
Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi

konaného dne 8.2.2021

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav Ill.)

,předkládá:

Martin Horský

místostarosta města

Zpracovala a napsakj:,

pracovnice úřadu územního plámváni

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi

schvaluje,

aby při pořizované změně Č. 4 Územního pIánu města Čáslavi byly prověřeny požadavky Města
Čáslav:

- změna funkčního využiti navržené plochy přestavby PI (areál školního statku SZeŠ)
z plochy ,,bydlení městského charakteru" na plochu ,,občanské vybaveni",

- úprava znění regulativu prostorových poměrů a výšky zástavby v ploše bydlení
v bytových domech,

- úprava znění regulativu ploch ,,výroba a skladování - zemědělské" - mezi přípustné
využití začlenit vodní plochy,

- změna funkčního využití plochy pozemku: pozemková parcela čÍslo 298/18 v katastrálním
území: Čáslav z plochy ,,technická infrastruktura" na plochu ,,bydlení v bytových domech"
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Důvodová zpráva:

Návrh na pořizenizměn Územního plánu Čáslav podalo Město Čáslav.

Na základě předloženého záměru SZeŠ k revitalizaci střediska Školního statku, který je přiložen
v příloze bylo vyhodnoceno, že je prioritou tento areál využívat pro potřeby praktické výuky žáků
SZeŠ místo přestavby této plochy k bydlení městského charakteru, jak je uvažováno v platném
Územním plánu Čáslav. V případě změny by tyto plochy byly užívány pro činnosti spojené
s praktickou výukou žáků SzeŠ. Negativní vlivy vyvolané činnosti v této ploše nebudou zasahovat
do sousedních chráněných prostor bydlení.

Úprava regulace výšky zástavby v ploše bydlení je požadována z důvodu, aby nedocházelo
k mylnému vysvětlenI, zda max. výše zástavby se vztahuje k nadmořské výšce, výšce budov atd.

Úprava regulace pro plochy ,,výroba a 5k|adovánÍ - zemědělské" je požadováno z důvodu
umožněni vzniku vodních ploch vtěchto funkčních plochách. Plochy výroby a sk|adovánÍ -
zemědělské jsou dle platného Územního pIánu Čáslav určeny i pro rybářské provozovny, ale při
pořizování Územního plánu Čáslav se opomnělo na přípustnost vodních ploch. Vtéto ploše se
nachází nemovitosti v majetku Českého rybářského svazu Čáslav (sádky u Homolky).

Změna funkčního využiti plochy pozemku: parcelní číslo 298/18 je požadováno z důvodu již
odstraněné meteostanice z této plochy. Vzhledem k tomu, Že tato plocha navazuje na plochu
bydlení v bytových domech je navržena také prO toto funkční využití.

Rada města Čáslavi svým usnesením Č. RM/26/2021 ze dne 27.1,2021 doporučuje tyto návrhy na
pořIzenI změny Územního plánu Čáslav zařadit do připravované změny č. 4 Územního plánu
Čáslav.

2



i 4 ?' """""¶j!í: i
NÍ í'

. "ti
' a '2'" ,Ob Cl '"""" U .0' ' . - ,-',

jr '" -4p ,/'1 ,,,,,,·,.,. ,' '" M"

, , W,4.- í.:" ,r ! ·--^ '+" m,m ,,

r . .-P r r

" T
t r

e U
L

C I

ď ,, b t , " ^ Ĺ l P'

'- '" í. '", ·": ,'|l": q' " k, )::' .i
' p ' "J 'a .' r; "', - - ' . ". r ~ %_

Cp p ",l'"""""',: ,\.

', . ,' "%k; · " či ','g 1·',.' .. :"·"-.1 .Š'«""' X- V' ' .uč

!'



l

P

ii _L

b I

' "" : ) ) :'W

f'j

hi

j ,), )1 ·)
i 'l! , i

i i' ,í

l

\



Záměr - Revitalizace střediska Školního statku Stč. Kraje, středisko v Čáslavi v Čáslavi.

Střední zemědělská Škola v Čáslavi v návaznosti na projekty, které byly v nedávné době realizovány
(zateplení, rekuperace vzduchu, nové laboratoře přÍrodních vět, konektivita universitnÍho typu, nové
dílny s vybavením, veterinární ordinace) a v návaznosti na projekty, které se realizuji v současné
době (další odborné učebny, výsadba stromů, nový včelín a skleník s nově budovanou výukovou
zahradou) má zájem na zkvalitněni odborného zázemí pro výuku svých žáků v prostorech střediska
Školního statku Stč. Kraje v Čáslavi. současný stav čáslavského střediska však není příliš utěšený.

Rádi bychom také, aby prostor statku a aktivity, které by v jeho prostorách probíhaly, byly rovněž
otevřené pro širšíveřejnost. (Např. jezdecký kroužek, chovatelské kroužky, včelařský atp.). Statek by
měl rovněž sloužit jako edukativnizařÍzenÍ pro žáky základních škol.

V přIloze zasílám situační plánek s možným řešením změn. Některé úseky byly díky aktivitě vedoucího
střediska p. realizovány. jejich rozsah je však velmi omezený, protože jsou financovány
z doplňkové Činnosti statku (podnikání střediska). Na hlavní Činnost střediska (zajištěni praktické
výuky žáků) jsou poskytovány krajem velmi malé finanční prostředky (zejména když toto provnáme
s ostatními středisky ŠkolnIho statku Stč, kraje to je vÍce než patrné).

Pro realizaci našeho záměru však potřebujeme nejen podporu Středočeského kraje, ale i podporu
města Čáslav.

V časovém harmonogramu bychom chtěli postupovat následujÍcÍm způsobem:

1. Některé části jsou již z velké části realizovány. jsou to objekty dle plánku obj. 1., 5. a 10. -
výběhy pro zvířata. obj. 2. - parkúr pro koně. obj. 10. a 11. - ustájení a výběhy pro drobná
zvířata.

2. objekt 3. stáje koni - současné stáje potřebují z důvodu opotřebeni opravu podlah, oken,
ohrazeni atp,

3. obj. 9. zde by se jednalo o vIceúčekvou krytou halu pro výuku praxe, jezdectví, hipoterapie,
canisterapie, pro pořádáni výstav a dalších chovatelských akci. Podmínkou zde však bude
získat souhlasné stanovisko MěU Čáslav. Bude nutná nejprve demolice současné budovy
a na jejím nmístě montáž - výstavba lehké obloukové haly.

4. Oprava - rekonstrukce sociálního zařízení staku ( pro Žáky, ale i pro ,,lidi z venku"při
akcích pro širší veřejnost).

5. Oprava další části současného chléva pro ustájení dalších zvířat. (obj.6.) - všechna
ustájení jsou a budou realizována jako demonstrační ustájení, tzn. slouŽící pro výuku
žáků školy v rámci odborných praxí a rovněž pro žáky zejména základních škol.

6. Miniprovozovny (obj. 12.,13., 14.) - moštárna, minimlékárna se sýrárnou, minipivovar.
Tato zařízení by měla sloužit nejenom pro výuku (učit se nejenom vyrábět surovinu, ale i
zpracovávat ji a prodávat s vyšší přidanou hodnotou), ale měla by sloužit jako místo
sociálního podnikání. ( Svou činností by podporovaly solidární chování, sociální
začleňování a růst sociálního kapitálu zejména na místní úrovni s maximálním
respektováním trvale udržitelného rozvoje).



Finanční prostředky na realizaci našeho záměru jsou z menšíčásti z činnosti střediska Čáslav, z části
by měly být Z prostředků Středočeského kraje (pokud se vedení kraje rozhQdne alespoň k trochu
spravedlivému rozdě|ovánÍfinančnich prostředků na střediska by to neměl být problém) a dále
z evropských zdrojů (zejm. irop a PRV).

Ing. Jaromír Horníček

Ředitel SzeŠ Čáslav


