Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi
konaného dne 20.6.2022
________________________________________________________________________________

Změna č. 5 Územního plánu Čáslav

I.)

Předkládá:
Martin Horský
místostarosta města
Zpracovala a napsala:
Martina P
referent úřadu územního plánování
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Čáslavi
s ch v a l u j e ,
aby při pořizované změně č. 5 Územního plánu Čáslav byl prověřen požadavek vlastníků
pozemků: stavební parcela číslo 1738 a pozemková parcela číslo 1592/2 v katastrálním území:
Čáslav, na změnu funkčního využití ploch těchto pozemků z plochy „zeleň zahrad“ na plochu
„bydlení venkovského charakteru“.

Důvodová zpráva:
Návrh na pořízení změny Územního plánu Čáslav podali majitelé pozemků: stavební parcela číslo
1738 a pozemková parcela číslo 1592/2 v katastrálním území: Čáslav (Jiří N
286 01 Čáslav a Miroslava N
Čáslav) v souladu se schválenými
Pravidly pro pořizování změn Územního plánu Čáslav.
Vlastníci pozemků navrhují změnu funkčního využití ploch těchto pozemků z plochy „zeleň zahrad“
na plochu „bydlení venkovského charakteru“.
Dotčené pozemky leží v zastavěném území, na pozemku: stavební parcela číslo 1738 se dle
náhledu do katastru nemovitostí nachází stavba pro rodinnou rekreaci o výměře 21 m2. Pozemek
1

pozemková parcela číslo 1592/2 sousedí z jižní strany s plochou technické infrastruktury,
z východní strany s plochou výroby a skladování – drobné výroby, ze severní strany s plochou
zeleně zahrad, ze západní strany s komunikací č. II/339.
Jedná se o pozemek s IV. třídou ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF).
Do plochy pozemku 1592/2 zasahuje z části ochranné pásmo vysokého napětí 22 kV a z části
ochranného pásmo produktovodu MERO.
Dotčené pozemky plánují majitelé využít ke stavbě 2 rodinných domů o výměře každého domu
cca 150 m2 (viz. zákres v přiložené katastrální mapě). Rodinné domy by byly připojeny na
elektrickou energii a vodovod, likvidace odpadních vod navrhují majitelé zajištěním připojením na
městskou kanalizaci nebo pomocí domovní čistírny odpadních vod.
Dotčené pozemky nejsou v dosahu veřejné infrastruktury (chodník, veřejné osvětlení ...)
V případě kladného vyřízení žádosti jsou navrhovatelé změny územního plánu ochotni se
spolupodílet na úhradě nákladů na změnu územního plánu.
Rada města Čáslavi svým usnesením č. RM/214/2022 ze dne 4.5.2022 doporučuje schválit toto
usnesení.
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