
Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi

konaného dne 8.2.2021

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav 11.)

Předkládá:

Martin Horský

místostarosta města

Zpracovala a napsala:

pracovnice úřadu územního plánování

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi

neschvaluje,

aby do připravované změny Č. 4 Územního pIánu Čáslav byl zařazen požadavek vlastníka
pozemku: pozemková parcela číslo 968 v katastrálním území Čáslav, na změnu funkčního využiti
plochy tohoto pozemku z plochy ,,zemědělská" na plochu ,,výroba a skladováni - průmyslová",
pro realizaci fotovoltaické elektrárny.

Důvodová zpráva:

Návrh na pořkeni změny Územního plánu Čáslav podal majitel pozemku: pozemková parcela číslo
968 v katastrálním území: Čáslav v souladu se
schválenými pravidly pro pořizování změn Územního plánu Čáslav.

Vlastník pozemku navrhuje změnu funkčního využití plochy dotčeného pozemku z plochy
,,zemědělská" na plochu: ,,výroba a skladováni - průmyslová", z důvodu umktění fotovoltaické
elektrárny.
Dotčený pozemek se nachází v severní části města, má rozlohu cca 1,43 ha, jedná se o pozemek
zemědělské půdy SI. a ll. třídou ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF). V souladu
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s ustanovením § 4 odst. 1zákona Č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, lze
zemědělskou půdu zařazenou do l. a ||, třídy ochrany ze ZPF odejmout pouze v případech, kdy jiný
veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF,
Do dotčeného pozemku zasahuje vrchní vedení elektro s ochranným pásmem, optický, telefonní
kabel. Celá plocha pozemku se nachází v ochranném pásmu letiště Čáslav proti klamavým a
nebezpečným světlům. Plocha pozemku se nacháziv ochranné pásmu produktovodu.

Vzhledem k tomu, že změnou územního plánu by vznikla nová zastavitelná plocha s funkčním
určením: ,,výroba a skladovánI - průmyslová" o rozloze cca 1,43 ha, předpokládá úřad územního
plánováni, Že dotčený orgán Krajský úřad Středočeského kraje, jako orgán po$uzovánj vlivů na
Životní prostředí příslušný podle ustanoveni § 20 pÍsm. b) a § 22 písm. d) zákona Č. 100/2001 Sb.,
o posuzováni vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení
§ 10i odst. 2 zákona a kritérii uvedených v příloze Č. 8 zákona bude požadovat zpracováni
vyhodnoceni vlivů změny územního plánu na Životní prostředí (tzv. vyhodnoceni SEA).

V Územním plánu sÍdelního útvaru Čáslav, který byl platný do nabytí účinnosti Územního plánu
Čáslav, tedy do 6.1.2015, byla tato plocha součásti rozvojové průmyslové plochy, kde měl majitel
možnost fotovoltaickou elektrárnu umístit, toto bylo majiteli na jeho dotaz sděleno vyjádřením
dne 25.11.2009.
Při pořizováni nového Územního plánu Čáslav byla tato rozvojová plocha vypuštěna z důvodu
zejména vysoké bonity půdy a z důvodu změny koncepce, kdy plochy pro výrobu byly vymezeny
zejména v okdi skládky, Při pořizování nového Územního plánu Čáslav majitel nevyužil zákonné
možnosti podat námitku k návrhu Územního plánu Čáslav.

Z těchto důvodů Rada města Čáslavi svým usnesením č. RM/25/2021 ze dne 27.1.2021
nedoporučuje, aby tento návrh na pořkeni změny Územního plánu Čáslav byl zařazen do
připravované změny Č. 4 Územního pIánu Čáslav.

2



"D
Š

dO
is
C)'
en
Á)
<

V
y
tištěn

o
 v

 ap
lik

aci G
O
b
ec 3.C

, m
ěřítk

o
- 1:3500. i2.01.2021


