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Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi 

konaného dne 20.6.2022           

________________________________________________________________________________ 

 

Změna č. 5  Územního plánu Čáslav       II.) 

 

 

Předkládá: 

Martin Horský 

místostarosta  města 

 

Zpracovala a napsala: 

Martina Pl

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: pozemkové parcely číslo 168/1, 168/7, 169, 171 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: pozemkové parcely 
čísla 168/1, 168/7, 169, 171 v katastrálním území: Čáslav (Lubomír V                      

 Čáslav a Jiří V   Český Brod) 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 nezastavěném území. 
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Do ploch pozemků zasahují hranice záplavy, dvacetileté vody a stoleté vody. Přes pozemek: 
pozemková parcela číslo 168/1 je vedena trasa lokálního biokoridoru LBK 41. Do pozemků: 
pozemkové parcely číslo 168/7, 169 a 171 zasahuje lokální biocentrum LBC 10. 

V plochách biocenter a biokoridorů je dle Územního plánu Čáslav nepřípustné: 

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného 
území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability, 

např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES;  
- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter 

nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich;  
- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, úpravy toků, intenzifikace 

obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod.  
 

Jedná se o pozemky s II. třídou ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF). 
V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona  č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších 
předpisů, lze zemědělskou půdu zařazenou do I. a II. třídy ochrany ze ZPF odejmout pouze 
v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 
 

Rada města Čáslavi svým usnesením č. RM/215/2022 ze dne 4.5.2022 doporučuje schválit toto 
usnesení. 
 

 

 

 


