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1. POSTUP  POŘÍZENÍ  ÚZEMNÍHO  PLÁNU 

- Zastupitelstvo obce Častrov na svém veřejném zasedání konaném dne 28.8.2014 projednalo a schválilo 
pořízení Územního plánu (dále též ÚP) Častrov (k.ú. Častrov, Pelec, Metánov, Ctiboř u Častrova, Jakubín) a 
dne 10.9.2014 požádala obec Častrov MěÚ Pelhřimov odbor výstavby, oddělení územního plánu o jeho 
pořízení. Určeným zastupitelem pro spolupráci při pořizování ÚP Častrov byla zvolena starostka obce Ing. 
Jana Houšková. Po provedených doplňujících průzkumech a rozborech a následném vyhodnocení všech 
podkladů zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v únoru 2015 návrh zadání ÚP 
Častrov. 

- Návrh zadání ÚP Častrov byl vyhotoven a projednáván dle zákona č.183/2006Sb.; o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcích předpisů - Vyhlášky č.500/2006 Sb.; 
(příloha č.6) a v souladu se schválením Zastupitelstva obce Častrov.  

Dne 10.3.2015 oznámil MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, 
obci Častrov a sousedním obcím projednávání návrhu Zadání ÚP Častrov. Oznámení o projednávání návrhu 
Zadání ÚP Častrov a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí bylo vyvěšeno dne 10.3.2015 a sejmuto dne 
10.4.2015 na úřední desce MěÚ Pelhřimov a vyvěšeno dne 12.3.2015 a sejmuto dne 17.4.2015 na úřední 
desce obce Častrov. Dále byl návrh zadání umístěn na webových stránkách Města Pelhřimova (vyvěšeno 
10.3.2015-20.4.2015) a webových stránkách obce Častrov (vyvěšeno 12.3.2015-17.4.2015).  

Dne 17.4.2015 bylo doručeno sdělení Obecního úřadu Častrov, Častrov čp.105, 394 63 Častrov, že 
Zastupitelstvo obce Častrov svým usnesením č.10.5./2015 ze dne 9.4.2015 schválilo zařazení nových 
požadavků, uvedených v přílohách, do zadání územního plánu Obce Častrov. Jedná se o zařazení pozemku 
p.č.1015/2 v k.ú. Metánov jako pozemek k výstavbě a zařazení pozemků p.č. 994/1, 994/2, 994/4, 994/5, 
994/6 v k.ú. Častrov jako plochy smíšené obytné – bydlení a podnikání. Požadavky bydy předány 
zpracovateli Územního plánu Častrov k prověření pro zapracování do návrhu Územního plánu Častrov. 
Na základě výsledků projednání upravil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s §47 
odst.4 zákona č.183/2006Sb.; v platném znění, návrh zadání. Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány 
do textu Zadání Územního plánu Častrov (upravený návrh zadání), uplatněné připomínky byly vyhodnoceny 
a po vyhodnocení případně zapracovány do textu Zadání Územního plánu Častrov.  Podněty k návrhu 
Zadání Územního plánu Častrov nebyly uplatněny. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, 
jako dotčený orgán, konstatoval, že návrh Zadání ÚP Častrov, samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry, nemůže mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast a 
neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Citace uplatněných vyjádření a stanovisek 
k návrhu Zadání ÚP Častrov – viz kapitola 2. Přezkum návrhu územního plánu dle §53 odst.4 stavebního 
zákona, podkapitola d) Přezkum souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů dle §53 odst.4, písm. d) 
stavebního zákona tohoto dokumentu. Citace uplatněných připomínek k návrhu Zadání ÚP Častrov – viz 
kapitola 9) Vyhodnocení připomínek tohoto dokumentu. 

Zadání ÚP Častrov (upravený návrh) bylo schváleno v souladu s §47 odst.5 zákona č.183/2006 Sb.; 
v platném znění, na veřejném zasedání zastupitelstva obce Častrov dne 18.6.2015 a zároveň zastupitelstvo 
obce rozhodlo, že nepožaduje zpracování variantního řešení návrhu ÚP Častrov. 

Pořizovatel předal dne 20.7.2015 zpracovateli ÚP Častrov požadavky dotčených orgánů a připomínky 
uplatněné v průběhu projednávání návrhu zadání, požadavky obce pro zapracování do návrhu ÚP Častrov a 
Zadání ÚP Častrov a požádal jej o zpracování návrhu ÚP Častrov. 

Na základě §56 zákona č.183/2006 Sb.; v platném znění, požádal dne 24.5.2016 pořizovatel obec o 
projednání dalšího postupu pořizování ÚP Častrov. Podle sdělení obce, předala obec zpracovateli nové 
mapové podklady a zpracovatel začal pracovat na návrhu územního plánu. 

Na základě §56 zákona č.183/2006 Sb.; v platném znění, požádal dne 24.5.2017 pořizovatel obec o 
projednání dalšího postupu pořizování ÚP Častrov. Obec dne 13.7.2017 sdělila, že se nadále pokračuje 
v pořizování  územního plánu a zároveň předala požadavky pro zapracování do návrhu ÚP Častrov.  

Dne 6.4.2018 byl zpracovatelem ÚP Častrov předáno pořizovateli jedno vyhotovení návrhu Územního plánu 
Častrov ke společnému projednání.  

- Návrh Územního plánu Častrov byl zpracován v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb.; v platném znění, dle 
přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.; vyhlášky č.501/2006 Sb.; o obecných požadavcích na využívání území, 
v souladu se schváleným  Zadáním ÚP Častrov a v souladu se schválením Zastupitelstva obce Častrov. 
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Návrh územního plánu obsahuje textovou a grafickou část - zpracovatelem je Ing.arch. Milič Maryška. 

Dne 11.4.2018 oznámil MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, 
obci Častrov a sousedním obcím konání společného jednání za účelem projednání návrhu ÚP Častrov na den 
15.5.2018, a zároveň v souladu s §50 odst.3 stavebního zákona oznámil dne 11.4.2018 veřejnou vyhláškou 
doručení návrhu Územního plánu Častrov (včetně vystavení návrhu ÚP Častrov) veřejnosti. Veřejná 
vyhláška byla vyvěšena dne 11.4.2018 a sejmuta dne 28.5.2018 na úřední desce MěÚ Pelhřimov a vyvěšena 
dne 11.4.2018 a sejmuta dne 30.56.2018 na úřední desce obce Častrov. Dále byl návrh ÚP Častrov umístěn 
na webových stránkách Města Pelhřimova (11.4.2018-16.6.2018) a webových stránkách obce Častrov 
(11.4.2018-30.6.2018). 

Dne 11.4.2018 MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby předal, na základě §50 odst.2 stavebního zákona, 
nadřízenému orgánu KÚ Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu návrh ÚP Častrov k 
posouzení.  

Společné jednání s dotčenými orgány o návrhu ÚP Častrov proběhlo dne 15.5.2018 na MěÚ Pelhřimov, 
odboru výstavby za účasti pořizovatele, projektanta a zástupců dotčených orgánů. Z jednání byl vyhotoven 
písemný protokol. Dne 25.6.2018 požádal pořizovatel dotčené orgány k vydání stanoviska ke společnému 
jednání o návrhu ÚP Častrov (dle §50, odst.2 stavebního zákona) – jednalo se o dotčené orgány, které svá 
stanoviska ještě nevydaly v zákonném termínu. Pořizovatel určil lhůtu pro vydání stanovisek a návrh ÚP 
Častrov po tuto dobu vyvěsil na webové stránky Města Pelhřimova. V zákonné lhůtě podle §50 odst.3 
zákona č.183/2006Sb, v platném znění byly k návrhu ÚP Častrov uplatněny připomínky. Citace stanovisek a 
vypořádání jednotlivých uplatněných připomínek - viz kapitola 2. Přezkum návrhu územního plánu dle §53 
odst.4 stavebního zákona, podkapitola d) Přezkum souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů dle §53 
odst.4, písm. d) stavebního zákona tohoto dokumentu a kapitola 9) Vyhodnocení připomínek tohoto 
dokumentu. 

Dne 9.7.2018 požádal MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby, MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí o vydání 
stanoviska podle §14 odst.1 zákona č.289/1995Sb.; o lesích („lesní zákon“). 

Dne 6.8.2018 předal pořizovatel nadřízenému orgánu (Krajský úřad Kraje Vysočina odbor územního 
plánování a stavebního řádu) veškerá uplatněná stanoviska a podanou připomínku k návrhu ÚP Častrov. 

Posouzení návrhu ÚP Častrov Krajským úřadem Kraje Vysočina odborem územního plánování a stavebního 
řádu bylo vydáno dne 5.9.2018 pod ČJ: KUJI 60361/2018 OUP 107/2015 – 6. Nadřízený správní orgán na 
úseku územního plánování posoudil předložený návrh ÚP Častrov dle §50 odst.7 stavebního zákona a 
nesouhlasil s návrhem Územního plánu Častrov z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a konstatoval, že zahájit řízení o ÚP Častrov podle §52 stavebního zákona je možné až po předložení 
k opětovnému posouzení a na základě potvrzení o odstranění nedostatků. Citace posouzení viz kapitola 2. 
Přezkum návrhu územního plánu dle §53 odst.4 stavebního zákona, podkapitola d) Přezkum souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů dle §53 odst.4, písm. d) stavebního zákona tohoto dokumentu. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a dne 16.10.2018 předal 
zpracovateli uplatněná stanoviska, připomínky a  požadavky a požádal o  dopracování návrhu ÚP Častrov.  

Dne 10.10.2018 (po volbách do obecních zastupitelstev), požádal pořizovatel obec o sdělení jména určeného 
zastupitele pro tvorbu Územního plánu Častrov, určeným zastupitelem byla zvolena starostka obce Ing. Jana 
Houšková a místostarosta obce Jiří Havlíček DiS (usnesení o schválení ze dne 22.11.2018, pořizovateli 
doručeno dne 28.11.2018).  

Na základě konzultací a úprav návrhu ÚP Častrov požádal pořizovatel KÚ Kraje Vysočina, odbor životního 
prostředí a zemědělství o vydání stanoviska k těmto úpravám. Dne 4.12.2019 byl předán pořizovateli návrh 
ÚP Častrov. Následně dne 6.12.2019 požádal Krajský úřad Kraje Vysočina odbor územního plánování a 
stavebního řádu o opětovné posouzení návrhu ÚP Častrov.  

Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování  - potvrzení o odstranění nedostatků bylo vydáno 
Krajským úřadem Kraje Vysočina odborem územního plánování a stavebního řádu dne 18.12.2019 pod ČJ: 
KUJI99991/2019 OUP107/2015–8. Nadřízený správní orgán na úseku územního plánování posoudil 
předložený upravený návrh ÚP Častrov dle §50 odst.7 stavebního zákona a souhlasil s upraveným návrhem 
Územního plánu Častrov z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu 
s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a potvrdil tak 
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odstranění nedostatků a konstatoval, že na základě tohoto posouzení lze zahájit řízení o ÚP Častrov podle 
§52 stavebního zákona. Citace stanoviska orgánu ochrany ZPF a posouzení - viz kapitola 2. Přezkum návrhu 
územního plánu dle §53 odst.4 stavebního zákona, podkapitola d) Přezkum souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem 
řešení rozporů dle §53 odst.4, písm. d) stavebního zákona tohoto dokumentu. 

- Dne 5.2.2020 byl předán pořizovateli návrh Územního plánu Častrov pro veřejné projednání. Oznámení o 
konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Častrov bylo dne 13.2.2020 jednotlivě 
doručeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Častrov a sousedním obcím. Veřejné projednání se 
mělo konat 1.4.2020 v kulturním domě Častrov. Veřejná vyhláška o konání veřejného jednání byla vyvěšena 
dne 13.2.2020 na úřední desce MěÚ Pelhřimov a vyvěšena dne 14.2.2020 na úřední desce OÚ Častrov. Dále 
bylo oznámení a návrh ÚP Častrov umístěn na webových stránkách Města Pelhřimova (vyvěšeno od 
13.2.2020) a webových stránkách obce Častrov (vyvěšeno od 13.2.2020). Z důvodů situace v březnu roku 
2020, která se týkala celého území České republiky, bylo uvedené veřejné projednání návrhu ÚP Častrov 
zrušeno. Toto bylo dne 23.3.2020 oznámeno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Častrov a 
sousedním obcím. Veřejná vyhláška o zrušení veřejného projednání byla vyvěšena dne 23.3.2020 a sejmuta 
dne 8.4.2020 na úřední desce MěÚ Pelhřimov a vyvěšena dne 24.3.2020 a sejmuta dne 10.4.2020 na úřední 
desce OÚ Častrov. Dále bylo oznámení umístěno na webových stránkách Města Pelhřimova (vyvěšeno 
23.3.2020-9.4.2020) a webových stránkách obce Častrov (vyvěšeno 24.3.2020-10.4.2020) 

- Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Častrov 
bylo dne 26.5.2020 jednotlivě doručeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Častrov a sousedním 
obcím Veřejná vyhláška o konání veřejného jednání byla vyvěšena dne 26.5.2020 a sejmuta dne 30.7.2020 
na úřední desce MěÚ Pelhřimov a vyvěšena dne 27.5.2020 a sejmuta dne 28.7.2020 na úřední desce OÚ 
Častrov. Dále bylo oznámení a návrh ÚP Častrov umístěn na webových stránkách Města Pelhřimova 
(vyvěšeno od 26.5.2020.29.7.2020) a webových stránkách obce Častrov (vyvěšeno od 27.5.2020-28.7.2020) 

- Veřejné projednání o upraveném návrhu ÚP Častrov proběhlo dne 22.7.2020 na OÚ Častrov a bylo spojeno 
s  výkladem a seznámením o průběhu pořizování územního plánu pořizovatelem. V zákonné lhůtě podle §52 
odst.2 a 3 zákona č.183/2006Sb, byly k návrhu ÚP Častrov  podány námitky, připomínky uplatněny nebyly. 
Citace námitek a rozhodnutí o námitkách – viz kapitola 8. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného 
odůvodnění, tohoto dokumentu. Citace stanovisek uplatněných v rámci veřejného projednání - viz kapitola 2. 
Přezkum návrhu územního plánu dle §53 odst.4 stavebního zákona, podkapitola d) Přezkum souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů (dle §53 odst.4 písm. d) stavebního zákona)“, tohoto 
dokumentu. 

- V souladu s §53 odst.1 stavebního zákona vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určenými zastupiteli 
výsledky projednání návrhu ÚP Častrov. Po projednání podaných námitek v zastupitelstvu obce Častrov 
sdělila obec pořizovateli výsledek projednání a pořizovatel zpracoval „Návrh rozhodnutí o námitkách a 
návrh vyhodnocení připomínek  uplatněných k návrhu Územního plánu Častrov“. Dne 30.11.2020 
pořizovatel oznámil jednotlivě dotčeným orgánům a KÚ Kraje Vysočina, odboru územního plánování a 
stavebního řádu, že k návrhu ÚP Častrov byly v zákonné lhůtě dle §50 stavebního zákona, v platném znění, 
uplatněny připomínky a v zákonné lhůtě dle §52 stavebního zákona podány námitky a zaslal jim „Návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek  uplatněných k návrhu ÚP Častrov“ a požádal je ve 
lhůtě 30 dnů o uplatnění stanovisek, zároveň upozornil, že pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako 
nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. Citace 
námitek a rozhodnutí o námitkách – viz kapitola 8. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného 
odůvodnění, tohoto dokumentu. Citace připomínek a  jejich vyhodnocení – viz kapitola 9. Vyhodnocení 
připomínek, tohoto dokumentu. Citace uplatněných stanovisek - viz kapitola 2. Přezkum návrhu územního 
plánu dle §53 odst.4 stavebního zákona, podkapitola d) Přezkum souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů (dle §53 odst.4 písm. d) stavebního zákona)“, tohoto dokumentu. 

- Po uplynutí lhůty pro vydání stanovisek pořizovatel upravil a doplnil textovou část Odůvodnění Územního 
plánu Častrov, textovou část zpracovanou pořizovatelem a dle ustanovení §53 odst.4 stavebního zákona 
vyhodnotil a přezkoumal návrh Územního plánu Častrov, následně dle §54 odst.1 stavebního zákona 
předložil Zastupitelstvu obce Častrov návrh na vydání Územního plánu Častrov. 
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2.  PŘEZKUM  NÁVRHU  ÚZEMNÍHO  PLÁNU  DLE  §53  ODST.4  STAVEBNÍHO  
ZÁKONA 

a)   Přezkum souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem dle §53 odst.4 písm. a) stavebního zákona 
 
Politika územního rozvoje 
Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválena usnesením vlády ČR č.929 dne 20.07.2009. 
Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválená dne 15.04.2015, Aktualizace č.2 a 
Aktualizace č.3 Politiky územního rozvoje České republiky byly schváleny dne 2.9.2019 (dále též zkráceně 
PÚR). Z dokumentů nevyplývají pro řešené území žádné konkrétní požadavky. Správní území obce Častrov 
není podle výše uvedených dokumentů  součástí žádné oblasti se zvýšenými požadavky na soustředění aktivit 
mezinárodního nebo republikového významu, rozvojových os nebo specifických oblastí. Její území není 
dotčeno ani koridorem či plochou dopravy nebo technické infrastruktury mezinárodního nebo republikového 
významu. 

PÚR v kapitole 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovuje 
obecně formulované republikové priority územního plánování. Byl vyhodnocen a přezkoumán soulad územního 
plánu s následujícími prioritami, které mají vztah ke správnímu území obce Častrov: 
 (čl. 14) „Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“ - přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 
jsou územním plánem chráněny – textová část územního plánu vymezuje hodnoty území a stanovuje jejich 
ochranu (kapitola b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot). Jsou stanoveny 
podmínky pro rozvoj ploch – jak stabilizovaných, tak rozvojových, jež zajišťují přirozenou kontinuitu rozvoje 
území s respektem k jeho stávajícím hodnotám; tyto podmínky jsou především formulovány v kapitole f) 
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití textové části územního plánu. 
(čl. 14a) „Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny“ - řešení územního plánu 
zajišťuje ekologickou funkci krajiny, hospodárně využívá zastavěné území, zastavitelné plochy jsou navrženy 
v nezbytné míře pro rozvoj obce a jednotlivých místních částí, je zajištěna ochrana nezastavěného území - 
zejména zemědělské a lesní půdy. Jsou vymezeny tři menší zábory stávajících lesních pozemků, jedná se o 
plochy stávajícího lesa v zastavěném území nebo v jeho nejbližším okolí, v přímé návaznosti na zástavbu, kde 
stávající les ztratil svoji funkci produkční a krajinotvornou. Většina navržených zastavitelných ploch byla 
převzata ze současně platného ÚP Častrov, nezbytný zábor nově navržených ploch byl zpracovatelem náležitě 
odůvodněn. 
(čl. 16) „Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i 
hodnoty území“ – v územním plánu jsou stanoveny podmínky budoucího rozvoje na základě komplexního 
pohledu na možnosti i potencionální limity plynoucí z kvalit a charakteru řešeného území; cílem bylo stanovit 
základní pravidla budoucího rozvoje území, vycházející na jedné straně z požadavků na přirozený rozvoj území 
a na druhé straně z nutnosti ochránit stávající kvalitu prostředí.  
(čl. 19) „Hospodárně využívat zastavěné území („podpora přestaveb“) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy)“ - využívání zastavěného území je odůvodněno zejména v kapitole 9. 
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 
textové části „Odůvodnění Územního plánu Častrov textová část zpracovaná zpracovatelem. V území je 
vymezena plocha přestavby P01 v obci Častrov. Ochrana nezastavěného území je zajištěna zejména 
stanovenými podmínkami využití ploch nezastavěného území v souladu s §18 odst.5 stavebního zákona. 
(čl. 20) „Respektovat veřejné zájmy zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, vytvářet 
územní podmínky pro respektování územních systémů ekologické stability, ekologické funkci krajiny i v ostatní 
volné krajině“ – problematika krajiny je řešena v kapitole e) Koncepce uspořádání krajiny, textové části  
územního plánu. Řešení plně respektuje přírodní památku Pstruhovec, na severní část k.ú. Častrov zasahující 
ochranné pásmo přírodní rezervace V Mezence a evidované lokality zvláště chráněných druhů. ÚP Častrov 
vylučuje umísťování záměrů, které by samostatně či ve spojení s jinými mohly významně tato území ovlivnit. 
V území je vymezen lokální ÚSES a zajištěna návaznost prvků ÚSES na území sousedních obcí. 
(významné území (zahrnuje celé správní území obce)  ve kterém nejsou připuštěny záměry, které by funkci 
migračně významného území mohly ovlivnit. Je respektován dálkový migrační koridor v severní a západní části 
správního území obce.  čl. 20a) „Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny“- je 
zapracováno migračně Migrační propustnost pro obhospodařování krajiny je zajištěna stávající dopravní 
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infrastrukturou. V rámci podmínek využití ploch je pro většinu ploch nezastavěného území přípustné zřízení 
dopravní a technické infrastruktury. 
(čl. 22) „Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území“ – v rámci podmínek 
využití ploch je zajištěna možnost využití území pro cestovní ruch včetně umisťování komunikací různého 
významu.  
(čl. 24) „Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území, možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou 
veřejnou infrastrukturou podmínit“ – je stanovena koncepce dopravní infrastruktury (kapitola d) Koncepce 
veřejné infrastruktury podkapitola 1.1 Pozemní komunikace textové části územního plánu), nové zastavitelné 
plochy jsou přímo napojeny na stávající silniční síť a výrazně nezvýší nároky na dopravní infrastrukturu a 
veřejnou dopravu. V podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je přípustné, popř. 
podmíněné přípustné umisťování komunikací, které umožňují lepší dostupnost území s ohledem na prostupnost 
krajiny pro člověka.  
(čl. 25) „Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod; 
vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod s cílem zmírňování účinků povodní“ - 
prevence a ochrana území z hlediska přírodních katastrof ve smyslu posilování retenční funkce území, je v 
zájmové oblasti klíčová a to zejména ve svažitých lokalitách. V krajině mimo zastavěné území se navrhuje 
zvýšení podílu trvale zatravněných ploch a jsou vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu území před 
potencionálními riziky – je umožněno zatravňování, zalesňování, budování vodních ploch.  
(čl. 26) „Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu 
jen ve výjimečných případech“ - vyhlášená záplavová území vodních toků Žirovnice a Želivka (Hejlovka)  jsou 
respektována. V těchto územích nejsou navrženy žádné nové plochy změn.  
(čl. 30) „Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života“ - je stanovena koncepce technické 
infrastruktury zahrnující zásobování jednotlivých sídel pitnou vodou a stanovena koncepce odkanalizování obce 
a jednotlivých místních částí.   

Výše uvedené obecně formulované republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje byly při řešení 
územního plánu respektovány.  

Projektant podrobně vyhodnotil soulad s PÚR a konkrétně pak s těmi republikovými prioritami pro zajištění 
udržitelného rozvoje, které se k řešenému území vztahují, v textové části „Odůvodnění územního plánu Častrov 
textová část zpracovaná zpracovatelem – kapitola 1) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem, podkapitola 1.1. Soulad územního plánu s politikou územního 
rozvoje a pořizovatel se s tímto vyhodnocením ztotožňuje.  

 
Územně plánovací dokumentace vydaná krajem – Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 
Dne 16.09.2008 byly Krajem Vysočina vydány Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (účinnost  
22.11.2008), Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána dne 18.9.2012 (účinnost 
23.10.2012), Aktualizace č.2 a č.3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byly vydány dne 13.9.2016 
(účinnost 7.10.2016), Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána dne 12.12.2017 
(účinnost dne 30.12.2017), Aktualizace č.6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána dne 14.5.2019 
(účinnost 14.6.2019) - dále též ZÚR Kraje Vysočina.  

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina stanovují zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, 
zejména veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stanovují kritéria pro rozhodování o možných 
variantách nebo alternativách změn v jejich využití. 

ZÚR Kraje Vysočina v kapitole 1. stanovují obecně formulované priority územního plánování Kraje Vysočina 
pro zajištění udržitelného rozvoje území, které byly při řešení zohledněny. Je vyhodnocen a přezkoumán soulad 
územního plánu s následujícími prioritami, které mají zejména vztah ke správnímu území obce Častrov:  
(čl. 01) „Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Kraje Vysočina  
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální 
soudržnosti obyvatel kraje“. Územní plán je proveden s citlivým přístupem k vyváženému všestrannému rozvoji 
obce i místních částí, za účelem zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a 
udržení sociální soudržnosti. Jsou navrženy všechny potřebné sídlotvorné prvky (nové zastavitelné plochy 
bydlení, plochy smíšené obytné, plochy výroby a skladování, občanského vybavení, technické vybavenosti), 



 
8

odpovídající velikosti a významu obce Častrov a jednotlivých místních částí, umožňující jejich všestranný 
rozvoj.  
(Čl. 06) „Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí 
image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území“. Cílem územního plánu bylo stanovit rozvoj 
území ve smyslu stabilizace celého správního území obce Častrov. Je popsána ochrana přírodních a kulturních 
hodnot v řešeném území a stanovena urbanistická koncepce území. Koncepce rozvoje obce a místních částí byla 
zpracována tak, aby řešila situování nových ploch změn, jak v zastavěném území, tak v okrajových částech v 
návaznosti na stabilizované plochy a řešila krajinu jako celek. Územní plán se soustřeďuje na zachování a 
obnovu rozmanitosti krajiny a posílení její stability, minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a 
negativních zásahů do pozemků určených k plnění funkcí lesa, ochranu charakteristického krajinného rázu 
území a ochranu životního prostředí, zachování a citlivé doplnění výrazu sídla, s cílem nenarušovat jeho cennou 
urbanistickou strukturu a omezení fragmentarizace krajiny. Ekologickou stabilitu krajiny podporuje vymezený 
ÚSES, který zároveň zajišťuje migrační propustnost pro živočichy, migrační propustnost pro obhospodařování 
krajiny je zajištěna stávající resp. novou dopravní infrastrukturou. Ve vymezeném migračně významném území 
nejsou připuštěny záměry, které by jeho funkci mohly negativně ovlivnit. Ochrana vymezených hodnot je 
součástí textové části a dále je zabezpečena stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití – textová část územního plánu (kapitola f)  Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití). 
Je stanovena koncepce odkanalizování místních částí a nakládání se srážkovými vodami.  
 (Čl. 07) „Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje, 
soustředit se zejména na vyvážené a efektivní využívání zastavěného území, zachování  funkční a urbanistické 
celistvosti sídel a rozvíjení systému dopravní obsluhy a technické vybavenosti“. Urbanistické řešení územního 
plánu zachovává zcela tradiční urbanistickou strukturu obce a místních částí, doplňuje pouze v přiměřeném 
rozsahu potřebné plochy změn, včetně ploch technické a dopravní infrastruktury.  
Obecně formulované priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje byly při řešení územního 
plánu zohledněny. 

ZÚR Kraje Vysočina zpřesňují na území Kraje Vysočina vymezené rozvojové oblasti a rozvojové osy 
vymezené v PÚR ČR a vymezují oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem 
přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) a vymezují centra osídlení. 
ZÚR Kraje Vysočina dále zpřesňují na území Kraje Vysočina vymezení specifických oblastí vymezených 
v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu. Správní území obce 
Častrov není součástí žádných takto vymezených území. 

ZÚR Kraje Vysočina v kapitole 4. zpřesňují plochy a koridory vymezené v politice územního rozvoje a 
vymezené plochy a koridory nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního 
systému ekologické stability a územních rezerv uvedených v ZÚR. Ve správním území obce Častrov se jedná: 
- o celý tah silnice II/639, který územní plán  respektuje a zároveň umožňuje případné odstranění stávajících  

dopravních závad 
- koridor pro biokoridor nadregionálního územního systému ekologické stability – NKOD 120 Čunkovský  

hřbet – Pařezitý/Roštejn a plochu pro biocentum regionálního územního systému ekologické stability - 
NKOD 370 Troják, které jsou do ÚP Častrov zapracovány. 

ZÚR Kraje Vysočina v kapitole 5. upřesňují územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje.  V řešeném území se jedná o přírodní hodnoty - ložisko nerostů 
Častrov – Ctiboř, typ B – bilancované ložisko (výhradní), surovina stavební kámen, nerost migmatity, rula a 
chráněné ložiskové území – Častrov – Ctiboř, stavební kámen a dále se jedná o kvalitní zemědělskou půdu 
s první a druhou třídou ochrany. Územní plán plně respektuje výše uvedená ložisková území. Vymezením 
zastavitelných ploch jsou dotčeny mj. i půdy v I. a II. třídě ochrany (přírodní hodnota), nicméně v nezbytném 
rozsahu přiměřeném velikosti a rozvoji obce a místních částí v návaznosti na zastavěné území.  

Na území obce jsou evidovány nemovité kulturní památky. K významným urbanistickým hodnotám patří 
původní historická urbanistická struktura jednotlivých sídel, zejména dochovaná původní historická 
urbanistická struktura zástavby. Územní plán stanovuje ochranu těchto hodnot v textové části územního plánu - 
kapitola b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot a návrhem přípustného, 
podmíněně přípustného a nepřípustného využití jednotlivých ploch. Jsou respektovány cenné části kulturní 
krajiny integrující přírodní a kulturní složku a to zejména přírodní dominanty a hodnotné krajinné scenérie. 
Územní plán rovněž respektuje stanovenou civilizační hodnotu v řešeném území – nadmístní komunikační síť – 
silnici II/639. 
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ZÚR Kraje Vysočina v kapitole 6. stanovují cílové charakteristiky krajin, včetně územních podmínek pro jejich 
zachování nebo dosažení. Řešené území obce Častrov je součástí typu krajiny lesozemědělská harmonická a 
lesní a  součástí krajinných rázů Jindřichohradecko a Pacovsko. 

Převážná část správního území obce Častrov je součástí krajiny lesozemědělské harmonické. Územní plán 
respektuje v ZÚR stanovené hlavní cílové využití a zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách 
v území této krajiny. Je navržen zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu nezbytném pro přiměřený rozvoj 
správního území obce – je umožněn rozvoj bydlení a místních ekonomických aktivit (plochy výroby a 
skladování zemědělská výroba a drobná řemeslná výroba). Bylo prověřeno zastavěné území obce a místních 
částí, jsou navrženy plochy přestavby. Je zachován harmonický vztah sídla a zemědělské krajiny, zejména podíl 
zahrad a trvalých travních porostů. Lesní pozemky jsou dotčeny minimálně. Zeleň v území je chráněna 
vymezením územního systému ekologické stability. Veškeré regulativy jsou specifikovány tak, aby chránily 
obec před umístěním nevhodných staveb jak do zastavěného, tak zastavitelného území. 

Severní část správního území obce Častrov je součástí krajiny lesní, kde je stanoveno jako hlavní využití lesní 
hospodářství, cestovní ruch a rekreace, bydlení a drobné místní ekonomické aktivity. V územním plánu tvoří  
toto území především lesní masiv a malé sídlo Drážďany a samota Barborka, ve kterých je navržen pouze  
nezbytně nutný rozvoj. 

Správní území obce Častrov je převážně součástí oblasti krajinného rázu CZ 0610-OBOB014 
Jindřichohradecko. Územní plán respektuje specifickou zásadu platnou pro tento typ krajiny – věnuje pozornost 
ochraně krajinného při umisťování výškových staveb přesahující obvyklé výšky lesního porostu.  

Severní část správního území je součástí krajinného rázu CZ0610-OB015 Pacovsko. V územním plánu tvoří  
toto území především lesní masiv, malé sídlo Drážďany a samota Barborka, ve kterých je navržen pouze  
nezbytně nutný rozvoj a není přípustné umisťování výškových staveb, které by byly dominantou dalších oblastí.  

ZÚR Kraje Vysočina v kapitole 7.  vymezují veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a  opatření 
k zajišťování obrany a  bezpečnosti státu a  asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva 
k pozemkům a  stavbám vyvlastnit“  Ve  správním území obce Častrov jsou vymezena veřejně prospěšná 
opatření (VPO) – nadregionální biokoridor U015 NKOD 120 Čunkovský hřbet – Pařezitý/Roštejn a regionální 
biocentrum U084 NKOD 370 Troják III a Troják IV, které jsou v územním plánu zpřesněny do měřítka 
územního plánu.  
Na území obce Častrov nevymezují ZÚR žádné veřejně prospěšné stavby, stavby a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a nevymezují asanační území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

Na území obce nevymezují ZÚR plochy nebo koridory, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití 
územní studií nebo ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování 
o změnách jejich využití.  

Projektant vyhodnotil soulad Územního plánu Častrov se ZÚR v textové části „Odůvodnění územního plánu 
Častrov textová část zpracovaná zpracovatelem  – kapitola 1) Soulad územního plánu s politikou územního 
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, podkapitola 1.2.Soulad návrhu územního plánu se 
Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina. 
 
Výčet náležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 
Územní plán Častrov neřeší žádné náležitosti nadmístního významu, které by nebyly zahrnuty v Zásadách 
územního rozvoje Kraje Vysočina, v platném znění. 
 
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
Všechny návaznosti na využívání území z hlediska širších vztahů v území, zejména návaznosti na správní 
území sousedních obcí jsou zobrazeny ve výkrese širších vztahů. Je zajištěna návaznost prvků ÚSES, 
dálkových migračních koridorů a technické i dopravní infrastruktury. Je zajištěna koordinace s platnou územně 
plánovací dokumentací sousedních obcí.  

Projektant vyhodnotil soulad Územního plánu Častrov z hlediska širších vztahů v textové části „Odůvodnění 
územního plánu Častrov textová část odůvodnění zpracovaná zpracovatelem“ – kapitola 10) Vyhodnocení 
koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území. 
 
Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností Pelhřimov 
Na základě schválených Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pelhřimov z roku 2008, 
včetně následných aktualizací z roku 2012, 2014 a 2016 jsou v územním plánu zapracovány aktualizované 
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limity využití území.  

Soulad návrhu Územního plánu Častrov s politikou územního rozvoje, soulad s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem a zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy posoudil 
Krajský úřad Kraje Vysočina ve svém stanovisku ze dne 5.9.2018 pod č.j.:KUJI 60361/2018 OUP 107/2015-6 a 
následně ve stanovisku ze dne 18.12.2019 pod č.j.:KUJI 99991/2019 OUP 107/2015-8. Citace stanovisek - viz 
kapitola d) Přezkum souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů dle §53 odst.4 písm. d) stavebního zákona tohoto dokumentu. 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu dle §53 odst.4, písm. a) stavebního zákona s politikou 
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že Územní plán Častrov je 
v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, v platném znění a v souladu se Zásadami územního 
rozvoje Kraje Vysočina. 

 
 
b) Přezkum souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území dle §53 odst.4 písm. b) stavebního zákona 

 
Přezkum souladu s cíli územního plánování 
Požadavek na soulad územního plánu s cíli územního plánování je naplněn vytvořením komplexního názoru na 
urbanistické řešení správního území obce, vymezením a stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, upřesněním podmínek pro využití jednotlivých lokalit, včetně doplňujících podmínek 
prostorového uspořádání, definováním podmínek pro dopravní a technickou infrastrukturu a stanovením 
podmínek pro ochranu nezastavěného území a cenného krajinného rázu řešeného území. Je řešeno celé správní 
území obce Častrov (k.ú. Častrov, Pelec, Metánov, Ctiboř u Častrova a Jakubín). 
Jsou vytvořeny předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot 
v řešeném území (včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví), zejména se zřetelem na 
péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší.  
Je stanovena základní koncepce rozvoje území a ochrana kulturních a přírodních hodnot. Urbanistická 
koncepce, spolu s podmínkami pro využití ploch v zastavěném území, určuje podmínky pro hospodárné 
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Odráží se v nich  potřeba změn v území  (zastavitelné plochy pro bydlení, plochy smíšené obytné, plochy výroby a 
skladování, drobná a řemeslná výroba a zemědělská výroba a stanovení koncepcí veřejné infrastruktury, zejména 
koncepce dopravní infrastruktury, technické infrastruktury – zásobování pitnou vodou, likvidace odpadních vod, 
koncepce občanského vybavení, koncepce veřejných prostranství). Rozložení rozlohou větších i menších 
rozvojových zastavitelných ploch do několika lokalit, přiléhajících vždy současně k zastavěnému území 
jednotlivých sídel a navržení  nevyužívaných objektů v území k přestavbě, vytváří předpoklady k budoucímu 
rovnoměrnému a harmonickému rozvoji sídel.  

Řešení územního plánu koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti 
ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů (jsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné 
stavby dopravní a technické infrastruktury) vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

Řešení územního plánu stanovuje podmínky nezastavěného území, které výslovně vylučují umisťování 
některých staveb v tomto území, jež by mohly narušit stávající, zejména přírodní hodnoty území, krajinný ráz 
apod. Je stanovena koncepce krajiny a vymezen systém územního systému ekologické stability. 
V nezastavěném území v rámci podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití je umožněno umisťovat 
technickou a dopravní infrastrukturu v nezbytném rozsahu.  
 
Přezkum souladu s úkoly územního plánování 
Územní plán ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Pořizovatel a 
projektant provedli průzkumné práce spojené s pochůzkou po řešeném území, byly použity dostupné podklady 
z platných územně analytických průzkumů ORP Pelhřimov a ZÚR Kraje Vysočina. Jsou stanoveny hlavní cíle 
rozvoje a ochrana hodnot, stanoveny specifikace hodnot a zásady ochrany hodnot.  

Civilizační a kulturní hodnoty území. 
Celé správní území obce je posuzováno jako území s možnými archeologickými nálezy. Je předepsáno, že na 
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území obce budou respektovány chráněné nemovité kulturní památky, památky místního významu a původní 
urbanistická struktura venkovského osídlení, která musí být zachována. Obdobným způsobem jsou chráněny i 
plochy zeleně uvnitř zastavěného území. Navržené řešení respektuje uvedené hodnoty území a vytváří podmínky 
pro jejich ochranu především tím, že jsou pro veškerou zástavbu v řešeném území stanoveny podmínky 
prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití, které zajišťují soulad navrhované zástavby s 
hmotovým členěním a měřítkem zástavby stávající a vytváří rámec pro ochranu celkového vzhledu sídel, 
zejména při dálkových pohledech. Veškeré stavby, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu urbanistického a 
architektonického prostředí. Nesmí zde být umístěny stavby, které by svým architektonickým ztvárněním, 
objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu či použitými materiály narušovaly hodnoty území. 
Civilizační hodnoty v území jsou respektovány a rozvíjeny - jedná se především o vybavení veřejnou 
infrastrukturou, o dopravní dostupnost zastavěného území i zastavitelných ploch a o možnost využívání krajiny k 
zemědělským účelům. 

Přírodní hodnoty území 
Nejvýznamnější přírodní hodnotou na území obce je přírodní památka Pstruhovec, včetně ochranného pásma a 
ochranné pásmo přírodní rezervace V Mezence zasahující z k.ú. Mezná, dále pak lokality přírodních biotopů 
s nadmístním významem – Louky u Pelce (k.ú. Pelec), Kněžský rybník (k.ú. Pelec), K Rohlovým (k.ú. 
Metánov), Nad kobylou a Barborka (k.ú. Častrov) a památné stromy. Další významná území s obecnou 
ochranou přírody dle zákona č.114/92 Sb.; jsou všechny plochy lesů, přírodní plochy a plochy smíšené 
nezastavěného území. Jejich ochrana je zajištěna zachováním stávajícího režimu využití a vymezením 
rozvojových ploch a ploch změn uspořádání krajiny mimo uvedená území. Ochrana většiny těchto lokalit je 
zajištěna jejich zapojením do územního systému ekologické stability a stanovením způsobu jejich využití se 
specifickými podmínkami využití, které zajišťují ochranu uvedených území před nežádoucími zásahy. 
Ochrana krajinného rázu je zajištěna vhodným situováním zastavitelných ploch a stanovením podmínek 
plošného a prostorového uspořádání pro budoucí zástavbu. 
Půdní fond – zábor půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa je navržen pouze v nezbytně 
nutném rozsahu a především v lokalitách mimo vysoce chráněné druhy půd - kapitola 13) Vyhodnocení vlivu 
řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa a vlivu na zemědělský půdní fond“. Účelnost využití 
zastavěného území, nezbytnost vymezení nových zastavitelných ploch a jejich minimální nutný rozsah jsou 
uvedeny v  textové části „Odůvodnění Územního plánu Častrov textová část zpracovaná zpracovatelem“ – 
kapitola 9) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch.  

Územní plán Častrov: 
- klade důraz na zachování urbanistických a architektonických hodnot a podmínek v území, tím je zajištěno 

zachování stávajícího charakteru obce a místních částí; 
- prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, 

rizika – byla stanovena koncepce rozvoje území a potřeba změn v území především pro kvalitní bydlení a 
výrobu podle velikosti, významu a umístění jednotlivých sídel. Je navržena a doplněna veřejná 
infrastruktura (technická a dopravní); 

- stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a 
na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb – je řešeno v podrobnostech, které přísluší 
územnímu plánu (dle §43 odst.3 stavebního zákona); 

- stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem 
na stávající charakter a hodnoty území. Změny v území jsou představovány vymezenými zastavitelnými 
plochami, jsou stanoveny podmínky charakteru zástavby, které zabrání negativní změně charakteru obce a 
místních částí; 

- v území vytváří podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn – obec včetně místních 
částí má navržené rozvojové plochy pro výrobu a skladování - drobná a řemeslná výroba, resp. zemědělská 
výroba. Řemeslná a drobná nerušící výroba je umožněna rovněž v plochách smíšených obytných SC a SK; 

- stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídlení struktury a pro kvalitní bydlení – jedná se zejména o 
návrhové plochy bydlení. Členění a uspořádání jednotlivých zastavitelných ploch je řešeno takovým 
způsobem, aby zastavitelné rozvojové plochy organicky srostly se zastavěným územím a aby byly vhodně 
komunikačně propojeny. Navíc stabilizované plochy bydlení představují rovněž dostatečný potenciál 
stavebních parcel pro budoucí výstavbu; 

- zájmy civilní ochrany jsou územním plánem řešeny, jsou stanovena opatření ochrany obyvatelstva, a to v 
podrobnosti, která přísluší územnímu plánu. Nebyly stanoveny zvláštní požadavky na řešení civilní ochrany; 

- územním plánem nejsou vymezeny plochy asanace. V zastavěném území obce Častrov je vymezena plocha 
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přestavby P01, způsob využití plochy smíšené obytné SK – smíšené komerční; 
- vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na 

území a navrhuje kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak – dotčeným orgánem 
nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na evropsky významné lokality ani 
požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí. Z tohoto důvodu nebyla navržena 
kompenzační opatření; 

- reguluje rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů – z přírodních zdrojů je nejvýrazněji dotčen 
zemědělský půdní fond a minimálně jsou dotčeny lesní pozemky viz kapitola 13) Vyhodnocení vlivu řešení 
na pozemky určené k plnění funkce lesa a vlivu na zemědělský půdní fond“ textové části odůvodnění 
územního plánu, „Odůvodnění územního plánu Častrov, textová část zpracovaná zpracovatelem“; 

- uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové 
péče. Územní plán zajišťuje vyvážený rozvoj území stanovením komplexní koncepce rozvoje území obce, 
která obsahuje spektrum způsobů využívání území, koordinuje poznatky z oboru architektury, urbanismu, 
územního pánování a ekologie. 

Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo 
územního plánu na udržitelný rozvoj území. Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je taky vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi 
stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast. KrÚ Kraje Vysočina, odbor životního prostředí ve svém stanovisku k návrhu zadání Územního plánu 
Častrov nepožadoval vyhodnocení vlivů návrhu zadání na životní prostředí a zároveň konstatoval, že návrh 
zadání nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000).  

Územní plán Častrov naplňuje požadavek na  soulad s  cíli a úkoly územního plánování vytvořením 
komplexního názoru na  urbanistické řešení správního území obce, vymezením a  stanovením podmínek pro 
využití ploch s  rozdílným způsobem využití (funkční regulativy), upřesněním podmínek pro využití 
jednotlivých lokalit – stabilizované plochy, plochy změn (doplňující funkční regulativy, prostorové uspořádání), 
definováním podmínek pro dopravní a  technickou infrastrukturu a  stanovením podmínek pro ochranu 
nezastavěného území a  cenného krajinného rázu řešeného území. 

Projektant vyhodnotil soulad Územního plánu Častrov s cíli a úkoly územního plánování v textové části  
„Odůvodnění územního plánu Častrov, textová část zpracovaná zpracovatelem“– kapitola 2) Soulad s cíli a 
úkoly územního plánování. 
 
 
c) Přezkum souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů dle §53 odst.4 

písm. c) stavebního zákona                                                                                                                                     
 
Způsob zpracování i stanovený postup projednání územního plánu je v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a s jeho prováděcími vyhláškami č.500/2006Sb.; o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění a s vyhláškou č.501/2006Sb.; o obecných požadavcích na využívání území, v platném 
znění. Nad rámec uváděné vyhlášky byly vymezeny plochy sídelní zeleně v zastavěném území a zastavitelných 
plochách – plochy veřejných prostranství ZV (zeleň na veřejných prostranstvích), plochy zeleně ZS (zeleň 
soukromá a vyhrazená – sady a zahrady) plochy zeleně ZO (zeleň ochranná a izolační). Odůvodnění vymezení 
těchto ploch je uvedeno v textové části Odůvodnění Územního plánu Častrov textová část zpracovaná 
zpracovatelem – kapitola 3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 
Textová část územního plánu (návrh a odůvodnění) je zpracována dle přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006Sb.; 
v platném znění, grafická část územního plánu je zpracována v měř. 1:5000, výkres širších vztahů je zpracován 
v měř. 1:50 000. 

Proces pořízení a vyhodnocení jeho souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů je 
uveden v samostatné kapitole 1. Postup pořízení územního plánu tohoto dokumentu. 

Územní plán Častrov: 
- řeší celé správní území obce Častrov (k.ú. Častrov, Pelec, Metánov, Ctiboř u Častrova, Jakubín), vymezuje 

zastavěná území; 
- vymezuje plochy změn a plochu přestavby (P01 v Častrově); 
- vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám 
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vyvlastnit; 
- nevymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo; 
- nevymezuje plochy asanace a asanačních opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit; 
- nestanovuje kompenzační opatření dle §50 odst.6 stavebního zákona; 
- nevymezuje plochy územních rezerv; 
- nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno dohodou o parcelaci; 
- vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie 

(lokality Z05, Z08, P01+Z12, Z44); 
- nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno pořízením regulačního plánu 
- nestanovuje pořadí změn – etapizaci.;  
- nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může architektonickou část 

projektové dokumentace vypracovávat jen autorizovaný architekt; 
- zajišťuje návaznost na území sousedních obcí z hlediska zachování koordinace širších vztahů v územích; 
- respektuje ustanovení §43 odst.3 stavebního zákona – cit. „územní plán (…) nesmí obsahovat podrobnosti 

náležející svým obsahem do regulačního plánu nebo územního rozhodnutí“ ; 
- respektuje vyhlášená záplavová území vodních toků Žirovnice a Želivka (Hejlovka) s veškerým omezením 

možné výstavby; 
- výroková textová část Územního plánu Častrov obsahuje pouze části, o kterých je kompetentní rozhodovat 

Zastupitelstvo obce a které slouží k rozhodování o změnách v území. 

Projektant vyhodnotil soulad Územního plánu Častrov s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů v textové části Odůvodnění Územního plánu Častrov textová část zpracovaná zpracovatelem 
- kapitola 3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.  

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu dle §53 odst.4 písm. c) stavebního zákona a vzhledem 
k výše uvedenému konstatuje, že Územní plán Častrov je v souladu se zákonem č.183/2006Sb.; o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění a s jeho prováděcími vyhláškami, v platném znění. 
 
 
d)  Přezkum souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů dle §53 odst.4 
písm. d) stavebního zákona 

 
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 
Územní plán Častrov je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, nedochází ke střetu 
veřejných zájmů. Územní plán je zcela v souladu se stanovisky dotčených orgánů a v souladu se zvláštními 
právními předpisy. Především zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů; zákonem č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů; zákonem č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 
zákonem č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č.13/1997 Sb.; o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č.44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č.62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č.258/2000Sb.; o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Pořizovatel přezkoumal soulad: 
- s požadavky dotčených orgánů vznesených během projednání návrhu zadání 
- se stanovisky dotčených orgánů uplatněných při projednávání návrhu (společné jednání) 
- se stanovisky dotčených orgánů uplatněných při řízení o návrhu (veřejné projednání) 
- se stanovisky dotčených orgánů uplatněných k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 

připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Častrov  

Stručné shrnutí - požadavky vznesené během projednávání návrhu zadání Územního plánu Častrov byly 
zapracovány do textu zadání. Při zpracování návrhu Územního plánu Častrov byly požadavky řešeny. Při 
projednávání návrhu zadání nebyly uplatněny žádné podněty sousedních obcí. 
Stanoviska dotčených orgánů uplatněná k návrhu v rámci společného jednání dle §50 odst.2 stavebního zákona 
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byla respektována a zapracována do návrhu ÚP Častrov. Nebyl řešen žádný rozpor. 
Stanoviska dotčených orgánů uplatněná při řízení o návrhu ÚP Častrov byla souhlasná, rovněž tak stanoviska 
dotčených orgánů uplatněná k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu ÚP Častrov. 
Níže jsou uvedeny citace uplatněných vyjádření a stanovisek. 
 
Požadavky dotčených orgánů uplatněných při projednávání návrhu Zadání Územního plánu Častrov: 

Ministerstvo ŽP ČR, odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII), Mezírka 1, Brno. Častrov – projednání návrhu 
zadání územního plánu (stanovisko ze dne 11.3.2015 pod ČJ:481/560/15, 17828/ENV/15): Ministerstvo (MŽP) - 
odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII) vydává ve smyslu ustanovení §4 odst.2 a 5 zákona č.183/2006Sb.; o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle části čtvrté zákona č.500/2004Sb.; správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu se svojí působností následující stanovisko: z hlediska ochrany výhradních 
ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení §15 odst.1 zákona č.44/1988Sb.; o ochraně a využití  nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a §13 odst.1 až 3 zákona č.66/2001Sb.; úplné znění zákona o 
geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1:50 000, list 23-32 Kamenice nad Lipou, zasahuje do k.ú. 
Častrov výhradní ložisko stavebního kamene „Častrov – Ctiboř“ – ev.č. ložiska 3 060300.  Stanoveno chráněné 
ložiskové území (CHLÚ) Častrov – Ctiboř. Ochranou a evidencí ložiska je pověřena organizace Českomoravský 
štěrk, a.s. Mokrá. Pokud nebudou v k.ú. Častrov dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP 
OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek a s jeho řešením 
souhlasí. Pro úplnost uvádíme, že v předmětném území nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb 
ani sesuvná území. Z hlediska zájmů chráněných Státní báňskou správou je nutné si vyžádat rovněž stanovisko 
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina v Liberci . 

Pořizovatel: chráněné ložiskové území Častrov-Ctiboř je zapracováno a plně respektováno v návrhu ÚP 
Častrov. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina v Liberci byl obeslán, jako dotčený 
orgán, v rámci projednávání návrhu zadání k vydání vyjádření. 

Krajský úřad kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Návrh zadání 
Územního plánu Častrov. Krajský úřad kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 
správní orgán dle §29 odst.1 zákona č.129/2000Sb.; o krajích v platném znění (dále též KrÚ OŽPZ), obdržel 
dne 10.3.2015 návrh zadání územního plánu Častrov. Na základě jednotlivých složkových zákonů na úseku 
životního prostředí a ve smyslu §47 odst.2 zákona č.183/2006Sb.; o územním plánování a stavebním řádu 
sděluje krÚ OŽPZ následující:  
Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
KrÚ OŽPZ, ochrana zemědělského půdního fondu, jako příslušný správní orgán dle §17a písmene a) zákona 
č.334/1992Sb.; o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně 
ZPF), a v souladu s  §180 odst.2 zákona č.500/2004Sb.; správní řád vydává k návrhu zadání územního plánu 
Častrov toto vyjádření: Upozorňujeme, že k návrhovým plochám, umístěným na půdách vysoce chráněných (I. a 
II. třídě ochrany), na pozemcích s vloženými investicemi do půdy (meliorace) a u lokalit porušujících zásady 
ochrany zemědělského půdního fondu dle §4 a §5 zákona o ochraně ZPF, pokud nebude odůvodněno, proč je 
navrhované řešení nejvýhodnější z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů, zejména  ve 
srovnání s jiným možným řešením, nebude v návrhu uděleno orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 
kladné stanovisko dle §5 odst.2 zákona o ochraně ZPF. Pokud dojde k dotčení pozemků, které jsou součástí 
zemědělského půdního fondu, jsou povinni pořizovatel a projektant dodržet zásady ochrany zemědělského 
půdního fondu dle §4 zákona o ochraně ZPF a dle §5 odst.1 navrhnout a odůvodnit takové řešení, které je 
z hlediska ochrany ZPF a ostatních obecných zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější, zpravidla ve srovnání  
s jiným možným řešením. Přednostně je nutno k nezemědělskému využití navrhnout nezastavěné pozemky 
v zastavěném území obce. Dále mají přednost plochy doplňující proluky navazující na zastavěné území obce. 
Mimo zastavěné území obce je nutno upřednostnit výstavbu na půdách s nižší třídou ochrany. 
Návrh územního plánu podléhá projednání s orgány ochrany zemědělského půdního fondu a vydání jejich 
stanoviska dle §5 odst.2 zákona o ochraně ZPF. Vyhodnocení bude provedeno dle přílohy č.3 k vyhlášce 
č.13/1994Sb. a metodického doporučení – Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond v územním plánu, VII/2011 (vyjádření ze dne 16.3.2015 pod ČJ.KUJI 18022/2015, 
OZPZ 573/2015 Vac/2).  
Pořizovatel: pořizovatel vzal uvedené vyjádření na vědomí. Vyjádření bylo předáno zpracovateli územního plánu 
jako podklad pro zpracování návrhu Územního plánu Častrov. 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (vyjádření ze dne 12.3.2015 pod zn.MPO 
13931/2015). Projednání návrhu zadání ÚPO Častrov. Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného 
bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení §47 odst.2 stavebního zákona a ustanovení 
§15 odst.2 horního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože 
dokumentace akceptuje problematiku ochrany a využití nerostného bohatství v řešeném území  
Pořizovatel: pořizovatel vzal vyjádření na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov. 
Koordinované stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva (vyjádření ze dne 
16.3.2015 pod ČJ.HSJI-1341-2/PE-2015, Ev.č.PE-189/2015). Projednání návrhu zadání Územního plánu 
Častrov. 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, jako dotčený orgán dle ustanovení §26 odst.2 písm. b) a ustanovení  
§31 odst.1 písm.b) zákona č.133/1985Sb.; o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
PO“), a dle ustanovení §10 odst.6 zákona č.239/2000Sb.; o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 
11.3.2015 a k této vydává v souladu s ustanovením §31 odst.4 zákona o PO a dále dle ustanovení §149 odst.1 
zákona č.500/2004., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné koordinované stanovisko.  
Pořizovatel: pořizovatel vzal vyjádření na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř.1.máje 858/26, PO BOX 16, Liberec. Návrh 
zadání Územního plánu Častrov – vyjádření. K Vašemu oznámení ze dne 10.3.2015, které bylo na zdejší úřad 
doručeno dne 11.3.2015 a je zaevidováno pod č.j.SBS 07471/2015, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“) jako orgán státní báňské správy věcně příslušný 
podle ustanovení §41 odst.2 písm. m) a místně příslušný podle ustanovení §38 odst.1 písm. b) bodu 8. zákona 
č.61/1988Sb.; o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu s ustanovením §15 odst.2 zákona č.44/1988Sb.; o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších přepisů, vydává následující vyjádření: Z důvodu, že na řešeném území bude dle 
Zadání územního plánu v Návrhu územního plánu respektováno výhradní ložisko nerostů Častrov – Ctiboř, 
OBÚ se sídlem v Liberci z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá námitky k návrhu Zadání 
územního plánu Častrov (vyjádření ze dne 20.3.2015 pod č.j. SBS 07471/2015). 
Pořizovatel: Pořizovatel vzal vyjádření na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Ministerstvo obrany ČR sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů 
nemovité infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 Pardubice. Návrh zadání Územního plánu Častrov. Jako dotčený 
orgán státní správy na základě zák. č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, vydává Česká 
republika – Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 5. ledna 
2015 a ve smyslu §7, odst. 2 zákona č.219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, 
Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, 
Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v souladu s §175 zák. č.183/2006Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), následující vyjádření: severozápadní část řešeného 
území se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany – vzdušném prostoru pro létání v malých a 
přízemních výškách (ÚAP – jev 102) – OP leteckého koridoru LK TSA 27, který je nutno respektovat podle 
ustanovení §41 zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení §175 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu, výstavbu 
vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, 
zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a 
VVN (dle ustanovení §175 odst.1 zákona č.183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě 
závazného stanoviska MO-ČR zastoupeného SEM MO, OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. Dále zde platí 
prostorový limit v území, tj. maximální možná výška případné výstavby větrných elektráren 59 m n.t. Ve 
vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba 
může být výškově omezena nebo zakázána. Severozápadní část území se nachází v ochranném pásmu 
nadzemního komunikačního vedení – komunikační vedení včetně ochranného pásma (ÚAP – jev 82). V území 
(dle ustanovení §175 odst.1 zákona č.183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu) s atributem 50 lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska MO-ČR, 
jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. V území s atributem 100 lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě závazného stanoviska MO-ČR, 
jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ Pardubice.  
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Pořizovatel: pořizovatel vzal uvedené vyjádření na vědomí. Vyjádření bylo předáno zpracovateli územního 
plánu jako podklad pro zpracování návrhu Územního plánu Častrov. Ochranné pásmo leteckého koridoru a 
ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení jsou jedním z limitů využití území a jsou v návrhu ÚP 
Častrov zapracovány. Rozvojové plochy pro větrné elektrárny nejsou územním plánem vymezovány. Povolování 
jakýchkoliv výše uvedený staveb není předmětem územně plánovací dokumentace, ale předmětem dalších řízení 
podle zákona č.183/2006Sb.; v platném znění. 
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma 
stávajícího i plánovaného dopravního systému. Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je 
podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren (dále VE) respektování 
podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná 
výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě 
podrobné výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto 
staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko 
MO ČR ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na 
radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé. Všeobecně pro územní a 
stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s MO-ČR, jejímž jménem jedná Sekce ekonomická a 
majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, oddělení ochrany 
územních zájmů Pardubice, projednány níže uvedené stavby: stavby vyšší než 30 m nad terénem, pokud 
nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany; 
výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; stavby vyzařující elektromagnetickou energii 
(základnové stanice radiooperátorů, mobilních operátorů, větrných elektráren apod.); elektrárny; stavby a 
rekonstrukce dálkových podzemních a nadzemních vedení el. energie od 110 kV a výše, dálkové trasy všech 
druhů telefonních kabelů; výstavba jaderných energetických zdrojů a souvisejících zařízení; produktovody, 
ropovody a související objekty; výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic 
I., II. a III. třídy a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; nové dobývací prostory 
včetně rozšíření původních; výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změny jejich 
kapacity; zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, 
regulace vodních toků a ostatní stavby, jejichž realizací dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; říční přístavy 
– výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení; železniční tratě, jejich rušení 
a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich; železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, 
elektrifikace, změna zařazení apod.; veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO. 
ČR – MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO. Tyto 
regulativy požaduji respektovat a zapracovat do textové i grafické části návrhu územního plánu. V případě 
souběhu vymezených území výše popsaných platí pro vymezená území přísnější požadavek nebo  jejich souběh. 
Vyjádření ze dne 20.3.2015 pod MOCR 3614-358/2015-6440, Sp.zn. 31104/2015-8201-OÚZ-ČB.  
Pořizovatel: pořizovatel předal vyjádření zpracovateli územního plánu jako podklad pro zpracování návrhu 
Územního plánu Častrov. Dotčený orgán obecně požaduje respektovat parametry příslušné kategorie 
komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému a obecně sděluje požadavky pro 
územní a stavební činnost v území – toto bude obecně respektováno v návrhu Územního plánu Častrov, jedná se 
o soulad územně plánovací dokumentace s platnými právními předpisy. Řešení konkrétních staveb není 
předmětem územně plánovací dokumentace, ale předmětem dalších řízení podle zákona č.183/2006Sb.; v 
platném znění, nicméně do textové části Odůvodnění ÚP Častrov kapitola 4.4. Technické limity byla doplněna 
informace o těchto stavbách. Vznik rozvojových ploch pro větrné elektrárny se nepředpokládá.  

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov. 
Návrh zadání Územního plánu Častrov – stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví. Krajská hygienická 
stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním 
úřadem ve smyslu ustanovení §77 zákona č.258/2000Sb.; o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění, vydává dne 24.3.2015 pod zn.:KHSV/ 04350/2015/ PE/HOK/Tvr ve výše 
uvedené věci, v řízení podle ustanovení §82 odst.2 písm. j) cit. zákona toto stanovisko: s návrhem zadání 
Územního plánu Častrov se souhlasí, souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení §77 zákona č.258/2000Sb.; o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, na splnění této podmínky: 
V koordinačním výkrese dokumentace ÚP budou zakreslena ochranná pásma ČOV a areálů zemědělské výroby 
(pokud byla vyhlášena). V ochranných pásmech nebude navrhována žádná chráněná zástavba. 
Odůvodnění. Na základě žádosti Městského úřadu Pelhřimov, odboru výstavby, doručené dne 10. 3. 2015, 
posoudila KHS kraje Vysočina Návrh zadání územního plánu Častrov, jehož pořizovatelem je Městský úřad 
Pelhřimov, odbor výstavby.  
Řešeným územím je správní území obce Častrov (k.ú.Častrov, Ctiboř u Častrova, Jakubín, Metánov, Pelec).  
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V řešeném území leží vlastní sídlo Častrov včetně osady Drážďany (k.ú. Častrov) a 5 místních částí – Ctiboř 
(k.ú. Ctiboř u Častrova), Jakubín (k.ú. Jakubín), Metánov (k.ú. Metánov), Pelec (k.ú. Pelec) a Perky (k.ú. 
Častrov). Rozloha řešeného území je 3578 ha. Územím prochází silnice II. třídy a síť silnic III. třídy. Územní 
plán vymezí stabilizované plochy stávající zástavby a rozvojové plochy pro novou zástavbu. V současné době 
má obec Častrov 599 obyvatel. Úplným naplněním všech rozvojových ploch a přípustných intenzifikačních 
zásahů ve stabilizovaných plochách se bude předpokládat nárůst obyvatelstva cca o 25 %. Návrh ÚP ve své 
konečné podobě realizace bude předpokládat počet zhruba kolem 750 obyvatel. Obec Častrov je zásobována 
pitnou vodou z veřejného vodovodu, kanalizace a ČOV je vybudována. Místní část Metánov je zásobována 
pitnou vodou z veřejného vodovodu, kanalizace je vybudována. Místní části Ctiboř, Jakubín a Pelec budou 
zásobovány pitnou vodou z nového zdroje, bude prověřeno umístění spádových stabilizačních nádrží a následné 
napojení kanalizací do těchto nádrží. Místní část Perky je zásobována pitnou vodou z individuálních zdrojů, 
bude prověřeno umístění spádových stabilizačních nádrží a následné napojení kanalizace do těchto nádrží. 
Stanovení podmínky vychází z požadavku splnění ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, v platném znění, a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
Navrhované řešení při splnění výše uvedené podmínky je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v 
platném znění, a proto byl vysloven souhlas. 
Pořizovatel: pořizovatel vzal uvedené vyjádření na vědomí. Vyjádření bylo předáno zpracovateli územního plánu 
jako podklad pro zpracování návrhu Územního plánu Častrov. Ve vyhlášených ochranných pásmech, které měl 
pořizovatel k dispozici – jedná se o ochranná pásma kolem zemědělských staveb, není  navržena žádná chráněná 
zástavba.  

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu vydal dne 31.3.2015 pod ČJ: KUJI 
18020/2015 OUP 107/2015-1 Zap. Vyjádření k návrhu zadání Územního plánu Častrov.  Městský úřad 
Pelhřimov, odbor výstavby, oddělení územního plánování, jako pořizovatel Územního plánu Častrov dle §6 
odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů oznámil dne 10.3.2015 zahájení projednání návrhu zadání Územního plánu Častrov (dále jen návrh 
zadání ÚP). Po seznámení se s návrhem zadání ÚP a v souladu s ustanovením §47 odst.2 stavebního zákona 
uplatňujeme následující vyjádření: V návrhu zadání ÚP jsou zapracovány požadavky na respektování priorit pro 
zajištění udržitelného rozvoje území vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 2008 i Zásad územního rozvoje 
Kraje Vysočina, ve znění aktualizace č. 1 (dále jen ZÚR KrV). V rámci ÚP bude provedeno posouzení souladu 
územně plánovací dokumentace s prioritami pro zajištění udržitelného rozvoje území. Území obce Častrov není 
součástí rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti republikového ani krajského významu. V návrhu 
zadání ÚP jsou zapracovány požadavky vyplývající ze ZÚR KrV na respektování oblasti krajinného rázu 
CZ0610-OB014 Jindřichohradecko s CZ0610-OB015 Pacovsko a krajinných typů krajina lesozemědělská 
harmonická a krajina lesní. V rámci ÚP bude provedeno posouzení souladu územně plánovací dokumentace s 
výše uvedenými oblastmi krajinného rázu a krajinnými typy. Území obce Častrov není dotčeno veřejně 
prospěšnou stavbou. Požadavek na zapracování veřejně prospěšného opatření U015 nadregionálního biokoridoru 
Čunkovský hřbet – Pařezitý/Roštejn a U084 regionálního biocentra Troják III je součástí návrhu zadání ÚP. Do 
návrhu zadání ÚP požadujeme rovněž doplnit požadavek na zapracování regionálního biocentra Troják II, který 
je veden rovněž jako veřejně prospěšné opatření U084. 
Pořizovatel: požadavek byl respektován a zapracován do textu Zadání územního plánu Častrov – bod A1b) Další 
požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem.  
V návrhu zadání je zapracován požadavek na koordinaci prvků ÚSES, dopravní a technické infrastruktury v 
rámci širších vztahů s ohledem na územně plánovací dokumentaci sousedních obcí. Tento požadavek 
požadujeme rozšířit o nutnost koordinace prvků ÚSES ve vazbě na probíhající či dokončené komplexní 
pozemkové úpravy. 
Pořizovatel:  požadavek byl respektován a zapracován do textu Zadání územního plánu Častrov – bod A3c) 
Územní systém ekologické stability.  
Za předpokladu povědomosti o nutnosti vymezení VPS a VPO je nutné tento požadavek blíže specifikovat. 
Soupis kategorií VPS a VPO je nedostačující. 
Pořizovatel:  na základě tohoto požadavku byl upraven bod C) Požadavky na prověření vymezení 
veřejněprospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění 
nebo předkupní právo v textu Zadání územního plánu Častrov. 
Vyjádření bylo předáno zpracovateli územního plánu jako podklad pro zpracování návrhu Územního plánu 
Častrov. 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33  – Vyjádření k návrhu 
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zadání Územního plánu Častrov ze dne 2.4.2015 pod ČJ:KUJI 24243/2015 OŽPZ 712/2015 Št-2. Krajský úřad 
Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel oznámení o návrhu 
zadání územního plánu Častrov. Po seznámení s tímto návrhem zadání uvádí krajský úřad následující.  
1.Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 48a, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“):  
Jelikož z návrhu zadání územního plánu Častrov nevyplývá, že by tímto návrhem zadání územního plánu měly 
být umisťovány rekreační nebo sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa a rovněž se také 
nejedná o územní plán obce s rozšířenou působností, nemá k této věci krajský úřad, jako orgán státní správy 
lesů, připomínek.  
Pořizovatel: Pořizovatel vzal vyjádření a upozornění na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez 
komentáře. 
2. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 107 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).  
Do působnosti krajského úřadu podle §107 odst.1 vodního zákona patří uplatňovat stanoviska k zásadám 
územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vyjadřovat se k návrhu zadání územního 
plánu Častrov je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. Městského úřadu 
Pelhřimov, odboru životního prostředí. 
Pořizovatel: Pořizovatel vzal vyjádření na vědomí. MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí byl obeslán jako 
dotčený orgán k vydání vyjádření. 

MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov. Vyjádření ze dne 7.4.2015 pod 
ČJ:OŽP/417/2015-2. MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby, oddělení územního plánu jako pořizovatel Územního 
plánu Častrov (na žádost obce Častrov) žádá o vydání stanoviska ke společnému jednání o návrhu ÚP ze dne 
28.8.2014. Návrh ke společnému jednání je vyvěšen na webových stránkách města Pelhřimova a obce Častrov.  
Z hlediska ochrany ovzduší je příslušný k vydání stanoviska k územnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování 
krajský úřad dle §11 odst.2 písm. a) zákona č.201/2012.; o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.  
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č.289/1995Sb.; o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 
v platném znění (dále jen „lesního zákona“) případné zařazení pozemků určených k plnění funkcí lesa do 
návrhu územního plánu je nutné projednat v souladu s ustanovením §14 odst.1 lesního zákona s příslušnými 
orgány státní správy lesů (§48 odst.2 písm. b/ a §48a odst.2 písm. a/ lesního zákona). Z hlediska zájmů 
chráněných zákonem č.334/1992Sb.; o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), v platném znění (dále jen 
„zákona“) případné zařazení pozemků náležejících do ZPF je nutné projednat v souladu s ustanovením §5 
odst.2 zákona s příslušným orgánem ochrany ZPF, kterým je dle §17a písm. a) zákona krajský úřad.  
Úsek vodoprávní, odpadové hospodářství, ochrana přírody – bez připomínek.  
Pořizovatel: Pořizovatel vzal vyjádření na vědomí. KÚ Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství 
byl obeslán jako dotčený orgán k vydání vyjádření a stanovisek.  

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – vyjádření 
ze dne 3.4.2015 pod ČJ:KUJI 24537/2015 ODSH 20/2015. Dne 10.3.2015 obdržel Odbor dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina Váš Návrh zadání Územního plánu obce Častrov. Po posouzení 
Návrhu zadání Územního plánu obce Častrov Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Kraje Vysočina nemá Kraj Vysočina z hlediska organizace dopravy žádných připomínek. 
Pořizovatel: Pořizovatel vzal vyjádření na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Kotlářská 931/53, 
602 00 Brno, vyjádření ze dne 8.4.2015 pod zn.503/15/062.103/Bě.  Na základě oznámení o projednávání výše 
uvedeného návrhu zadání Územního plánu Častrov, které dne 10.03.2015 zaslal odbor výstavby Městského 
úřadu Pelhřimov, ČR – Státní energetická inspekce, jako dotčený správní orgán podle §94 odst.3 zákona 
č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích v platném znění, 
zákona č.186/2006Sb.; v platném znění a podle zákona č.406/2000Sb.; ve znění pozdějších předpisů, nemá 
k návrhu zadání Územního plánu Častrov, jak byl zaslán v příloze k výše uvedenému oznámení Městského 
úřadu Pelhřimov, připomínky. Upozorňujeme však pořizovatele územně plánovací dokumentace: 

- na nutnost respektovat požadavky vyplývající ze zpracované územní energetické koncepce v aktuálním 
znění v době zpracování územně plánovací dokumentace  

- na platnost zákona č.458/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů a z něho vyplývající nutnost dodržování 
ochranných a bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a 
bezpečnostních pásem k zamezení nebo k zmírnění účinků případných havárií.  

ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina s návrhem   
zadání Územního plánu Častrov, souhlasí a nemá další požadavky.  
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Pořizovatel: Pořizovatel vzal uvedené upozornění na vědomí - jedná se o obecné upozornění s odkazem na 
platné právní předpisy. Vyjádření bylo předáno zpracovateli územního plánu jako podklad pro zpracování 
návrhu Územního plánu Častrov. Koordinační výkres (součást odůvodnění územního plánu) obsahuje zákresy 
tras vedení včetně ochranných pásem energetických zařízení – návrhem ÚP Častrov nejsou narušeny trasy 
stávajících energetických vedení. 
 
Při projednávání návrhu zadání bylo vydáno stanovisko dotčeného orgánu (dle §47 odst.2 stavebního zákona) 

Krajský úřad kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Návrh zadání 
Územního plánu Častrov. Krajský úřad kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 
správní orgán dle §29 odst.1 zákona č.129/2000Sb.; o krajích v platném znění (dále též KrÚ OŽPZ), obdržel 
dne 10.3.2015 návrh zadání územního plánu Častrov. Na základě jednotlivých složkových zákonů na úseku 
životního prostředí a ve smyslu §47 odst.2 zákona č.183/2006Sb.; o územním plánování a stavebním řádu 
sděluje krÚ OŽPZ následující:  
1.Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny 
KrÚ OŽPZ, jako příslušný orgán ochrany přírody dle §77a odst.4 zákona č.114/1992Sb.; o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), po posouzení návrhu zadání 
Územního plánu Častrov vydává v souladu s ust. §45i odst.1 zákona toto stanovisko – návrh zadání územního 
plánu Častrov, nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti  (nařízení vlády č.132/2005Sb.). Odůvodnění: V uvedeném území ani 
bezprostředně navazujících nejsou vymezeny plochy evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí. 
Stanovisko ze dne 16.3.2015 pod ČJ.KUJI 18022/2015, OZPZ 573/2015 Vac/2 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Návrh zadání Územního plánu Častrov, nebude 
mít významný vliv  na  příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačích 
oblastí. 
2.Posuzování vlivů na životní prostředí 
KrÚ OŽPZ, jako příslušný orgán dle §22 písm.b) zákona č.100/2001Sb.; o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů nepožaduje vyhodnocení vlivů návrhu 
zadání územního plánu Častrov na životní prostředí. Předložený návrh zadání byl posouzen podle kritérií 
uvedených v příloze č.8 tohoto zákona a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vlivů na životní 
prostředí a veřejného zdraví. Krajský úřad přihlédl zejména ke skutečnosti, že posuzovaný návrh zadání 
územního plánu nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality či ptačí oblasti, jak vyplývá ze 
stanoviska orgánu ochrany přírody (viz výše). Požadavky na rozvoj území, s ohledem na velikost a charakter 
obce a její umístění, jsou navrženy v rozsahu, který nestanoví rámec pro umístění záměrů, u nichž lze 
předpokládat závažné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Zájmy ochrany životního prostředí a 
veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů.  Stanovisko ze dne 16.3.2015 pod 
ČJ.KUJI 18022/2015, OZPZ 573/2015 Vac/2. 
Pořizovatel: Dotčený orgán ochrany životního prostředí nepožaduje ve svém stanovisku vyhodnocení vlivů 
návrhu zadání Územního plánu Častrov na životní prostředí. 
 
Při projednávání návrhu zadání nebyly uplatněny žádné podněty sousedních obcí.  
 
Stanoviska dotčených orgánů uplatněná při projednávání návrhu Územního plánu Častrov s dotčenými 
orgány (dle §50 odst.2 zákona č.183/2006Sb.; v platném znění) - společné jednání: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15  Praha 1 (stanovisko ze dne 13.4.2018 pod zn.MPO 
26671/2018). Stanovisko k návrhu Územního plánu Častrov pro společné jednání.  
Závazná část: Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství, na základě §15 odst.2 zákona č.44/1988Sb.; o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §50 odst.2 zákona č.183/2006Sb.; o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k návrhu Územního plánu Častrov 
toto stanovisko: S návrhem ÚP Častrov souhlasíme za podmínky opravy označení výhradního ložiska v legendě 
Koordinačního výkresu, kde je příslušný atribut chybně označen jako poddolované území.  
Odůvodnění: Územní plán respektuje nerostné bohatství na území obce a do výhradního ložiska stavebního 
kamene č.3060300 Častrov-Ctiboř ani do chráněného ložiskového území č.06030000 Častrov – Ctiboř, 
vymezených severozápadně do Jakubína, nenavrhuje žádné rozvojové plochy. Výhradní ložisko je však 
v legendě Koordinačního výkresu chybně označeno jako poddolované území. Z k.ú. Veselá zasahuje do 
řešeného území ještě plocha ostatního prognózního zdroje stavebního kamene č.9278300 Častrov – Veselá, 
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která ovšem není limitem využití území a návrhem územního plánu stejně dotčena.  
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu bylo respektováno. Legenda Koordinačního výkresu byla v souladu 
s výše uvedeným stanoviskem opravena. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř.1.máje 858/26, PO BOX 16, Liberec, 
stanovisko ze dne 19.4.2018 pod č.j.SBS 11574/2018. Návrh Územního plánu Častrov. K Vašemu oznámení ze 
dne 4.4. 2018 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno dne 11.4.2018 a je zaevidováno pod č. j. 
SBS 11574/2018, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se 
sídlem v Liberci“), jako dotčený orgán státní báňské správy dle ustanovení §15 odst.2 zákona č.44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto vydává v souladu s 
ustanovením §4 odst.2 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) souhlasné stanovisko k návrhu Územního 
plánu Častrov dle §50 stavebního zákona.  
Odůvodnění: Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený 
návrh Územního plánu Častrov ve smyslu ustanovení §15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití 
nerostného bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí.  
Dále konstatuje, že se k dnešnímu dni v řešeném území návrhu Územního plánu Častrov nenachází dobývací 
prostory, není prováděna hornická činnost ani činnost prováděná návrhu hornickým způsobem – dobývání 
ložisek nevyhrazených nerostů. OBÚ se sídlem v Liberci upozorňuje na skutečnost, že se na území návrhu 
Územního plánu Častrov nachází chráněné ložiskové území Častrov – Ctiboř, jehož evidenci vede dle 
ustanovení §29 odst.2 horního zákona Ministerstvo životního prostředí České republiky.  
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné, upozornění vzal pořizovatel na vědomí - chráněné 
ložiskové území Častrov-Ctiboř  je zapracováno v Koordinačním výkrese ÚP Častrov. 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko ze dne 26.4.2018 pod 
ČJ:KUJI 32888/2018 OŽPZ 802/2018 ŠGr-2. Vyjádření ke společnému jednání o návrhu Územního plánu 
Častrov. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel 
oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Častrov a po jeho prostudování uvádí  následující:  
1. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 48a, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“):   
Krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umísťuje 
rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa a dále uplatňuje stanovisko k územním 
plánům obcí s rozšířenou působností. Jelikož se nejedná o žádný z uvedených případů, nemá krajský úřad 
připomínek. Dále upozorňujeme, že v případě dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa nebo přímo pozemku 
určeného k plnění funkcí lesa, je příslušná obec s rozšířenou působností  
Pořizovatel: Pořizovatel vzal stanovisko a upozornění na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska ponecháno bez 
komentáře. 
2. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 107 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).  
Do působnosti krajského úřadu podle §107 odst.1 vodního zákona patří uplatňovat stanoviska k zásadám 
územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vyjadřovat se k návrhu Územního plánu 
Častrov je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. Městského úřadu 
Pelhřimov, odboru životního prostředí  
Pořizovatel: Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí byl obeslán jako 
dotčený orgán k vydání vyjádření. 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, Pelhřimov. Stanovisko 
dotčeného orgánu na úseku  ochrany obyvatelstva. Název dokumentace: Návrh Územního plánu Častrov. 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov v souladu s ustanovením §12 odst.2 zákona 
č.239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
ve smyslu §47 odst.1 zákona č. 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a ve smyslu §20 vyhlášky 
MV č.380/2002Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva posoudil výše uvedenou dokumentaci, 
předloženou dne 12.4.2018. K výše uvedené projektové dokumentaci vydává: souhlasné stanovisko. 
Odůvodnění: Posouzená dokumentace splňuje požadavky §20 vyhlášky č.380/2002Sb., k přípravě a provádění 
úkolů ochrany obyvatelstva. 
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad. Vzhledem k obsahu stanoviska ponecháno 
bez komentáře. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina“),  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Stanovisko orgánu ochrany ZPF a orgánu ochrany přírody k návrhu 
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Územního plánu Častrov ze dne 23.5.2018 pod ČJ.KUJI 29041/2018, OZPZ 573/2015. Dne 11.4.2018 bylo na 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „KrÚ OŽPZ“) doručeno 
oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Častrov. KrÚ OŽPZ, jako příslušný správní orgán dle 
§29 odst.1 zákona č.129/2000Sb., o krajích, v platném znění, na základě oznámení o společném projednání 
konaném dne 15. 5. 2018, vydává stanoviska k návrhu Územního plánu Častrov:  
1. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále též „ZPF“)  
KrÚ OŽPZ jako příslušný správní orgán dle §17a písmene a) zákona č.334/1992Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), vydává stanovisko dle §5 odst.2 
zákona o ochraně ZPF k návrhu územního plánu Častrov:  
Orgán ochrany ZPF nesouhlasí s následujícími navrhovanými zastavitelnými plochami:  
Drážďany: plocha Z24 (SK) na půdě v I. tř. ochrany  
Častrov:    plocha Z09 (BV) na půdě v I. tř. ochrany  

     plocha Z05 (BV) na půdě v I. tř. ochrany  
     plocha Z15 (VD) na půdě ve II. tř. ochrany  

Metánov:  plocha Z38 (VD) na půdě v I. tř. ochrany 
Odůvodnění.  V §4 odst.3 zákona o ochraně ZPF je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. tř. ochrany lze 
odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF 
(což není u výše uvedených ploch). S přihlédnutím ke skutečnosti, že se v předmětném území nachází velké 
množství kvalitní půdy a při záporném stanovisku by došlo k omezení rozvoje obcí, lze plochy v tomto případě 
odsouhlasit, ovšem pouze za předpokladu, že dojde ke kompenzaci, tzn. že budou zmenšeny již dříve navržené 
zastavitelné plochy odpovídající bonity převzaté ze stávajícího územního plánu.  
S plochou Z06 (BV) orgán ochrany ZPF souhlasí. Plocha je sice umístěna na I. tř. ochrany, avšak v úzké 
proluce mezi stávající zástavbou a pro její úzký nevhodný tvar plochu nelze zemědělsky obhospodařovat. 
Ostatní návrhové plochy na vysoce chráněných půdách jsou převzaty z platného územního plánu.  
Kromě výše uvedených ploch Z05, Z09, Z15, Z24 a Z38 s ostatními plochami orgán ochran ZPF souhlasí. 
Vyhodnocením a odůvodněním záboru ZPF je prokázáno, že ve smyslu §5 odst.1 zákona o ochraně ZPF je z 
hlediska záboru ZPF v nezbytně nutném rozsahu předložené řešení nejvýhodnější, nedojde k narušení 
organizace ZPF, hydrologických a odtokových poměrů ani sítě zemědělských účelových komunikací.  
Pořizovatel: na základě konzultací a následné úpravy návrhu ÚP Častrov požádal pořizovatel orgán ochrany 
ZPF dne 11.10.2019 o přehodnocení výše uvedeného stanoviska – nesouhlasu s plochami změn Z24 (SK), Z09 
(BV), Z05 (BV), Z15(VD) a Z38 (VD). Orgán ochrany ZPF vydal dne 21.10.2019 pod ČJ.KUJI 79661/2019 
OZPZ 573/2015 souhlas k těmto plochám změn Z24 (SK), Z05 (BV), Z15(VD) a Z38 (VD), nadále však 
nesouhlasil s plochou změn Z09 (BV). Na základě dalších konzultací a úprav plochy Z09 (BV) byl dne 
21.10.2019 pod ČJ.KUJI 79661/2019 OZPZ 573/2015 vydán souhlas dotčeného orgánu i s touto plochou. 
Citace stanovisek – viz níže. 
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny  
KrÚ OŽPZ, jako příslušný orgán ochrany přírody dle §77a odst.4 zákona č.114/1992Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), po posouzení návrhu územního 
plánu Častrov vydává souhlasné stanovisko.  
Odůvodnění. KrÚ OŽPZ zhodnotil návrh Územního plánu Častrov z hlediska dotčení zájmů chráněných 
zákonem o ochraně přírody, tyto zájmy jsou uvedeny zejména v §2 odst.2 zákona o ochraně přírody. Věcně 
posoudil dotčení jednotlivých institutů ochrany přírody a krajiny, zejména pak podle §4 odst.1 a §59 zákona o 
ochraně přírody územní systém ekologické stability, §34 přírodní rezervace, §36 přírodní památka, §45c 
ochrana evropsky významných lokalit (EVL), §45e ptačí oblasti, §49 ochrana zvláště chráněných rostlin, §50 
ochrana zvláště chráněných živočichů apod. Všechny jevy v kompetenci KrÚ OŽPZ, které je nutné řešit z 
hlediska ochrany přírody a krajiny, jsou v územním plánu správně zaneseny a vyhodnoceny.  
Upozorňujeme, že věcně a místně příslušným orgánem ochrany krajiny a přírody z hlediska lokálních ÚSES, 
významných krajinných prvků a dalších zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny je Městský 
úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí. 
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad. Městský úřad Pelhřimov, odbor životního 
prostředí byl obeslán v rámci projednávání návrhu Územního plánu Častrov jako dotčený orgán k vydání 
stanoviska.  

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava,  stanovisko ze 
dne 29.5.2018 pod zn. KHSV/07412/2018/ PE/HOK/Tes. Návrh územního plánu Častrov – stanovisko orgánu 
ochrany veřejného zdraví. 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, která je  
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dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení §82 odst.2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle §11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění 
pozdějších předpisů, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení §50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., 
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto stanovisko: S návrhem Územního 
plánu Častrov se s odkazem na §77 odst.1 a §82 odst.2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví souhlasí. 
Odůvodnění. Na základě oznámení Městského úřadu Pelhřimov, odboru výstavby, doručeného dne 11.4.2018 
posoudila KHS kraje Vysočina návrh Územního plánu Častrov, jehož pořizovatelem je Městský úřad 
Pelhřimov, odbor výstavby. Zpracovatelem návrhu Územního plánu Častrov je Ing. arch. Milič Maryška, 
Letohradská 3/369, 170 00 Praha.  Územní plán Častrov je zpracován pro celé správní území obce Častrov, 
které zahrnuje katastrální území Častrov, Ctiboř u Častrova, Jakubín, Metánov a Pelec. Celková výměra území 
obce Častrov je 3 578, 0445 ha.  
Zásobování obyvatel pitnou vodou je v současné době zajištěno v jednotlivých sídlech obce Častrov rozdílně. V 
sídlech Častrov a Metánov je zásobování obyvatel pitnou vodou zajištěno z veřejných vodovodů a v ostatních 
sídlech je zásobování zajištěno z domovních studní. Předpokládá se buď stávající způsob zásobování pitnou 
vodou, nebo při výrazném stavebním rozvoji výstavba veřejného vodovodu zásobeného z vyhovujících zdrojů 
pitné vody v okolí sídel nebo napojeného na vodovodní síť sousedních sídel. Po vybudování veřejného 
vodovodu musí být na vodovodní síť napojena nová zástavba, stávající zástavba s individuálním zásobováním 
bude postupně na veřejný vodovod přepojena. V místech, kde nebude možné zástavbu napojit na veřejný 
vodovod se připouští zásobování pitnou vodou z vlastních studní. Na celém území obce Častrov musí být 
zajištěna nezávadná likvidace splaškových odpadních vod. Likvidace splaškových odpadních vod je v současné 
době zajištěna v jednotlivých sídlech obce Častrov rozdílně. V sídle Častrov je vybudována splašková 
kanalizace zakončená centrální ČOV situovanou na jižním okraji sídla Častrov. Kapacita stávající ČOV je 
vyhovující i pro navrhovaný rozvoj sídla Častrov. Kanalizační síť se bude v sídle Častrov postupně doplňovat, 
rozšiřovat a obnovovat. V sídle Metánov je vybudována splašková kanalizace zakončená ve stabilizační nádrži 
(odkalovacím rybníku), která slouží jako čistírna odpadních vod. Kanalizační síť se bude v sídle Metánov 
postupně doplňovat, rozšiřovat a obnovovat. V sídlech Ctiboř, Jakubín a Pelec se předpokládá výstavba veřejné 
splaškové kanalizace zakončené v centrální čistírně odpadních vod nebo ve stabilizačních biologických 
nádržích. Za tím účelem jsou v Územním plánu Častrov v sídlech Ctiboř, Jakubín a Pelec vymezeny 
zastavitelné plochy pro technickou infrastrukturu. V sídlech Perky, Drážďany a na samotách ve volné krajině, 
kde se nepředpokládá výrazný stavební rozvoj, je likvidace splaškových vod individuální v souladu s příslušnou 
legislativou.  
Územím obce Častrov prochází jedna sinice II. třídy (II/639 ), vedoucí z Kamenice nad Lipou do Horní Cerekve 
a čtyři silnice III. třídy (III/11552, III/13213, III/1328 a III/40912). Územní plán Častrov nemá zásadní vliv na 
silniční síť, ponechává silnice ve stávajících trasách. Na celém území obce Častrov (k.ú. Častrov, k.ú. Ctiboř u 
Častrova, k.ú. Jakubín, k.ú. Metánov a k.ú. Pelec) jsou přípustné postupné úpravy silnic spojené především s 
odstraňováním dopravních závad a postupná rekonstrukce silnic do normovaných kategorií, pokud to umožní 
prostorové uspořádání stávající zástavby. V územním plánu je navrženo jedno konkrétní odstranění dopravní 
závady, a to na silnici II/639 při výjezdu ze sídla Častrov směrem na Kamenici nad Lipou, v místě napojení 
silnice III/11552. Plocha Z12 je vymezena za účelem zlepšení výhledových poměrů na křižovatce.  
V Územním plánu Častrov je přiměřeně k velikosti hlavního sídla Častrov a sídel Ctiboř, Jakubín, Metánov, 
Pelec, Perky a Drážďany navržen rozvoj hlavních sídlotvorných složek, zahrnující zejména rozvoj ploch 
bydlení, občanského vybavení (v rámci ploch smíšených obytných), ploch rekreace, ploch zemědělské výroby, 
drobné a řemeslné výroby, ploch veřejné dopravní infrastruktury a veřejných prostranství a rozvoj ploch sídelní 
zeleně. Převážnou část rozvojových zastavitelných ploch představují plochy bydlení, které jsou vymezeny 
téměř ve všech sídlech (s výjimkou samot ve volné krajině), a to přiměřeně vždy vzhledem k velikosti 
jednotlivého sídla a vzhledem občanskému vybavení sídel a ke kapacitě dopravní a technické infrastruktury. V 
oblasti občanského vybavení je obec Častrov vybavena velmi dobře, občanské vybavení odpovídá velikosti a 
významu obce. Mezi občanské vybavení patří zejména veřejná správa, vzdělávání a výchova, sport a 
tělovýchova, kultura, zdravotní a sociální služby. Občanské vybavení je v územním plánu Častrov vymezeno na 
stávajících plochách v zastavěném území. Urbanistická koncepce zahrnuje rovněž vytvoření podmínek pro 
rozvoj místní ekonomické základny, tj. rozvoj drobné a řemeslné výroby a zejména rozvoj výroby zemědělské. 
Zastavitelné plochy, určené pro drobnou a řemeslnou výrobu, jsou vymezeny v návaznosti na stávající areály 
výroby v sídlech Častrov, Metánov a Pelec. Zastavitelné plochy, určené pro zemědělskou výrobu, jsou 
vymezeny v návaznosti na stávající areál výroby v sídle Metánov. Územní plán Častrov vytváří také 
předpoklady pro rekreační využiti území.  
Navrhované řešení je v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví. 
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Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad. Vzhledem k obsahu stanoviska ponecháno 
bez komentáře. 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, Praha, 
stanovisko ze dne 6.6.2018 pod Sp.zn.38268/2018-1150-OÚZ-ČB. Stanovisko k územně plánovací dokumentaci 
Návrh územního plánu Častrov – společné jednání.  
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 
územních zájmů Pardubice, v souladu se zmocněním v §6 odst.1 písmeno h) zákona č.222/1999Sb., o 
zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a 
zmocněním v §175 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o 
zajišťování obrany ČR na teritoriu okresů České Budějovice, Český Krumlov, Havlíčkův Brod, Hradec 
Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, 
Pardubice, Pelhřimov, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Tábor, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žďár nad 
Sázavou, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu §50 odst. 2 stavebního zákona a dle 
§4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu žádá o zapracování limitů a 
zájmů MO-ČR do návrhu územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním, jehož obsah je závazný 
pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.  
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR: Všeobecně pro celé území 
(dle ustanovení §175 odst.1, zákona 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb vždy jen základě závazného stanoviska MO ČR, jejímž jménem 
jedná SNM, Odbor ochrany územních zájmů – oddělení OÚZ Pardubice (viz ÚAP jev 119):  
- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny),  
- stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, větrných elektráren 

apod.),  
- stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN,  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. třídy, objektů na 

nich, výstavba a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpacích stanic PHM apod.,  
- nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů,  
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity,  
- zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady),  
- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž 

výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny,  
- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení,  
- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich,  
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení a pod,  
- stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím ČR – MO a 

je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany),  
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit ČR-MO.  
ČR-MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu ČR-MO.  
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části 
návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR. Do grafické části pod 
legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území obce je 
situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR”.  
Další vymezená území Ministerstva obrany ČR – Ochranné pásmo leteckého koridoru (prostor pro létání v 
malých a přízemních výškách) a ochranné pásmo RR spoje jsou v textu i v koordinačním výkrese zapracovány 
a musí být i nadále stabilizovány.  
Odůvodnění: Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v §6 odst.1 písmeno h) zákona o zajišťování 
obrany ČR a zmocněním v §175 odst.1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně 
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.  
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany ČR tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního 
významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu.  
Toto stanovisko Ministerstva obrany ČR je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO-ČR k návrhu 
zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických 
podkladů ORP.  
Ministerstvo obrany ČR nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování výše 
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uvedených vymezených území MO-ČR do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o 
provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky 
Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou 
deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení 
funkčnosti speciálních zařízení MO-ČR. 
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu bylo respektováno. Do textové části návrhu ÚP Častrov – kapitola d) 
Koncepce veřejné infrastruktury, podkapitola 3.2.Ochrana obyvatelstva byla doplněna věta  citace…„Celé 
správní území obce je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR”….konec citace. 
Dotčený orgán dále sděluje všeobecné požadavky pro územní řízení v řešeném území pro určité druhy staveb. 
Dle názoru pořizovatele se toto netýká řešení územního plánu, ale dalších stupňů řízení (územního a stavebního 
řízení), podle zákona č.183/2006Sb.; v platném znění, nicméně do textové části Odůvodnění ÚP Častrov , 
textová část zpracovaná zpracovatelem kapitola 4.4. Technické limity byla doplněna informace o těchto 
stavbách. Do grafické části – Koordinační výkres bylo doplněno, že celé správní území obce je situováno 
v zájmovém území Ministerstva obrany ČR. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII), Mezírka 1, Brno, stanovisko ze 
dne 26.6.2018 pod MZP/2018/560/1178,ENV/2018/40150. Častrov – jednání o návrhu územního plánu  - 
stanovisko. Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy VII (MŽP OVSS VII) vydává ve 
smyslu ustanovení §4 odst.2 a 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a podle části čtvrté zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se svojí 
působností následující stanovisko:  Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení §15 
odst.1 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a §13 odst.1 až 3 zákona č.66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy 
ložiskové ochrany 1 : 50 000, list 23 – 32 Kamenice nad Lipou, zasahuje do k.ú. Častrov výhradní ložisko 
stavebního kamene „Častrov - Ctiboř“ - ev.č. ložiska 3 060300. Stanoveno chráněné ložiskové území (CHLÚ) 
Častrov - Ctiboř. Ložisko dosud netěženo. Ochranou a evidencí ložiska je pověřena organizace Českomoravský 
štěrk, a.s. Mokrá. Pokud nebudou v k.ú. Častrov dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP 
OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek a s jeho řešením 
souhlasí . 
Pro úplnost uvádíme, že v předmětném území nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb ani 
sesuvná území. Z hlediska zájmů chráněných Státní báňskou správou je nutné si vyžádat rovněž stanovisko 
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina v Liberci. 
Pořizovatel: řešení ÚP Častrov plně respektuje nerostné bohatství na území obce a do výhradního ložiska 
stavebního kamene č.3060300 Častrov-Ctiboř ani do chráněného ložiskového území č.06030000 Častrov – 
Ctiboř, vymezených severozápadně do Jakubína, nejsou navrženy žádné rozvojové plochy. Obvodní báňský úřad 
pro území krajů Libereckého a Vysočina v Liberci byl v rámci projednávání návrhu ÚP Častrov obeslán jako 
dotčený orgán k vydání stanoviska.   

Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 2460, Pelhřimov. Stanovisko k návrhu Územního plánu 
Častrov – společné jednání ze dne 2.7.2018 pod Č.j.: OD/866/2018-2/Kr.  Městský úřad Pelhřimov, odbor 
dopravy, který je podle ustanovení §40, odst.4 a5 zák.č.13/1997Sb.; o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně 
přístupových účelových komunikací ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
Pelhřimov a ve věcech místních komunikací v územním obvodu města Pelhřimov, po posouzení návrhu 
Územního plánu obce Častrov souhlasí s předloženým návrhem, který byl projednán dne 15.5.2018 z pohledu 
ochrany silnic II. a III. třídy bez připomínek.  
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad. Vzhledem k obsahu stanoviska ponecháno 
bez komentáře. 

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, stanovisko ze dne 
16.7.2018 pod ČJ.OŽP/1180/2018-2. Vyjádření k projednávání návrhu Územního plánu Častrov.  Návrh ÚP 
Častrov byl zpracován v rozsahu dle stavebního zákona, přílohy č.6 Vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 
znění pozdějších předpisů. Návrh ÚP Častrov je k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Pelhřimov, odboru výstavby a 
na internetových stránkách Města Pelhřimov. 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov dává tato vyjádření a stanoviska:  
Z hlediska ochrany ovzduší je příslušný k vydání stanoviska k územnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování 
krajský úřad dle §11 odst.2 písm.a) zákona č.201/2012Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Z 
hlediska zájmů chráněných zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), v platném 
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znění (dále jen „zákona“) případné zařazení pozemků náležející do ZPF do návrhu územního plánu je nutné toto 
projednat v souladu s ustanovením §5 odst.2 zákona s příslušným orgánem ochrany ZPF, kterým je dle §17a 
písm.a) zákona krajský úřad. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č.289/1995Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesního zákona“) případné zařazení pozemků určených k 
plnění funkcí lesa do návrhu územního plánu je nutné toto projednat v souladu s ustanovením §14 odst.1 
lesního zákona s příslušnými orgány státní správy lesů (§48 odst.2 písm. b/ a §48a odst.2 písm. a/ lesního 
zákona). 
Úsek vodoprávní, odpadové hospodářství, ochrana přírody - bez připomínek. 
Pořizovatel: Z hlediska zákona zájmů chráněných zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, v platném znění a z hlediska zájmů chráněných zákonem č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 
znění, byl požádán o stanovisko KÚ Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství. Z hlediska zájmů 
chráněných zákonem č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, byl 
požádán o stanovisko MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí. 

MěÚ Pelhřimov, Investiční odbor – úsek památkové péče, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov. Návrh 
Územního plánu Častrov. K vaší žádosti ze dne 25.6.2018 výše uvedené značka, které bylo zdejšímu úřadu 
doručeno dne 25.6.2018, Vám MěÚ Pelhřimov - OI, úsek památkové péče, jako dotčený orgán státní památkové 
péče, tímto vydává souhlasné stanovisko k návrhu Územního plánu Častrova. Odůvodnění.  S předloženým 
materiálem souhlasíme bez připomínek, je v souladu se zájmy státní památkové péče a je v souladu se zákonem 
o státní památkové péči (stanovisko ze dne 18.7.2018). 
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad. Vzhledem k obsahu stanoviska ponecháno 
bez komentáře 

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, stanovisko ze dne 
1.8.2018 pod ČJ.OŽP/1395/2018-5. Stanovisko k návrhu Územního plánu Častrov. Městský úřad Pelhřimov, 
odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů podle §7 odst.2 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle §48 odst.2 písm. b) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) vydává stanovisko dle §14 odst.1 
lesního zákona k návrhu Územního plánu Častrov: Z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem se uděluje 
kladné stanovisko k zařazení ploch č. 1, 2 a 4 do návrhu Územního plánu Častrov (dle příloh č.1, 2 a 3 tohoto 
stanoviska). Plocha č.1 řeší využití pozemku určeného k plnění funkcí lesa pro umístění plochy smíšené 
nezastavěného území - krajinná nelesní zeleň (plocha změn v krajině K01). Návrhovou plochou bude dotčen 
lesní pozemek p.č.413/1 KN v k.ú. Častrov o celkové výměře 0,08 ha. Plocha č.2 řeší využití pozemku 
určeného k plnění funkcí lesa pro umístění plochy smíšené nezastavěného území - krajinná nelesní zeleň 
(plocha změn v krajině K10). Návrhovou plochou bude dotčen lesní pozemek p.č.149/3 KN v k.ú. Metánov o 
celkové výměře 0,03 ha. Plocha č.4 řeší využití pozemku určeného k plnění funkcí lesa pro umístění plochy 
smíšené obytné – smíšené komerční (zastavitelná plocha Z26). Návrhovou plochou bude dotčena část lesního 
pozemku p.č.955 KN v k.ú. Častrov o celkové výměře 0,05 ha.  
Odůvodnění: Dne 9.7.2018 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov žádost o vydání 
stanoviska k návrhu Územního plánu Častrov. K žádosti byla doložena textová část odůvodnění územního 
plánu, koordinační výkres a výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 
Dle ustanovení §14 odst.1 lesního zákona jsou projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace 
povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a 
ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení, navrhnou alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po 
dokončení stavby. 
U plochy č.1 se jedná o menší plochu, severní cíp úzkého pruhu lesa v blízkosti stávající zástavby a 
vymezených zastavitelných ploch, kde stávající les již ztratil svoji funkci produkční a krajinotvornou. 
U plochy č.2 se jedná o malý ostrůvek lesa v místní části Metánov v blízkosti stabilizační nádrže, kde stávající 
les již ztratil svoji funkci produkční a krajinotvornou.  
U plochy č.4 se jedná o les, který obklopuje stávající stavbu v osadě Barborka. Plocha lesa navržená na zábor 
lesa je bez lesního porostu a v současné době plní funkci venkovního prostoru domu, s jehož stavbou přímo 
sousedí. Plocha je vymezena v přímé návaznosti na stavbu v nezbytně nutném rozsahu, tak aby zde mohlo být 
přistavěno zázemí domu. Naproti tomu je v jiném místě navrženo zalesnění na ploše 0,02 ha (plocha změn v 
krajině K12).  
Součástí návrhu ÚP Častrov je i plocha č.3 s návrhem umístění plochy smíšené obytné – smíšené komerční 
(zastavitelná plocha Z23). Plocha je tvořena nově odděleným pozemkem p.č.964/4 KN v k.ú. Častrov. U 
pozemku bylo v rámci řízení o pochybnosti, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL) dle §3 
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odst.3 lesního zákona orgánem státní správy lesů rozhodnuto o tom, že pozemek není PUPFL. Navrženou 
plochou nejsou dotčeny zájmy lesního zákona. 
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí posoudil návrh územního plánu ve smyslu lesního zákona a 
dospěl k závěru, že navržené zábory lesních pozemků jsou minimální a předložené řešení je z hlediska 
zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů je navržené řešení 
nejvhodnější. 
Poučení: Toto stanovisko není správním rozhodnutím (§58 odst.2 lesního zákona), nelze se proti němu odvolat 
a slouží jako podklad pro zhotovení Územního plánu Častrov. 
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu k plochám pod označení 1,2,4 ve výkrese – Výkres předpokládaných 
záborů půdního fondu předložený k projednávání návrhu ÚP Častrov – společné jednání je souhlasné. 
V souladu se stanoviskem byla plocha č.3 vyjmuta z ploch dotčených zájmy lesního zákona a toto bylo 
zapracováno do textové i grafické části ÚP Častrov.  
 
Posouzení návrhu Územního plánu Častrov – stanovisko nadřízeného orgánu podle §50 odst.7 stavebního 
zákona. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 58733 Jihlava - 
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu Častrov ze dne 5.9.2018 pod 
č.j.:KUJI 60361/2018 OUP 107/2015-6. 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený správní orgán na 
úseku územního plánování, posoudil předložený návrh Územního plánu Častrov dle §50 odst.7 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“). Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu  nesouhlasí  s návrhem 
Územního plánu Častrov z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
Odůvodnění. Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, jako pořizovatel Územního plánu Častrov, dle §6 odst 1 
stavebního zákona, předložil Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu 
dne 8. 8. 2018 dle §50, odst.2 stavebního zákona podklady k posouzení návrhu Územního plánu Častrov (dále 
též „návrh ÚP“), včetně stanovisek a připomínek, uplatněných k návrhu ÚP. Podkladem pro posouzení 
nadřízeným orgánem územního plánování byla dokumentace pro společné jednání „Územní plán Častrov“, 
2018, zpracovatelem je Ing. arch. Milič Maryška.  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán posoudil 
návrh ÚP z následujících hledisek:  
Z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR“) nemáme připomínky. Území obce se 
dotýkají pouze priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Odůvodnění návrhu ÚP 
obsahuje vyhodnocení souladu s těmito prioritami. Návrh ÚP je v souladu s PÚR. 
Z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací kraje – Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, (dále 
jen „ZÚR“) - máme k předloženému návrhu ÚP tyto poznatky:  
- Návrh ÚP je v souladu se stanovenými prioritami územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění 

udržitelného rozvoje území.  
- V ZÚR je na území obce vymezen koridor veřejně prospěšného opatření ÚSES U015 – nadregionální 

biokoridor Čunkovský hřbet - Pařezitý, Roštejn (NKOD 120), U084b – regionální biocentrum Troják II 
(NKOD 370) a U084c – regionální biocentrum Troják III (NKOD 370).  

- Území obce je v ZÚR zařazeno do typů krajin „lesozemědělská harmonická a lesní“. Návrh ÚP je v rozporu 
se zásadami pro činnost v území a rozhodování o změnách v území stanovenými pro typ krajiny 
lesozemědělské harmonické, jelikož vymezuje zastavitelnou plochu Z29, která umožňuje rozšíření chatové 
lokality v blízkosti Panského rybníka.  

- Území obce Častrov náleží do oblastí krajinného rázu Jindřichohradecko, Pacovsko. Návrh ÚP je v souladu 
s obecnými a specifickými zásadami pro činnost v území a rozhodování o změnách v území stanovenými 
pro tyto oblast krajinného rázu.  

Z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy máme tyto poznatky:  
Není zajištěna návaznost LBK směřujícího z k.ú. Žirovnice do k.ú. Metánov. Tuto nespojitost požadujeme 
odstranit či náležitě odůvodnit.  
K předloženému návrhu Územního plánu Častrov nemáme další požadavky. Zahájit řízení o ÚP Častrov podle 
§52 stavebního zákona je možné až po předložení k opětovnému posouzení a na základě potvrzení o odstranění 
nedostatků.  
Poučení.  Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. 
Pořizovatel: Pořizovatel předal stanovisko nadřízeného orgánu zpracovateli k úpravě návrhu ÚP Častrov s 
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požadavkem na úpravu návrhu tak, aby bylo možné pokračovat v procesu pořizování. Zpracovatel upravil 
návrh ÚP Častrov a úpravy popsal v kapitole 14. Úpravy návrhu územního plánu po společném jednání 
v textové části Odůvodnění územního plánu, textová část zpracovaná zpracovatelem. Takto upravený návrh ÚP 
Častrov byl následně předložen nadřízenému orgánu územního plánování k opětovnému posouzení.  

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 58733 Jihlava - 
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu Častrov – potvrzení o odstranění 
nedostatků ze dne 18.12.2019 pod č.j.:KUJI 99991/2019 OUP 107/2015-8. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor 
územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený správní orgán na úseku územního plánování, posoudil 
předložený upravený návrh Územního plánu Častrov dle §50 odst.7 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu souhlasí s upraveným návrhem 
Územního plánu Častrov z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a potvrzuje 
tak odstranění nedostatků.  
Na základě tohoto posouzení lze zahájit řízení o návrhu Územního plánu Častrov podle §52 stavebního zákona.  
Odůvodnění. Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, jako pořizovatel Územního plánu Častrov, dle §6 odst.1 
stavebního zákona, předložil Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu 
dne 10.12.2019 dle §50, odst.8 stavebního zákona podklady k posouzení upraveného návrhu Územního plánu 
Častrov (dále též „ÚP“) za účelem potvrzení odstranění nedostatků, na které bylo upozorněno ve stanovisku č. j. 
KUJI 60361/2018 ze dne 5.9.2018. Podkladem pro posouzení nadřízeným orgánem územního plánování byla 
upravená dokumentace „Územní plán Častrov, návrh k veřejnému projednání“, 2019, zpracovatelem je Ing. 
arch. Milič Maryška Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu posoudil návrh 
ÚP a konstatuje, že nedostatky, na které bylo upozorněno ve výše uvedeném stanovisku č. j. KUJI 60361/2018 
ze dne 5. 9. 2018, tj. rozpor se zásadami pro rozhodování o změnách v území stanovenými pro typ krajiny 
lesozemědělské harmonické vymezením zastavitelné plochy Z29 a nenávaznost LBK směřujícího z k.ú. 
Žirovnice do k.ú. Metánov, byly odstraněny.  
Poučení. Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. 
Pořizovatel: Nadřízený orgán souhlasí s návrhem Územního plánu Častrov z hlediska zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem a potvrzuje odstranění nedostatků. Na základě tohoto posouzení lze 
zahájit řízení o návrhu Územního plánu Častrov podle §52 stavebního zákona. 
 
Stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství vydaná k úpravám 
návrhu Územního plánu Častrov po společném jednání: 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina“),  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Stanovisko orgánu ochrany ZPF k upravenému návrhu Územního plánu Častrov ze 
dne  21.10.2019 pod ČJ.KUJI 79661/2019, OZPZ 573/2015. Dne 11.10.2019 byla na Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „KrÚ OŽPZ“) doručena žádost o přehodnocení 
stanoviska k návrhu Územního plánu Častrov. KrÚ OŽPZ, jako příslušný správní orgán dle §29 odst.1 zákona 
č.129/200 Sb., o krajích, v platném znění, vydává stanovisko k upravenému návrhu Územního plánu Častrov:  
KrÚ OŽPZ jako příslušný správní orgán dle §17a písmene a) zákona č.334/1992Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF“), ve znění pozdějších předpisů, dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF nadále  
nesouhlasí s navrhovanou zastavitelnou plochou Z09 (BV) v Častrově na půdě v I.tř. ochrany.  
Odůvodnění. Dle §4 odst.3 zákona o ochraně ZPF lze zemědělskou půdu I. a II. tř. ochrany odejmout pouze v 
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF (což není u výše 
uvedené plochy). S přihlédnutím ke skutečnosti, že se v předmětném území nachází velké množství kvalitní 
půdy a u ostatních ploch, ke kterým orgán ochrany ZPF nedal souhlas (ve stanovisku č. j. KUJI 29041/2018), 
došlo ke kompenzaci, tzn. že byly zmenšeny či zrušeny již dříve navržené zastavitelné plochy odpovídající 
bonity, lze s ostatními plochami souhlasit. 
Pořizovatel: stanovisko dotčeného orgánu k plochám změn Z24 (SK), Z05 (BV), Z15(VD) a Z38 (VD), je 
souhlasné, nadále však dotčený orgán nesouhlasí s plochou změn Z09 (BV). Na základě dalších konzultací a 
úprav plochy Z09 (BV) byl dne 21.10.2019 pod ČJ.KUJI 79661/2019 OZPZ 573/2015 vydán souhlas dotčeného 
orgánu i s touto plochou. Citace stanoviska – viz níže. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina“),  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Přehodnocení stanoviska orgánu ochrany ZPF k návrhu Územního plánu Častrov z 
důvodu předložených nových skutečností ze dne  21.10.2019 pod ČJ.KUJI 79661/2019, OZPZ 573/2015. 



 
28

Dne 25. 11. 2019 byla na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „KrÚ 
OŽPZ“) doručena žádost o přehodnocení stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
„ZPF“) k návrhu Územního plánu Častrov z důvodů vyplývajících z nových skutečností, uvedených při ústním 
jednání dne 8. 11. 2019. (Orgán ochrany ZPF ve stanovisku č. j. KUJI 79661/2019 nesouhlasil s plochou Z09 na 
I. tř. ochrany ZPF.)  KrÚ OŽPZ jako příslušný správní orgán dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF souhlasí s upravenou 
(redukovanou) navrhovanou zastavitelnou plochou Z09 (BV) v Častrově dle přiloženého upraveného výkresu.  
Odůvodnění.  Při jednání dne 8.11.2019 bylo představiteli obce Častrov podáno vysvětlení k ploše Z09, na které 
je již dříve povolena stavba (dle v současnosti stále ještě platného územního plánu z roku 2008 a dle §18 odst.5 
stavebního zákona). Vlastník pozemku a navrhované plochy Z09 dal podnět ke změně územního plánu již v r. 
2013 (tedy před novelou zákona o ochraně ZPF, kde je v §4 odst. 3 uvedeno, že lze pozemky v I. a II. tř. 
ochrany ZPF odnímat pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany ZPF.). Obec v té době došla k závěru, že požadavků na změny je víc, z čehož některé byly i požadavky 
samotné obce (nutnost plochy pro čistírnu odpadních vod a další), a proto po shromáždění všech požadavků byl 
v únoru 2015 zpracován návrh zadání nového územního plánu (tedy ne změny ÚP). Řízení o návrhu nového 
územního plánu se protáhlo na více jak 5 let z objektivních důvodů (a není ještě ukončeno). Jedním z důvodů 
bylo např. zahájení komplexní pozemkové úpravy v Jakubíně a bylo nutné čekat na její ukončení. Taktéž došlo 
ke změně číslování parcel v důsledku digitalizace území Častrov a dalších jejích částí Metánov, Pelec, Ctiboř. V 
mezidobí vznikla (povolená) stavba na ploše Z09.  
Z výše uvedených důvodů správní orgán souhlasí s navrhovanou plochou pro bydlení Z09, ovšem redukované 
na plochu stavby a zpevněných ploch u domu dle výkresu, který je přílohou tohoto vyjádření. 
Pořizovatel: stanovisko dotčeného orgánu k upravené ploše změn Z09 (BV) je kladné.  
 
Stanoviska dotčených orgánů uplatněná k řízení o návrhu Územního Častrov (dle §52, odst.2 stavebního 
zákona v platném znění) - veřejné projednání, které se mělo konat 1.4.2020 a bylo zrušeno: 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. Máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 
Liberec 1  (stanovisko ze dne 18.2.2020 pod č.j.SBS 060432020). Návrh Územního plánu Častrov. 
K Vašemu oznámení ze dne 13.2.2020 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno dne 14.2.2020 
a je zaevidováno pod č. j. SBS 06043/2020, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a 
Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“), jako dotčený orgán státní báňské správy dle ustanovení §15 
odst.2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, tímto vydává v souladu s ustanovením §4 odst.2 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) 
souhlasné stanovisko k návrhu Územního plánu Častrov dle §52 stavebního zákona.  
Odůvodnění: Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený 
návrh Územního plánu Častrov ve smyslu ustanovení §15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití 
nerostného bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí.  
Dále konstatuje, že se k dnešnímu dni v řešeném území návrhu Územního plánu Častrov nenachází dobývací 
prostory, není prováděna hornická činnost ani činnost prováděná návrhu hornickým způsobem – dobývání 
ložisek nevyhrazených nerostů. OBÚ se sídlem v Liberci upozorňuje na skutečnost, že se na území návrhu 
Územního plánu Častrov nachází chráněné ložiskové území Častrov – Ctiboř, jehož evidenci vede dle 
ustanovení §29 odst.2 horního zákona Ministerstvo životního prostředí České republiky.  
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad, upozornění vzal pořizovatel na vědomí - 
chráněné ložiskové území Častrov-Ctiboř  je zapracováno v Koordinačním výkrese ÚP Častrov. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (stanovisko ze dne 19.2.2020 pod zn.MPO 
16497/2020) – Stanovisko k návrhu Územního plánu Častrov pro veřejné projednání. 
Závazná část: Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě §15 odst.2 zákona č.44/1988Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §52 odst.3 zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavební 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k návrhu Územního plánu Častrov toto 
stanovisko: S návrhem ÚP Častrov souhlasíme bez připomínek.  
Odůvodnění: Změny, k nimž došlo od společného jednání, nijak neomezí ochranu a využití nerostného 
bohatství na správním území obce. Také v návrhu pro veřejné projednání respektuje územní plán výhradní 
ložisko stavebního kamene č.3060300 Častrov-Ctiboř i chráněné ložiskové území č.06030000 Častrov – Ctiboř, 
vymezená severozápadně do Jakubína, a nenavrhuje do nich žádné rozvojové plochy. Na základě naší 
připomínky ze stanoviska z 13.4.2018 bylo v legendě Koordinačního výkresu opraveno označení výhradního 
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ložiska. Plocha ostatního prognózního zdroje stavebního kamene č.9278300 Častrov – Veselá, zasahující do 
řešeného území z k.ú. Veselá, není limitem využití území, nicméně návrhem územního plánu stejně není 
dotčena.  
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad. Vzhledem k obsahu stanoviska ponecháno 
bez komentáře. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Vyjádření k 
veřejnému projednání návrhu Územního plánu Častrov ze dne 21.2.2020 pod č.j. KUJI 18065/2020 OŽPZ 
413/2020 Gr-2.  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel 
oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Častrov a po jeho 
prostudování uvádí následující:  
1. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle §48a, zákona č.289/1995Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“)  
Krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umísťuje 
rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa a dále uplatňuje stanovisko k územním 
plánům obcí s rozšířenou působností. Jelikož se nejedná o žádný z uvedených případů, nemá krajský úřad 
připomínek.  Dále upozorňujeme, že v případě dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa nebo přímo pozemku 
určeného k plnění funkcí lesa, je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.  
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad. MěÚ Pelhřimov, odbor životního 
prostředí byl obeslán jako dotčený orgán k vydání stanoviska. 
2. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle §107 zákona č.254/2001Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).  
Do působnosti krajského úřadu podle §107 odst.1 vodního zákona patří uplatňovat stanoviska k zásadám 
územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vyjadřovat se k návrhu Územního plánu 
Častrov je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. Městského úřadu 
Pelhřimov, odboru životního prostředí. 
Pořizovatel: Z hlediska zákona č.254/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů není KÚ Kraje Vysočina, odbor 
životního prostředí a zemědělství příslušný k vydání stanoviska. MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí byl 
obeslán jako dotčený orgán k vydání stanoviska. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Stanoviska 
k návrhu Územního plánu Častrov pro veřejné projednání ze dne 25.2.2020 pod č.j. KUJI 15331/2020 OZPZ 
573/2015. 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel oznámení o konání veřejného 
projednání návrhu Územního plánu Častrov dne 1.4.2020 a vydává k návrhu následující stanoviska:  
1. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“)  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle §17a 
písmene a) zákona č.334/1992Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, vydává kladné stanovisko dle 
§5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k návrhu Územního plánu Častrov pro veřejné projednání.  
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad. Vzhledem k obsahu stanoviska ponecháno 
bez komentáře. 
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle §77a 
odst.4 písm. x) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů, vydává kladné 
stanovisko z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem k návrhu Územního plánu Častrov pro veřejné 
projednání. 
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad. Vzhledem k obsahu stanoviska ponecháno 
bez komentáře. 

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, stanovisko ze dne 
20.3.2020 pod ČJ.OŽP/485/2020-2. Vyjádření a stanoviska k  návrhu 1 Územního plánu Častrov, veřejné 
projednání se uskuteční dne 1.4.2020 v 15.0 hodin.  MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby, oddělení územního plánu, 
oznamuje projednání územního plánu a žádá dotčené orgány státní správy o vydání vyjádření (stanoviska). 
Návrh je k veřejnému nahlédnutí na odboru výstavby MěÚ Pelhřimov, Pražská 2460, Pelhřimov, na 
internetových stránkách města Pelhřimov a obce Častrov. 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov dává tato vyjádření a stanoviska: 
Z hlediska ochrany ovzduší je příslušný k vydání stanoviska k územnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování 
krajský úřad dle §11 odst.2 písm. a) zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 
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Z hlediska zájmů chráněných zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), v 
platném znění (dále jen „zákona“) je nutné upravený návrh územního plánu projednat v souladu s ustanovením 
§5 odst.2 zákona s příslušným orgánem ochrany ZPF, kterým je dle §17a písm. a) zákona krajský úřad. 
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č.289/1995Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v 
platném znění (dále jen „lesního zákona“) bylo k návrhu územního plánu vydáno stanovisko dle §14 odst.1 
lesního zákona. Současně upozorňujeme na nutnost uvést do souladu plochu záboru PUPFL u plochy K01 
uvedenou ve vydaném stanovisku s textovou částí odůvodnění územního plánu (vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení Územního plánu Častrov na pozemky určené k plnění funkcí lesa).  
Úsek vodoprávní, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana přírody, státní správa lesů, zemědělský 
půdní fond  – bez připomínek. 
Pořizovatel: Stanovisko dotčených orgánů je souhlasné. Z hlediska zákona zájmů chráněných zákonem 
č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění a z hlediska zájmů chráněných 
zákonem č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, byl požádán o stanovisko KÚ Kraje Vysočina, 
odbor životního prostředí a zemědělství. Upozornění z hlediska zákona č.289/1995Sb.; bylo respektováno. 
 
Stanoviska dotčených orgánů uplatněná při řízení o návrhu Územního Častrov (dle §52, odst.2 stavebního 
zákona v platném znění) - veřejné projednání dne 22.7.2020: 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. Máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 
Liberec 1  (stanovisko ze dne 28.5.2020 pod č.j.SBS 19452/2020). Návrh Územního plánu Častrov. 
K Vašemu oznámení ze dne 26.5.2020 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno dne 26.5.2020 
a je zaevidováno pod č. j. SBS 19452/2020, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a 
Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“), jako dotčený orgán státní báňské správy dle ustanovení §15 
odst.2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, tímto vydává v souladu s ustanovením §4 odst.2 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) 
souhlasné stanovisko k návrhu Územního plánu Častrov dle §52 stavebního zákona.  
Odůvodnění: Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený 
návrh Územního plánu Častrov ve smyslu ustanovení §15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití 
nerostného bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí.  
Dále konstatuje, že se k dnešnímu dni v řešeném území návrhu Územního plánu Častrov nenachází dobývací 
prostory, není prováděna hornická činnost ani činnost prováděná návrhu hornickým způsobem – dobývání 
ložisek nevyhrazených nerostů. OBÚ se sídlem v Liberci upozorňuje na skutečnost, že se na území návrhu 
Územního plánu Častrov nachází chráněné ložiskové území Častrov – Ctiboř, jehož evidenci vede dle 
ustanovení §17 odst.8 horního zákona Ministerstvo životního prostředí České republiky.  
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad, upozornění vzal pořizovatel na vědomí - 
chráněné ložiskové území Častrov-Ctiboř  je zapracováno v Koordinačním výkrese ÚP Častrov. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (stanovisko ze dne 8.6.2020 pod zn.MPO 
246797/2020) – Stanovisko k návrhu Územního plánu Častrov pro veřejné projednání. 
Závazná část: Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě §15 odst.2 zákona č.44/1988Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §52 odst.3 zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavební 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k návrhu Územního plánu Častrov toto 
stanovisko: S návrhem ÚP Častrov souhlasíme bez připomínek.  
Odůvodnění: Změny, k nimž došlo od společného jednání, nijak neomezí ochranu a využití nerostného 
bohatství na správním území obce. Také v návrhu pro veřejné projednání respektuje územní plán výhradní 
ložisko stavebního kamene č.3060300 Častrov-Ctiboř i chráněné ložiskové území č.06030000 Častrov – Ctiboř, 
vymezená severozápadně do Jakubína, a nenavrhuje do nich žádné rozvojové plochy. Na základě naší 
připomínky ze stanoviska z 13.4.2018 bylo v legendě Koordinačního výkresu opraveno označení výhradního 
ložiska. Plocha ostatního prognózního zdroje stavebního kamene č.9278300 Častrov – Veselá, zasahující do 
řešeného území z k.ú. Veselá, není limitem využití území, nicméně návrhem územního plánu stejně není 
dotčena.  
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad. Vzhledem k obsahu stanoviska ponecháno 
bez komentáře. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Vyjádření k 
veřejnému projednání návrhu Územního plánu Častrov ze dne 19.6.2020 pod č.j. KUJI 57925/2020 OŽPZ 
413/2020 Gr-2.  
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Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel 
oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Častrov. Po prostudování 
předloženého návrhu krajský úřad uvádí následující:  
Orgán státní správy lesů se nebude vyjadřovat k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Častrov jelikož 
se k předloženému návrhu Územního plánu Častrov vyjádřil již dříve vydaným vyjádřením ze dne 21.2.2020 
pod čj. KUJI 18065/2020, sp.zn. OŽPZ 413/2020 Gr-2.  
Pořizovatel: Pořizovatel vzal stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. 

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, stanovisko ze dne 
29.7.2020 pod ČJ.OŽP/958/2020-2. Vyjádření a stanoviska k projednání ÚP Častrov. MěÚ Pelhřimov, odbor 
výstavby, oddělení územního plánu, oznamuje projednání územního plánu a žádá dotčené orgány státní správy 
o vydání vyjádření (stanoviska). Návrh je k veřejnému nahlédnutí na odboru výstavby MěÚ Pelhřimov, Pražská 
2460, Pelhřimov, na internetových stránkách města Pelhřimov a obce Častrov. Veřejné projednání se uskuteční 
22.7.2020 v kulturním domě Častrov. 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov dává tato vyjádření a stanoviska: 
Z hlediska ochrany ovzduší je příslušný k vydání stanoviska k územnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování 
krajský úřad dle §11 odst.2 písm. a) zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č.289/1995Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v 
platném znění (dále jen „lesního zákona“) bylo k návrhu územního plánu vydáno stanovisko dle §14 odst.1 
lesního zákona a předloženým upraveným návrhem územního plánu zájmy chráněné lesním zákonem nejsou 
dotčeny.  
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), v 
platném znění (dále jen „zákona“) budou upraveným návrhem územního plánu dotčeny pozemky náležející do 
ZPF, proto je nutné upravený návrh projednat v souladu s ustanovením §5 odst.2 zákona s příslušným orgánem 
ochrany ZPF, kterým je dle §17a písm. a) zákona krajský úřad. 
Úsek vodoprávní, odpadové hospodářství, ochrana přírody – bez připomínek. 
Pořizovatel: Stanovisko dotčených orgánů je souhlasné. Z hlediska zákona zájmů chráněných zákonem 
č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění a z hlediska zájmů chráněných 
zákonem č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, byl požádán o stanovisko KÚ Kraje Vysočina, 
odbor životního prostředí a zemědělství.  
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
stanovisko ze dne 28.7.2020 pod č.j. KUJI 49309/2020 OUP 107/2015-10. 
Stanovisko k návrhu Územního plánu Častrov k veřejnému projednání  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený správní orgán na 
úseku územního plánování dle ust. §52 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) je zmocněn uplatnit stanovisko k částem řešení návrhu 
Územního plánu Častrov (dále též „návrh ÚP“), které byly od společného jednání změněny.  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu souhlasí  s upraveným návrhem ÚP 
z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, soulad s politikou územního 
rozvoje a soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
Odůvodnění. Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, jako pořizovatel návrhu ÚP dle ust. §6 odst.1 
stavebního zákona, doručil Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu 
dne 26.5.2020 dle §52, odst.1 stavebního zákona upravený a posouzený návrh ÚP a oznámení o konání 
veřejného projednání dne 22.7.2020. Upravený návrh ÚP byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.  
Podkladem pro posouzení nadřízeným orgánem územního plánování byla dokumentace „Územní plán Častrov, 
návrh k veřejnému projednání“, 2020, zpracovatelem je Ing. arch. Milič Maryška.  
Krajský úřad posoudil upravený návrh ÚP a konstatuje, že části řešení, které byly v předloženém návrhu ÚP 
upraveny, neovlivní negativně koordinaci využití území s ohledem na širší vztahy v území, soulad s Politikou 
územního rozvoje České republiky a rovněž soulad se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina. Krajský 
úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený správní orgán na úseku 
územního plánování, po posouzení upraveného návrhu ÚP sděluje, že k předloženému návrhu nemá požadavky 
na doplnění.  
Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. 
Pořizovatel: Nadřízený orgán souhlasí s upraveným návrhem ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy, soulad s politikou územního rozvoje a soulad s územně plánovací 
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dokumentací vydanou krajem a nemá požadavky na doplnění. 
 
Stanoviska dotčených orgánů uplatněná k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Častrov  (§50 a §52 stavebního zákona ve  znění 
pozdějších předpisů): 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. Máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 
Liberec 1  (stanovisko ze dne 3.12.2020 pod č.j.SBS 46175/2020) – Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu  Územního plánu Častrov. 
K Vašemu oznámení ze dne 30.11.2020 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno  dne 
30.11.2020 a je zaevidováno pod č.j.SBS 46175/2020, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého 
a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“), jako dotčený orgán státní báňské správy dle ustanovení §15 
odst.2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, tímto vydává v souladu s ustanovením §4 odst.2 písm. b) zákona č.183/2006Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) 
souhlasné stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Územního plánu Častrov dle §53 stavebního zákona. 
Odůvodnění: Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Častrov ve 
smyslu ustanovení §15 odst.2 horního zákona z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Na základě 
tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí. Dále konstatuje, že se k dnešnímu dni v řešeném území 
návrhu Územního plánu Častrov nenachází dobývací prostory, není prováděna hornická činnost ani činnost 
prováděná hornickým způsobem – dobývání ložisek nevyhrazených nerostů. 
OBÚ se sídlem v Liberci upozorňuje na skutečnost, že se na území návrhu Územního plánu Častrov nachází 
chráněné ložiskové území Častrov – Ctiboř, jehož evidenci vede dle ustanovení §29 odst.2 horního zákona 
Ministerstvo životního prostředí České republiky.  
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad, upozornění vzal pořizovatel na vědomí - 
chráněné ložiskové území Častrov-Ctiboř  je zapracováno v Koordinačním výkrese ÚP Častrov. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, stanovisko 
orgánu ochrany přírody a orgánu ochrany ZPF k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek Územního plánu Častrov ze dne 7.12.2020 pod č.j. KUJI 112467/2020 OZPZ 573/2015 Vac. 
Na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ OŽPZ“) byl dne 
30.11.2020 doručen návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního 
plánu Častrov. Byly vzneseny 2 námitky, kterým se nevyhovuje a 1 připomínka (upozornění právnické osoby 
ČEPRO, a.s.)  
1. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny  
„KrÚ OŽPZ“, jako příslušný správní orgán podle §77a odst.4 písm. x) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů, souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Častrov. 
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad. Vzhledem k obsahu stanoviska ponecháno 
bez komentáře. 
2. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“)  
„KrÚ OŽPZ“, jako příslušný správní orgán dle §17a písmene a) zákona č.334/1992Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Častrov. 
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad. Vzhledem k obsahu stanoviska ponecháno 
bez komentáře. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (stanovisko ze dne 7.12.2020 pod zn.MPO 
687630/2020) – Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu Územního 
plánu Častrov. 
Závazná část: Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství, 
ve smyslu ustanovení §15 odst.2 zákona č.44/1988Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §53 odst.1 zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydáváme k výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci následující stanovisko: S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu ÚP Častrov souhlasíme bez připomínek.  
Odůvodnění: K návrhu ÚP Častrov byly uplatněny dvě námitky a jedna připomínka, které se nijak netýkají 
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pozemků pod výhradním ložiskem stavebního kamene č.3060300 Častrov-Ctiboř či pod chráněným ložiskovým 
územím č.06030000 Častrov – Ctiboř, vymezenými jižně od Častrova, ale ani pozemků pod plochou ostatního 
prognózního zdroje stavebního kamene č.9278300 Častrov – Veselá, zasahujícím do východní části k.ú. 
Častrov. Proto také vyhodnocení námitek a připomínky k návrhu ÚP pochopitelně nemá na ochranu a využití 
nerostného bohatství na území obce žádný vliv.  
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad. Vzhledem k obsahu stanoviska ponecháno 
bez komentáře. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Vyjádření k 
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Častrov ze dne 15.12.2020 pod ČJ.:KUJI 117695/2020 OŽPZ 2464/2020 Gr-2.  Krajský úřad Kraje Vysočina, 
odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel oznámení o zpracování návrhu 
rozhodnutí o námitkách  a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Častrov a po 
jeho prostudování uvádí následující:  
1. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle §48a, zákona č.289/1995Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“)  
Krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umísťuje 
rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa a dále uplatňuje stanovisko k územním 
plánům obcí s rozšířenou působností. Jelikož se nejedná o žádný z uvedených případů, nemá krajský úřad 
připomínek. Dále upozorňujeme, že v případě dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa nebo přímo pozemku 
určeného k plnění funkcí lesa, je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.  
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad. MěÚ Pelhřimov, odbor životního 
prostředí byl obeslán jako dotčený orgán k vydání stanoviska. 
2. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle §107 zákona č.254/2001Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).  
Do působnosti krajského úřadu podle §107 odst.1 vodního zákona patří uplatňovat stanoviska k zásadám 
územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vyjadřovat se návrhu rozhodnutí o 
námitkách  a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Častrov je v kompetenci 
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. Městského úřadu Pelhřimov, odboru životního 
prostředí. 
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad. MěÚ Pelhřimov, odbor životního 
prostředí byl obeslán jako dotčený orgán k vydání stanoviska. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
stanovisko ze dne 28.12.2020 pod č.j. KUJI 112466/2020 OUP 107/2015-14. 
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Územního plánu Častrov.  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený správní orgán na 
úseku územního plánování, posoudil předložený návrh Územního plánu Častrov dle §53 odst.1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“). Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu  souhlasí  s návrhem 
rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Častrov z 
hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního 
rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
Odůvodnění. Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, jako pořizovatel návrhu Územního plánu Častrov dle 
ust. §6 odst.1 stavebního zákona, doručil Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a 
stavebního řádu dne 30.11.2020 dle §53, odst.1 stavebního zákona návrh rozhodnutí o námitkách návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Častrov.  Dle návrhu rozhodnutí o námitkách 
návrhu vyhodnocení připomínek byly uplatněny 2 námitky a 1 připomínka.  
Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu, posoudil návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek tak, že nebude mít negativní vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem 
na širší územní vztahy a rovněž není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ani se Zásadami územního 
rozvoje Kraje Vysočina.  
Krajský úřad konstatuje, že k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Územního plánu Častrov, nemá žádné požadavky.  
Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. 
Pořizovatel: Nadřízený orgán souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek z 
hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, soulad s politikou územního 
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rozvoje a soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a nemá žádné požadavky na doplnění. 

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, se  sídlem v  Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, stanovisko 
ze dne 29.12.2020 pod ČJ: KHSV/26719/2020/PE/HOK/Kri. .Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k 
návrhu Územního plánu Častrov – vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví.  
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, která je 
dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení §82 odst.2 písm. j) zákona č.258/2000Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a místně příslušným 
dle §11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydává ve výše uvedené věci, v 
řízení podle ustanovení §53 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, toto  
stanovisko: K předloženému návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Častrov s 
odkazem na §30, §77 odst.1, a §82 odst.2 písm. j) zákona o ochraně veřejného zdraví a §4 odst.6 stavebního 
zákona se souhlasí.  
Odůvodnění: Dne 30.11.2020 bylo na KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručeno oznámení Městského 
úřadu Pelhřimov, odboru výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, s odkazem na §53 odst.1 zákona 
č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, o zpracování návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Územního plánu Častrov.  
Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Častrov není v rozporu s požadavky 
zákona č. 58/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a proto byl vysloven souhlas. 
Pořizovatel: Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné a bez výhrad. Vzhledem k obsahu stanoviska ponecháno 
bez komentáře. 
 
 
 
3.  ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ  
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                                                 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody 
podle §77a odst.4 zákona č.114/1992Sb.; o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů po 
posouzení návrhu zadání Územního plánu Častrov vydal v souladu s ust. §45i odst.1 zákona dne 16.3.2015 pod 
ČJ.KUJI 18022/2015, OZPZ 573/2015 Vac/2 stanovisko ve kterém uvedl, že citace…. Návrh zadání Územního 
plánu Častrov, nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti  (nařízení vlády č.132/2005Sb.)….. konec citace. Zároveň, jako příslušný orgán dle 
§22 písm.b) zákona č.100/2001Sb.; o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů ve znění pozdějších předpisů nepožaduje ve svém stanovisku vyhodnocení vlivů návrhu zadání 
Územního plánu Častrov na životní prostředí (stanovisko ze dne 16.3.2015 pod ČJ.KUJI 18022/2015, OZPZ 
573/2015 Vac/2). Citace stanovisek – viz kapitola d) Přezkum souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů (dle §53 odst.4 písm. d) stavebního zákona) tohoto dokumentu. 

 
 
4. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST.5  (STANOVISKO 
K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽTELNÝ ROZVOJ) 

Protože „příslušný úřad“ ani dotčený orgán ve svém stanovisku z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 
(SEA) k návrhu zadání Územního plánu Častrov, nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí návrhu Územního plánu Častrov a současně vyloučil významný vliv návrhu zadání Územního plánu 
Častrov na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, 
nebylo vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
zpracováno a tudíž stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.5 nebylo vydáno. 

 
 
5.  SDĚLENÍ JAK BYLO  STANOVISKO PODLE §50 ODST.5 ZOHLEDNĚNO, 
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ,  POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO 
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Z výše uvedených důvodů pod bodem 3) a 4) tohoto dokumentu nebylo vydáno stanovisko krajského úřadu 
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podle §50 odst.5 stavebního zákona a pořizovatel nezpracoval sdělení o jeho zohlednění v řešení. 

 
 
6. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNÉNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNÉ VYBRANÉ VARIANTY 

Komplexním odůvodněním přijatého řešení se zabývá celá textová část „Odůvodnění Územního plánu Častrov 
textová část zpracovaná zpracovatelem“ - zvláště pak kap. 8) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení. Pro 
objasnění souvislostí je vhodné využít i výkresovou část odůvodnění. 

 
 
7. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ  
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

V textové části „Odůvodnění Územního plánu Častrov textová část zpracovaná zpracovatelem“ vyhodnotil 
zpracovatel účelné využití zastavěného území v kapitole  9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch . V téže kapitole rovněž vyhodnotil a odůvodnil potřebu 
vymezení zastavitelných ploch, zároveň porovnal vymezení zastavitelných ploch v současně platném 
Územním plánu Častrov s návrhem ploch změn projednávaného ÚP Častrov.  
Vyhodnocení vlivu řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa a vlivu na zemědělský půdní fond je 
součástí kapitoly 13. Vyhodnocení vlivu řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa a vlivu na zemědělský 
půdní fond textové části odůvodnění územního plánu zpracované zpracovatelem.   
K vyhodnocení náleží i výkres F „Výkres předpokládaných záborů půdního fondu“. 
 
 
 8.  ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 

V průběhu řízení o návrhu Územního plánu Častrov dle §52 stavebního zákona, v platném znění byly 
uplatněny námitky. 

Námitka č.1 (doručeno pořizovateli 28.7.2020) 
Mgr. Pavla Vránková, Ctiboř 13, 394 68 Žirovnice 

Námitka byla doručena v zákonné lhůtě písemně dne 28.7.2020 na MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby. 
Podle údajů z katastru nemovitostí je podatelka (dle LV 287, Ctiboř u Častrova) vlastníkem pozemku 
pozemkové parcely p.č.102/2 v k.ú. Ctiboř u Častrova a je ve smyslu §52 odst.2 stavebního zákona cit.: 
„Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti“…konec citace  „dotčenou osobou“. 

Citace námitky:….. 
Na základě Veřejného projednání, které se konalo dne 22.7.2020  v KD Častrov Vám zasílám námitku ke 
změně ÚP Častrov v k.ú Ctiboř u Častrova. Má žádost se týká parcely 102/2, kdy jako vlastník této parcely 
žádám o převedení této celé parcely na parcelu stavební, nikoliv pouze její malé části, jak je uvedeno v 
upraveném UP. V upraveném ÚP Častrov je na stavební parcelu převedena pouze její dolní část. Z hlediska 
toho, že příjezdová cesta je možná i z jiné strany objektu, není důvod omezit stavební parcelu pouze na tuto 
malou část. Tato parcela by měla být následně určena ke stavbě rodinného domu. 
….konec citace. 
 
Rozhodnutí o námitce 
Námitce se nevyhovuje.  
 
Odůvodnění. 
- Pozemek pozemkové parcely p.č.102/2 v k.ú. Ctiboř u Častrova není v současně platném územím plánu 

vymezen pro zástavbu. Pozemek má celkovou výměru 4870 m2 a je součástí tří BPEJ (bonitované půdně 
ekologické jednotky), BPEJ 86 411 V. třída ochrany, BPEJ 85 011 – III. třída ochrany a BPEJ 83 421 – 
I.třída ochrany. 
V návrhu ÚP Častrov je západní část pozemku o výměře 1500 m2, která je situovaná převážně na půdách 
III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, zařazena do ploch změn BV Plochy bydlení, bydlení 
venkovské - lokalita Z28. Vymezená zastavitelná část pozemku, jejíž velikost odpovídá standardní velikosti 
plochy, která je obvyklá pro umístění jednoho rodinného domu, umožňuje výstavbu rodinného 
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domu v návaznosti na obytnou zástavbu místní části Ctiboř. Východní část pozemku, která zahrnuje 
stávající zahradu převážně na půdách  I. a II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, vybíhá do volné 
krajiny, nenavazuje na zastavěné území a proto byla zařazena do stabilizovaných ploch ZS Plochy zeleně, 
zeleň soukromá a vyhrazená – sady a zahrady,  s hlavním využitím užitkové sady a zahrady; 

- Na základě vyhodnocení projednání návrhu Územního plánu Častrov rozhodli určení zastupitelé, že výše 
uvedenou námitku předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, aby doporučilo příp. nedoporučilo 
uvedenou námitku k dalšímu projednání.  Dne 24.9.2020  Zastupitelstvo obce Častrov uvedenou námitku 
projednalo, tuto vzalo na vědomí a nedoporučilo ji k dalšímu řízení (projednávání) s odůvodněním, že 
využití celého pozemku p.č. 102/2 v k.ú. Ctiboř u Častrova o celkové výměře 4870 m2 je z hlediska 
celkového rozvoje místní části Ctiboř nadbytečné, odporující zásadám ochrany nezastavěného území, 
principům ochrany přírody a ochrany kvalitní zemědělské půdy (zejména s první a druhou třídou ochrany); 

- Obecně pořizovatel uvádí, že zastavitelné plochy jsou v návrhu Územního plánu Častrov vymezeny 
v dostatečném rozsahu v jiných, pro celkový rozvoj obce a místních částí vhodnějších lokalitách, které byly 
v průběhu projednávání územního plánu a následných úprav a kompenzací jednotlivých navržených 
zastavitelných ploch, dohodnuty s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu. Vyhověním námitky by 
tak došlo k dalším úpravám již dříve schválených a odsouhlasených zastavitelných ploch, které jsou 
částečně převzaty z platného ÚP Častrov.  Přednostní využití proluk a ploch vymezených ve stávajícím 
územním plánu je v souladu se zásadami ochrany nezastavěného území, přírody, krajiny a orné půdy, které 
vyplývají zejména z ustanovení §18 odst.4 stavebního zákona, z republikových priorit územního plánování 
uvedených v Politice územního rozvoje ČR, články (14) a (14a) a z krajských priorit územního plánování 
obsažených Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina, článek (06).  

- Dále pořizovatel uvádí, že dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, v platném znění  (čl. 113 odst.e) 
s návazností čl.114 odst.f) jsou kvalitní zemědělské půdy (zejména s první a druhou třídou ochrany) 
přírodními hodnotami území kraje a jsou stanoveny zásady pro usměrňování rozvoje a rozhodování o 
změnách v souvislosti s ochranou a rozvojem přírodních hodnot - v tomto případě - zásada minimalizovat 
zábor kvalitní zemědělské půdy;  

- Územní plán spočívá v komplexním řešení funkčního využití území a ve vytváření předpokladů k 
zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Na schválení 
konkrétní úpravy územního plánu neexistuje subjektivní právo. Cílem územního plánu je vyvážit zájmy 
jednotlivých osob, zájmy na rozvoji území a ochraně hodnot tohoto území. Územní plán může být sice 
vlastníky pozemku vnímán tak, že poškozuje jejich osobní zájmy, přesto v určitých případech musí veřejný 
zájem převážit nad zájmem soukromým. 

 
 
 

Námitka č.2 (doručeno pořizovateli 29.7.2020) 
Vladimír Chlum, Záhřebská 24, 120 00 Praha 2 

Námitka byla doručena v zákonné lhůtě dne 29.7.2020 na MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby. 
Podle údajů z katastru nemovitostí je podatel (dle LV 144, Ctiboř u Častrova) vlastníkem pozemků p.č. 996/1 a 
998 v k.ú. Ctiboř u Častrova.  
Pořizovatel podání označené jako námitka podle jejího obsahu posoudil a dospěl k závěru, že podatel je ve 
smyslu §52 odst.2 stavebního zákona cit.: „Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti“ „dotčená osoba“.  

Citace podané námitky:…… 
V řádné lhůtě touto cestou podávám námitku proti navrhovanému územnímu plánu obce Častrov jako majitel 
pozemků 996/1 a 998 v katastru obce Častrov. 

Zdůvodnění:  
Pozemek 996/1 
Tento pozemek jsem zakoupil jako stavební parcelu od pana Kose se záměrem zbudovat zde koňský statek včetně 
jezdecké haly 20x40 metrů, venkovní jízdárny 20x40 metrů a zázemí (stáje, stodoly, jezdecké klubovny, 
parkoviště). Vámi navrhovaná úprava využití tohoto pozemku výrazně zmenšuje a znemožňuje realizaci tohoto 
záměru. 
Rád bych zdůraznil, že v sousedství se nachází intenzivně využívaný penzion a nyní nově i pila, oba tyto provozy 
jsou velmi hlučné a zatěžují okolí a klasický dům či domy se na daný pozemek nehodí, z důvodu výrazného 
provozu a hluku výše uvedených provozů. 
Myslím, že budova jezdecké jízdárny by zejména pilu vůči ostatní osadě Drážďany odhlučnila a doplnila budovu 
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penzionu a dodávám, že provoz jezdecké jízdárny je velmi tichý a do krajiny na okraj osady Drážďany se hodí. 
Současně potvrzuji, že není mým záměrem daný pozemek „rozparcelovat" a postavit zde větší počet domů, jak 
bylo komunikováno panem architektem Maryškou, aby nedocházelo k výrazné výstavbě. 
Na závěr dodám, že využití daného pozemku 996/1 značně zmenšuje a ovlivňuje stávající trafostanice a vedení 
středního napětí umístěná na tomto pozemku u silnice před penzionem. I k tomuto omezení/břemeni by měly 
pořizovatel, zpracovatel a obec přihlédnout. 

Řešení:  
Žádám Vás proto o  

- nejlépe rozšíření kategorie BV na celý pozemek 996/1  
- nebo zařazení části pozemku nyní v kategorii NZz do takové kategorie, která umožní zemědělské stavby 

typu „koňského statku" (haly, stáje, stodoly, jízdárny, zázemí, sedlovny…) 

Pozemek 998 
Tento pozemek jsem zakoupil od obce Častrov, která jej chtěla rozparcelovat a zastavět jej 6-ti chatkami. Na 
pozemku chovám včely, jež jsem odkoupil od paní Soukupové a jejichž chov jsem částečně zmodernizoval. 
Rovněž i tento pozemek byl nově rozdělený na část BV a o něco menší část ZS. 
Mým záměrem bylo s pozemkem nic nečinit, jak jsem se zavázal při jeho prodeji, pouze dokončit modernizaci 
včelínů pořízením nového včelínu a zejména v části která je nově ZS vybudovat zázemí pro zemědělskou 
techniku kterou hodlám zakoupit (traktor, obraceč, nakladač, ...), sklad dřeva pro vlastní potřebu, stavební 
materiál v rezervě,... tak, aby pokud možno tyto věci co nejméně hyzdily osadu Drážďany. Daná část pozemku 
998 ZS je utopená v lese, od silnice je schovaná za včelími úly, majitel sousedního penzionu avizoval v záměr v 
zadní části postavit dvoumetrový neprůhledný plot, aby návštěvníci well-nes měli soukromí. 
Bohužel kategorie ZS daného pozemku mi neumožňuje dané věci na toto místo umístit a ohleduplně schovat a 
byl bych nucený jejich umístění provést před včelími úly kde bude opticky rušit jak penzion, tak i sousední dům 
pana Šámala. 

Řešení: 
Žádám Vás proto o 

- zařazení celého pozemku 998 do BV 
- nebo zařazení části pozemku nyní v kategorii ZS do takové kategorie, která umožní stavby typu garáž pro 

traktor a zemědělskou techniku, zázemí pro včely, sklad dřeva a ostatních materiál 

Děkuji za postoupení mé námitky do procesu jejího projednání a schválení, žádám, abych byl osobně pozván k 
projednání na zastupitelstvu obce Častrov, které jí bude projednávat. 

….konec citace. 
 
Rozhodnutí o námitce 
Námitce se nevyhovuje.  
 
Odůvodnění. 
Pozemek pozemková parcela p.č. 996/1 v k.ú. Častrov 

- Pozemek pozemkové parcely p.č 996/1 v k.ú. Častrov (místní část Drážďany) je  v současně platném ÚP 
Častrov součástí lokality 28B - plocha změn Bydlení – rodinné a bytové domy. Tato lokalita byla převzata 
do projednávaného návrhu Územního plánu Častrov předloženého ke společnému jednání (§50 stavebního 
zákona) – jednalo se o plochu změn BV Plochy bydlení, bydlení venkovské - lokalita Z22. Na základě 
vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu  Častrov s určenými zastupiteli a dotčeným 
orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, a následně na základě sdělení obce Častrov, zastoupené 
určeným zastupitelem, byla v rámci kompenzace provedena úprava celé lokality Z22 (včetně pozemku 
pozemkové parcely p.č.996/1 v k.ú. Častrov) následujícím způsobem – část lokality je částečně vedena 
v ploše změn BV Plochy bydlení, bydlení venkovské (lokalita Z22) a část lokality je součástí volné krajiny 
- stabilizované plochy NZz Plochy zemědělské, sady, zahrady a stabilizované plochy NZt Plochy 
zemědělské, trvalý travní porost. Tato úprava (zmenšení celé lokality Z22) byla provedena z důvodu 
možnosti zachování vyváženého rozložení návrhových ploch, které  se v současné době nachází v místní 
části Drážďany, jedná se převážně o stávající plochy bydlení a v menší míře stávající plochy smíšené 
obytné. Koncepce návrhu Územního plánu Častrov - vymezení nových rozvojových ploch jak pro bydlení, 
tak pro plochy smíšené obytné  byla úpravou stanovena tak, aby tento charakter zástavby sídle Drážďany 
byl i v budoucnu zachován. Takto upravený návrh byl předložen a projednán v rámci řízení (veřejném 
jednání) o návrhu ÚP Častrov. 

- Na základě vyhodnocení výsledku projednání návrhu Územního plánu Častrov rozhodli určení 
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zastupitelé, že výše uvedenou námitku předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, aby doporučilo 
příp. nedoporučilo uvedenou námitku k dalšímu projednání. Dne 24.9.2020 Zastupitelstvo obce Častrov 
uvedenou námitku projednalo, tuto vzalo na vědomí a nedoporučilo ji k dalšímu řízení (projednávání). 

- Obecně pořizovatel k jednotlivým částem námitky uvádí: 
K požadavku citace…. nejlépe rozšíření kategorie BV na celý pozemek 996/1…konec citace pořizovatel 
uvádí, že převážná část pozemku p.č. 996/1 v k.ú. Častrov (cca 2500 m2) je v návrhu ÚP Častrov zařazena 
do ploch změn BV Plochy bydlení, bydlení venkovské (část lokality Z22), přičemž hloubka části 
zastavitelné plochy Z22 je vymezena v rozmezí cca 36 m až 47 m od stávající obslužné místní komunikace 
a umožňuje tak umístění dvou až tří rodinných domů. Využití celého pozemku p.č. 996/1 v k.ú. Častrov pro 
bydlení BV o celkové výměře 5371 m2 je z hlediska rozvoje menšího sídla Drážďany, nadbytečné, 
odporující zásadám ochrany nezastavěného území a principům ochrany krajinného rázu. Zastavitelné 
plochy jsou v návrhu ÚP Častrov vymezeny v síle Drážďany v dostatečném rozsahu u stávajících 
komunikací i v jiných pro celkový rozvoj sídla vhodných polohách.  
Pro úplnost pořizovatel uvádí, že návrh Územního plánu Častrov stanoví v ploše změn BV Plochy bydlení, 
bydlení venkovské hlavní využití bydlení v rodinných domech, a to v souladu se způsobem využití 
stanoveným ve stávajícím ÚP Častrov. Na těchto plochách je návrhem ÚP Častrov podmíněně přípustné 
umístění staveb a zařízení řemeslné a drobné nerušící výroby a umístění staveb a zařízení drobné 
zemědělské výroby (rodinných farem) ve vazbě na bydlení. Pro umístění staveb zemědělské výroby, včetně 
zázemí pro zemědělskou výrobu bez vazby na bydlení, jsou v návrhu ÚP Častrov vymezeny plochy 
s rozdílným způsobem využití VZ - Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba, situované v jiných, 
převážně v odlehlých polohách od stávající a nově navržené obytné zástavby. 
K požadavku citace…. nebo zařazení části pozemku nyní v kategorii NZz do takové kategorie, která 
umožní zemědělské stavby typu „koňského statku" (haly, stáje, stodoly, jízdárny, zázemí, sedlovny…) 
…konec citace, pořizovatel uvádí, že návrh Územního plánu Častrov stanoví pro plochy NZz Plochy 
zemědělské, sady, zahrady (dále NZz) jako přípustné využití umístění staveb, zařízení a jiných opatření 
souvisejících s obsluhou zemědělských ploch (například seníky, hnojiště….přístřešky na pastvinách, 
zimoviště, kolny pro obsluhu rybníků, včelíny, apod). Umístění požadovaných staveb a zařízení („koňský 
statek“ včetně haly, stáje, stodoly, jízdárny, zázemí, sedlovny,…) by bylo možné umístit na plochách VZ - 
Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba nebo na speciálně vymezených specifických plochách 
rekreace ( např. na plochách sportovně relaxačních zařízení ) se stanoveným způsobem využití pro umístění 
farem s chovem koní a pro umístění zázemí chovu koní, kde lze umístit stavby a zařízení pro chov koní 
a zařízení určená pro jízdu na koních (jezdecké areály, jízdárny, kolbiště, apod.). Tyto plochy (plochy 
zemědělské výroby nebo specifické plochy rekreace) v sídle Drážďany v návrhu ÚP Častrov vymezeny 
nejsou. 

- K výše uvedenému pořizovatel dále uvádí, že územní plán spočívá v komplexním řešení funkčního využití 
území a ve vytváření předpokladů k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot území. Na schválení konkrétní úpravy územního plánu neexistuje subjektivní právo. 
Cílem územního plánu je vyvážit zájmy jednotlivých osob, zájmy na rozvoji území a ochraně hodnot tohoto 
území. Územní plán může být sice vlastníky pozemku vnímán tak, že poškozuje jejich osobní zájmy, přesto 
v určitých případech musí veřejný zájem převážit nad zájmem soukromým. 

 
Odůvodnění. 
Pozemek pozemková parcela p.č.998 v k.ú. Častrov 

- Pozemek pozemkové parcely p.č 998 v k.ú. Častrov (místní část Drážďany) je vedený v současně platném 
ÚP Častrov jako plocha změn Bydlení – rodinné a bytové domy, lokalita 28B. Tato plocha byla převzata do 
projednávaného návrhu Územního plánu Častrov následujícím způsobem - celý pozemek p.č. 998 v k.ú. 
Častrov je v návrhu územního plánu zařazen do ploch změn - lokalita Z21. Jižní část pozemku ( cca 
1900 m2 ) je vymezena jako plocha změn bydlení BV Plochy bydlení, bydlení venkovské (dále BV) a 
severní část pozemku, která vybíhá k lesu, je vymezena jako plocha změn ZS Plochy zeleně, zeleň 
soukromá a vyhrazená – sady a zahrady. Hloubka plochy pro umístění staveb pro bydlení je vymezena 
v rozmezí cca 45 m až 48 m od stávající místní obslužné komunikace a umožňuje umístění jednoho až dvou 
rodinných domů. 

- Na základě vyhodnocení projednání návrhu Územního plánu Častrov rozhodli určení zastupitelé, že výše 
uvedenou námitku předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, aby doporučilo příp. nedoporučilo 
uvedenou námitku k dalšímu projednání.  Dne 24.9.2020  Zastupitelstvo obce Častrov uvedenou námitku 
projednalo, tuto vzalo na vědomí a nedoporučilo ji k dalšímu řízení (projednávání). 

- Obecně pořizovatel k jednotlivým částem námitky uvádí: 



 
39

K požadavku citace…. zařazení celého pozemku 998 do BV…konec citace pořizovatel uvádí, že zařazení 
celého pozemku p.č.998 v k.ú. Častrov pro bydlení BV o celkové výměře 3468 m2 je z hlediska rozvoje 
menšího sídla Drážďany, nadbytečné, odporující zásadám ochrany nezastavěného území a principům 
ochrany krajinného rázu. Zastavitelné plochy jsou v návrhu ÚP Častrov vymezeny v síle Drážďany 
v dostatečném rozsahu u stávajících komunikací i v jiných pro celkový rozvoj sídla vhodných polohách. 
K požadavku citace ….nebo zařazení části pozemku nyní v kategorii ZS do takové kategorie, která umožní 
stavby typu garáž pro traktor a zemědělskou techniku, zázemí pro včely, sklad dřeva a ostatních 
materiál…konec citace, pořizovatel uvádí, že návrh Územního plánu Častrov stanoví pro plochy ZS  Plochy 
zeleně, zeleň soukromá a vyhrazená - sady, zahrady (dále ZS), kde je stanoveno hlavní využití užitkové 
sady a zahrady, drobná pěstitelská činnost a zemědělství, jako přípustné využití umístění účelových 
zahradních staveb a zařízení (např. fóliovníky, skleníky, zahradní domky, domky na uskladnění 
zahradnického náčiní…) a doplňkových staveb a zařízení (např. altány, ….. letní kuchyně, pergoly…… 
přístřešky….včelíny, kurníky, apod.). Umístění požadovaných staveb, kromě stavby včelína, není v souladu 
se stanoveným způsobem využití ploch ZS, pro jejich umístění  jsou v návrhu ÚP Častrov vymezeny plochy 
s rozdílným způsobem využití VZ - Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba, situované v jiných, 
převážně v odlehlých polohách od stávající a nově navržené obytné zástavby. Tyto plochy (plochy 
zemědělské výroby) v sídle Drážďany v návrhu ÚP Častrov vymezeny nejsou. 

- K výše uvedenému pořizovatel dále uvádí, že územní plán spočívá v komplexním řešení funkčního využití 
území a ve vytváření předpokladů k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot území. Na schválení konkrétní úpravy územního plánu neexistuje subjektivní právo. 
Cílem územního plánu je vyvážit zájmy jednotlivých osob, zájmy na rozvoji území a ochraně hodnot tohoto 
území. Územní plán může být sice vlastníky pozemku vnímán tak, že poškozuje jejich osobní zájmy, přesto 
v určitých případech musí veřejný zájem převážit nad zájmem soukromým. 

 
 

9.    VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Připomínky mohly být uplatněny: 
- při projednávání návrhu zadání územního plánu dle §47 odst 2 stavebního zákona  
- při doručení návrhu územního plánu dle §50 odst. 3 stavebního zákona 
- při řízení o návrhu územního plánu dle §52 odst. 3 stavebního zákona včetně veřejného projednání 
 
Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu zadání Územního plánu Častrov  (§47 odst.2 stavebního 
zákona v platném znění): 
Pozn. kurzivou je uvedeno vyhodnocení připomínek pořizovatelem. 

Připomínka č.1 (doručeno pořizovateli dne 13.3.2015 pod zn.381/FŘ/15)  
ČEPRO, a.s., Dělnická 12, č.p.213, Praha 7  
Citace připomínky:….. 
Jižní částí řešeného území tj. k.ú. Metánov, k.ú. Jakubín a k.ú. Ctiboř prochází katodově chráněná trasa 
produktovou ČEPRO, a.s. s jejím ochranným pásmem, kde platí omezení podle zákona č.161/2013Sb.; a podle 
ČSN 65 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin). Informativní zákres našeho zařízení přikládáme v příloze tohoto 
dopisu.  
Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu je vymezeno svislými plochami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti 300m po obou stranách od osy potrubí. Ochranné pásmo je ČSN 65 0204 
charakterizováno jako „prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, který je bez újmy obvyklého zemědělského 
využití určen k zabezpečení obvyklého plynulého provozu dálkovodu a k zajištění bezpečnosti osob a majetku“. 
Dle zákona č.161/2013 Sb.; „V ochranném pásmu skladovacích zařízení, produktovodů a ropovodů je zakázáno 
provádět činnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu těchto zařízení, nebo životy, zdraví 
a majetek osob. Je zakázáno umisťovat stavby, provádět zemní práce, zřizovat skládky a uskladňovat materiál 
v ochranném pásmu bez předchozího souhlasu provozovatele takového zařízení“.  
Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodů hořlavých kapalin: 
V souladu se zákonem č.161/2013Sb.; a s přihlédnutím k ČSN 65 0204 požadujeme, jako provozovatel výše 
uvedeného zařízení, dodržovat následující omezení:  
- V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných a 

těžebních podniků a odvaly hlušin“,  
- „Uvnitř ochranného pásma je zakázáno: 

o do vzdálenosti 200m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí 



 
40

přes řeku,  
o do vzdálenosti 150m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a 

železniční tratě podél potrubí,  
o do vzdálenosti 100m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic,  
o do vzdálenosti 50m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě,  
o do vzdálenosti 20m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I.a II. třídy,  
o do vzdálenosti 3m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho 

provozu např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy, vysazování stromů. 
Produktovod společnosti ČEPRO, a.s. slouží mimo jiné k přepravě nouzových zásob ropných produktů a je 
považován za veřejně prospěšnou stavbu ve smyslu stavebního zákona 183/2006Sb.; zákona 189/1999Sb.; ve 
znění zákona 560/2004Sb. 
Z tohoto důvodu pro zajištění bezpečnosti osob i ochranu majetku a s ohledem na charakter látek 
přepravovaných dálkovodem ČEPRO, a.s. požadujeme, aby územní plán obce dotčené vedením produktovodu 
splňoval následující požadavky:  
- Textová část odůvodnění musí obsahovat informace o existenci produktovou, jeho ochranném pásmu v šířce 

300m po obou stranách od osy potrubí a o konkrétních omezeních a opatřeních, která jsou v nich stanovena 
provozovatelem pro umísťování jednotlivých staveb. Tyto limity využití území budou zahrnuty do 
regulativů funkčního a prostorového využití území.  

- Ve výkresové části v koordinačním výkrese musí být proveden zákres a popis trasy produktovou a jejího 
ochranného pásma.  

- Všechny stavby a činnosti v ochranném pásmu zařízení v majetku naší společnosti musí respektovat 
vzdálenosti stanovené provozovatelem zařízení podle zákona č. 161/2013Sb.i; podle ČSN 65 0204.  

V souvislosti s tím připomínáme, že všechny stavby a činnosti situované do ochranného pásma produktovou 
musí být v rámci projekční přípravy projednány s naší společností ČEPRO, a.s., která kromě dozorové činnosti 
v tomto pásmu je také účastníkem územního, stavebního i kolaudačního řízení. Polohopisnou situaci své 
technické infrastruktury v digitální podobě jsme předali orgánům územního plánování v rámci splnění zákonné 
povinnosti dle z.183/20106Sb. …konec citace. 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínka byla zapracována do textu Zadání Územního plánu Častrov (bod A2b) Požadavky na veřejnou 
technickou infrastrukturu) a předána zpracovateli jako podklad ke zpracování návrhu ÚP Častrov.  
Územní plán Častrov plně respektuje trasu produktovou ČEPRO, a.s. včetně  ochranného pásma, ve kterém 
nejsou navrženy žádné nové plochy změn.  

 
 

Připomínka č.2 (doručeno pořizovateli dne 19.3.2015 pod zn:004250/ 11300/ 2015)  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, Brno.  

Citace připomínky:….. 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, podává jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy v rámci projednávání  
návrhu Zadání územního plánu Častrov (k.ú. Ctiboř u Častrova, Častrov, Jakubín, Metánov, Pelec) následující 
vyjádření:  
Územím obce jsou vedeny následující silnice II/639 Kamenice nad Lipou – Horní Cerekev – Kostelec, 
III/11252 Pelhřimov – Libkova Voda – Častrov, III/1328 Žirovnice – Ctiboř, III/13213 Počátky – Ctiboř – 
Perky, III/40912 Žirovnice – Častrov. Silnice II. a III. třídy na území obce jsou ve vlastnictví kraje Vysočina. 
Z hlediska dopravního připojení lokalit upozorňujeme, že veškeré návrhové plochy a jejich připojení k silniční 
síti musí být vymezeny v souladu s vyhláškou č.501/2006Sb.; kterou se provádí Zákon č.183/2006Sb.; o 
územním plánování a stavebním řádu, zejména §20 a dle vyhlášky 104/1997Sb.; zejména §§11 a 12, kterou se 
provádí Zákon č.13/1997Sb.; o pozemních komunikacích. Při návrhu nových místních komunikací je nutné 
postupovat také v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ a ČSN 73 6102 „Projektování 
křižovatek na pozemních komunikacích“, v jejich aktuálním znění.  
Vzhledem k tomu, že územím obce Častrov nejsou vedeny stávající ani výhledové trasy dálnic a silnic I. třídy, 
projednávaná ÚPD se nedotýká zájmů ŘSD. K projednávanému návrhu zdání ÚP nemáme připomínky.  
Vyhodnocení připomínky: 
Majetkový správce silnic I. třídy a dálnic sděluje, že vzhledem k tomu, že územím obce Častrov nejsou vedeny 
stávající ani výhledové trasy dálnic a silnic I. třídy, projednávaná ÚPD se nedotýká zájmů ŘSD a  
k projednávanému návrhu zdání ÚP nemá připomínky.  
Majetkový správce silnic I. třídy a dálnic dále obecně připomíná, že veškeré návrhové plochy a jejich připojení 
k silniční síti musí být vymezeny v souladu s vyhláškou č.501/2006Sb.; a s vyhláškou č.104/1997Sb.; zejména 
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§§11 a 12, kterou se provádí Zákon č.13/1997Sb.; o pozemních komunikacích. Při návrhu místních komunikací 
je nutné zároveň postupovat podle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102. tato obecná upozornění nejsou předmětem 
řešení ÚP Častrov, ale předmětem řešení jednotlivých podání v dalších stupních řízení podle zákona 
č.183/2006Sb.; o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (územní a stavební řízení dle tohoto 
zákona). 
 
Jelikož výše vedené připomínky byly uplatněny při projednávání návrhu zadání Územního plánu Častrov byly 
po projednání zadání vyhodnoceny (viz výše) a případně zapracovány do textu zadání Územního plánu Častrov.  
Při zpracování návrhu Územního plánu Častrov byly připomínky prověřeny, řešeny, případně zapracovány do 
návrhu ÚP Častrov a následně projednány. Dotčené orgány, krajský úřad a veřejnost se tak s věcným řešením 
připomínek seznámily již při projednávání návrhu Územního plánu Častrov a mohly se k jejich řešení vyjádřit.  
 
 
Vyhodnocení připomínek uplatněných při projednávání návrhu Územního plánu Častrov (§50 stavebního 
zákona, v platném znění - společné jednání): 
 
Připomínka č.1 (doručeno pořizovateli dne 17.5.2018 pod č.j.02301/FŘ/18 (6069/18)  
ČEPRO, a.s., Dělnická 12, č.p.213, Praha 7  
Citace připomínky:….. 
Věc: Společné jednání o Návrhu ÚP Častrov – připomínky a požadavky správce a vlastníka technické 
infrastruktury.  
K výše uvedenému návrhu ÚP předkládá ČEPRO, a.s. následující stanovisko: Návrh územního plánu respektuje 
ochranné i bezpečnostní pásmo produktovodu. V koordinačním výkresu je správně zakresleno ochranné pásmo, 
v textové části odůvodnění je uvedena nutnost respektovat omezení v OP produktovodu. Z tohoto důvodu 
nemáme připomínky k vystavenému návrhu ÚP Častrov.  
Připomínáme, že všechny stavby a činnosti situované do ochranného pásma produktovodu musí být v rámci 
projekční přípravy projednány s naší společností ČEPRO, a.s., která kromě dozorové činnosti v tomto pásmu je 
také účastníkem územního, stavebního i kolaudačního řízení.…konec citace. 
Vyhodnocení připomínky:  
ČEPRO, a.s. jako správce a vlastník technické infrastruktury sděluje, že citace….nemá připomínky 
k vystavenému návrhu ÚP Častrov…..konec citace. 
Správce a vlastník technické infrastruktury dále připomíná že, citace ……..všechny stavby a činnosti situované 
do ochranného pásma produktovodu musí být v rámci projekční přípravy projednány s naší společností 
ČEPRO, a.s., která kromě dozorové činnosti v tomto pásmu je také účastníkem územního, stavebního i 
kolaudačního řízení….konec citace. V tomto případě se jedná o upozornění, jehož řešení není předmětem ÚP 
Častrov, ale předmětem řešení jednotlivých podání v dalších stupních řízení podle zákona č.183/2006Sb.; o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (územní a stavební řízení dle tohoto zákona). 
 
 
V průběhu řízení o návrhu Územního plánu Častrov  (§52 odst. 3 stavebního zákona, v platném 
znění – veřejné projednání) nebyly uplatněny žádné připomínky. 
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