
Odesílatel: Renata Jandová <rjandova@mupt.cz>

Komu: 'Bc. Andrea Tajanovská, DiS' <0212anta@seznam.cz>, 'Ing. Jan Bauer' <bauer@nettel.cz>, 'Ing. Jan Toncar' 

<toncar.lz5@lesycr.cz>, 'Ing. Robert Zeman' <robert.zeman@mupt.cz>, 'Ing. Vladimír Lang' <vladimir.lang@cuzk.cz>, ... více

Datum: 06/17/2014 09:58 dop. 

Předmět: FW: Střelnice - informace zastupitelům města

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

na základě zadání místostarosty města, Ing. Bc. Roberta Zemana, Vás v návaznosti na zasedání 
zastupitelstva města dne 9.6.2014 ve stručnosti informuji o dosavadním průběhu řešení 
problematiky hlučnosti střelnice v Prachaticích.

Ke dni 17.6.2014 se v rámci MěÚ Prachatice v této věci uskutečnilo celkem 22 pracovních 
jednání:

25.1.2012 - první jednání ve věci řešení hlučnosti střelnice s vlastníkem střelnice a zástupci 
Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Potvrzení nutnosti a ochoty problematiku řešit.

Jednání zaměřená na řešení odhlučnění stávající střelnice:
17.2.2012
29.3.2012
11.4. 2012
20.4. 2012 – už odklon od odhlučnění stávající střelnice, počátek řešení přemístění střelnice

Jednání zaměřená na přemístění střelnice na Libínské Sedlo:
11.5.2012
1.6. 2012 – se zástupci osadního výboru Libínské Sedlo, Perlovice, Volovice

Jednání zaměřená na přemístění střelnice k Feferským rybníčkům:
22.6.2012
13.8.2012
24.8.2012
31.8.2012
14.9.2012

24.9.2012 – přijetí usnesení ZM č. 331/2012 (schválení zapracování plochy pro přemístění 
střelnice na části pozemkové parcely KN č. 970/3 v k.ú. Prachatice do návrhu pořizovaného ÚP)
5.11.2012 – přijetí usnesení ZM č. 340/2012 (schválení odkoupení stávající střelnice městem a 
prodej pozemku pro stavbu nové střelnice u Feferských rybníčků)

13.3.2013

16.12.2013 – přijetí usnesení ZM č. 484/2013 (schválení pořízení změny č. 9/94 územního plánu 
sídelního útvaru Prachatice, řešící přemístění střelnice k Feferským rybníčkům)

5.1.2014 
24.1.2014 – vyplynula kolize s kulturní památkou Zlatá stezka
29.1.2014
6.2.2014 – jednání na místě samém se zástupci NPÚ a archeology
26.2.2014
19.3.2014

7.4.2014 – veřejné projednání problematiky s občany v Radničním sále Staré radnice
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16.4.2014
24.4.2014

Jednání zaměřená na možnost přemístění střelnice do k.ú. Staré Prachatice:
29.5.2014

Další jednání ve věci řešení hlučnosti střelnice je dohodnuto na 25.6.2014 od 8:00 hodin

Stručná rekapitulace dosavadního postupu:

- Červen 2011 zpracování hlukové studie stávající střelnice; z ní vyplývá, že při provozu 
střelnice je v jejím okolí překročen hygienický limit hluku – situace s vyznačením izofon 
na úrovni hygienického limitu hluku pro různé režimy provozu střelnice již byla předána 
v minulosti

- Režimovými opatřeními v rámci provozu střelnice hlukovou zátěž okolí vyřešit nelze (to 
by znamenalo prakticky střelnici neužívat)

- Únor, březen 2012 výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace odhlučnění 
stávající střelnice (uzavření střelnice do odhlučněné haly)

- Duben 2012 – řešení odhlučnění stávající střelnice; hrubý odhad nákladů nejlevnějšího 
prověřovaného stavebního provedení 11,3 mil. Kč vč. DPH, zástupce města preferuje 
přemístění střelnice mimo zastavěné území, zástupci vlastníka střelnice preferují řešení 
otevřené střelnice

- Duben 2012 vytipování lokalit v k.ú. Prachatice (5 lokalit) pro přemístění střelnice a 
jejich základní hodnocení – přehled lokalit již byl předán v minulosti (pro pracovní 
jednání zastupitelstva města dne 12.9.2012 a zasedání zastupitelstva města dne 
24.9.2012), lokality předpokládají převážně uzavřenou střelnici, na základě základního 
hodnocení dále nesledovány

- Duben 2014 vytipování lokalit v k.ú. Libínské Sedlo (2 lokality) pro přemístění střelnice 
v řešení otevřené střelnice – situace již byla předána v minulosti (pro pracovní jednání 
zastupitelstva města dne 12.9.2012 a zasedání zastupitelstva města dne 24.9.2012)

- Duben 2012 prověření vytipovaných lokalit v k.ú. Libínské Sedlo (2 lokality) pro 
přemístění střelnice v řešení otevřené střelnice měřením hluku při střelbě v lokalitách

- Květen – červen 2012 další prověřování vytipované lokality v k.ú. Libínské Sedlo (vedle 
skládky) pro přemístění střelnice v řešení otevřené střelnice (s Krajským úřadem, 
zástupci osadního výboru Libínské Sedlo, Perlovice, Volovice)

- Červen 2012 – nesouhlasné stanovisko občanů Libínského Sedla, Perlovic a Volovic 
k záměru města přemístit  střelnici z Prachatic na prověřované pozemky v k.ú. Libínské 
sedlo; obdobné nesouhlasné stanovisko obce Zbytiny

- Červen 2012 – dosud prověřování přemístění střelnice do lokality u Feferských rybníčků 
na lesní pozemek; v rámci toho mj.:

- 24.9.2012 usnesení zastupitelstva města č. 331/2012, kterým zastupitelstvo (zkráceno) 
schválilo doplnění požadavku „řešit nové umístění sportovní střelnice mimo dosah 
zastavitelných ploch vyžadujících hygienickou ochranu tak, aby byl splněn příslušný 
hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 
venkovním prostoru“ do schváleného zadání pořizovaného Územního plánu Prachatice a 
dále schválilo zapracování plochy pro umístění střelnice na části pozemkové parcely KN 
č. 970/3 v k.ú. Prachatice do návrhu pořizovaného Územního plánu Prachatice

- 5.11.2012 usnesení zastupitelstva města č. 340/2012, kterým zastupitelstvo (zkráceno) 
schvaluje navržený postup v souvislosti s výstavbou nové střelnice v Prachaticích, tzn. po 
vydání nového územního plánu vymezujícího plochu pro novou střelnici u Feferského 
rybníka odkoupí město Prachatice od Sdružení sportovních aktivit ZO Střelnice 
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Prachatice areál stávající střelnice. Zároveň město Prachatice prodá uvedenému subjektu 
pozemek pro stavbu nové střelnice, přičemž tento subjekt provede na své náklady stavbu 
nové střelnice na koupeném pozemku. 

- Plocha pro přemístění střelnice na lesní pozemek u Feferských rybníčků je zapracována 
do návrhu pořizovaného Územního plánu Prachatice, návrh územního plánu byl 
projednán dle stavebního zákona s dotčenými orgány

- 16.12.2013 usnesení zastupitelstva města č. 484/2013 o pořízení změny č. 9/94 
územního plánu (řešící vymezení plochy pro přemístění střelnice)

- Prosinec 2013 zpracování návrhu zadání změny č. 9/94 územního plánu
- Leden 2014 projednání návrhu zadání změny č. 9/94 územního plánu dle stavebního 

zákona – uplatněn nesouhlas Ministerstva kultury a vodoprávního úřadu krajského úřadu
- Únor 2014 dosud prověřování možnosti posunutí původně uvažované plochy pro 

přemístění střelnice v rámci stejného lesního pozemku u Feferských rybníčků cca o 160 
m blíže k Prachaticím z důvodu nesouhlasu Ministerstva kultury a vodoprávního úřadu 
krajského úřadu s původním místem (v rámci vyjádření k návrhu zadání změny č. 9/94 
územního plánu) – jednání s NPÚ ÚOP České Budějovice, Prachatickým muzeem, 
krajským úřadem-orgánem státní správy lesů, měření hlučnosti při střelbě na 
vytipovaném posunutém místě, provedení záchranného archeologického výzkumu 
v rozsahu nezbytném pro vymezení plochy v rámci změny územního plánu/nového 
územního plánu města, opatření nového vyjádření NPÚ ÚOP České Budějovice); 
v návaznosti na to bude pořizovatelem upraven návrh zadání změny územního plánu a 
příslušné dotčené orgány budou požádány o nové stanovisko.
V případě stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání, ze kterých nebude vyplývat 
nesouhlas, bude návrh zadání změny územního plánu předložen zastupitelstvu města 
k projednání a schválení (či jinému rozhodnutí).

- Červen 2014 předání návrhu nového územního plánu pro veřejné projednání 
zpracovatelem pořizovateli; návrh územního plánu obsahuje v souladu s dosavadními 
usneseními zastupitelstva města a výsledky projednání návrhu územního plánu 
s dotčenými orgány, plochu pro přemístění střelnice na části pozemkové parcely KN č. 
970/3 v k.ú. Prachatice. Proti návrhu územního plánu budou moci v rámci jeho veřejného 
projednání podávat námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Občané města, kteří by chtěli podat proti 
vymezení plochy pro přemístění střelnice námitku, musí tak učinit prostřednictvím 
zástupce veřejnosti dle § 23 stavebního zákona. Každý občan může k návrhu územního 
plánu uplatnit své připomínky. MěÚ Prachatice (jakožto pořizovatel) následně ve 
spolupráci s určeným zastupitelem (starostou města) vyhodnotí výsledky projednání a 
zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách včetně návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Na základě veřejného 
projednání tak může být návrh územního plánu přepracován.  

S pozdravem
Ing. Antonín Jurčo
vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
www.mupt.cz, www.prachatice.cz
tel.: +420 388607551
fax: +420 388607562
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