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A. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 

A.a. Vymezení zastavěného území 
(1) Vymezení zastavěného území se nemění. 

A.b. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
(2) Beze změny. 

(3) Beze změny. 

(4) Beze změny. 

(5) Beze změny. 

(6) Jako poslední odrážka se doplňuje: "všechny stavby a činnosti plánované v ochranném pásmu produktovodu 
musí respektovat minimální vzdálenosti stanovené platnými právními předpisy i ČSN 650204, k umístění sta-
veb a výkonu činností uvedených v § 3 odst. 7. zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy ve znění 
pozdějších změn, situované do ochranného pásma produktovodu, je nezbytné udělení souhlasu provozovatele 
produktovodu, který v souhlasu zároveň stanoví podmínky." na základě požadavku ve stanovisku provozova-
tele produktovodu společnosti ČEPRO č.j. 13667/20 ze dne 12.1.2021. Ve správním území obce Čížová, byť 
mimo řešené území této změny č. 3, existuje a je stanoveno ochranné pásmo produktovodu včetně jeho do-
provodného zařízení (katodová ochrana) a jsou zde konkrétní omezení, která jsou v něm stanovena. Proto 
byla do výrokové části změny doplněna výše uvedená podmínka.  

(7) Beze změny. 

A.c. Zdůvodnění stanovené urbanistické koncepce, vč. vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

A.c.1.  Zdůvodnění stanovené urbanistické koncepce 

(8) Beze změny. 

A.c.2. Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby  

(9) Změna č. 3 vymezuje tyto nové plochy z těchto důvodů: 

(10) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (§ 8 vyhlášky 501/2006 Sb.),  

Kód Popis plochy 
S-05 Plocha smíšená obytná, dostavba proluky mezi Čížovou a Novou Vsí, změnou č. 3 rozšířeno o 

jižní cíp pozemku p.č. 132 v k.ú. Nová Ves u Čížové, navazuje na zastavěné území, jak je uve-
deno výše, jedná se v podstatě o proluku, bylo vloženo do návrhu změny na základě schváleného 
obsahu změny dle ust. § 55a stavebního zákona, pozemek na je na III. třídě ochrany ZPF 



 

Ing. arch. Radek Boček a kol.  Strana | 5 

   

 

S-17 Plocha smíšená obytná vymezená na jižním okraji sídla Krašovice, lokalita Krašovice JIH, změ-
nou č. 3 adice zařazením pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Krašovice u Čížové, v dnešním územním 
plánu vymezeno jako zahrada, od zápasu a od severu obklopena zastavěným územím, od jihu 
vymezenou zastavitelnou plochou s kódem S-17, od východu stávající železniční tratí, neobhos-
podařovatelné, bylo vloženo do návrhu změny na základě schváleného obsahu změny dle ust. § 
55a stavebního zákona, pozemek je na III. třídě ochrany ZPF, věta „v navazujících řízeních je 
nutné stavebníky předložit doklady dle novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů“ byla vložena do výroku změny územního plánu na základě 
požadavku Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č.j. 
KHSJC 01324/2021/HOK PI-PT-ST ze dne 18.1.2021 

S-41 Plocha smíšené obytné na severní okraji Nové Vsi u Čížové, plocha přímo navazuje na zasta-
věné území, je na III. třídě ochrany, tvoří jihovýchodní cíp p.p.č. 178/1 v k.ú. Nová Ves u Čížové, 
sevřeno mezi zastavěným území a lesem, opakovaně podávaná žádost majitele pozemku o 
změnu územního plánu a zařazení mezi zastavitelné plochy, velký zájem zde výstavbu rodinného 
domu realizovat, bylo vloženo do návrhu změny na základě schváleného obsahu změny dle ust. § 
55a stavebního zákona.  

A.c.3. Odůvodnění vymezení systému sídelní zeleně  

(11) Se nemění. 

A.d. Odůvodnění stanovení koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umísťování 

A.d.1. Odůvodnění stanovené koncepce dopravní infrastruktury  

(12) Se nemění.  

A.d.2. Odůvodnění stanovení koncepce vodohospodářské infrastruktury 

(13) Změnou č. 3 se přidávají tyto 3 nové rybníky z následujících důvodů: 

Kód Popis plochy 
W-02 Rybník na p.p.č. 313/1, 313/2, 312/3, 312/1 v k.ú. Bošovice u Čížové, lokalita Dudiny, bylo vlo-

ženo do návrhu změny na základě schváleného obsahu změny dle ust. § 55a stavebního zákona, 
žádost společnosti PPLD - WOOD, a.s., která zde hodlá realizovat výstavbu rybníka, kdy cílem 
realizace výstavby je zadržování vody v krajině, případně extenzivní chov ryb, společnost žádá o 
změnu územního plánu obce tak, aby realizace stavby byla možná v souladu se stavebním záko-
nem, navazuje na souběžně pořizovanou změnu č. 1 ÚP Drhovle, pozemky jsou v převážné části 
na V. třídě ochrany ZPF. 

W-03 Rybník na p.p.č. 308/2 v k.ú. Bošovice o výměře cca 0,75 ha, opět vloženo na základě schvále-
ného obsahu změny dle ust. § 55a stavebního zákona, přímo Obec Čížová jako majitel pozemku 
zde hodlá po vydání změny územního plánu vybudovat rybníka na p.p.č. 308/2 v k.ú. Bošovice o 
výměře cca 0,75 ha, pozemek 308/2 je v KN zařazen jako neplodná půda, ostatní plocha, nebude 
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zde vůbec docházet k návrhu záboru zemědělského půdního fondu, proto je možné a vhodné 
změnit jejich využití na vodní plochu, která zlepší podmínky biodiverzity v daném prostoru.  

W-04 Rybník na p.p.č. 484/2 a 484/1 k.ú Bošovice o výměře cca 1 ha, , opět vloženo na základě schvá-
leného obsahu změny dle ust. § 55a stavebního zákona, přímo Obec Čížová jako majitel po-
zemku zde hodlá po vydání změny územního plánu vybudovat rybníka na p.p.č. 484/2 a 484/1 v 
k.ú. Bošovice o výměře cca 1,00 ha, p.p.č. 484/2 je vymezen v KN jako trvale travní porost, je na 
V. třídě ochrany, jedná se půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, vlhkém klimatickém 
regionu a produkčně málo významné, proto je možné a vhodné změnit jejich využití na vodní plo-
chu, která zlepší podmínky biodiverzity v daném prostoru.  

  

A.d.3. Odůvodnění stanovené koncepce v oblasti elektroenergetiky 

(14) Se nemění. 

A.d.4. Odůvodnění stanovené koncepce v oblasti likvidace odpadů 

(15) Se nemění. 

A.d.5. Odůvodnění stanovené koncepce v oblasti telekomunikací 

(16) Se nemění. 

A.e. Odůvodnění stanovení koncepce uspořádání krajiny, vč. vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro změny v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývaní ložisek nerostných surovin apod. 

(17) Se nemění. 

(18) Se nemění. 

A.e.1. Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability  

(19) Se nemění. 

(20) Se nemění. 

A.e.2. Odůvodnění koncepce zajišťující prostupnost krajiny 

(21) Se nemění. 

A.e.3. Odůvodnění stanovené koncepce rekreace 

(22) Se nemění. 
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A.e.4. Odůvodnění stanovených protierozních opatření a ochrany před povodněmi 

(23) Se nemění. 

A.e.5. Odůvodnění stanovené koncepce dobývání nerostů  

(24) Se nemění. 

A.f. Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  
(25) Změna č. 3 nově pouze navyšuje podmínky prostorové uspořádání pro funkční typ „PLOCHY TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY – STAV / NÁVRH (§10 VYHL. 501/2006 SB.)“ a to z důvodu, že Obec Čížová, jako majitel 
dotčených pozemků p.č. 50/1 a 50/71 v k.ú. Zlivice, hodlá na těchto pozemcích realizovat stavbu sběrného 
dvora, kterému nedostačuje výška stavby do hřebene 7m, proto Obec Čížová přišla s požadavkem navýšení 
konstrukční výšky ze 7m na 9m do nejvyššího bodu stavby. Z hlediska formálního pořizovatel doporučil tento 
parametr upravit pro všechny plochy zařazené do funkčního typu "PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
- STAV / NÁVRH (§10 VYHL. 501/2006 SB.)", nejen pro p.p.č. 50/1 a 50/71 v k.ú. Zlivice, kde hodlá Obec 
Čížová realizovat výše zmíněnou stavbu sběrného dvora, bylo by nelogické, kdyby ostatní plochy s funkčním 
využitím technická infrastruktura měly stanovenou maximální výšku staveb na 7m a jen „obecní“ plocha ji měla 
o 2m vyšší.  

A.g. Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

(26) Se nemění, změna č. 2 nevymezuje žádné nové plochy veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

A.h. Odůvodnění vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

(27) Se nemění, změna č. 2 nevymezuje plochy veřejného prostranství. 

A.i. Odůvodnění stanovených kompenzačních opatření 
(28) Vzhledem k tomu, že příslušné orgány vyloučily negativní vliv změny č. 2 na EVL a PO soustavy NATURA a 

potenciálně významně negativní vliv změny č. 2 ÚP Čížová na ŽP, nezpracovává se kompletní vyhodnocení 
vlivů změny č. 2 ÚP Čížová na udržitelný rozvoj území a žádná kompenzační opatření nejsou navrhována. 
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A.j. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného bu-
doucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

(29) Se nemění. 

(30) Se nemění. 

A.k. Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmí-
něno dohodou o parcelaci 

(31) Tento instrument není v návrhu změny č. 2 ÚP využit.  

A.l. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v 
území podmíněno zpracováním územní studie 

(32) Se nemění. 

A.m. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v 
území podmíněno vydáním regulačního plánu 

(33) Tento instrument není v návrhu ÚP využit.  

A.n. Odůvodnění stanoveného pořadí změn v území (etapizace) 
(34) Se nemění. 

A.o. Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro 
které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autori-
zovaný architekt 

(35) Se nemění. 

A.p. Odůvodnění údajů o počtu listů územního plánu a počtu výkresů 
(36) Je dáno stanovenou osnovou textové části územního plánu dle přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb. a dále 

skutečným obsahem dokumentace této změny, textová část změny je zpracována v rozsahu výroku i odůvod-
nění max. stručně a neobsahuje nic, co by podle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek neměla 
obsahovat. 

(37) Skladba výkresů byla stanovena zadáním změny, měřítko 1:5000 je klasické dle vyhlášky 500/2006 Sb. i dle 
Koordinačního výkresu měněného územního plánu, měřítku 1:25000 pro výkres širších vztahů bylo voleno dle 
zadání z důvodu velmi malého územního rozsahu měněných části územního plánu.  
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B. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
(38) Harmonogram pořízení změny č. 2 (zpracováno jako podklad pro vyplnění registrační listu): 

- schválení pořízení změny zkráceným postupem dle ust. § 55a v zastupitelstvu obce: 4.6.2020 
- odevzdání návrhu změny pro veřejné řízení dle ust. § 52 stavebního zákona: 7.12.2020 
- zahájení veřejného řízení: 7.12.2020 
- termín veřejného projednání návrhu změny: 13.1.2021 
- termín na námitky, připomínky a stanoviska: 20.1.2021 
- termín vypořádání námitek, připomínek a stanovisek: 22.1.2021 
- datum vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování: 
- vydání změny v zastupitelstvu obce: 
- předání dokumentace úplného znění územního plánu: 
- datum nabytí účinnosti změny: 

C. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE ODST. 4 § 53 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

C.a. Přezkoumání souladu návrhu s politikou územního rozvoje a územně plánovací do-
kumentací vydanou krajem 

C.a.1. Přezkoumání souladu návrhu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění její 1. ak-
tualizace 

(39) Návrh změny č. 3 ÚP Čížová není v konfliktu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění její 1., 2., 3. a 5.  
aktualizace (Úplné znění závazné od 11.9.2020). Změna je natolik drobná, že nemůže nijak ovlivnit stanovené 
priority územního plánování na republikové úrovni. Respektovány jsou zejména tyto priority: 

a. ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistic-
kého, architektonického a archeologického dědictví, zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury 
území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie 
a tradice – změna vymezuje plochy pro rozšíření zastavitelného území ve venkovském prostředí 
v přímé návaznosti na zastavěné území jako dostavbu vhodných proluk, zahrad přímo zakompono-
vaných do zastavěného území sídel Nová Ves u Čížové a Krašovice nebo na jejich okrajích,    

b. vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírod-
ními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod, zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření 
na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní, vytvářet 
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a 
kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod – změna vymezuje ve volné krajiny 3 nové 
plochy pro rybníky s jejich ekologicko-stabilizační funkcí zvyšující biodiverzitu a retenční schopnosti 
krajiny.  
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(40) Pokud jde o vymezení koridorů kapacitních silnic, týká se správního území Čížové záměr R4 (bod (107) APÚR, 
úsek Příbram – Nová Hospoda), ten ale lemuje jen západní okraj správního území, a záměr S13 (bod (122) 
APÚR, vymezení (Plzeň)–D5–Nepomuk–Blatná–Písek–Vodňany–České Budějovice, ten se ale týká jen jiho-
západního lemu správního území) a návrh změny č. 3 ÚP Čížová nenavrhuje nic, co by tyto záměry mohlo, 
byť jen hypoteticky, zkomplikovat. 

C.a.2. Přezkoumání souladu návrhu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje ve 
znění jejich 3. aktualizace 

(41) Pokud jde o obecně platné krajské priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle 
kap. a) ZÚR Jihočeského kraje, můžeme konstatovat, že návrh změny č. 3 ÚP Čížová plně a výslovně respek-
tuje zejména tyto priority: 

a. při vymezování zastavitelných ploch vyloučit nekoncepční formy využívání volné krajiny, tzn. před-
nostně využívat proluky v zastavěném území a nevyužité a opuštěné areály, předcházet negativním 
vlivům suburbanizace – jak je uvedeno již výše, změna navrhuje pouze drobné plochy pro rozšíření 
zastavitelného území ve venkovském prostředí v přímé návaznosti na zastavěné území jako do-
stavbu vhodných proluk, zahrad přímo zakomponovaných do zastavěného území sídel Nová Ves u 
Čížové a Krašovice nebo na jejich okrajích, 

b. vytvářet podmínky pro zachování a tvorbu rozmanité, esteticky vyvážené a ekologicky stabilní krajiny; 
tzn. respektovat stanovené cílové charakteristiky krajiny a stanovené zásady pro činnost v území a 
rozhodování o změnách v území pro jednotlivé typy krajiny – změna vymezuje ve volné krajiny 3 nové 
plochy pro rybníky s jejich ekologicko-stabilizační funkcí zvyšující biodiverzitu a retenční schopnosti 
krajiny,  

c. vytvářet podmínky pro ochranu území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami (např. 
povodně, záplavy, eroze půdy, selhání technologického systému), tzn. řešit opatření vedoucí k jejich 
zmírnění či eliminaci s cílem minimalizovat rozsah případných škod, a to se zřetelem na možné ovliv-
nění širšího území; zejména preferovat pasivní protipovodňová opatření spočívající ve zvyšování re-
tenční schopnosti krajiny2 při ochraně před povodněmi a záplavami – změna vymezuje ve volné kra-
jiny 3 nové plochy pro rybníky s jejich protipovodňovou a stabilizační funkcí.  

(42) Z hlediska konkrétně vymezených záměrů, jde nyní pouze o letiště Krašovice (D22) a elektrifikaci železniční 
trati Písek – Beroun – Praha, je řešené území změny č. 3 ÚP Čížová mimo jejich plochy a koridory (viz obr. na 
následující straně odůvodnění), kde „A“ – rozšíření plochy pro smíšené obytné bydlení, adice plochy S-05, na 
jihozápadním okraji Nové Vsi u Čížové, žadatelka Květa Kovářová, „B“ – rozšíření plochy pro smíšené obytné 
bydlení, adice plochy S-17, zahrada na východním okraji sídla Krašovice, žadatel Jaromír Štěpánek, „C“ –  
nová plocha S-41 smíšená obytná na severním okraji Nové Vsi u Čížové, „E“ – změna regulativů pro plochy 
technické infrastruktury na 9m výšky staveb do hřeben, lokalizace sběrného dvora, který změnu vyvolal, ža-
datel Obec Čížová, „F“ – lokalizace navrženého rybníka na hranici správního území Čížové a Drhovle, lokalita 
Dudiny, žadatel PPLD - WOOD, a.s., „G“ – lokalizace navrženého rybníka na p.p.č. 308/2 k.ú. Bošovice o 
výměře cca 0,75 ha, žadatel Obec Čížová, „H“ – lokalizace navrženého rybníka na p.p.č. 484/2 a 484/1 v k.ú 
Bošovice o výměře cca 1 ha, žadatel Obec Čížová. 
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Obrázek 1: Výřez z výkresu ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability ZÚR Jihočeského kraje 
ve znění 1.,2.,3., 5. a 6. aktualizace a rozsudku Nejvyššího správního soudu 1As 15/2016-85 se zákresem lokalit 
řešených změnou č. 3 ÚP Čížová   
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C.b. Přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

(43) Návrh ÚP Čížová plně respektuje stanovené cíle a úkoly územního plánování dle § 18 a § 19 stavebního 
zákona, dle stanovených obecných priorit územního plánování pro ČR dle APÚR ČR 2008, ve znění jejich 
1.,2.,3., a 5. aktualizace, 1dle priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území podle 
ZÚR JČK ve znění jejich 1.,2.,3.,5. a 6. aktualizace a rozsudku Nejvyššího správního soudu 1As 15/2016-85. 
Návrh změny č. 2 je natolik drobný a prostorově izolovaný, že nemůže nijak měnit stanovenou urbanistickou 
koncepci, a tudíž ani narušit respektování stanovených cílů a úkolů územního plánování dle § 18 a § 19 sta-
vebního zákona a stanovených obecných priorit územního plánování dle AZÚR a APÚR. 

(44) Pokud jde o požadavky na ochranu nezastavěného území, změna zde vymezuje pouze 3 poměrně malé plo-
chy zastavitelné, a to coby adici plochy stávající smíšené obytné S-05 na jižním okraji sídla Nová Ves u Čížové 
(lokalita „A“ na předchozím obrázku), coby adici plochy stávající smíšené obytné S-17 na východním okraji 
sídla Krašovice (lokalita „B“ na předchozím obr.), samostatně vymezuje velmi malou zastavitelnou plochu S-
41 smíšená obytná na severním okraji Nové Vsi u Čížové (lokalita „C“ na předchozím obr.), dále upravuje 
výšku staveb technické infrastruktury, což nemá vliv na nezastavěné území, a konečně vymezuje 3 plochy 
vodní a vodohospodářské (lokality „F“, „G“, „H“ na předchozím obr.), ale na V. třídě ochrany ZPF, resp. na 
ostatní ploše, neplodné půdě, tedy bez negativních dopadů na ochranu ZPF a ochranu nezastavěného území.  

C.c. Přezkoumání s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
(45) Návrh změny č. 3 ÚP Čížová plně respektuje požadavky stavebního zákona i jeho prováděcích vyhlášek 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  

(46) Pokud jde o stanovení ploch s rozdílným způsobem využití, změna č. 3 respektuje požadavky §§ 4-19 vyhlášky 
501/2006 Sb. 

C.d. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky do-
tčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů 

(47) Návrh změny č. 3 ÚP Čížová je zpracován přesně dle požadavků stavebního zákona a správního řádu, osnova 
textové části výroku je přesně a doslovně převzata z přílohy č. 7 vyhl. 500/2006, změna č. 3 respektuje poža-
davky §§ 4-19 vyhlášky 501/2006 Sb. 

(48) Návrh změny č. 2 ÚP Čížová respektuje požadavky  

- zákona č. 214/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve vazbě na 
ustanovení § 45i týkající se ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000, 
kdy v rámci projednání návrhu obsahu změny dle ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona bylo vydáno 
stanovisko č.j. KUJCK 61935/2020 ze dne 16.4.2020, které vyloučilo negativní vliv návrhu změny č. 3 ÚP na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000, kdy ve stanovisku se výslovně uvádí, 
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že „Navrhovaný obsah změny č. 3 územního plánu Čížová nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými 
záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL a PO ležících na 
území v p1lsobnosti krajského úřadu“,  

- zákona č. 200/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 
kdy v rámci naplnění požadavků této právní normy proběhlo v etapě projednání návrhu obsahu změny dle 
ust. § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona vydání stanoviska příslušného orgánu ochrany ŽP, kterým je 
zde Krajský úřad Jihočeského kraje, č.j. KUJCK 61935/2020 ze dne 16.4.2020, kde se stanovuje, že nebude 
potřeba návrh změny č. 3 ÚP Čížová posoudit z hledisek vlivů na životní prostředí podle ustanovení § 47 
odst. (3) stavebního zákona v rozsahu dle přílohy stavebního zákona a vzhledem k výše uvedenému tedy 
nebude provedeno komplexní vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území v rozsahu pří-
lohy č. 5 vyhl. 500/2006 Sb., ve stanovisku je výslovně uvedeno, že „krajský úřad sděluje, že nepožaduje 
zpracování vyhodnocení vlivů navrhovaného obsahu změny č. 3 územního plánu Čížová (dále též „obsah 
změny ÚP") na životní prostředí ve zkráceném postupu pořizování“, 

- správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), textová část změny č. 2 je dělena na 
část výrokovou a část odůvodnění, do odůvodnění budou po projednání změny podle § 55b stavebního 
zákona doplněny všechny uplatněné námitky i připomínky vč. návrhu dílčího výroku na jejich vypořádání a 
dílčího stručného odůvodnění tohoto vypořádání, 

- vyhlášky č. 13/1994 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterými se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, kdy odůvodnění návrhu změny č. 3 ÚP plně 
respektuje osnovu uvedenou v příloze č. 3 vyhlášky, 

- vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, výroková část této změny nijak 
nemění text této kapitoly v původním ÚP Čížové, který obsahuje všechny náležitosti vyžadované § 20 písm. 
a) až i) této vyhlášky, 

- dalších speciálních zákonů, jako je silniční zákon (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích), zákon č. 23/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), horní zákon (zákon č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů), zákon o vnitrozemské plavbě (zákon 
č. 214/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů) a dalších. 

(49) Návrh změny č. 3 ÚP Čížová je pořizován tzv. zkráceným postupem pořízení podle ust. §§ 55a-55c stavebního 
zákona, společné projednání nebylo vedeno, dotčené orgány uplatnily svá stanoviska až během veřejného 
projednání. Návrh změny č. 3 ÚP Čížová byl upraven v souladu s požadavky dotčených orgánů, který byly 
uplatněny během veřejného projednání dle ust. § 55b stavebního zákona, viz tabulka pod textem: 

Číslo / dotčený orgán / č. j. / datum 
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem) 

ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ 
Pokyny pro úpravu návrhu 

01 / KHS / KHSJC 01324/2021/HOK PI-PT-ST / 
18.1.2021 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se síd-
lem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS JČK“ ), 
vydává toto stanovisko: s návrhem změny č. 3 územ-
ního plánu Čížová (veřejné projednání), pořizované 
zkráceným postupem, předloženým orgánu ochrany 

RESPEKTOVAT 
Do výrokové části změny bude vloženo pro loka-
litu S-17, že v navazujících řízeních je nutné sta-
vebníky předložit doklady dle novely zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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veřejného zdraví dne 8.12.2020 žadatelem Obecní 
úřad Čížová, Čížová 75, 39831 Čížová jako podkla-
dem k vydání stanoviska se souhlasí. Souhlas je dle § 
77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. vázán na splnění 
takto stanovené podmínky: ad 1) KHS JČK u po-
zemku p.č. 445/1 v k.ú. Krašovice u Čížové, který je 
nově přiřazen do plochy smíšené obytné S-17 a nava-
zuje na území, kde lze předpokládat zvýšenou hluko-
vou zátěž (železnice), předložit v navazujících říze-
ních po stavebnících doklady dle novely zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Odůvodnění: Vzhledem k novelizaci zákona č. 
258/2000 Sb. KHS JČK upozorňuje, že v úrovni ná-
sledné etapy povolovacího - např. územního řízení je 
mj. nově nutné, aby žadatel - stavebník dle § 77 odst. 
2 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. u plochy s možným ne-
gativním ovlivněním hlukem blíže specifikoval hluko-
vou zátěž dané plochy ve vztahu k zamýšlené chrá-
něné stavbě a předem prokázal splnění hygienických 
limitů hluku v dané lokalitě měřením a případně i na 
své náklady realizoval účinná protihluková opatření. Z 
tohoto důvodu je třeba takovéto plochy, u kterých lze 
uvažovat o možném ovlivnění hlukem z okolí, považo-
vat pouze za podmíněně vhodné pro zamýšlený bu-
doucí způsob využití a v tomto směru upřesnit pod-
mínky pro stavby a činnosti, které jsou v územním 
plánu uvedeny jako 
„podmíněně přípustné využití“ tak, aby předem vylu-
čovaly možnost střetu např. dodržením hygienických 
limitů hluku již na hranici vlastního pozemku. KHS 
JČK posoudila předložený návrh zprávy v části týka-
jící se ochrany veřejného zdraví v souladu s § 30 zá-
kona č. 258/2000 Sb. a z nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Podmínka č. 
1 se stanovuje z důvodu ochrany prostor před nadli-
mitním hlukem, vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb. a 
z nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších změna předpisů. 
02 / KÚ OZZL, ZPF / KUJCK 8667/2021 / 19.1.2021 RESPEKTOVAT 

Bez požadavků na úpravu dokumentace. 
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Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního pro-
středí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu ( ZPF) podle § 
17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil předloženou dokumen-
taci pro veřejné projednání ve zkráceném postupu po-
řizování - návrh změny č. 3 územního plánu Čížová a 
v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona a uděluje 
souhlas s předloženým návrhem změny č. 3 ÚP Čí-
žová, s předpokládaným záborem ZPF: 1,6606 ha. 
Odůvodnění: V návrhu změny územního plánu jsou 
vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na ZPF. 
Změna vychází z aktuálního stavu a podmínek v řeše-
ném území a jednotlivých požadavků na rozvoj obce. 
Změna vymezuje pouze 3 poměrně malé plochy za-
stavitelné, a to rozšířením plochy smíšené obytné S-
05 na jižním okraji sídla Nová Ves u Čížové a rozšíře-
ním plochy smíšené obytné S-17 na východním okraji 
sídla Krašovice. Samostatně vymezuje velmi malou 
zastavitelnou plochu S-41 smíšená obytná na sever-
ním okraji Nové Vsi u Čížové. Dále změna reguluje 
výšku staveb technické infrastruktury, což nemá vliv 
na nezastavěné území. A rovněž vymezuje plochy 
vodní a vodohospodářské, přičemž všechny tři ryb-
níky jsou navrženy pozemcích s V. třídou ochrany 
ZPF, resp. na ostatní ploše, neplodné třídě, tedy bez 
negativních dopadů na ochranu ZPF. Plochy navr-
žené touto změnou jsou situovány v návaznosti na 
plochy zastavěné. Nedochází tak k nevhodným zása-
hům do bloku zemědělské pudy a řešení inženýr-
ských sítí a dopravního napojení je hospodárné. 
Změna se týká zemědělských pud s III. a V. třídou 
ochrany. Navržený zábor zemědělských pud lze po-
važovat za přiměřený velikosti, významu, potřebám a 
předpokládanému vývoji obce. Dojde-li tímto návrhem 
k zásahu do melioračního zařízení, je nutné při zahá-
jení výstavby provést úpravu drenážního systému tak, 
aby nedocházelo k podmáčení a k narušení jeho 
funkčnosti. Zpracovatel územního plánu respektoval 
obecné zásady ochrany ZPF podle ustanovení § 4 zá-
kona a při pořizování územně plánovací dokumentace 
se řídil ustanovením § 5 zákona. Rozvojová plocha 
byla navržena tak, aby v co nejmenší míře narušila 
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celkovou organizaci a využití ZPF, odtokové poměry a 
cestní síť. Tento souhlas nenahrazuje souhlas s od-
nětím pudy ze ZPF podle § 9 odst. 8 zákona. 
03 / MV / MV-198780-4/OSM-2020 / 12.1.2021 
Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zá-
kon“). V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona 
Vám sděluji, že se v lokalitě Územního plánu Čížová 
nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR 
ve smyslu §175 odst. 1 stavebního zákona. Stano-
visko je vydávané za organizační složku Ministerstvo 
vnitra ČR, IČO: 00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, 
PSČ 170 34. 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na úpravu dokumentace. 

04 / MŽP / MZP/2020/510/1554 / 15.1.2021 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní 
správy II, jako dotčený orgán dle ustanovení § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití ne-
rostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisu, a § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o ge-
ologických pracích, ve znění pozdějších předpisu, ob-
drželo dne 08.12.2020 na základě ustanovení § 55b 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisu, ná-
vrh změny č. 3 územního plánu Čížová. Vzhledem k 
faktu, že v území řešeném předmětnou změnou (viz 
hranice měněného území) nejsou evidována chrá-
něná ložisková území, chráněná území pro zvláštní 
zásahy do zemské kury, výhradní ložiska nerostných 
surovin, schválené prognózní zdroj e, dobývací pro-
story ani svahové nestability a sesuvy, neuplatňuje 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní 
správy II, k předloženému návrhu žádné požadavky z 
hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na úpravu dokumentace. 

05 / KÚ OZZL / KUJCK 1939/2021 / 7.1.2021 
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního pro-
středí, zemědělství a lesnictví, (dále též „krajský 
úřad“), jako příslušný orgán podle ustanovení § 77a 
odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), uplatňuje sta-
noviska k zásadám územního rozvoje a k územním 
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plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zá-
jmů chráněných tímto zákonem, a dále k ostatním 
územním plánům a regulačním plánům z hlediska zá-
jmů chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný 
orgán ochrany přírody, tj. i za zájmy chráněné záko-
nem o ochraně přírody a krajiny v působnosti Minis-
terstva životního prostředí. Krajský úřad obdržel dne 
8.12.2020 oznámení o konání veřejného projednání 
návrhu změny č. 3 územního plánu Čížová (dále též 
„změna č. 3 ÚP“), pořizovaném zkráceným postupem 
dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
[1] Stanovisko NATURA: 
V plochách řešených v předloženém návrhu změny č. 
3 územního plánu Čížová, v příslušnosti krajského 
úřadu, se nevyskytuje žádná se nenachází žádná ev-
ropsky významná lokalita (dále jen „EVL“). Do řeše-
ného území návrhu změny č. 3 ÚP zasahuje ptačí ob-
last (dále jen „PO“) PO CZ0311034 Údolí Otavy a Vl-
tavy, konkrétně nově vymezovaná zastavitelná plocha 
S-41 se celá nachází v této PO. Krajský úřad jako pří-
slušný správní orgán podle ustanovení § 67 odst. 1 
písm. g) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a dále dle ustanovení 
§ 77a zákona o ochraně přírody a krajiny, vydává v 
souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o 
ochraně přírody a krajiny a na základě předložených 
podkladů k danému návrhu změny č. 3 ÚP toto stano-
visko: uvedený návrh změny č. 3 územního plánu Čí-
žová nemůže mít samostatně nebo ve spojení s ji-
nými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost EVL a PO ležících na území 
v působnosti krajského úřadu. 
Odůvodnění: Soustava NATURA 2000 je soustavou 
celoevropsky chráněných území a cílem této soustavy 
je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a 
typu přírodních stanovišť, které jsou z evropského po-
hledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či ome-
zené svým výskytem jen na určitou oblast (ende-
mické). Vytvoření soustavy NATURA 2000 ukládají 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na úpravu dokumentace vyjma toho, 
že do legendy koordinačního výkresu bude dopl-
něna hranice ptačí oblasti soustavy NATURA. 
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dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu pří-
rody, a to směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně ži-
jících ptáků, a směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírod-
ních stanovišť, volně žijících živočichu a planě rostou-
cích rostlin. Jakýkoliv záměr či koncepce je předkla-
datel povinen podle § 45i zákona o ochraně přírody a 
krajiny předložit orgánu ochrany přírody ke stano-
visku, zda může mít samostatně nebo ve spojení s ji-
nými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příz-
nivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL nebo 
PO. Předmětem ochrany v Předmětem ochrany v PO 
Údolí Otavy a Vltavy jsou kulíšek nejmenší a výr velký 
(Bubo bubo). Prioritním druhem oblasti je výr velký, 
který hnízdí hlavně ve skalnatých, kaňonovitých údo-
lích řek. Jako nejdůležitější faktory zranitelnosti jsou 
uváděny nezákonný lov výra velkého a vybírání vajec 
a mláďat, rušení. Bližší informace o významu a pří-
padných faktorech ohrožujících předměty ochrany v 
uvedené PO lze nalézt na portálu Agentury ochrany 
přírody a krajiny (www.nature.cz). Vzhledem k cha-
rakteru koncepce navrhovaných záměrů a jejich umís-
tění (vyjma plochy S-41) v bezpečné vzdálenosti od 
zmiňované PO nemůže jejich řešením v návrhu 
změny č. 3 ÚP v žádném případě dojít ovlivnění nebo 
narušení předmětu ochrany v tomto prvku soustavy 
NATURA 2000. Významný negativní vliv lze vyloučit i 
u záměru označeném v úvodu tohoto stanoviska č. 3, 
jehož řešené území se nachází v PO, neboť se jedná 
o vymezení zastavitelné plochy pro smíšené bydlení 
na malé části pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. Nová 
Ves u Čížové (cca 0,18 ha) v okrajové části uvedené 
PO a v návaznosti na sídlo. Krajský úřad pouze upo-
zorňuje, že v koordinačním výkresu návrhu změny č. 
3 ÚP je území, v kterém se nachází PO, znázorněné, 
nicméně zcela chybí v legendě. 
[2] Stanovisko z hlediska ostatních zájmů: 
Podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. d), písm. h) a 
písm. j) zákona o ochraně přírody a krajiny: v lokali-
tách řešených předloženým návrhem změny č. 3 ÚP 
se nevyskytuje žádné zvláště chráněné území (dále 
jen „ZCHÚ“) ani jeho ochranné pásmo v příslušnosti 
krajského úřadu. Zdejší orgán ochrany přírody pouze 
upozorňuje, že ve správním území obce Čížová se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na úpravu dokumentace. 
 
 

http://www.nature.cz/
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nacházejí přírodní rezervace (dále jen „PR“), PR 
Hrby, PR Čertova hora u Vráže a PR Žlíbky. Podle 
ustanovení § 12 odst. 3 zákona o ochraně přírody a 
krajiny: do území řešeného návrhem změny č. 3 ÚP 
nezasahuje žádný z přírodních parků. Podle ustano-
vení § 77a odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny: 
v území řešeném předloženým návrhem změny č. 3 
ÚP, v příslušnosti krajského úřadu, se nevyskytují 
žádné prvky územního systému ekologické stability 
(dále jen „ÚSES“) regionálního ani nadregionálního 
významu. Zdejší orgán ochrany přírody ale upozor-
ňuje na to, že ve správním území se vyskytují regio-
nální biokoridory (dále jen „RBK“) RBK 307 Hrby-
Placka, RBK 308 Hrby-Dědovické stráně, RBK 4016 
Kosejřín-U Stašova a RBK 4014 Hrby-Kosejřín. Dále 
jsou to regionální biocentra (dále jen „RBC“) RBC 829 
Hrby, RBC 4015 Kosejřín a RBC 788 Keřka. Do 
správního území také zasahuje nadregionální biocen-
trum (dále jen „NBC“) NBC 25 Dědovické stráně a ji-
hovýchodní částí správního území prochází nadregio-
nální biokoridor (dále jen „NBK'') NBK 114 Řežabinec-
Dědovické stráně. Z návrhu změny č. 3 územního 
plánu Čížová je možné se domnívat, že nedojde k do-
tčení či narušení zájmů ochrany přírody v daném 
území, u nichž je k výkonu státní správy příslušný 
zdejší orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu usta-
novení § 77a zákona o ochraně přírody a krajiny, a 
proto k němu krajský úřad nemá 
žádné výhrady. 
Odůvodnění: Vzhledem k charakteru koncepce navr-
hovaných záměrů a jejich umístění mimo ZCHÚ a 
ÚSES, v příslušnosti krajského úřadu, lze z návrhu 
změny č. 3 ÚP usuzovat, že nedojde k dotčení nebo 
narušení zákonem chráněných zájmů v ochraně pří-
rody. Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska dalších 
případně dotčených orgánů ochrany přírody ve 
smyslu § 76 a § 77 zákona o ochraně přírody a kra-
jiny. 
06 / MPO / MPO 708317/2020 / 14.12.2020 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohat-
ství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na úpravu dokumentace. 
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č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohat-
ství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
podle ustanovení § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňujeme k návrhu Změny č. 3 územního plánu Čí-
žová následující stanovisko: s návrhem Změny č. 3 
ÚP Čížová souhlasíme bez připomínek. 
Odůvodnění: Změna č. 3 ÚP Čížová respektuje ne-
rostné bohatství na správním území obce a do vý-
hradního ložiska stavebního kamene č. 3068200 Po-
dolí 2 - Kosejřín či do chráněného ložiskového území 
č. 06820000 Podolí II-Kosejřín, zasahujících do seve-
rozápadní části k. ú. Bošovice u Čížové, nenavrhuje 
žádné zastavitelné plochy . V jihovýchodní části 
správního území obce byly ještě vymezeny dvě plo-
chy ostatního prognózního zdroje zlatonosné a 
wolframové rudy, ty ovšem již nejsou limity využití 
území, nicméně stejně nejsou návrhem Změny č. 3 
ÚP nijak dotčeny . 
07 / Městský úřad Písek, odbor životního prostředí 
/ MUPI/44840/VÁ / 5.1.2021 
Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, jako 
dotčený orgán ve věci uplatnění stanoviska k územně 
plánovací dokumentaci podle zvláštních předpisů, 
sděluje, že se předmětného veřejného projednání ná-
vrhu změny č. 3 územního plánu obce Čížová nemo-
hou jeho zástupci v daný termín zúčastnit a zároveň 
žádá o omluvení z tohoto jednání. Pokud se zdejší or-
gán do dané lhůty 7 dnů k věci nevyjádří má se za to, 
že jako dotčený orgán souhlasí s návrhem , tak jak 
byl předložen. 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na úpravu dokumentace. 
 

08 / OBÚ / SBS 47384/2020/OBÚ-06 / 18.12.2020 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a 
Jihočeského (dále jen „OBÚ“), jako dotčený orgán dle 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), 
tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), 
souhlasné stanovisko k návrhu změny č. 3 územního 
plánu Čížová dle § 52 stavebního zákona. 

RESPEKTOVAT 
Bez požadavků na úpravu dokumentace. 
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Odůvodnění: OBÚ, na základě obdrženého oznámení 
a výzvy dle § 52 stavebního zákona, přezkoumal 
předložený návrh změny č. 4 územního plánu Čížová 
a vyhodnotil jeho vliv na ochranu a využití nerostného 
bohatství. Podle § 15 odst. 2 horního zákona k němu 
vydává souhlasné stanovisko. 
09 / ČEPRO / 13667/20 / 12.1.2021 
Přes řešené území územního plánu obce Čížová k.ú. 
Nová Ves u Čížové, Borečnice, Bošovice u Čížové, 
Topělec a Zlivice prochází katodově chráněná trasa 
produktovodu ČEPRO, a. s. s jejím ochranným pás-
mem, kde platí omezení podle zákona č. 189/1999 
Sb. v aktuálním znění o nouzových zásobách ropy a 
podle ČSN 65 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin). V 
řešeném území se zároveň nachází katodová 
ochrana a její doprovodné zařízení (SKAO). Poloh 
opisnou situaci technické infrastruktury jsme předali v 
digitální podobě orgánům územního plánování v 
rámci splnění zákonné povinnosti. Přesný průběh za-
řízení lze poskytnout v digitální podobě (DGN, DWG) 
na vyžádání na mailové adrese: bohumil.si-
dlak@ceproas.cz Navrhované změny č. 3 územního 
plánu Čížová respektují omezení v ochranném pásmu 
produktovodu. Z důvodu zajištění bezpečnosti osob i 
majetku s ohledem na charakter látek přepravova-
ných dálkovodem požaduje ČEPRO, a. s., aby do 
územního plánu obce Čížová, byly zapracovány ná-
sledující připomínky: ad 1. Koordinační výkres musí 
obsahovat zákres a popis ochranného pásma produk-
tovodu (300 m na každou stranu od osy potrubí. ad 2. 
Textová část odůvodnění musí obsahovat informace 
o existenci ochranného pásma produktovodu včetně 
jeho doprovodného zařízení (katodová ochrana) a 
konkrétní omezení, která jsou v něm stanovena. Záro-
veň musí být v textové části uvedeno, že podmínkou 
umístění staveb a výkonu činností uvedených v § 3 
odst. 7. zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových záso-
bách ropy ve znění pozdějších změn situované do 
ochranného pásma produktovodu je udělení souhlasu 
provozovatele produktovodu, který v souhlasu záro-
veň stanoví podmínky. ad 3. Všechny stavby a čin-
nosti plánované v ochranném pásmu produktovodu 

RESPEKTOVAT 
Do dokumentace bude doplněno: ad 1) Koordinační 
výkres změny se zpracovává v rozsahu měněného 
území změny, zde se tedy zákres ochranného pásma 
produktovodu (300 m na každou stranu od osy po-
trubí) neprojeví, bude ale promítnut do Koordinačního 
výkresu úplného znění územního plánu Čížová po vy-
dání změny č. 3. ad 2) Do textové části odůvodnění 
změny bude doplněna informace o existenci 
ochranného pásma produktovodu včetně jeho do-
provodného zařízení (katodová ochrana) a kon-
krétní omezení, která jsou v něm stanovena, tj. do 
výrokové části změny bude doplněna podmínka, 
že k umístění staveb a výkonu činností uvede-
ných v § 3 odst. 7. zákona č. 189/1999 Sb., o nou-
zových zásobách ropy ve znění pozdějších změn, 
situované do ochranného pásma produktovodu, 
je nezbytné udělení souhlasu provozovatele pro-
duktovodu, který v souhlasu zároveň stanoví 
podmínky. ad 3) Do výrokové části změny bude 
doplněno, že všechny stavby a činnosti pláno-
vané v ochranném pásmu produktovodu musí re-
spektovat minimální vzdálenosti stanovené plat-
nými právními předpisy i ČSN 650204. 
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musí respektovat minimální vzdálenosti stanovené 
platnými právními předpisy i ČSN 650204. 

 

(50) Návrh změny č. 2 ÚP Čížová nemusel býti prověřen po vypořádání námitek a připomínek stanovisky dotčených 
orgánů a krajského úřadu podle ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona, protože žádné námitky ani připomínky 
během veřejného řízení uplatněny nebyly. 

D. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ 
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

(51) Na základě schváleného obsahu změny č. 3 ÚP Čížová a vydaného stanoviska Krajského úřadu Jihočeského 
kraje č.j. KUJCK 61935/2020 ze dne 16.4.2020 nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území.  

E. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 
(52) Na základě schváleného obsahu změny dle ust. § 55a stavebního zákona a vydaných stanovisek příslušných 

orgánů ochrany ŽP (obě stanoviska NATURA a SEA jsou součástí stanoviska č.j. KUJCK 61935/2020 ze dne 
16.4.2020) nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vy-
hlášky 500/2006 Sb., a proto nebude proto uplatněn postup podle ustanovení § 50 odst. (5) stavebního zákona. 

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

(53) Nebude uplatněn postup podle ustanovení § 50 odst. (5) stavebního zákona, možný významně negativní vliv 
na ŽP nebo vliv na EVL a PO soustavy NATURA byl vyloučen již v etapě návrhu obsahu změny dle ust. § 55a 
stavebního zákona stanoviskem Krajského úřadu Jihočeského kraje č.j. KUJCK 61935/2020 ze dne 16.4.2020. 

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

(54) Obec Čížová má zpracovaný nový územní plán, který nabyl účinnosti dne 21.11.2015. Toto je jeho 3. změna. 
Ve srovnání s tímto ÚP přidává změna pouze: 

a. adici plochy smíšené obytné S-05, dostavba proluky mezi Čížovou a Novou Vsí, změnou č. 3 rozší-
řeno o jižní cíp pozemku p.č. 132 v k.ú. Nová Ves u Čížové, navazuje na zastavěné území, jak je 
uvedeno výše, jedná se v podstatě o proluku, bylo vloženo do návrhu změny na základě schváleného 
obsahu změny dle ust. § 55a stavebního zákona, pozemek na je na III. třídě ochrany ZPF, 
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b. adice plochy smíšené obytné S-17, jedná se o plochu smíšenou obytnou vymezenou na jižním okraji 
sídla Krašovice, lokalita Krašovice JIH, změnou č. 3 dochází k přiřazení pozemku p.č. 445/1 v k.ú. 
Krašovice u Čížové do této vymezené zastavitelné plochy, v dnešním územním plánu vymezeno jako 
zahrada, od zápasu a od severu obklopena zastavěným územím, od jihu vymezenou zastavitelnou 
plochou s kódem S-17, od východu stávající železniční tratí, neobhospodařovatelné, bylo vloženo do 
návrhu změny na základě schváleného obsahu změny dle ust. § 55a stavebního zákona, pozemek 
je na III. třídě ochrany ZPF, 

c. nová plocha smíšená obytné na severní okraji Nové Vsi u Čížové, plocha přímo navazuje na zasta-
věné území, je na III. třídě ochrany, tvoří jihovýchodní cíp p.p.č. 178/1 v k.ú. Nová Ves u Čížové, 
sevřeno mezi zastavěným území a lesem, opakovaně podávaná žádost majitele pozemku o změnu 
územního plánu a zařazení mezi zastavitelné plochy, velký zájem zde výstavbu rodinného domu re-
alizovat, bylo vloženo do návrhu změny na základě schváleného obsahu změny dle ust. § 55a sta-
vebního zákona, 

d. další zastavitelné plochy změna č. 3 nenavrhuje, mění jen prostorovou regulace pro plochy technické 
infrastruktury, navyšuje jejich maximální možnou výšku do hřebene stavby ze 7m na 9m, a dále vy-
mezuje 3 nové plochy vodní vodohospodářské ve volné krajině, pro 2 obecní rybníky a 1 soukromý.  

H. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

(55) Všechny lokality měněného území změny č. 3 jsou uvnitř správního území Čížové, rybníky na jižním okraji na 
hranici správního území s obcí Drhovle, pro rybník v lokalitě „F“ je souběžně zpracovávána a pořizována 
změna č. 1 územního plánu Drhovle, ostatní lokality nemají dopad na širší vztahy v území. 

I. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAHU ZMĚNY 
(56) Vzhledem k jednoznačnosti zadání a jednoduchosti změny byly všechny požadavky schváleného obsahu 

změny č. 3 územního plánu Čížová naplněny.  

J. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V 
ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 
VYMEZENÍ 

(57) V rámci řešení návrhu změny č. 3 ÚP Čížová nebyly identifikovány záležitosti nadmístního významu, které by 
měly být nově vymezovány v aktualizovaných ZÚR Jihočeského kraje.  
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K. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE 
LESA 

K.a. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zeměděl-
ského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařa-
zení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů 
přednosti v ochraně 

(58) Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti jsou bonitované 
půdně ekologické jednotky (dále též jen "BPEJ"). Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají 
vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení, kdy 

- první číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (označeny kódy 0-9), kdy klimatické regi-
ony byly vyčleněny na základě podkladů ČHMÚ v Praze výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního 
fondu (ZPF) a zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských 
plodin. V ČR bylo vymezeno celkem 10 klimatických regionů. 

- druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01-78), kdy hlavní půdní jednotka je 
účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfo-
genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých hlavních půdních 
jednotek výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.  

- čtvrtá číslice stanoví kombinaci svaživosti a expozice pozemku ke světovým stranám. 
- pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovosti. 

(59) Tabulka Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF: 

Číslo lo-
kality 

Způsob využití 
plochy 

Celkový 
zábor 

ZPF (ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) 

orná 
půda chmelnice vinice zahrady ovocné 

sady 
trvalé 

travní po-
rosty 

S-05 plocha smíšená 
obytná 0,0843 0,0843 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

S-17 plocha smíšená 
obytná 0,6019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6019 

S-41 plocha smíšená 
obytná 0,1767 0,1767 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

W-02 plocha vodní a 
vodohospodářská 0,5877 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5877 

W-03 plocha vodní a 
vodohospodářská  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

W-04 plocha vodní a 
vodohospodářská  0,2100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2100 

Suma  1,6606 0,2610 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3996 

                
Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
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Číslo lo-
kality 

Způsob využití 
plochy 

Celkový 
zábor 

ZPF 
(ha) 

I. II. III. IV. V. N. 
Investice 
do půdy 

(ha) 

S-05 plocha smíšená 
obytná 0,0843 0,0000 0,0000 0,0843 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

S-17 plocha smíšená 
obytná 0,6019 0,0000 0,0000 0,6019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

S-41 plocha smíšená 
obytná 0,1767 0,0000 0,0000 0,1414 0,0000 0,0353 0,0000 0,0000 

W-02 plocha vodní a 
vodohospodářská 0,5877 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5877 0,0000 0,0000 

W-03 plocha vodní a 
vodohospodářská  0,9304 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

W-04 plocha vodní a 
vodohospodářská  0,2100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2100 0,0000 0,0000 

Suma Celkem smíšené 
obytné 

0,8629 0,0000 0,0000 0,8276 0,0000 0,0353 0,0000 0,0000 

Suma Celkem vodní a 
vodohospodářské 

0,7977 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7977 0,0000 0,0000 

Suma Celkem 1,6606 0,0000 0,0000 0,8276 0,0000 0,8330 0,0000 0,0000 

          

(60) Celkový zábor ZPF činí 1,66 ha. Jde o velmi nízké číslo, které reaguje na požadavek na doplnění 3 plochy 
pro smíšené bydlení o výměře 0,8629 ha a 3 nových rybníků ve volné krajině o výměře 0,7977 ha.  

(61) Zábory PUPFL – nejsou navrženy. 

(62) Klimatický region v řešeném území:  

Kód regionu 5 

Charakteristika regionu mírně teplý, mírně vlhký 

Suma teplot nad 10 °C 2200-2500 °C  

Průměrná roční teplota 7-8 °C 

Průměrný roční úhrn srážek 550-650 mm/rok 

Pravděpodobnost suchých vegetačních období 15-30 

Vláhová jistota 4-10 

(63) Třídy ochrany zemědělské půdy (možné rozpětí I. – V.; příloha metodického pokynu ze dne 12. 6. 1996 č. 
j. OOLP/1067/96): 

- do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně 
v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu 
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, popř. pro liniové 
stavby zásadního významu, 
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- do 2. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci klimatického regionu nadprůměrnou 
produkční schopnost, ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen 
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné 

- do 3. třídy jsou sloučeny půdy v klimatickém regionu s průměrnou produkční schopností a středním stupněm 
ochrany, které je možné v územním plánování využít pro eventuální výstavbu, 

- do 4. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušného 
klimatického regionu, s jen omezenou ochranou a využitelné i pro výstavbu, 

- do 5. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční 
schopností, vč. půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce 
ohrožených, většinou jde o zemědělské pozemky pro zemědělské účely postradatelné, lze předpokládat 
efektivnější nezemědělské využití. Jde o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochran-
ných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

K.b. Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (me-
liorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení 

(64) Dle předaných ÚAP obcí ORP Písek nebyly v měněné části územního plánu uskutečňovány investice do 
půdy, a to jak do plošného odvodnění pozemků, tak do liniových melioračních staveb.  

K.c. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských used-
lostech a o jejich předpokládaném porušení 

(65) Dle předaných ÚAP obcí ORP Písek nebyly v dotčených lokalitách návrhem v rozsahu nově navržených 
zastavitelných ploch v rámci změny č. 3 detekovány areály a objekty staveb zemědělské prvovýroby a ze-
mědělské usedlosti. Lze tedy vyloučit jejich předpokládané či hypotetické porušení.  

K.d. Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění 
ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schvále-
ných návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení 

(66) Uspořádání zemědělského půdního fondu v území je patrno z výkresu č. 5 „výkres předpokládaných záborů 
půdního fondu“ provedeném v měřítku 1: 5 000, který je nedílnou součástí grafické části odůvodnění tohoto 
územního plánu. Z výkresu je patrno jak rozdělení zemědělského půdního fondu do jednotlivých BPEJ, tak 
třídy ochrany ZPF.  

(67) Opatření k zajištění ekologické stability krajiny nejsou zahrnuty do změny č. 2, platí původní ÚP. 

(68) Projektantovi nebyly předány žádné informace o probíhajícím nebo dokonce proběhnuvších pozemkových 
úpravách. 

K.e. Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch 
(69) Důvodem pro zábory u jednotlivých lokalit jsou následující: 
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- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (§ 8 vyhlášky 501/2006 Sb.),  
Kód Odůvodnění vymezení dané plochy 
S-05 Plocha smíšená obytná, dostavba proluky mezi Čížovou a Novou Vsí, změnou č. 3 rozšířeno o 

jižní cíp pozemku p.č. 132 v k.ú. Nová Ves u Čížové, navazuje na zastavěné území, jak je uve-
deno výše, jedná se v podstatě o proluku, bylo vloženo do návrhu změny na základě schváleného 
obsahu změny dle ust. § 55a stavebního zákona, pozemek na je na III. třídě ochrany ZPF 

S-17 Plocha smíšená obytná vymezená na jižním okraji sídla Krašovice, lokalita Krašovice JIH, změ-
nou č. 3 adice zařazením pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Krašovice u Čížové, v dnešním územním 
plánu vymezeno jako zahrada, od zápasu a od severu obklopena zastavěným územím, od jihu 
vymezenou zastavitelnou plochou s kódem S-17, od východu stávající železniční tratí, neobhos-
podařovatelné, bylo vloženo do návrhu změny na základě schváleného obsahu změny dle ust. § 
55a stavebního zákona, pozemek je na III. třídě ochrany ZPF 

S-41 Plocha smíšené obytné na severní okraji Nové Vsi u Čížové, plocha přímo navazuje na zasta-
věné území, je na III. třídě ochrany, tvoří jihovýchodní cíp p.p.č. 178/1 v k.ú. Nová Ves u Čížové, 
sevřeno mezi zastavěným území a lesem, opakovaně podávaná žádost majitele pozemku o 
změnu územního plánu a zařazení mezi zastavitelné plochy, velký zájem zde výstavbu rodinného 
domu realizovat, bylo vloženo do návrhu změny na základě schváleného obsahu změny dle ust. § 
55a stavebního zákona.  

L. NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 
(70) Během veřejného řízení o návrhu změny č. 3 ÚP Čížová podle ustanovení § 55b stavebního zákona nebyly 

uplatněny žádné námitky. 

M. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 
(71) Během veřejného řízení o návrhu změny č. 3 ÚP Čížová podle ustanovení § 55b stavebního zákona nebyly 

uplatněny žádné připomínky. 
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Použité zkratky: 

 
- stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších před-

pisů, 
- správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon 144/1992 Sb. – zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon 100/2001 Sb. – zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 13/1997 Sb. – zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, znění poz-

dějších předpisů,  
- vyhláška 500/2006 Sb. – vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška 501/2006 Sb. – vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů, 
- vyhláška 380/2002 Sb. – vyhláška č. 380/2002 Sb. Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů, 
- PÚR ČR 2008 – Politika územního rozvoje České republiky z roku 2008, pokud není uvedeno jinak, míněno 

ve znění 1.,2.,3. a 5. aktualizace (Úplné znění závazné od 11. 9. 2020), 
- ZÚR JČK – Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, pokud není uvedeno jinak, míněno ve znění ve 

znění 1.,2.,3., 5. a 6. aktualizace a rozsudku Nejvyššího správního soudu 1As 15/2016-85 
- ÚP – územní plán, 
- ÚPO – územní plán obce, 
- ÚPnSÚ – územní plán sídelního útvaru, 
- RP – regulační plán, 
- ÚÚP – úřad územního plánování, není-li uvedeno jinak, je míně zde příslušný úřad, 
- ÚAP – územně analytické podklady, 
- ÚPD – územně plánovací dokumentace, 
- SEA – posouzení vlivů ZÚR nebo územního plánu na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona, 
- PRVKÚK – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje, není-li uvedeno jinak, míní se Jihočeského kraje 

v aktuálním znění, 
- P+R – průzkumy a rozbory, myslí se doplňující průzkumy a rozbory dle § 47 odst. 1 stavebního zákona, 
- PR – přírodní rezervace, viz § 33 zákona 114/1992 Sb., 
- NATURA – je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat 

typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve 
stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit, viz § 3 odst. 1 písm. r) zákona 
114/1992 Sb., 

- p. p. č. – pozemek / parcela parcelní číslo, 
- p. č. – parcelní číslo, údaje dle katastru nemovitostí. 

  

 


	A. komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
	A.a. Vymezení zastavěného území
	(1) Vymezení zastavěného území se nemění.

	A.b. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
	(2) Beze změny.
	(3) Beze změny.
	(4) Beze změny.
	(5) Beze změny.
	(6) Jako poslední odrážka se doplňuje: "všechny stavby a činnosti plánované v ochranném pásmu produktovodu musí respektovat minimální vzdálenosti stanovené platnými právními předpisy i ČSN 650204, k umístění staveb a výkonu činností uvedených v § 3 od...
	(7) Beze změny.

	A.c. Zdůvodnění stanovené urbanistické koncepce, vč. vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
	A.c.1.  Zdůvodnění stanovené urbanistické koncepce
	(8) Beze změny.

	A.c.2. Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
	(9) Změna č. 3 vymezuje tyto nové plochy z těchto důvodů:
	(10) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (§ 8 vyhlášky 501/2006 Sb.),

	A.c.3. Odůvodnění vymezení systému sídelní zeleně
	(11) Se nemění.


	A.d. Odůvodnění stanovení koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
	A.d.1. Odůvodnění stanovené koncepce dopravní infrastruktury
	(12) Se nemění.

	A.d.2. Odůvodnění stanovení koncepce vodohospodářské infrastruktury
	(13) Změnou č. 3 se přidávají tyto 3 nové rybníky z následujících důvodů:

	A.d.3. Odůvodnění stanovené koncepce v oblasti elektroenergetiky
	(14) Se nemění.

	A.d.4. Odůvodnění stanovené koncepce v oblasti likvidace odpadů
	(15) Se nemění.

	A.d.5. Odůvodnění stanovené koncepce v oblasti telekomunikací
	(16) Se nemění.


	A.e. Odůvodnění stanovení koncepce uspořádání krajiny, vč. vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývaní ložisek nerostných surovin apod.
	(17) Se nemění.
	(18) Se nemění.
	A.e.1. Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability
	(19) Se nemění.
	(20) Se nemění.

	A.e.2. Odůvodnění koncepce zajišťující prostupnost krajiny
	(21) Se nemění.

	A.e.3. Odůvodnění stanovené koncepce rekreace
	(22) Se nemění.

	A.e.4. Odůvodnění stanovených protierozních opatření a ochrany před povodněmi
	(23) Se nemění.

	A.e.5. Odůvodnění stanovené koncepce dobývání nerostů
	(24) Se nemění.


	A.f. Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
	(25) Změna č. 3 nově pouze navyšuje podmínky prostorové uspořádání pro funkční typ „PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – STAV / NÁVRH (§10 VYHL. 501/2006 SB.)“ a to z důvodu, že Obec Čížová, jako majitel dotčených pozemků p.č. 50/1 a 50/71 v k.ú. Zlivice...

	A.g. Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
	(26) Se nemění, změna č. 2 nevymezuje žádné nové plochy veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

	A.h. Odůvodnění vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
	(27) Se nemění, změna č. 2 nevymezuje plochy veřejného prostranství.

	A.i. Odůvodnění stanovených kompenzačních opatření
	(28) Vzhledem k tomu, že příslušné orgány vyloučily negativní vliv změny č. 2 na EVL a PO soustavy NATURA a potenciálně významně negativní vliv změny č. 2 ÚP Čížová na ŽP, nezpracovává se kompletní vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP Čížová na udržitelný ...

	A.j. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
	(29) Se nemění.
	(30) Se nemění.

	A.k. Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci
	(31) Tento instrument není v návrhu změny č. 2 ÚP využit.

	A.l. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie
	(32) Se nemění.

	A.m. Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu
	(33) Tento instrument není v návrhu ÚP využit.

	A.n. Odůvodnění stanoveného pořadí změn v území (etapizace)
	(34) Se nemění.

	A.o. Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
	(35) Se nemění.

	A.p. Odůvodnění údajů o počtu listů územního plánu a počtu výkresů
	(36) Je dáno stanovenou osnovou textové části územního plánu dle přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb. a dále skutečným obsahem dokumentace této změny, textová část změny je zpracována v rozsahu výroku i odůvodnění max. stručně a neobsahuje nic, co by po...
	(37) Skladba výkresů byla stanovena zadáním změny, měřítko 1:5000 je klasické dle vyhlášky 500/2006 Sb. i dle Koordinačního výkresu měněného územního plánu, měřítku 1:25000 pro výkres širších vztahů bylo voleno dle zadání z důvodu velmi malého územníh...


	B. Postup pořízení změny č. 2 územního plánu
	(38) Harmonogram pořízení změny č. 2 (zpracováno jako podklad pro vyplnění registrační listu):

	C. výsledek Přezkoumání územního plánu podle odst. 4 § 53 stavebního zákona
	C.a. Přezkoumání souladu návrhu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
	C.a.1. Přezkoumání souladu návrhu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění její 1. aktualizace
	(39) Návrh změny č. 3 ÚP Čížová není v konfliktu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění její 1., 2., 3. a 5.  aktualizace (Úplné znění závazné od 11.9.2020). Změna je natolik drobná, že nemůže nijak ovlivnit stanovené priority územního plánován...
	a. ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní k...
	b. vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, zejména zajistit územní ochranu ploch...
	(40) Pokud jde o vymezení koridorů kapacitních silnic, týká se správního území Čížové záměr R4 (bod (107) APÚR, úsek Příbram – Nová Hospoda), ten ale lemuje jen západní okraj správního území, a záměr S13 (bod (122) APÚR, vymezení (Plzeň)–D5–Nepomuk–Bl...

	C.a.2. Přezkoumání souladu návrhu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění jejich 3. aktualizace
	(41) Pokud jde o obecně platné krajské priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle kap. a) ZÚR Jihočeského kraje, můžeme konstatovat, že návrh změny č. 3 ÚP Čížová plně a výslovně respektuje zejména tyto priority:
	a. při vymezování zastavitelných ploch vyloučit nekoncepční formy využívání volné krajiny, tzn. přednostně využívat proluky v zastavěném území a nevyužité a opuštěné areály, předcházet negativním vlivům suburbanizace – jak je uvedeno již výše, změna n...
	b. vytvářet podmínky pro zachování a tvorbu rozmanité, esteticky vyvážené a ekologicky stabilní krajiny; tzn. respektovat stanovené cílové charakteristiky krajiny a stanovené zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území pro jednotlivé ty...
	c. vytvářet podmínky pro ochranu území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami (např. povodně, záplavy, eroze půdy, selhání technologického systému), tzn. řešit opatření vedoucí k jejich zmírnění či eliminaci s cílem minimalizovat rozsah...
	(42) Z hlediska konkrétně vymezených záměrů, jde nyní pouze o letiště Krašovice (D22) a elektrifikaci železniční trati Písek – Beroun – Praha, je řešené území změny č. 3 ÚP Čížová mimo jejich plochy a koridory (viz obr. na následující straně odůvodněn...


	C.b. Přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
	(43) Návrh ÚP Čížová plně respektuje stanovené cíle a úkoly územního plánování dle § 18 a § 19 stavebního zákona, dle stanovených obecných priorit územního plánování pro ČR dle APÚR ČR 2008, ve znění jejich 1.,2.,3., a 5. aktualizace, 1dle priorit úze...
	(44) Pokud jde o požadavky na ochranu nezastavěného území, změna zde vymezuje pouze 3 poměrně malé plochy zastavitelné, a to coby adici plochy stávající smíšené obytné S-05 na jižním okraji sídla Nová Ves u Čížové (lokalita „A“ na předchozím obrázku),...

	C.c. Přezkoumání s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
	(45) Návrh změny č. 3 ÚP Čížová plně respektuje požadavky stavebního zákona i jeho prováděcích vyhlášek 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a 501/2006 Sb., o obecný...
	(46) Pokud jde o stanovení ploch s rozdílným způsobem využití, změna č. 3 respektuje požadavky §§ 4-19 vyhlášky 501/2006 Sb.

	C.d. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
	(47) Návrh změny č. 3 ÚP Čížová je zpracován přesně dle požadavků stavebního zákona a správního řádu, osnova textové části výroku je přesně a doslovně převzata z přílohy č. 7 vyhl. 500/2006, změna č. 3 respektuje požadavky §§ 4-19 vyhlášky 501/2006 Sb.
	(48) Návrh změny č. 2 ÚP Čížová respektuje požadavky
	(49) Návrh změny č. 3 ÚP Čížová je pořizován tzv. zkráceným postupem pořízení podle ust. §§ 55a-55c stavebního zákona, společné projednání nebylo vedeno, dotčené orgány uplatnily svá stanoviska až během veřejného projednání. Návrh změny č. 3 ÚP Čížová...
	(50) Návrh změny č. 2 ÚP Čížová nemusel býti prověřen po vypořádání námitek a připomínek stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu podle ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona, protože žádné námitky ani připomínky během veřejného řízení uplatněny neb...


	D. zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
	(51) Na základě schváleného obsahu změny č. 3 ÚP Čížová a vydaného stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje č.j. KUJCK 61935/2020 ze dne 16.4.2020 nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

	E. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
	(52) Na základě schváleného obsahu změny dle ust. § 55a stavebního zákona a vydaných stanovisek příslušných orgánů ochrany ŽP (obě stanoviska NATURA a SEA jsou součástí stanoviska č.j. KUJCK 61935/2020 ze dne 16.4.2020) nebylo požadováno zpracování vy...

	F. sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
	(53) Nebude uplatněn postup podle ustanovení § 50 odst. (5) stavebního zákona, možný významně negativní vliv na ŽP nebo vliv na EVL a PO soustavy NATURA byl vyloučen již v etapě návrhu obsahu změny dle ust. § 55a stavebního zákona stanoviskem Krajskéh...

	G. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
	(54) Obec Čížová má zpracovaný nový územní plán, který nabyl účinnosti dne 21.11.2015. Toto je jeho 3. změna. Ve srovnání s tímto ÚP přidává změna pouze:
	a. adici plochy smíšené obytné S-05, dostavba proluky mezi Čížovou a Novou Vsí, změnou č. 3 rozšířeno o jižní cíp pozemku p.č. 132 v k.ú. Nová Ves u Čížové, navazuje na zastavěné území, jak je uvedeno výše, jedná se v podstatě o proluku, bylo vloženo ...
	b. adice plochy smíšené obytné S-17, jedná se o plochu smíšenou obytnou vymezenou na jižním okraji sídla Krašovice, lokalita Krašovice JIH, změnou č. 3 dochází k přiřazení pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Krašovice u Čížové do této vymezené zastavitelné ploc...
	c. nová plocha smíšená obytné na severní okraji Nové Vsi u Čížové, plocha přímo navazuje na zastavěné území, je na III. třídě ochrany, tvoří jihovýchodní cíp p.p.č. 178/1 v k.ú. Nová Ves u Čížové, sevřeno mezi zastavěným území a lesem, opakovaně podáv...
	d. další zastavitelné plochy změna č. 3 nenavrhuje, mění jen prostorovou regulace pro plochy technické infrastruktury, navyšuje jejich maximální možnou výšku do hřebene stavby ze 7m na 9m, a dále vymezuje 3 nové plochy vodní vodohospodářské ve volné k...

	H. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
	(55) Všechny lokality měněného území změny č. 3 jsou uvnitř správního území Čížové, rybníky na jižním okraji na hranici správního území s obcí Drhovle, pro rybník v lokalitě „F“ je souběžně zpracovávána a pořizována změna č. 1 územního plánu Drhovle, ...

	I. vyhodnocení splnění požadavků obsahu změny
	(56) Vzhledem k jednoznačnosti zadání a jednoduchosti změny byly všechny požadavky schváleného obsahu změny č. 3 územního plánu Čížová naplněny.

	J. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení
	(57) V rámci řešení návrhu změny č. 3 ÚP Čížová nebyly identifikovány záležitosti nadmístního významu, které by měly být nově vymezovány v aktualizovaných ZÚR Jihočeského kraje.

	K. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
	K.a. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v...
	(58) Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky (dále též jen "BPEJ"). Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské p...
	(59) Tabulka Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF:
	(60) Celkový zábor ZPF činí 1,66 ha. Jde o velmi nízké číslo, které reaguje na požadavek na doplnění 3 plochy pro smíšené bydlení o výměře 0,8629 ha a 3 nových rybníků ve volné krajině o výměře 0,7977 ha.
	(61) Zábory PUPFL – nejsou navrženy.
	(62) Klimatický region v řešeném území:
	(63) Třídy ochrany zemědělské půdy (možné rozpětí I. – V.; příloha metodického pokynu ze dne 12. 6. 1996 č. j. OOLP/1067/96):

	K.b. Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení
	(64) Dle předaných ÚAP obcí ORP Písek nebyly v měněné části územního plánu uskutečňovány investice do půdy, a to jak do plošného odvodnění pozemků, tak do liniových melioračních staveb.

	K.c. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení
	(65) Dle předaných ÚAP obcí ORP Písek nebyly v dotčených lokalitách návrhem v rozsahu nově navržených zastavitelných ploch v rámci změny č. 3 detekovány areály a objekty staveb zemědělské prvovýroby a zemědělské usedlosti. Lze tedy vyloučit jejich pře...
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