účelem má 

majitel své pozemky prodat.   

 

 

 
 
 
komentář:  
vedení města (tedy starosta a místostarostové), ani samospráva není konzultantem či poradcem 

žádného investičního záměru kteréhokoli investora.  
 

Investor je vázán parametry územního plánu, tedy regulativy funkčního využití. Prvotní informaci pro 

každého investora, resp. pro vlastníky pozemků je, že ke každému záměru je potřeba kontaktovat 

příslušný stavební úřad (tedy státní správu), který je kompetentní podat podrobné informace o 

využití území v souladu s platným územním plánem.  
 

Řízení o vydání územního rozhodnutí bude vedeno u „stavebního úřadu“, tedy státní správou a to 

nikoli o obsahu záměru, ale o tom, zda záměr naplňuje podmínky dané závazným dokumentem 

města (územním plánem)  pro vydání územního rozhodnutí.  Regulativ územního plánu omezuje 

využití  území pro určitou funkci, činnost v daném území prostorové uspořádání, odstupy, apod. 

Mimo jiné, je několik dalších lokalit ve městě s funkčním určením VS-plochy výrobní smíšení, tedy 

shodně jako určení pro lokalitu „třeboňská“. Jsou to lokality Z348,Z356,Z354,Z4,Z6,Z249 a další. 

 

 

J. Hradec potřebuje průmyslovou zónu. Zónu 4.0, tedy s velkou přidanou hodnotou. V 

těch místech bych místo vysavače na peníze viděl něco, co ty peníze přináší. Větší 

množství menších firemních inkubátorů, filiálky a větší přidanou hodnotou a tudíž 

vyššími mzdami, nanovlákna, IT, vývojářské firmy, callcentrum, IT support, atp.   

Žádáme od vedení města (i od investora)  vyčerpávající informace o připravovaném 
záměru.  

 



 

 

komentář:  
Historické centrum města zůstane navždy centrem města, bez ohledu na to, bude-li celá lokalita 

„třeboňská“ v budoucnu v celém rozsahu zaplněna. 

Zůstane centrem i za předpokladu využití celá lokality „jarošovská“ – pravá strana  o vým cca 65 ha či 

levá strana o vým. cca 20 ha či dalších lokalit.  
 

Rozrůstání  měst a obcí do volné krajiny je stejně staré jako usidlování lidí a výstavba sídlišť. Všechna 

úspěšná centra postupně kapacitně naplnila plochu svých vnitřních hradeb a začala expandovat do 

svého nejbližšího okolí.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místo dlouhodobější diskuse všech zainteresovaných stran a hlavně občanů se tady to centrum 

v nově odhalené podobě prostě „vyskytlo“ a všichni na něj koukáme s otevřenou pusou. Teprve 

nyní dovozujeme, co to bude znamenat.  

Toto není o investorovi, ten se chová dle stanovených regulí a daných postupů.  Toto jde čistě za 

radními na městě, kteří pro nás město řídí a spravují tak, aby se nám v něm žilo co nejlépe.  
 

Osobně si představuji, že se takovéto projekty, které na desetiletí změní život ve městě, budou 

předem diskutovat a projednávat. Jinak bude každý z nás trnout, jestli nám vedení města nedá 

přes noc někde pořádně za uši jen proto, že je to pro někoho výhodné. 

Rozhodněme se, kde chceme mít centrum města!  

 



 
 
 
komentář:  
Strategie rozvoje města je  proces, vznikající v komunikaci se všemi aktéry, s občany, v široké veřejné 
diskusi. To je podstata a standard komunální politiky.   
Územní plán nevzniká živelně, jeho zpracování je dlouhodobý proces, kdokoli může podat své 

podněty, ať občané, tak i zastupitelé.    

Využití pozemků v lokalitě „třeboňská“, bylo prvotně zakotveno do územního plánu již před r. 1998  

pro „Nerušící zařízení podnikatelské sféry“. Od té doby uplynulo 22 let. V této době, těch 22 let 

nebyly vzneseny v průběhu projednávání ÚP i posledně v 2017-19 projednávání změn, vážné výhrady 

ani požadováno zpracování regulačního plánu pro dané území.  

Od roku 1998 byl územní plán min. 22x aktualizován a ani v jedné aktualizaci nevznikl jiný názor. 

Nevznikl ani v posledním období pro podávání pozměňujících návrhů (tj. 2017-2019)- 

https://bit.ly/2KrES3p. 

Od nikoho z občanů, ani od zastupitelů, ani petentů nevzešel ani návrh ke zpracování zastavovací 

studie, ani k úpravě lokality regulačním plánem, prostě 22 let mrtvo.  

V období 22 let proběhly též 6x volby do zastupitelstva. Dvacetdva let. Jedna generace. Není snad po 

22 letech názor těch, kteří jej v letech 1996-1998 projednávali, dostatečně stvrzen? Navíc jsou-li 

územním plánem dány jiné plochy výlučně pro průmyslové využití.  

V posledních letech se několikrát projednávalo zřízení kruhového objezdu, psalo se o tom, …a nic, 

ani štěk.  Nyní jeden novinový článek spustil lavinu. Desítky podnětů. Proč nikdo nepodal v průběhu 

minulých 22 let pozměňující, upřesňující návrh, návrh na zakotvení podmiňující zastavovací studie?  

Tím vůbec neobhajuji tento konkrétní návrh využití, jeho pojetí, atd. Naopak bych si dovedl 

představit i to, že by zde majitel pozemků jako skrytý filantrop na plochách (VS) založil park, aby 

obyvatelé ze sídlišť měli kde venčit své hafany.  

A radní? Rada je výkonným orgánem města (samosprávy). Zastupitelé schvalují územní plán (viz 

výše), ale další řízení a vůbec jeho iniciace investorem jde zcela mimo samosprávu, přímo vůči státní 

správě v zájmu vydání územního řízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2KrES3p?fbclid=IwAR2k-N91IYKCNAGwZEMyaYlWzQPwKrQyvUHYcxXE-GZl9t7PCsSV91D-7OQ


 

 

Domněnka o pochybení radních (Rady)  je zcela lichá, vyplývá z ní naopak neznalost jednoho 

ze základních dokumentů města a taktéž neznalost zákona o obcích. Slušela by se omluva 

veřejnosti jakož  i všem dalším petentům.  

Není znám podnět v duchu „petice“ kterémukoli  orgánu – výbor pro územní plán či výbor pro rozvoj 

města, kterým by  Zastupitelstvo a dále Rada zabývala.   
 

Naopak  právě nyní jsou v nabídce pozemky v lokalitě ryze průmyslové zóny (VP)  – Jarošovská (levá 

strana) dle územního plánu, otevírá se tím možnost každému k jejich odkoupení , vykoupení dalších, 

k přípravě vize, atd.  či iniciace možných investorů kýmkoli z petentů. Ale to je běh na dlouhou trať. 
 

Otevírá se tím prostor pro diskusi o tom jak realizovat vize o průmyslu 4.0, firemních inkubátorech, 

různých filiálkách s větší přidanou hodnotou, nanovlákna, IT, vývojářské firmy, callcentrum, IT 

support, a snad i kosmický průmysl .  

  
 

Pamatuji počátky Technologického centra v Písku, složitosti a shodou náhod jsem se s jedním 

z hlavních aktérů, kterého jsem asi před 15 lety přivedl ke golfu,  potkal v sobotu na hřišti,  tak jsme 

v tématu zůstali chvíli ponořeni.   
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