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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
druh dokumentace: územní plán – změna č. 4 

etapa:  veřejné řízení zkráceným postupem dle ust. § 55b SZ 

pořizovatel: Obecní úřad Čížová 

sídlo: Čížová 75, 39831 Čížová 

zodpovědná osoba pořizovatele: Ing. Tomáš Korejs, starosta obce 

oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Radek Boček 

    

zpracovatel:  Ing. arch. Radek Boček a kolektiv  

sídlo: Na Rozmezí 209, 397 01 Písek 

odůvodnění: Ing. arch. Radek Boček (části zpracovávané projektantem) 

 Ing. arch. Radek Boček (části zpracovávané pořizovatelem) 

 

OBSAH DOKUMENTACE 
textová část dokumentace: 
- Textová část – VÝROKOVÁ ČÁST změny č. 4 územního plánu Čížová 
- Textová část – ODŮVODNĚNÍ změny č. 4 územního plánu Čížová 

grafická část dokumentace: 

Výroková část změny č. 4:  
- výkres základního členění území 1 : 5 000, 
- hlavní výkres 1 : 5 000, 
- výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 1 : 5 000. 

Odůvodnění změny č. 4 územního plánu: 
- koordinační výkres v měřítku 1: 5 000, 
- výkres širších vztahů v měřítku 1: 25 000, 
- výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1: 5 000. 
 
 

PŘEDMĚTEM ZMĚNY JSOU TYTO ZÁMĚRY: 
A | Rozšíření plochy smíšené obytné s kódem S-05 na jižním okraji Nové Vsi u Čížové 
B | Převedení územní rezervy vodovodu Zlivice Borečnice do návrhu 
C | Revitalizace brownfieldu lokality Hikor a navýšení výšky zástavby na 3NP s podkrovím 
D | Úpravy trasy páteřního výtlačného vodovodu Vo-13 na Sv. Jakub z čerpací stanice Zlivice 
E | Rozšíření plochy smíšené obytné s kódem S-17 na jižním okraji Krašovice u Čížové  
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A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 
(1) Změnou č. 4 se nemění vymezení zastavěné území.    

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT 

B.a. Koncepce rozvoje území obce 
 
(2) Se nemění. 

B.b. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce 
(3) Beze změny. 
(4) Beze změny. 
(5) Beze změny. 
(6) Beze změny. 
(7) Beze změny. 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

C.a. Urbanistická koncepce 
(8) Do bodu (8), do druhé odrážky, se doplňuje dovětek v tomto znění: „pro lokalitu „S-39“ platí výjimka, 3NP s 

možností podkroví.“.  

C.b. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby  
(9) Změna č. 4 nově vymezují nebo korigují tyto dále uvedené zastavitelné plochy:  

- 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, změnou č. 4 rozšířeno o střední část p.č. 132 
v k.ú. Nová Ves u Čížové 

S-17 Plocha smíšená obytná vymezená na jižním okraji sídla Krašovice, lokalita Krašovice JIH, změnou 
č. 3 adice zařazením pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Krašovice u Čížové, změnou č. 4 adice zařazením 
pozemku p.č. 411/1 a 411/5 v k.ú. Krašovice u Čížové, v navazujících řízeních je nutné stavebníky 
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předložit doklady dle novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů 

C.c. Vymezení systému sídelní zeleně  
(10) Beze změny. 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ 

D.a. Dopravní infrastruktura  
(11) Beze změny. 

D.b. Technická infrastruktura 

D.b.1. Vodohospodářská infrastruktura 

(12) Beze změny. 

(13) Beze změny. 

(14) Změna č. 4 upravuje trasu záměru „Vo-13“ a vymezuje nový záměr „Vo-15“ takto: 

Kód Popis plochy 
Vo-13 Výtlačný páteřní řad na Sv. Jakub z čerpací stanice Zlivice, trasa upravena změnou č. 4 tak, aby 

nezasahovala do již realizovaného tělesa místní komunikace 
Vo-14 Nový vodojem Sv. Jakub, poloha upravena změnou č. 4, posun na p.p.č. 77/3 v k.ú. Nová Ves u 

Čížové  
Vo-15 Vodovod Zlivice – Borečnice, vedeno podél stávající silnice mezi oběma sídly  

(15) Beze změny. 

(15a) Beze změny. 

D.b.2. Energetika 

(16) Beze změny. 

D.b.3. Koncepce odpadové hospodářství 

(17) Beze změny. 

D.b.4. Telekomunikace 

(18) Beze změny. 
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E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, 
OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

E.a. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití  

(19) Beze změny. 

(20) Beze změny. 

E.b. Územní systém ekologické stability  
(21) Beze změny. 

(22) Beze změny. 

E.c. Prostupnost krajiny 
(23) Beze zněny. 

E.d. Rekreace 
(24) Beze změny. 

E.e. Protierozní opatření a ochrana před povodněmi 
(25) Beze změny. 

E.f. Dobývání ložisek nerostných surovin  
(26) Beze změny. 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO 
UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 
§ 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ 
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PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE 
ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ 
VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH 
VYUŽITÍ) 

(27) Beze změny. 

G. 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 

(28) Nově se doplňuje řádek „Vo-15“ a upravuje řádek „Vo-13“ tabulky takto: 

Kód Popis veřejně prospěšné stavby 
Vo-13 Výtlačný páteřní řad na Sv. Jakub z čerpací stanice Zlivice 
Vo-14 Nový vodojem Sv. Jakub  
Vo-15 Vodovod Zlivice – Borečnice 

H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S 
UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, 
PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ 
DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

(29) Beze změny. 

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

(30) Kompenzační opatření nejsou změnou č. 2 navrhována. 
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J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

(31) Změnou č. 4 se vypouští poslední řádek tabulky „Územní rezerva pro budoucí vybudování vodovodu Zlivice – 
Borečnice, délka 2403m, vedeno podél stávající silnice mezi oběma sídly po její severní straně, uvažovaný 
průměr DN100, potřebné pro zásobování lokalit S-22, S-23 po jejich zastavění, viz stanovení etapizace“.  

(32) Beze změny. 

K. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

(33) Beze změny.  

L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO A VLOŽENÍ DAT O 
TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

(34) Beze změny. 

M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ 
REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA 
SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U 
REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO 
JEHO VYDÁNÍ 

(35) Beze změny. 

N. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
(36) Beze změny. 

O. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, 
PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

(37) Beze změny. 



 

Ing. arch. Radek Boček a kol.  Strana | 9 

 

 

 

P. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K 
NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

(38) Počet listů textové části územního plánu (A4): 

- počet listů textové části územního plánu: 9 stran, 
- počet listů textové části odůvodnění: 20 stran. 

(39) Grafická část dokumentace obsahuje: 

Výroková část: 
- č. 1 výkres základního členění území 1 : 5 000, 
- č. 2 hlavní výkres 1 : 5 000, 

Odůvodnění: 
- č. 4 koordinační výkres v měřítku 1 : 5 000, 
- č. 4 výkres širších vztahů v měřítku 1 : 25 000, 
- č. 5 výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1 : 5 000. 
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