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Předmět zprávy

Zavedení možných lokalit nových zahrádek do přípravy změny ÚP města Prachatice

Projednáno

Projednáno:  ANO   NE

Usnesení

Zastupitelstvo města Prachatice

1) schvaluje

zahrnutí pozemků uvedených v důvodové zprávě do procesu přípravy změny ÚP města Prachatice za účelem jejich 
využití na zahrádkářskou činnost

Důvodová zpráva

Cílem zavedení níže uvedených pozemků do procesu posouzení v rámci připravované změny územního 
plánu je prověření jejich funkčního využití pro zahrádkaření a to jak formou pronájmu pozemků - 
zahrádkářská kolonie, tak i prodeje do osobního vlastnitví žadatelům. je možnit více lidem, občanům 
Prachatic a to  především těm, co žijí v bytech, mít svůj kousek půdy, kde by mohli pěstovat, co sami 
chtějí, užívat běžného zahrádkářského života.
 
1) Městské pozemky u kynologického cvičiště (KN č. 1379 a 1415/1 k.ú. Prachatice) 
 
2) Soukromé pozemky u V. bytového okrsku (KN č.638/3 a část KN č.634/4 k.ú. Prachatice)
 
3) Nad internátem SPgŠ Prachatice – rozšíření stávající kolonie (zejména pozemky KN č. 943/1, 943/22, 
943/4)
4) u bývalého sběrného dvora v Mlýnské ul. (část pozemku KN č.506/2)
5) za Čevakem (pozemky KN č.398/4, 391/1, 391/3, 391/2)
6) Leptač – rozšíření stávající kolonie (pozemek KN č. 1477/3) 
 
Základní územní kritéria pro vyhledávání lokalit pro zahrádkářské kolonie 
(dle názoru odboru SSRR MěÚ Prachatice jako orgánu územního plánování; vypracoval pan Mgr. V. 
Lukášek)
 
∙ preference nezemědělské půdy nebo zemědělské půdy obtížně využitelné pro hospodářské účely, 

přednostně využívat nedostatečně využité pozemky v zastavěném území (proluky), 
∙ lokality v méně pohledově exponovaných polohách bez významného negativního vlivu na krajinný 

ráz, 



∙ lokality mimo turisticky či rekreačně atraktivní území (např. mimo přirozené příměstské rekreační 
zóny apod.), 

∙ lokalizace blízko vhodných zdrojů vody, nejlépe u zdrojů povrchové vody (potoky,….),
∙ dobrá dopravní dostupnost, zejména přiměřená docházková vzdálenost,
∙ vhodnost napojení na inženýrské sítě,
∙ preference pozemků ve vlastnictví města.
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