
 Číslo jednací: MěÚ/4017/2021/SEK 

 

 

 

Zastupitelstvo města Čáslavi 
 

USNESENÍ z 1. zasedání konaného v pondělí, 8.2.2021 
 

ZM/1/2021                                                                        __                                                                  Hlasování pomocí elektronického systému 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje hlasování pomocí elektronického systému. 
 

ZM/2/2021                                 __                                                                                                                                Ověřovatelé dnešního zápisu 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje ověřovatele zápisu Bc. Radka Holíka a MUDr. Miroslavu Tvarohovou.  
 

ZM/3/2021                                                                                           ___                                                                         Členové návrhové komise 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje za členy návrhové komise Mgr. Tomáše Hasíka a paní Jitku Polmanovou. 
 

ZM/4/2021                                     __                                                                 ____    _                                                   Program dnešního zasedání  

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání:  
Kontrola plnění usnesení z řádného zasedání ZM (14.12.2020) 
Dotazy a připomínky občanů 

Rozpočtové opatření č. 7/2020 

Souhlas s provedením rekonstrukce tepelných sítí a žádost o poskytnutí zápůjčky 

Výsledky rozpočtového hospodaření města Čáslavi za rok 2020 

Rozpočtové opatření č. 1/2021 

Změna č. 2 Územního plánu Čáslav - formou opatření obecné povahy 

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav - schválení změny zkráceným postupem + určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem 

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav I.) - pozemková parcela číslo 1208/1 v k.ú. Čáslav 

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav II.) - pozemková parcela číslo 968 v k.ú. Čáslav 

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav III.) - prověření požadavků Města Čáslavi 
Změna č. 4 Územního plánu Čáslav IV.) - pozemková parcela číslo 2775 v k.ú. Čáslav 

Změna č. 4 Územního plánu Čáslav V.) - pozemkové parcely číslo 331, 2622/1, 2622/2, 2623, 2624 a stavební parcely číslo 3439/2, 3441, 3638 v 
k.ú. Čáslav 

Dotace z programu SPORT na rok 2021 

Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2020 

Plán činnosti finančního výboru na rok 2021 

Uzavření Smluv o smlouvě budoucí na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 
Dotazy a připomínky zastupitelů 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY/RŮZNÉ 

- - - 

ZM/5/2021                                                                                                                  ____                                                                Průběh zasedání 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť a na konci každého bodu bylo 
přijato usnesení. 
 

__                               _________________________________________                                     __                                     Kontrola plnění usnesení 
Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi ze dne 
14.12.2020, č.j.: 35484/2020. 
 

                                                                                                                                                                                   Rozpočtové opatření č. 7/2020 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2020. Rekapitulace: upravené příjmy 357.019,77 

tis. Kč, upravené výdaje 428.459,55 tis. Kč, financování plus 71.439,78 tis. Kč. 
                                                                                                                                                                                                             

ZM/6/2021                                                                                       Souhlas s provedením rekonstrukce tepelných sítí a žádost o poskytnutí zápůjčky 

Zastupitelstvo města Čáslavi   

1) vyjadřuje souhlas Čáslavské servisní, s. r. o. s provedením rekonstrukce tepelných sítí v ulici Žitenická v souladu 

s Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o nájmu tepelných zařízení č. 84/2001, 
2) schvaluje poskytnutí zápůjčky Čáslavské servisní, s. r. o. ve výši 6 000 000,- Kč na financování akce rekonstrukce 

tepelných sítí v ulici Žitenická z důvodu uvedeného v důvodové zprávě. 
 

ZM/7/2021                                                                                                                  Výsledky rozpočtového hospodaření města Čáslavi za rok 2020 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí výsledky rozpočtového hospodaření Města Čáslavi za rok 2020. 
 

ZM/8/2021                                                                                                                                                                         Rozpočtové opatření č. 1/2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: 

upravené příjmy 237.402,22 tis. Kč, upravené výdaje 309.220,31 tis. Kč, financování plus 71.818,09 tis. Kč. 
 



ZM/9/2021                                                                                                        Změna č. 2 Územního plánu Čáslav - formou opatření obecné povahy 

Zastupitelstvo města Čáslavi vydává změnu č. 2 Územního plánu Čáslav formou opatření obecné povahy (příloha č. 1). 
 

ZM/10/2021                                                                                                                                                           Změna č. 4 Územního plánu Čáslav  
- schválení změny zkráceným postupem + určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem 

Zastupitelstvo města Čáslavi  
1) schvaluje pořízení změny č. 4 Územního plánu Čáslav zkráceným postupem,      

2) určuje zastupitele Martina Horského, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořízení změny č. 4 Územního 
plánu Čáslav. 
 

ZM/11/2021                                                                                                                                                      Změna č. 4 Územního plánu Čáslav I.)  
- pozemková parcela číslo 1208/1 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby při pořizované změně č. 4 Územního plánu města Čáslavi byl prověřen 
požadavek vlastníka pozemku: pozemková parcela číslo 1208/1 v katastrálním území Čáslav, na změnu funkčního využití 
části plochy tohoto pozemku z plochy „zeleň zahrad“ na plochu „bydlení venkovského charakteru“. 
 

ZM/12/2021                                                                                                                                                   Změna č. 4 Územního plánu Čáslav II.)  
- pozemková parcela číslo 968 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi neschvaluje, aby do připravované změny č. 4 Územního plánu Čáslav byl zařazen 
požadavek vlastníka pozemku: pozemková parcela číslo 968 v katastrálním území Čáslav, na změnu funkčního využití 
plochy tohoto pozemku z plochy „zemědělská“ na plochu „výroba a skladování – průmyslová“, pro realizaci 
fotovoltaické elektrárny. 
 

ZM/13/2021                                                                                                                                                    Změna č. 4 Územního plánu Čáslav III.)  
- prověření požadavků Města Čáslavi 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby při pořizované změně č. 4 Územního plánu města Čáslavi byly prověřeny 
požadavky Města Čáslav: 

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

- 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“. 

 

ZM/14/2021                                                                                                                                                    Změna č. 4 Územního plánu Čáslav IV.)  

- pozemková parcela číslo 2775 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby při pořizované změně č. 4 Územního plánu Čáslav byl prověřen požadavek 
vlastníka pozemku: pozemková parcela číslo 2775 v katastrálním území: Čáslav, na změnu funkčního využití části plochy 
tohoto pozemku z plochy „zeleň zahrad“ na plochu „výroba a skladování – drobná výroba“. 
 

ZM/15/2021                                                                                                                                                     Změna č. 4 Územního plánu Čáslav V.)  
- pozemkové parcely číslo 331, 2622/1, 2622/2, 2623, 2624 a stavební parcely číslo 3439/2, 3441, 3638 v k.ú. Čáslav 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje, aby při pořizované změně č. 4 Územního plánu Čáslav byl prověřen požadavek 
vlastníka pozemků: pozemkové parcely čísla 331, 2622/1, 2622/2, 2623, 2624 a stavební parcely čísla 3439/2, 3441, 
3638 v katastrálním území: Čáslav, na změnu funkčního využití ploch těchto pozemků z plochy „občanské vybavení – 

komerční zařízení“ na plochu „bydlení v bytových domech“. 
 

ZM/16/2021                                                                                                                                                     Dotace z programu SPORT na rok 2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2021 z programu SPORT, dle důvodové zprávy.  
 

ZM/17/2021                                                                                                                                       Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2020 

Zastupitelstvo města Čáslavi  
a) bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2020, 

b) uvolňuje z funkce členky finančního výboru paní Janu Schovancovou. 
 

ZM/18/2021                                                                                                                                             Plán činnosti finančního výboru na rok 2021 

Zastupitelstvo města Čáslavi stanoví finančnímu výboru následující úkoly na rok 2021: 

1) poskytování stanovisek k materiálům projednávaným zastupitelstvem, které přímou souvisejí s rozpočtem města, 
2) provedení namátkové kontroly hospodaření města, 
3) posouzení kontrolní činnosti městského úřadu prováděné v roce 2021 ve vztahu k příspěvkovým a ostatním 
organizacím města. 
 

 

 



ZM/19/2021                                                                                 Uzavření Smluv o smlouvě budoucí na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů v bytovém domě, který bude 
vystavěn na části pozemku p.č. 322/1 – ostatní plocha, v k.ú. Čáslav dle projektové dokumentace vypracované Ing. 
Vladimírem Merenusem, IČ: 158 47 608, se sídlem: Nad Rezkovcem 1801, 286 01 Čáslav, v bytových domech 

označených v projektové dokumentaci jako B5 a B6: 

 

manželé Č. 
B6–4.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B02.04 3+kk S41  parkovací stání  0 3 703 000,00 Kč 
 

 

manželé P. 

B5 – 5.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B01.05 4+kk s terasou S21  parkovací stání  0 5 721 000,00 Kč 
 

 

Ing. M. N. 

B6 – 3.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B02.03 3+kk S36  parkovací stání  0 3 734 000,00 Kč 
 

 

manželé P. 

B6 – 2.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B01.02 2+kk S32  parkovací stání  0 2 873 000,00 Kč 
 
 

Paní L. K. 

B5 – 3.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B04.03 2+kk S09  parkovací stání  0 2 873 000,00 Kč 
 

Pan M. Ř. a paní A. V. 

B6 – 4.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B03.04 3+kk S42  parkovací stání  0 3 703 000,00 Kč 
 
 

Paní M. Š. a pan J. R. 

B5 – 1.NP 

OZNAČENÍ BYTU VELIKOST SKLEP PARKOVACÍ STÁNÍ ZAHRADA m2 CENA 

B01.01 2+kk S02  parkovací stání  0 2 888 000,00 Kč 
 

Cena zahrnuje podíl na budoucích společných částech nemovitosti, které budou určeny v prohlášení vlastníka. Budoucí 
kupující uhradí náklady za správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

 

 

JUDr. Vlastislav Málek v. r.                                                                                                                  Martin Horský v. r.  

                        starosta                                                                                                                                                                        místostarosta 
 

 

 

Ověřovatelé: 
 

Bc. Radek Holík v. r.                                                                                                     MUDr. Miroslava Tvarohová v. r. 

      člen zastupitelstva                                                                                                                                                    členka zastupitelstva  
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          Příloha č. 1        

 

Změna č. 2 Územního plánu Čáslav 
(Opatření obecné povahy) 

 

Zastupitelstvo města Čáslavi, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona  č. 183/2006 Sb.,                    
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona,                             
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 

vydává 

tuto změnu č. 2 Územního plánu Čáslav (dále jen „změna územního plánu“), který svým 
usnesením vydalo Zastupitelstvo města Čáslavi a nabyl účinnosti dne 7.1.2015 v úplném 
znění po vydání změny č. 1 Územního plánu Čáslav, která nabyla účinnosti dne 8.10.2019. 
 
Změnou územního plánu jsou lokality: 
 
Změna 1.1 - změna funkčního využití části ploch pozemků: pozemkové parcely číslo: 659/23, 
659/18, 665/5, 665/4, 665/1 a stavební parcela číslo 564 v katastrálním území Čáslav z ploch 
rekreace - zahrádkářské osady (RZ), plochy dopravní infrastruktura - železnice a plochy 
občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení na plochu dopravní infrastruktury 

parkovací a garážové domy (DOp).  
 
Změna 1.2 - změna funkčního využití ploch pozemků: pozemkové parcely číslo 2117/51, 
2117/64, 2117/63, 2117/61 a stavební parcely číslo 3874 a 3872 v katastrálním území Čáslav 
z plochy dopravní infrastruktura - železnice na plochu dopravní infrastruktury (DO).  
 
Změna 1.3 - změna funkčního využití ploch pozemků: pozemkové parcely číslo 361/32, 
361/46 a část stavební parcely číslo 1438 v katastrálním území Čáslav z plochy bydlení 
městského charakteru (BI) a plochy zeleně zahrad (ZZ) - na plochu smíšená obytná městská 
(SM).  
 
Změna 1.4 - změna funkčního využití ploch pozemků: pozemkové parcely číslo 1455/1, 
1455/2, 1455/3, 1455/4, 1454/1, 1453, 1454/2 a stavební parcely číslo 396/1, 396/2 v 
katastrálním území Čáslav z plochy bydlení městského charakteru (BI) a plochy občanského 
vybavení – komerční zařízení (OK) - na plochu bydlení v bytových domech (BH).  
 
Změna 1.5 - změna funkčního využití ploch pozemků: parcelní číslo 862/6, 862/8                             
v katastrálním území Čáslav z plochy smíšená nezastavěného území I (ZD) a plochy zeleně 
zahrad (ZZ) - na plochu výroby a skladování – drobné výroby (VD)  
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Změna 1.6 - změna funkčního využití ploch pozemků: pozemkové parcely číslo: 313/1                        
a stavební parcela číslo 374 v katastrálním území Čáslav z plochy občanského vybavení – 
veřejná infrastruktura (OV) - na plochu bydlení městského charakteru (BI).  
 
Změna 1.7 -  změna funkčního využití plochy pozemk: pozemkové parcely číslo 57/5 v 
katastrálním území Čáslav z plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) - na 

plochu obytná smíšená v centrech měst (SC). 
  
Návrhem je změněna hranice zastavěného území dle skutečného stavu, některých již od 
platnosti ÚP, zastavěných ploch.  
Úprava je ve využití části ploch Z3 a Z2 (BI) zastavěné z části. 
 

 

 
1. Textová část územního plánu 

 
Textová část územního plánu obsahuje: 
1.  Identifikační údaje, vymezení řešeného území. 
2. Vymezení zastavěného území. 
3.  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. 
4. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 

sídelní zeleně. 
5.  Koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umístění.    
6.   Koncepce uspořádání krajiny, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 

protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek 
nerostných surovin. 

7. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, prostorové uspořádání, 
podmínky ochrany krajinného rázu. 

8.  Vymezení  veřejně  prospěšných  staveb, veřejně  prospěšných  opatření, staveb                        
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

9.  Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 
které lze uplatnit předkupní právo. 

10.  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 
11.  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování v území podmíněno 

zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty 
pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 

12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace). 
 

2. Grafická část územního plánu 

 
Grafická část územního plánu obsahuje: 
1. Výkres základního členění území  
2. Hlavní výkres  
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Odůvodnění 
 
Odůvodnění územního plánu obsahuje textovou a grafickou část: 
 

A. Textová část   
 

1. Postup při pořízení územního plánu 

O pořízení změny územního plánu zkráceným postupem rozhodlo Zastupitelstvo města 
Čáslavi svým usnesením č. ZM/124/2019 ze dne 9.12.2019, současně byl tímto schválen 
návrh obsahu změny územního plánu. 
 
Pořizovatel změny územního plánu - Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního 
rozvoje, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „úřad územního 
plánování“), v souladu s § 55a odst. 3 stavebního zákona zajistil stanovisko příslušného 
orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu 
změny územního plánu a stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu 
k navrhovanému obsahu změny územního plánu. 
 
Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 45i zákona              
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vydal své 
stanovisko k navrhovanému obsahu změny územního plánu dne 27.1.2020, číslo jednací: 
001734/2020/KUSK, spis. značka: SZ_001734/2020/KUSK s tím, že lze vyloučit významný vliv 
předložené koncepce samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti Krajského úřadu. 
Krajský úřad dále, jako orgán ochrany přírody a krajiny podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., 
nemá k předložené koncepci žádné připomínky. 
 
Krajský úřad Středočeského kraje vydal své stanovisko příslušného orgánu posuzování vlivů 
na životní prostředí podle § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů s tím, že na základě ust. § 10i odst 2 
zákona č. 100/2001 Sb., nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny územního plánu na 
životní prostředí (tzv. SEA) – stanovisko ze dne 27.1.2020,  číslo jednací: 001734/2020/KUSK, 
spis. značka: SZ_001734/2020/KUSK. 
 
Pořizovatel zajistil v souladu s §55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny 
územního plánu. 
V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona bylo pro veřejné projednání návrhu změny 
územního plánu  použito obdobně § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona. 
Návrh změny územního plánu byl po dobu 30 dnů vystaven k nahlédnutí na Městském úřadě 
Čáslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje, úřadě územního plánování, na internetových 
stránkách Městského úřadu Čáslav. Dne 15.7.2020 se konalo veřejné projednání návrhu 
změny územního plánu. Oznámení o konání veřejného projednání  bylo doručeno veřejnou 
vyhláškou. K veřejnému projednání byly jednotlivě přizváni: obec, pro kterou je změna 
územního plánu pořizována, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Do 7 dnů ode 
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dne veřejného projednání mohl každý k návrhu změny uplatnit své připomínky, dotčené 
osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, dotčené orgány svá stanoviska. 
 
Soulad s uplatněnými stanovisky dotčených orgánů, připomínkami a námitkami je řešeno 
v bodech č. 5, 10 a 11 tohoto opatření obecné povahy. 
 
Po uplynutí lhůty k podání námitek, připomínek a stanovisek byly v souladu s § 55 odst. 4 
stavebního zákona zaslány obdržená stanoviska Krajskému úřadu Středočeského kraje. 
Krajský úřad Středočeského kraje vydal dne 23.11.2020, číslo jednací: 163435/2020/KUSK,                             
spis. značka: SZ 158739/2020/KUSK ÚSŘ/MP stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu 
s Politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem s tím,                    
že neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu. 
 
 
2. Vyhodnocení  souladu s Politikou  územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

Změna územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje ve znění aktualizací č. 1, 2, 
3 a 5 i se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve znění 2 . aktualizace (územně 
plánovací dokumentace vydaná krajem). 
(další viz odůvodnění územního plánu – textová část, která je nedílnou součástí tohoto 
dokumentu). 
 
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

Změna územního plánu vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, respektive principů udržitelného rozvoje.  
Koncepce rozvoje ani urbanistická koncepce, která je dána platným Územním plánem Čáslav 
se změnou územního plánu nemění. Návrh územního plánu respektuje stávající 
urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny. Změna územního plánu je v souladu 
s cíli a úkoly územního plánování. 
 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů 

Návrh změny územního plánu je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů. 
 
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad                            

se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě                        
s výsledkem řešení rozporů 

 
Úřad územního plánování zajistil veřejné projednání změny územního plánu. Stanoviska 
uplatnily tyto dotčené orgány: 
 

ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora – souhlasné 
stanovisko ze dne 20.7.2020, č.j.: HSKL – 1952-2/2020-KH. 
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze – souhlasné stanovisko ze 
dne 27.5.2020, č.j.: KHSSC 26374/2020, sp. zn.: KHSSC 46045/2017 s tím, že lokality změn 
1.1, 1.2., 1.3., 1.4. a 1.6. jsou podmínečně vhodné za podmínky vyhodnocení hluku 
k chráněným prostorům a chráněným prostorům staveb. Tento požadavek bude řešen při 
územním a stavebním řízení. 
 

Ministerstvo vnitra ČR – souhlasné stanovisko ze dne 16.7.2020,                             
č.j.: MV-97786/4/OSM-2020. 
 
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje – souhlasné stanovisko ze dne 22.6.2020,                 
č.j.: KRPS-125955-1/ČJ-2020-0100MN. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu - souhlasné stanovisko ze dne 27.5.2020,                             
značka: MPO 256083/2020. 
 
Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského – souhlasné stanovisko ze 
dne 8.6.2020, značka: SBS 19581/2020/OBÚ-02/1. 
 
Krajský úřad Středočeského kraje – koordinované stanovisko ze dne 21.7.2020,                             
č.j.: 072997/2020/KUSK, spis. značka: SZ_072997/2020/KUSK s tím, že odbor životního 
prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) nesouhlasí 
se záborem lokalit změn 1.1 a 1.5. a odbor kultury a památkové péče nesouhlasí s navrženou 
lokalitou změny 1.7. Řešeno žádostí o změnu koordinovaného stanoviska s odůvodněním, na 
jejíž základě bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 31.8.2020, 
č.j.: 115803/2020/KUSK, spis. značka: SZ_115803/2020/KUSK s tím, že orgán ochrany ZPF 

souhlasí s nezemědělským využitím lokalit změn 1.1. a 1.5. a stanovisko Krajského úřadu 
Středočeského kraje ze dne 22.10.2020, č.j.: 125167/2020/KUSK, spis. značka: 
SZ_125167/2020/KUSK s tím, že Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a 
památkové péče souhlasí s lokalitou změny 1.7. a změnou jejího funkčního využití na plochu 
obytná smíšená v centrech měst. 

 

Ministerstvo dopravy – stanovisko ze dne 17.7.2020, značka: 468/2020-910-UPR/2 s tím, že 
souhlasí s projednávaným návrhem změny č. 2 za podmínek, že lokality změn 1.2. a 1.5., 
které jsou situovány v obvodu železniční stanice Čáslav budou upraveny v souladu 
s připravovanou dokumentací pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce žst. Čáslav“. Realizace 

staveb v těchto lokalitách bude koordinována s projektovou dokumentací pro územní 

rozhodnutí „Rekonstrukce žst. Čáslav“. 
 

 
K veřejnému projednání návrhu změny územního plánu podali vyjádření tito oprávnění 
investoři: 
 
GasNet, s.r.o. –  vyjádření bez námitek ze dne 22.6.2020, značka: 5002172271. 
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ČEPRO, a.s. – vyjádření ze dne 29.5.2020, č.j.: 8210/20 – 008384/FŘ/2020-OD s tím, že 
požadují opravu zakreslení produktovodu nebo o jeho odstranění v zákresu a ponechání 
pouze ochranného pásma v šíři 300 m na každou stranu od osy potrubí. Bude zapracováno 

v grafické části úplného znění Územního plánu Čáslav po vydání změny č. 2. 
 

 

Návrh změny územního plánu je v souladu se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
krajského úřadu.  
Rozpory v průběhu jeho zpracování a projednávání nevznikly. 
Návrh změny územního plánu je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 
Žádná z obeslaných sousedních obcí neuplatnila připomínky. 
 

 

6. Vyhodnocení splnění zadání 
 
Změna územního plánu byla pořizována zkráceným postupem, návrh zadání změny 
územního plánu nebyl zpracován. 
 
 
7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
 
Návrh změny územního plánu je zpracován v souladu s potřebami města a zároveň tak, aby 
nedošlo k narušení urbanistických a přírodních a krajinářských hodnot řešeného území, a aby 
byly chráněny hlavní složky životního prostředí. Koncepce rozvoje ani urbanistická koncepce 
daná platným územním plánem není narušena. Návrh územního plánu respektuje stávající 
urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny. 
 
 
8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno 

stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
 
Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno. Krajský úřad 
Středočeského kraje, orgán posuzování vlivů na životní prostředí ve svém stanovisku ze dne 
27.1.2020, č.j.: 001734/2020/KUSK, sp. zn.: SZ_001734/2020/KUSK, k návrhu obsahu změny 
územního plánu nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní 
prostředí (SEA).  
 
 
9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 
Změnou územního plánu nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Rozsah 
záboru zemědělského půdního fondu – viz. odůvodnění změny územního plánu – textová 
část, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 
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10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 
Veřejné projednání návrhu změny územního plánu se uskutečnilo dne 15.7.2020. V souladu s 
§ 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu územního plánu podat vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.                
Do 7 dnů ode dne veřejného projednání návrhu územního plánu byla podána jedna námitka. 
 

Námitku uplatnila Správa železnic, státní organizace, která vznikla na základě zákona                             
č. 77/2002 Sb., a hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní 
cesta a plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a 
rozvoj železniční dopravní cesty a je oprávněným investorem v oblasti železniční 
infrastruktury dne 14.7.2020, značka: 45866/2020-SŽ-GŘ-O6. Tato námitka byla nahrazena 
vyjádřením Správy železnic, státní organizace, ze dne 21.10.2020, značka: 72497/2020-SŽ-
GŘ-O6 s tím, že lokality změn 1.2. a 1.5. jsou dotčeny návrhem připravované stavby 
„Rekonstrukce žst. Čáslav“, případná nová zástavba v těchto lokalitách bude koordinována 
s připravovanou dokumentací pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce žst. Čáslav“. Bude 

řešeno při územním a stavebním řízení. 
 

 

B. Grafická část 
Grafická část obsahuje: 
 
1. Koordinační výkres  
2. Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu 

 

 

Poučení 
 
Proti změně č. 2 Územnímu plánu Čáslav vydané formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 
 
 

 
JUDr. Vlastislav Málek                                                                     Martin Horský  
            starosta                                                                    místostarosta  
 
 
 
V Čáslavi dne: ……………….2021 
 

 

 

Účinnost: Toto opatření obecné povahy (změna č. 2 Územního plánu Čáslav) nabývá dle             
ust. § 173  odst. 1  správního  řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné    
vyhlášky  tj. ……....................   2021. 


