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• Proč je nutné střelnici přesunout?
• Obytná výstavba se během let přiblížila těsně  k 

objektu střelnice

• Úroveň hluku, který neumožní po schválení nového • Úroveň hluku, který neumožní po schválení nového 
územního plánu výstavbu pro bydlení na většině 
území města

• Deklarace řešení problému radnicí v minulosti



• Jaké kroky jsme učinili?
• 6/11 Hluková studie stávajícího stavu – hlukový 

problém pro celé město

• 2/12 Odborný návrh na odhlučnění stávající střelnice • 2/12 Odborný návrh na odhlučnění stávající střelnice 
– cca 11 mil. Kč

• 4/12 Hledání náhradních lokalit v okolí Prachatic 

• 5/12 Nalezena vhodná lokalita u skládky na L. Sedle 
– nesledována dále z důvodu nesouhlasu občanů L. 
Sedla a obce Zbytiny



• Jaké kroky jsme učinili?
• 6/12Nalezena vhodná lokalita u Feferských rybníčků 

– předběžný souhlas orgánů státní správy včetně 
NPÚ/MK a žádná negativní reakce veřejnostiNPÚ/MK a žádná negativní reakce veřejnosti

• 12/13 Z důvodu urychlení přesunu střelnice do 
dohodnuté lokality je věc posuzována změnou č. 9/94

• 1/14 Ozývá se NPÚ/MK s nesouhlasem s lokalitou –
hledání řešení – posun místa střelnice o cca 200 m 
severně



• Jaké kroky jsme učinili?
• 3/14 Nová hluková studie – výsledky stejné jako v 

lokalitě původní; NPÚ místo posuzuje – zatím bez 
zásadního nesouhlasu – archeologické práce běžízásadního nesouhlasu – archeologické práce běží

• 3/14 Nesouhlas s umístěním od občanů – Pod 
Lázněmi i jiných – svolání veřejného slyšení



• Co nás čeká při schválení?
• usnesením ZM a souhlasem dotčených orgánů státní 

správy dojde  k přesunu střelnice do této lokality 

• Město Prachatice vykoupí původní areál a střelecký • Město Prachatice vykoupí původní areál a střelecký 
klub postaví střelnici na jimi zakoupené ploše

• Nebude hlukové zatížení ve stávající lokalitě –
Cvrčkov, Šibeniční vrch – cca 3000 občanů

• Zákonný hluk ze střelnice bude slyšet v místech, kde 
dříve nebyl – Pod Lázněmi, …cca 750 občanů



• Co nás čeká při hledání jiné  lokality?
• Proces posuzování lokality začne znovu – zpět L. 

Sedlo, Kahov – opět možné negativní reakce občanů

• Střelecký klub bude provozovat střelnici nadále do • Střelecký klub bude provozovat střelnici nadále do 
doby nalezení jiné lokality

• Hluk na Šibeničním sídlišti, blízkém ZTV bude i 
nadále  - cca 3000 občanů 

• Provoz střelnice bude slyšet v místech, kde dříve 
nebyl – v případě nové lokality



• Co nastane při nepřesunu střelnice?
• Město nevykoupí střelnici, nedostojí slibu podpory 

přesunu  

• Střelecký klub bude provozovat střelnici nadále –• Střelecký klub bude provozovat střelnici nadále –
složité právní řešení zákazu

• Pravděpodobnost nemožnosti stavět stavby pro 
bydlení v oblasti hluku – může být obvod města

• Hluk na Šibeničním sídlišti, blízkém ZTV bude i 
nadále  - 3000 občanů 



• Shrnutí - možnosti
• Dopracovat upravenou lokalitu u Fefrovských 

rybníčků – již dvakrát schváleno usnesením ZM

• Znovu posuzovat lokalitu L. Sedlo, Kahov, atd. • Znovu posuzovat lokalitu L. Sedlo, Kahov, atd. 

• Vždy bude odpor občanů žijících v blízkosti lokality

• Vždy rozhodne zastupitelstvo

• Střelnice ukončí (neukončí) po stížnostech činnost –
objekt nepřejde (přejde) do majetku města



• Doporučení
• Schválit upravenou lokalitu u Fefrovských rybníčků –

nejdále od obydlených míst města a osad

• Vykoupit stávající střelnici – součást arch. studie• Vykoupit stávající střelnici – součást arch. studie

• Střelci postaví novou střelnici, která bude vhodně 
zakomponovaná do volné přírody

• Odstraní se hlukové zatížení cca 3000 obyvatel

• Vznikne zákonné hlukové zatíženípro cca 750 
obyvatel
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