
ING. BC. ROBERT ZEMAN 

V Prachaticích 3. srpna 2016

Vážený pane Lukášku,

podávám námitky ke způsobu vypořádání námitek a připomínek podaných po veřejném projednání
návrhu  územního  plánu  dne  6.  srpna  2014,  které  byly  předmětem  opakovaného  veřejného
projednání 2. srpna 2016.

Námitky podávám z  důvodu,  že  se  považuji  návrhem jejich  vypořádání  dotčený jako  občan  a
majitel nemovitostí v Ulici U Studánky 1112, Prachatice (rodinný dům) a to z důvodu, že pokud
budou vypořádány tak, jak je uvedeno, nedochází k odstranění zdroje nelegálního hluku ze stávající
střelnice (viz graf studie firmy Akson - příloha č. 1) a činnost, která je nevhodná pro provozování v
rezidenční zóně zůstane v rozporu s urbanistickými pravidly zakonzervována.

Námitku zároveň podávám jako zastupitel města Prachatice, protože spatřuji v návrhu vypořádání
rozpor s veřejným zájmem při pořizování nového územního plánu.

1. Námitka k vypořádání námitky č. 8 /2  Ing. Jarmily Slobodníkové, str. 161 Územního plánu
města Prachatice, návrhu upraveném před opakovaným veřejným projednáváním,

Zdroj: úřední deska města Prachatice, www.prachatice.eu, 

ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRACHATICE
Pozvánka k opakovanému veřejnému projednání návrhu územního plánu

Kategorie: Veřejná vyhláška
Vydavatel: Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 27.6.2016
Ke svěšení: 10.8.2016

Text námitky a návrh na vypořádání

Předmět námitky: 
Nesouhlas s přemístěním střelnice do prostoru Fefrovských rybníčků. 

Odůvodnění námitky:
Jako vlastník pozemku KN č.1039 k.ú. Prachatice bude dotčen případným hlukem ze střelnice 
a tím bude znemožněn záměr realizace rodinného domu na tomto pozemku.
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Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce:
Územní plán zohledňuje výsledek samostatných posouzení všech doposud uvažovaných 
variant přemístění areálu sportovní střelnice (tj.varianty u skládky na Libínském Sedle, u 
Fefrovských rybníčku, u Ostrova), které probíhaly souběžně s pořizováním územního plánu. 
Vzhledem ktomu, že nebyla nalezena všeobecná shoda na žádné zpředložených variant, bylo 
městem rozhodnuto neuvažovat dál o možnostech přemístění střelnice a místo toho preferov
at stavebně technické úpravy stávajícího areálu. Ztohoto důvodu územní plán neuvažuje 
s přemístěním střelnice a zachovává stávající areál střelnice v lokalitě Pod Cvrčkovem. 

Má námitka a zdůvodnění:

Dle  mého  názoru  nelze  této  námitce  vyhovět  z  důvodu  zmatečnosti,  neboť  ve  vyjádření
pořizovatele  ÚP k  námitce  v  bodě 8/1  je  možnost  výstavby rodinného domu vyloučena.  Proto
potom  ani  nelze  rozhodovat  o  tom,  že  hluk  ze  střelnice  může  ohrozit  toto  území  z  důvodu
nevymezení pro bydlení. 

2.  Námitka  a  připomínka  k  vypořádání  připomínky  paní   Dagmar  Zemkové,  str.  183
Územního plánu města Prachatice, návrhu upraveném před opakovaným veřejným projednáváním,

Zdroj: úřední deska města Prachatice, www.prachatice.eu, 

ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRACHATICE
Pozvánka k opakovanému veřejnému projednání návrhu územního plánu
Kategorie: Veřejná vyhláška
Vydavatel: Městský úřad Prachatice
Vyvěšeno dne: 27.6.2016
Ke svěšení: 10.8.2016

Text připomínky a vypořádání v návrhu: 

Předmět připomínky: 
Nesouhlas s přemístěním střelnice do lokality lesního pozemku vedle bývalé tankové cesty u 
Feferských rybníčků. Požadavek na vybrání jiné vhodnější lokality. 

Odůvodnění připomínky:
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Hluk z provozu střelnice naruší standard bydlení obyvatel Lázní sv. Markéty i sídliště Pod 
Lázněmi a U Rybníčku. 

Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje. 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky:
Územní plán zohledňuje výsledek samostatných posouzení všech doposud uvažovaných 
variant přemístění areálu sportovní střelnice (tj.varianty u skládky na Libínském Sedle, u 
Fefrovských rybníčku, u Ostrova), které probíhaly souběžně spořizováním územního plánu. 
Vzhledem k tomu, že nebyla nalezena všeobecná shoda na žádné zpředložených variant, bylo 
městem rozhodnuto neuvažovat dál o možnostech přemístění střelnice a místo toho preferovat 
stavebně technické úpravy stávajícího areálu. Ztohoto důvodu územní plán neuvažuje s
přemístěním střelnice a zachovává stávající areál střelnice vlokalitě Pod Cvrčkovem. 

Má námitka a zdůvodnění:
Vyhovění této připomínce je v rozporu s veřejným zájmem a principy pořizování územního plánu.
Proto navrhuji nevylučovat plochu K1 z návrhu územního plánu.

Zdůvodnění:
1.  Plocha  K1  byla  zařazena  zastupitelstvem v  průběhu  projednávání  do  návrhu  nového
územního plánu a posouzena bez námitek dotčených orgánů státní správy. Toto bylo umocněno
a potvrzeno snahou o zrychlené projednávání v rámci dodatku č. 9 ke stávajícímu územnímu plánu -
viz usnesení zastupitelstva č. 484/2013.

2. Hluk z provozu venkovní střelnice nemůže narušit hygienické normy v oblasti uváděné jako
dotčené. Důkazem jsou i zápisy z jednání se Sdružení sportovních aktivit ZO Střelnice Prachatice –
dále střeleckým klubem (originály vlastní město Prachatice), které probíhaly v letech 2011 - 2014.
Konkrétně v tomto případě v roce 2012. Jejich součástí byla  měření hluku na vybraných místech,
za  stavu,  kdy nebyla  učiněna  jakákoliv stavební  opatření  a  zkoušky byly provedeny výstřely z
nejhlučnější zbraně. Jejich výsledkem bylo konstatování, že hluk nedosahuje v oblastech začínající
zástavby včetně oblastí v minulosti uvažovaného wellness centra nadlimitních hodnot. Hluk, který
bude slyšet (střelnice bude muset být postavena včetně akustických opatření na max. snížení emise
hluku do okolí) v namítaných oblastech za určitých povětrnostních podmínek – minimální hlukové
pozadí, bezvětří, stav ovzduší, kdy se zvuk nese, bude hlukem legálním. Na rozdíl od letitého stavu,
kdy  nejenom  objekty  pro  bydlení  v  těsné  blízkosti  vedle  střelnice  jsou  v  oblastech  emise
nadlimitních hodnot a přesto jde o stav vyvážený a z hlediska dlouhodobého občanského soužití
akceptovaný.

3. Nový územní plán zohledňuje souhrn všech jednání, která byla vedena v podstatě veřejně
včetně mediálních výstupů v roce 2011- 2012 a jejichž výsledkem bylo vymezení plochy K1
pro přemístění  střelnice  a to ve  svobodné vůli  jak  zastupitelstva,  tak  střeleckého klubu z
důvodu  naplnění  předchozích  vyjádření  představitelů  a  rozhodnutí  zastupitelstev  města
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Prachatice  ve  věci  přemístění  střelnice  mimo  zastavěné  území. Důkazem  je  usnesení
zastupitelstva č. 340/2012, zápisy z jednání se střeleckým klubem, výstupy z médií (Prachatický
deník, Studio JVP, atd.) a především zapracování plochy K1 do návrhu nového územního plánu –
viz podklady pro veřejné projednání nového územního plánu 6. srpna 2014.

4. Z výše uvedeného vyplývá, že není pravda, že nebyla nalezena shoda na přemístění střelnice.
Před komunálními volbami v roce 2014 však začaly některé politické subjekty slibovat nalezení jiné
plochy,  kam by bylo  možné  otevřenou  střelnici  přesunout.  K  tomu nedošlo  (předvolební  sliby
nebyly naplněny) a je pouze jednostranně nabízena varianta zastřešené střelnice střeleckému klubu,
dle mého názoru a dle vyjádření představitelů vedení města nikoliv jako souhlasné stanovisko obou
subjektů, ale jednostranné návrhy vedení města Prachatice, které střelecký klub neakceptoval. Viz
odpovědi na mé dotazy na jednání zastupitelstva 22.6.2016 – příloha č. 2, www.proprachatice.cz 

5. Zřízení, resp.  ponechání plochy K1 v návrhu nového územního plánu  a následný prodej
plochy K1 střeleckému klubu dle formátu uvažovaném a schváleném v usnesení zastupitelstva
města  Prachatice   č.  340/2012  spatřuji  naplnění  veřejného  zájmu.  V  rozporu  s  principy
územního plánování  a  využití  území  je  dle  mého názoru  naopak zachování  střelnice  uprostřed
rezidenční zóny, kterou celé území Pod Cvrčkovem je a dle návrhu nového územního plánu bude –
viz  návrh  nového  územního  plánu,  proběhlé  architektonické  studie  na  urbanizaci  lokality  Pod
Cvrčkovem, probíhající výstavba ZTV a rodinných domů tamtéž.
Střelnice  –  její  využívání  je  nezbytné  a  povinné  pro  naplňování  více  zákonných  norem,  které
upravují činnost např. bezpečnostních sborů ČR, výkonu mysliveckého práva , sportovní střelby,
držení střelných zbraní obyvatelstvem, atd. Zájem o získání zbrojních průkazů od obyvatelstva má
vzrůstající  tendenci  i  kvůli  subjektivně  i  objektivně  vnímané  politické  situaci  v  EU  –  nárůst
teroristických útoků, živelná imigrace, atd.

6.  Vyhovění připomínce je také v rozporu s  oficiálně dlouhodobě deklarovanou podporou
města  Prachatice  přemístění  střelnice  mimo  rezidenční  zónu –  viz  shrnutí  učiněné  právní
kanceláří Mauric a partner z 2.4.2015, které má město Prachatice k dispozici.
Jiné místo, které by splňovalo podmínky provozu otevřené střelnice než plocha K1 neexistuje –
není uvedeno v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu nového územního plánu.
Umístění otevřené střelnice za městem v lesním porostu, v místě kde nemůže být z dlouhodobého
hlediska  předpokládán  stavební  rozvoj  města  odpovídá  veřejným  deklaracím  a  usnesením
zastupitelstev  města  Prachatice,  je  v  souladu  s  dlouhodobými  požadavky  střeleckého  klubu  i
veřejným zájmem.
Lokalizace otevřené střelnice mimo město je pro provoz střelnice přirozená a žádoucí i z důvodu
možnosti   střeleb na delší  vzdálenosti,  což  přinese zcela  jistě  střelnici  vyšší  možnost  využití  a
sekundárně městu Prachatice i větší zájem ze strany odborné veřejnosti při splnění všech hlukových
limitů.  Podpůrným  argumentem  jsou  opět  zápisy  z  jednání  se  střeleckým  klubem,  usnesení
zastupitelstva, která byla řádně přijata a jsou platná a výše zmíněný právní rozbor, který má ve
svém držení střelecky klub a který je městu Prachatice znám. Právní rozbor uvádím jako zdroj
geneze  řešení  problematiky od  90.  let,  nikoliv  jako právní  názor  na  řešení  problematiky mezi
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městem a střeleckým klubem.

Vážený pan 
Mgr. Vlastimil Lukášek
Odbor Stavebně správní a regionálního rozvoje
Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3
Prachatice
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Podklady a přílohy:

Zastupitelstvo č. 15, 12.5.2012
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Zastupitelstvo č.23 16.12.2013 
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2
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