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Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi 

konaného dne 21.6.2021           

________________________________________________________________________________ 

Změna č. 4  Územního plánu Čáslav        

 

Předkládá: 

Martin Horský 

místostarosta  města 

 

Zpracovala a napsala: 

referent úřadu územního plánování 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi 

s ch v a l u j e ,   

 

návrh obsahu změny č. 4 Územního plánu Čáslav. 

 

Důvodová zpráva: 

 

Vzhledem k postupně se měnícím podmínkám využívání území a nutnosti reagovat na aktuální 
rozvojové tendence ve správním území města a na základě podaných návrhů na změny územního 
plánu přistupuje Město Čáslav k pořízení změny č. 4 Územního plánu Čáslav. 
 

Podané návrhy na změny Územního plánu Čáslav byly předloženy Zastupitelstvu města Čáslavi. 
Návrhy, které byly Zastupitelstvem města Čáslavi schváleny k zařazení do připravované změny                
č. 4 Územního plánu Čáslav (usnesení čísla: ZM/11/2021; ZM/12/2021;  ZM/13/2021;  ZM/14/2021 

a ZM/15/2021, ze dne 8.2.2021) byly zapracovány do návrhu obsahu změny č. 4 Územního plánu 
Čáslav.  
 

K návrhu obsahu změny č. 4 Územního plánu Čáslav vydal Krajský úřad Středočeského kraje svá 
stanoviska, jejichž výrok je zapracován v upraveném návrhu obsahu změny č. 4 Územního plánu 
Čáslav a v tomto znění je předložen Zastupitelstvu města Čáslavi. 
 

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi svým usnesením č. RM/284/2021 ze 

dne 2.6.2021 návrh obsahu změny č. 4 Územního plánu schválit. 
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NÁVRH  OBSAHU  ZMĚNY  Č.  4   

ÚZEMNÍHO  PLÁNU  ČÁSLAV 

 

v souladu s § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

 

upraveno na základě stanovisek Krajského úřadu Středočeského kraje                                                
dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zpracování: květen 2021 
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Údaje o navrhované změně 

 

 

Změnou č. 4 Územního plánu Čáslav bude prověřeno: 
 

A. změna funkčního využití plochy pozemku: pozemkové parcely číslo 1208/1 v katastrálním 
území: Čáslav z plochy „zeleň zahrad“ na plochu „bydlení venkovského charakteru“, 

 

B. změna funkčního využití navržené plochy přestavby P1 (areál školního statku SZeŠ) 
z plochy „bydlení městského charakteru“ na plochu „občanské vybavení“, 
 

C. úprava znění regulativu prostorových poměrů a výšky zástavby ploch „bydlení v bytových 
domech“, 
 

D. úprava znění regulativu ploch „výroba a skladování – zemědělské“ – mezi přípustné využití 
začlenit vodní plochy, 
 

E. změna funkčního využití plochy pozemku: pozemková parcela číslo 298/18 v katastrálním 
území: Čáslav z plochy „technická infrastruktura“ na plochu „bydlení v bytových domech“. 
 

F. změna funkčního využití části plochy pozemku: pozemková parcela číslo 2775 
v katastrálním území: Čáslav z plochy „zeleň zahrad“ na plochu „výroba a skladování – 

drobná výroba“ (část pozemku IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu), 
 

G. změna funkčního využití ploch pozemků: pozemkové parcely čísla 331, 2622/1, 2622/2, 
2623, 2624 a stavební parcely čísla 3439/2, 3441, 3638 v katastrálním území: Čáslav 
z plochy „občanské vybavení – komerční zařízení“ na plochu „bydlení v bytových 
domech“. 

 

 

Při zpracování návrhu změny územního plánu bude aktualizována hranice zastavěného území.  
V textové části odůvodnění bude vypracováno vyhodnocení předpokládaných záborů 
zemědělského půdního fondu (ZPF), v případě vymezení nových zastavitelných ploch bude 
prokázána potřeba jejich vymezení. 
Při zpracování návrhu změny územního plánu bude respektován zákon č. 334/1992 Sb.,                    
o ochraně ZPF, v platném znění. 

 

Dokumentace návrhu změny územního plánu bude zpracována v souladu s přílohou č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. 
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Návrh změny územního plánu bude obsahovat: 

a) Textová část – v členění dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

b) Grafická část: 
- výkres základního členění území     /1 : 5 000/ 

- hlavní výkres       /1 : 5 000/ 

- dle potřeby výkres koncepce uspořádání krajiny  /1 : 5 000/ 

- dle potřeby výkres koncepce dopravní infrastruktury  /1 : 5 000/ 

- dle potřeby výkres koncepce technické infrastruktury  /1 : 5 000/ 

- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací /1 : 5 000/ 

- dle potřeby výkres pořadí změn v území 
Odůvodnění ÚP bude obsahovat: 
a) Textová část – v členění dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
b) Grafická část: 

- koordinační výkres      /1 : 5 000/ 

- výkres předpokládaných záborů půdního fondu  /1 : 5 000/ 

- dle potřeby výkres širších vztahů             /1 : 100 000 nebo 1: 50 000/ 

 

Grafická část změny územního plánu bude zpracována nad aktuální digitální katastrální 
mapou, ve strojově čitelném fomátu (shp, dgn) v souladu s § 20a stavebního zákona,                    
a v této podobě bude také předána po vydání změny územního plánu. 

Návrh změny územního plánu bude vypracován a předán v tištěné podobě a na datovém 
nosiči: 
- ve  2 vyhotoveních  pro  řízení  o  územním  plánu , 

- v 1 vyhotovení pro vydání změny územního plánu (upravené po všech projednáních). 
 

Změna územního plánu a územní plán zahrnující úplné znění po vydání jeho změny bude 
vyhotoven: 

- 4x v listinné podobě, 
- 4x v elektronické podobě ve formátu pdf, 
- 1x ve strojově čitelném formátu. 

 

K návrhu obsahu změny č. 4 Územního plánu Čáslav vydal v souladu s § 55a odst. 2                             
písm. d) a e) stavebního zákona Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí  
a zemědělství dne 25.5.2021, č.j.: 054098/2021/KUSK svá stanoviska s tím, že: 
- jako orgán ochrany přírody a krajiny podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemá ke koncepci žádné připomínky, 
- jako orgán posuzování vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb.,                            

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, nepožaduje zpracovat 
vyhodnocení vlivů změny č. 4 Územního plánu Čáslav na životní prostředí (tzv. SEA).  


