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TEXTOVÁ ÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) vymezení zastav ného území
Zastav né území je vymezeno sou asn platnou územn plánovací dokumentací (Uzemní plán obce Kájov). Zm nou .1
ÚPO Kájov se nem ní.

b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
Základní koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot z stává zachována podle schváleného ÚPO.
V p ípad zamýšlené stavební nebo jiné obdobné innosti je nezbytné postupovat v souladu se zákonem o státní
památkové pé i v platném zn ní.

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A KULTURNÍCH
HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
Veškeré plochy ešené Zm nou . 1 ÚPO Kájov jsou navrženy v návaznosti na zastav né území. Nová výstavba pro
bydlení bude mít charakter individuálního trvalého bydlení i pokud bude využívána k rekrea ním ú el m. P itom je
nutno respektovat okolní prost edí a m ítko stávající zástavby. P írodní hodnoty z stávají zachovány.
EHLED LOKALIT EŠENÝCH ZM NOU . 1 ÚPO KÁJOV
Po adové
íslo

B-1
R-3
SV-4
B-5a
B-5b
B-6
B-7a
VP-7b
SV-7c
B-7d
TI-7e
TI-7g
B-8
B-9
SO-10
B-11a
VP-11b
DI-11c
B-12
B-13
B-14
B-15
B-16
B-17

Charakteristika jednotlivých lokalit

Návrh plochy bydlení, k.ú. K enov, k.ú. Kladné
Návrh plochy rekreace, k. ú. K enov (plocha p estavby - ást)
Návrh plochy smíšené výrobní, k.ú. Kladné
Návrh plochy bydlení, k.ú. Novosedly
Návrh plochy bydlení, k.ú. Novosedly
Návrh plochy bydlení, k.ú. Kladné
Návrh plochy bydlení, k.ú. K enov
Návrh plochy ve ejného prostranství, k.ú. K enov.
Návrh plochy smíšené výrobní, k.ú. K enov.
Návrh plochy bydlení, k.ú. K enov
Návrh plochy technické infrastruktury, k.ú. K enov
Návrh plochy technické infrastruktury, k.ú. K enov
Návrh plochy bydlení, k.ú. Novosedly
Návrh plochy bydlení, k.ú. Novosedly
Návrh plochy smíšené obytné, k.ú. Novosedly (plocha p estavby)
Návrh plochy bydlení, k.ú. Kladné
Návrh plochy ve ejných prostranství, k.ú. Kladné
Návrh plochy dopravní infrastruktury, k.ú. Kladné
Návrh plochy bydlení, k.ú. Kladné.
Návrh plochy bydlení + ve ejného prostranství, k.ú. Novosedly.
Návrh plochy bydlení, k.ú. Novosedly.
Návrh plochy bydlení, k.ú. Novosedly.
Návrh plochy bydlení, k.ú. K enov (plocha p estavby)
Návrh plochy bydlení, k.ú. K enov
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c) urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch,
ploch p estavby a systému sídelní zelen
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Nezm

na oproti schválenému ÚPO Kájov.

Lokality ešené Zm nou . 1 ÚPO Kájov p edpokládají p edevším rozvoj bydlení, bydlení s podnikáním, ob anskou
vybavenost, technickou infrastrukturu a rekreaci.

ZASTAVITELNÉ PLOCHY A PLOCHY P ESTAVBY
OZNA .
PLOCHY

B-1

R-3

SV-4

B-5a

B-5b

B-6

B-7a

VP-7b

SV-7c

B-7d
TI-7e

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
Plocha bydlení - v západní ásti sídla Nový K enov, navazující na sou asn zastav né území; k.ú.
enov, k.ú. Kladné.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – ešit st et s ochranným pásmem RSS, lokalita se nachází v OP VÚ Boletice.
Plocha rekreace - i východním okraji katastrálního území K enov, jedná se o plochu p estavby.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení, výhradní ložisko nerostných surovin
(K enov-Lazec), dobývací prostor K enov 60265, poddolované území, území s archeologickými nálezy,
CHKO Blanský les, Evropsky významnou lokalitu Blanský les, OP RSS.
Plocha smíšená výrobní - jižn od sídla Kladenské Rovné, k.ú. Kladenské Rovné.
Obsluha území – bude ešen sjezd ze stávající silnice I/39 t ídy.
Limity využití území – ešit st et s ochranným pásmem el. vedení, OP silnice, plocha se nachází v OP
VÚ Boletice.
Plocha bydlení - východn od sídla Novosedly, k.ú. Novosedly.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – ešit st et se vzdáleností 50m od okraje lesa.
Plocha bydlení - východn od sídla Novosedly, k.ú. Novosedly.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – ešit st et se vzdáleností 50m od okraje lesa.
Plocha bydlení - severovýchodn navazující na zastav né území sídla Kladné; k.ú. Kladné.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území - ešit st et s ochranným pásmem el. vedení, s územím s archeologickými nálezy.
Plocha bydlení - západn od sídla K enov, k.ú. K enov. Plocha bude ešena územní studií.
Obsluha území - ze stávající komunikace.
Limity využití území - ešit st et se vzdáleností 50m od okraje lesa, ochranným pásmem el. vedení
(návrh dle schváleného ÚPO), OP VÚ Boletice, OP RSS.
U lokality je nutné prokázat spln ní hygienických limit a zajišt ní ochrany p ed hlukem z p ilehlé
komunikace II. t ídy.
Plocha ve ejných prostranství - západn od sídla K enov, k.ú. K enov.
Obsluha území - ze stávající komunikace.
Limity využití území - ešit st et s ochranným pásmem silnice, hranicí CHKO Blanský les, OP VÚ
Boletice, hranicí záplavy aktivní a Q100, ochranným pásmem el. vedení, OP RSS.
Plocha smíšená výrobní - západn od sídla K enov, k.ú. K enov.
Obsluha území - ze stávající komunikace.
Limity využití území - ešit st et s ochranným pásmem silnice, CHKO Blanský les, OP VÚ Boletice, OP
RSS.
Plocha bydlení - západn od sídla K enov, k.ú. K enov.
Obsluha území - ze stávající komunikace.
Limity využití území - ešit st et se vzdáleností 50m od okraje lesa, OP RSS, OP VÚ Boletice.
Plocha technické infrastruktury - západn od sídla K enov, k.ú. K enov.
Obsluha území - ze stávající komunikace.
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Limity využití území - ešit st et se vzdáleností 50m od okraje lesa, OP VÚ Boletice, OP RSS.

TI-7g

B-8

B-9
SO-10

B-11a

VP-11b

DI-11c

B-12

B-13

B-14

B-15

B-16

B-17

Plocha technické infrastruktury - západn od sídla K enov, k.ú. K enov.
Obsluha území - ze stávající komunikace.
Limity využití území - ešit st et s OP VÚ Boletice, OP RSS, OP el. vedení (návrh dle schv. ÚPO).
Plocha bydlení - v centrální ásti sídla Mezipoto í, k.ú. Novosedly.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – ešit st et s ochranným pásmem el. vedení, OP silnice, archeologickou lokalitou.
Plocha bydlení - východn od sídla Mezipoto í, k.ú. Novosedly.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat hranici 50m od kraje lesa.
Plocha smíšená obytná - severovýchodn od sídla Mezipoto í, k.ú. Novosedly.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Plocha bydlení - ležící na rozhraní katastrálních území Kladné a K enov u Kájova v k.ú. Kladné. Plocha
bude ešena územní studií.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – ešit st et s ochranným pásmem VÚ Boletice, OP RSS.
Plocha ve ejných prostranství – v návaznosti na plochu B-11a v západní ásti sídla Nový K enov, k.ú.
Kladné. Plocha bude ešena územní studií.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – ešit st et s ochranným pásmem el. vedení, s ochranným pásmem VÚ Boletice,
ochranným pásmem vodního zdroje, OP RSS.
Plocha dopravní infrastruktury – na severozápadním okraji katastrálního území Kladné. Plocha bude
ešena územní studií.
Limity využití území – ešit st et s ochranným pásmem vodního zdroje.
Plocha bydlení - navazující na zastav né území sídla P elštice, k.ú. Kladné.
Obsluha území – z nov vybudované místní komunikace.
Limity využití území – OP VÚ Boletice, území s archeologickými nálezy, OP RSS.
Plocha bydlení + ve ejného prostranství – severní okraj katastrálního území Novosedly, k.ú.
Novosedly. Plocha bude ešena územní studií.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
nachází v OP VÚ
Limity využití území – respektovat hranici 50m od okraje lesa, lokalita se áste
Boletice.
Plocha bydlení - východn od sídla Mezipoto í, k.ú. Novosedly.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – ešit st et se vzdáleností 50m od okraje lesa.
Plocha bydlení - východn navazující na zastav né území sídla Novosedly, k.ú. Novosedly.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – ešit st et s územím s archeologickými nálezy.
Plocha bydlení - v zastav né ásti sídla K enov, k.ú. K enov, jedná se z ásti o plochu p estavby –
estavba zem lského objektu ( ást p. .18/1 a p. .18/2) a z ásti o nový návrh – zm na kultury,
z pastviny na zahradu (p. .248).
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – ešit st et s územím s archeologickými nálezy, lokalita leží v CHKO Blanský les,
OP VÚ Boletice, Evropsky významné lokalit Blanský les, OP RSS.
Plocha bydlení - v jižní ásti katastrálního území K enov u Kájova, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat OP VÚ Boletice.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Systém sídelní zelen v obci bude rozší en o návrh ve ejných prostranství dle ozna ení VP-7b, VP-11b a n kolika
dalších ploch, které jsou sou ástí ploch bydlení B-13.
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d) koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení
etn podmínek pro jejich umís ování
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Zm na . 1 ÚPO Kájov navrhuje pouze jednu plochu dopravní infrastruktury (DI-11c), ve které bude provedeno
dopravní napojení plochy bydlení B-11a. P ístup k dalším navrženým plochám bude zajišt n napojením ze stávajících
místních komunikací. Navržená plocha SV-4 bude napojena na silnici I/39 dle platných norem a odsouhlaseno SD. V
návrhových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými normami
dle d vodu vzniku komunikace. Tyto komunikace nejsou zakresleny.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zm nou .1 ÚPO Kájov nedojde ke zm

v koncepci zásobování pitnou vodou.

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Zm nou .1 ÚPO Kájov nedojde ke zm

v koncepci odkanalizování.

Zm na .1 ÚPO Kájov vymezuje plochu technické infrastruktury – pro istírnu odpadních vod (TI-7g).

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Zm nou .1 ÚPO Kájov nedojde ke zm

koncepce zásobování elektrickou energií.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V obci Kájov je provedena plynofikace. Nové plynovodní ady budou budovány v rámci nové zástavby a k doposud
nenapojeným objekt m a budou ukládány do komunikací nebo podél nich, nebo v plochách ve ejných prostranství.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj energie (vyjma v trných elektráren). Budou respektovány
požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby
pro dané území byly vytvo eny podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní ovzduší. Je možno doporu it pro
provozovatele n které dostupné systémy, které spl ují ekologické limity. Plynofikací je dán p edpoklad k vyt ování
spalování pevných paliv. Postupná náhrada tepelných zdroj p inese výrazné zlepšení istoty ovzduší.
V území bude využíváno centrálních zdroj tepla, pop ípad alternativních zdroj energie formou využití biomasy,
tepelných erpadel, solárních kolektor .

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Koncepce ob anského vybavení z stává zachována, nov je navržena lokalita OV-7c. V rámci výstavby soukromých
obytných objekt je podporována možnost z izování prostor pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Koncepce ve ejných prostranství v obci z stane zachována.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou .1 ÚPO Kájov nedojde ke zm

koncepce odpadového hospodá ství.
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CIVILNÍ OCHRANA
ešení požadavk civilní ochrany se Zm nou .1 ÚPO Kájov nem ní – z stává v platnosti ešení dle schváleného ÚPO.

e) koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení
podmínek pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed
povodn mi, rekreace, dobývání nerost a podobn
NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES
Zm nou .1 ÚPO Kájov nedojde ke zm
hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD.
V souvislosti s návrhem Zm ny .1 ÚPO Kájov se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické stability
krajiny.

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI

Záplavové území
ešeným územím protéká vodní tok Chvalšinský potok, do jehož vyhlášeného záplavového území zasahuje lokalita
VP-7b. Uvnit záplavového území je možné pouze rozši ování ploch, které budou zabra ovat p edevším vodní erozi,
vhodná krajinná revitaliza ní a protipovod ová opat ení (nap . plochy s travním porostem, zalesn né plochy, budování
protierozních a vsakovacích nádrží, výstavba a údržba suchých poldr , apod.).

Protipovod ové opat ení
Stávající vodote , vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh
pozemk v ší ce 6m od b ehové hrany. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok a
rybník . Nenavrhují se žádná opat ení, sm ující k urychlení povrchového odtoku nebo jeho zvýšení ani žádná
protipovod ová opat ení.

Protierozní opat ení
V návrhu Zm ny .1 ÚPO Kájov není uvažováno s plošnými protierozními opat eními.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
i východním okraji k.ú. K enov u Kájova je vymezena p estavbová plocha pro rekreaci R–3.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Návrh Zm ny .1 ÚPO Kájov nevymezuje nové plochy pro t žbu nerost .
V ešeném území (lokalita R-3) se vyskytuje poddolované území po t žb nerud . 1733 s názvem „K enov u Kájova –
Lazec“, chrán né ložiskové území, dobývací prostor „K enov“ . 60265, registrovaný prognózní zdroj „Lazec“ a
výhradní ložisko krystalického grafitu „K enov – Lazec“.

OBRANA A BEZPE NOST STÁTU
ešené území zasahuje do ochranného pásma Vojenského újezdu Boletice.

f)

stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití, s ur ením p evažujícího využití, p ípustného,
nep ípustného, pop . podmín ného využití, využití t chto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních
podmínek ochrany krajinného rázu

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
Z grafické ásti je patrné len ní ešeného území do ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy jsou
rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem up es ujícím zp sob využití.
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Definice použitých pojm
Obecn
Regulativy u stávajících ploch (stabilizovaných) se vztahují pouze na zm ny sou asného stavu (p ístavby, nástavby a
dostavby). Je tedy p ípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s regulativy umož ující zm ny
sou asného stavu. (Nap íklad sou asná zastav nost budovami m že být již v sou asnosti vyšší, než umož uje plošný
regulativ pro možnost p ístavby).
Pro p ípad, že by území bylo ešené regula ním plánem, lze považovat tyto regulativy jako doporu ené zadání a
mohou být v pr hu zpracování RP upraveny. Do doby zpracování RP jsou regulativy ÚP závazné.
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
zastav ností budovami se rozumí zastav ná plocha samotné budovy navrženého zp sobu funk ního využití bez
teras, p ístupových cest a zpevn ných ploch, bazén a samostatn stojících p íst ešk ;
Zastav nost celková
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám
celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami a v etn teras a p ístupových cest a všech
zpevn ných ploch a bazén a všech samostatn stojících p íst ešk ;
plocha lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je nezbytné
sejmout p vodní ornici;
pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta;
Výškové regulativy
Výška budovy
výškou podlaží se rozumí b žná výška 3 – 3,5 m;
obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst obvodové st ny na vn jším líci
výšky 0 - 1 m;
Výška budovy do h ebene v metrech
výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy s p vodním terénem
(nikoliv s terénem upraveným násypem) ke h ebeni;
Prostorové regulativy
St echa - typ
regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny, výjimku mohou tvo it pouze malé ásti
dorysné plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk pro venkovní posezení,
samostatné garáže, k lny, viký e atd...
nep ipouští se neklasické pojetí sedlových st ech
(násobné nebo pilové uspo ádání, soustava sedlových st ech vedle sebe …);
u valbových st ech musí zbývat h eben v délce alespo 4m;
St echa - sklon
regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny; výjimku mohou tvo it pouze malé ásti
dorysné plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk pro venkovní posezení,
samostatné garáže, k lny, viký e atd...
dorys budovy
dorysem budovy se rozumí p evládající p dorysný tvar bez zapo ítání drobných výb žk ;
Podkroví
obytná ást využívající prostor tvo ený nadezdívkou a šikmou st echou.
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Kód plochy

Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)
- návrh

B-1, B-5a, B-5b, B-6, B-7a,
B-7d, B-8, B-9, B-11a,
B-12, B-13, B-14, B-15,
B-16, B-17

ípustné využití
Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových dom , rodinných dom , pozemky související dopravní a technické
infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. V plochách pro bydlení jsou zahrnuty pozemky souvisejícího
ob anského vybavení s výjimkou pozemk pro budovy obchodního prodeje o vým e v tší než 500m2. Sou ástí ploch
bydlení jsou pozemky dalších staveb a za ízení, které nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše,
jsou slu itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel m v takto vymezené ploše.
Podmín né využití
Na plochách bydlení, které jsou soust ed ny podél silnice I.a II. a III. t ídy, jsou zatíženy hlukem. Podmínkou pro
výstavbu je prokázat eliminaci hlukové zát že.
Lokalita B-7a B-15 je p ípustná za podmínky prokázání spln ní hygienických limit na ízení vlády .148/2006 Sb., o
ochran p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.
U lokalit, které se nacházejí ve vzdálenosti 50m od okraje lesa (B-5a, B-5b, B-7a, B-7d, B-9, B-13, B-14) budou
hlavní i vedlejší stavby umís ovány v minimální vzdálenosti 30m od kraje lesa, vyjma oplocení, které lze umístit v min.
vzdálenosti 10m od kraje lesa.
U lokality B-16 budou stavby pro bydlení umíst ny pouze na ploše p estavby, plocha návrhová bude využita jako
zahrada bez možnosti umíst ní staveb pro bydlení – ust. §44 odst.1 a §12 odst.2 zák.114/1992 Sb.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí,
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních
služeb a autobazary. Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty,
stavební bu ky apod.).
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami

maximáln 25%

Zastav nost celková

maximáln 35%

Velikost stavebních parcel

minimáln 800 m2

Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech

1 nadzemní podlaží
+ podkroví
maximáln 9,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ

St echa - sklon

sedlová, polovalbová, valbová (za
podmínky h ebene delšího než
4m)
250 - 450
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Kód plochy

Plochy rekreace (§ 5 vyhl.501/2006 sb.)
– návrh

R-3

ípustné využití
Plochy rekreace zahrnují zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a za ízení, které
souvisejí a jsou slu itelné s rekreací, nap íklad ve ejných prostranství, ob anského vybavení, ve ejných tábo iš ,
írodních koupališ , rekrea ních luk a dalších pozemk související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují
kvalitu prost edí ve vymezené ploše a jsou slu itelné s rekrea ními aktivitami.
Podmín né využití
Hlavní i vedlejší stavby budou umís ovány v minimální vzdálenosti 30m od kraje lesa, vyjma oplocení, které lze umístit
v min. vzdálenosti 10m od kraje lesa.
V chrán ném ložiskovém území lze z izovat stavby a za ízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska pouze
na základ závazného stanoviska p íslušného dot eného orgánu. Rozhodnutí o umíst ní staveb a za ízení v chrán ném
ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, m že vydat p íslušný orgán pouze na základ závazného stanoviska
orgánu kraje v p enesené p sobnosti, vydaného po projednání s obvodním bá ským ú adem, který navrhne podmínky
pro umíst ní, pop ípad provedení stavby nebo za ízení. St et s územím pro dobývání nerost a navrženou plochou
rekreace R-3 je nutné ešit v navazujících ízeních.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Druh regulativ

Regulativ pro výstavbu

Plošné regulativy
Zastav nost budovami

maximáln 25%

Zastav nost celková

maximáln 35%

Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech

2 nadzemní podlaží
+ podkroví
maximáln 11,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ

St echa - sklon

sedlová, polovalbová, valbová (za
podmínky h ebene delšího než
4m)
250 - 450

Kód plochy

Plochy ve ejných prostranství (§ 7 vyhl.501/2006 sb.)
- návrh

VP-7b, VP-11b

ípustné využití
Plochy ve ejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druh ve ejných prostranství a
další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ob anského vybavení, slu itelné s ú elem ve ejných
prostranství.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
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Kód plochy

Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhl.501/2006 sb.)
- návrh

SO-10

ípustné využití
Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, p ípadn staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky
ob anského vybavení a ve ejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch
smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a za ízení, které svým provozováním a technickým za ízením
nenarušují užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prost edí souvisejícího území, nap . nerušící
výroba a služby, zem lství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zát ž v území.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a
garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a
autobazary. Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební
bu ky apod.). Odstavení karavan , maringotek a obytných p ív
k využívání pro volnou rekreaci, ubytování a
podobné ú ely.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel

maximáln 25%
maximáln 35%
minimáln 800 m2

Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech

1 nadzemní podlaží
+ podkroví
maximáln 9,5m

Prostorové regulativy
St echa - typ

St echa - sklon

sedlová, polovalbová,
valbová (za podmínky h ebene
delšího než 4m)
25° - 45°

Kód plochy

Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhl.501/2006 sb.)
– návrh

DI -11c

ípustné využití
Plochy zahrnující pozemky místních komunikací, v etn pozemk , na kterých jsou umíst ny sou ásti komunikace,
nap íklad náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a doprovodné a izola ní zelen , a dále pozemky staveb dopravních za ízení
a dopravního vybavení, nap íklad odstavné a parkovací plochy. Cyklistická a p ší komunikace v etn chodník a
zelených pás v navržené výstavb . Plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro
vodovody, kanalizaci, elekt inu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, apod.) bezprost edn související s danou funkcí
technické infrastruktury a obsluhy území.
Na plochách dopravní infrastruktury (plochy pro stezky se zpevn ným povrchem) lze umis ovat drobné architektonické
za ízení (nap .: lavi ky, p íst ešky, informa ní tabule), technická za ízení zabezpe ující provoz (nap . osv tlení), dále
je možné umis ovat plochy ve ejného prostranství (nap .: plošnou nebo liniovou zele ), pozemky související dopravní
infrastruktury (zejména p ší, b žecké a cykloturistické trasy) a technické infrastruktury.
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Kód plochy

Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhl.501/2006 sb.)
– návrh

TI-7e, TI-7g

ípustné využití
Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozn související za ízení technického
vybavení, nap íklad vodovod , vodojem , kanalizace, istíren odpadních vod, staveb a za ízení pro nakládání s odpady,
trafostanic, energetických vedení, komunika ních vedení ve ejné komunika ní sít , elektronických komunika ních
za ízení ve ejné komunika ní sít , protipovod ová opat ení. Sou ástí t chto ploch jsou pozemky související dopravní
infrastruktury.
Podmín né využití
U lokalit, které se nacházejí ve vzdálenosti 50m od okraje lesa (TI-7e) budou hlavní i vedlejší stavby umís ovány
v minimální vzdálenosti 30m od kraje lesa, vyjma oplocení, které lze umístit v min. vzdálenosti 10m od kraje lesa.
Nep ípustné využití
Jsou veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nep ípustné je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele. V pásmu
negativního vlivu na okolní prost edí nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu
(školských a d tských za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a
rekrea ním ú el m atd).

Kód plochy

Plochy smíšené výrobní (§ 12 vyhl.501/2006 sb.)
– návrh

SV -4, SV -7c

ípustné využití
Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a za ízení pro výrobu a skladování, skladové areály, pozemky
zem lských staveb, plochy t žby, fotovoltaické elektrárny, erpací stanice, plochy dopravní a technické infrastruktury
a pozemky související ve ejné infrastruktury. Bydlení je p ípustné ve výjime ných a zvláš od vodn ných p ípadech.
Dále je možné p ipustit plochy ob anského vybavení, zejména obchodní prodej, t lovýchovu a sport, ubytování,
stravování, služby, v du a výzkum, láze ství, ve ejná prostranství, sociální služby, kulturu, ve ejnou správu a ochranu
obyvatelstva.
Podmín né využití
Výroba a skladování nebude svým negativním vlivem zat žovat p ípustné plochy ob anského vybavení.
Napojení navržené lokality SV-4 na silnici I/39 bude provedeno v souladu s platnými normami a odsouhlaseno SD.
Nep ípustné využití
Veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). V pásmu
negativního vlivu na okolní prost edí nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami

maximáln 55%

Zastav nost celková

maximáln 75%

Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech

max.2 nadzemní podlaží
maximáln 17 m
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PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY
Navrhované funk ní využití ploch dot ených p edpokládanou zvýšenou hygienickou zát ží nap . hlukem, prachem,
že být realizováno teprve po provedení takových opat ení, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou
hygienickou zát ž a všechny zjišt né negativní vlivy nebo tuto hygienickou zát ž vylou í.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍCH VLIV VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Navržená maximální hranice negativních vliv plochy výroby a skladování je hranice, kterou nesmí v budoucnu
vyhlašované ochranné pásmo p ekro it. Je vymezena po hranici pozemku vymezeného pro toto funk ní využití.
ípadná hranice negativních vliv z ploch smíšených obytných bude vedena max. po hranici pozemku vymezeného pro
toto funk ní využití.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, OB ANSKÉHO
VYBAVENÍ, BYDLENÍ
Hranice negativních vliv z provozu u ploch technické infrastruktury, u ploch ob anského vybavení i ploch bydlení
bude na hranici této plochy rozdílného využití (p ípadn na hranici vlastního pozemku).
PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk v ší ce 10m od b ehové hrany.Hlavní i vedlejší stavby budou
umis ovány v minimální vzdálenosti 10m od okraje vodního toku s výjimkou vodních d l.
UMIS OVÁNÍ STAVEB VE VDÁLENOSTI 50M OD OKRAJE LESA
Hlavní i vedlejší stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 30m od kraje lesa (oplocení lze umístit
v min. vzdálenosti 10m od kraje lesa).

g) vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných
opat ení, staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a
stavbám vyvlastnit
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY

Zm nou .1 ÚPO Kájov nejsou navrhovány ve ejn prosp šné stavby.
VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ

Zm nou .1 ÚPO Kájov nejsou navrhována ve ejn prosp šná opat ení.
STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI

Zm nou .1 ÚPO Kájov nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro
asanaci.

h) vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn
prosp šných opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo
Další VPS a VPO, pro které lze uplatnit p edkupní právo nejsou Zm nou .1 ÚPO Kájov navrhovány.
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i)

vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich
využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále
stanovení lh ty pro po ízení územní studie, její schválení
po izovatelem a vložení dat o této studii do evidence územn
plánovací innosti

Návrh Zm ny .1 ÚPO Kájov vymezuje plochy dle ozna ení B-7a, VP-7b, TI-7g, B-11a, VP-11b, DI-11c a B-13 u
kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní studií. Lokality budou prov eny územní studií v rozsahu dle
zákresu v Hlavním výkresu a Výkresu základního len ní území.

j)

stanovení po adí zm n v území (etapizace)

Zm na .1 ÚPO Kájov ned lí návrh do jednotlivých etap.

k) údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres
ipojené grafické ásti
1. Dokumentace územního plánu obsahuje v originálním vyhotovení 14 list A4 textové ásti.
2. Grafická ást územního plánu obsahuje celkem 2 výkresy:
Výkres základního len ní území 1 : 2000
Hlavní výkres 1 : 2000

k n mu
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TEXTOVÁ ÁST OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) postup p i po ízení zm ny územního plánu
ešené území zm ny .1 ÚPO Kájov je vymezeno v grafické ásti této územn plánovací dokumentace. Návrh zm ny
.1 je výsledkem procesu projednávání s Krajským ú adem – Jiho eský kraj, dot enými orgány státní správy, obcí, pro
kterou se tato zm na po izovala, sousedními obcemi, ve ejností, správci sítí a ostatními p íslušnými orgány a
organizacemi, kterých se ešení zm ny .1 ÚPO dotýká.
O po ízení zm ny .1 ÚPO Kájov rozhodlo zastupitelstvo obce Kájov usnesením . III/07/26 ze dne 2.4.2007. Zm na je
po izována na základ požadavku obce a jednotlivých vlastník pozemk a staveb.
Na základ územn analytických podklad a grafické p ílohy k zadání vypracované projektantem, byly po izovatelem
v návrhu zadání stanoveny v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona hlavní cíle a požadavky pro vypracování
zm ny .1 ÚPO. Oznámení o vystavení návrhu zadání bylo u in no ve ejnou vyhláškou ze dne 12.5. 2009 a oznámeno
dot eným orgán m, krajskému ú adu a sousedním obcím dne 13.5.2009. Toto zadání bylo schváleno zastupitelstvem
obce Kájov usnesením . III/26/10 ze dne 7.7.2010.
Spole né jednání o návrhu zm ny .1 ÚPO Kájov, zpracovaného podle stavebního zákona a vyhlášky .500/2006 Sb., o
územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti (dále
jen „vyhláška.500/2006 Sb.“), prob hlo dne 9.9.2010. V rámci spole ného jednání bylo uplatn no 9 souhlasných
stanovisek a vyjád ení, 4 stanoviska a vyjád ení s podmínkou (podmínky byly zapracovány do ešení) a 2 nesouhlasná
stanoviska s ešením n kterých lokalit, tyto byly z návrhu ešení vy azeny (lokality VS-7f, B-11a, VP-11b a B-18).
KÚ Jiho eského kraje eské Bud jovice, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního ádu a investic,
na základ po izovatelem p edloženého návrhu Zm ny . 1 ÚPO Kájov a zprávy o jeho projednání, vydal po posouzení
dle § 51 zákona .183/2006 Sb., své stanovisko dne 11.2.2011 .j.: KUJCK 4521/2011 OREG/2, ve kterém konstatoval,
že lze zahájit ízení o vydání této územn plánovací dokumentace s ohledem na to, že toto stanovisko neobsahuje žádné
upozorn ní na nedostatky.
Na základ požadavku umíst ní OV v lokalit TI-7g K enov byla po izovatelem vyžádána dopl ující stanoviska KHS
a M Ú ŽP, jejich požadavky na umíst ní OV byly zahrnuty do ešení této lokality.
Oznámení o zahájení ízení o vydání zm ny . 1 ÚPO Kájov podle § 52 ve vazb na ustanovení § 55 stavebního zákona
a § 171 až § 174 správního ádu bylo u in no ve ejnou vyhláškou ze dne 23.5. 2011. Tato vyhláška byla zve ejn na na
ední desce M Ú eský Krumlov ( od 23.5.2011 do 8.7.2011) a na ú ední desce obce Kájov ( od 23.5. 2011 do
15.7.2011) po dobu min. 45 dn . Oznámení bylo rovn ž zve ejn no na webových stránkách obou obcí. Ve ejné
projednání prob hlo dne 14.7.2011. V rámci ve ejného vystavení do doby ve ejného projednání obdržel ú ad územního
plánování jako po izovatel 1závazné stanovisko od Správy CHKO Blanský les, kde je požadována úprava v lokalit B-16
tak, aby pozemek p. .248 v k.ú, K enov byl vyjmut z plochy pro bydlení. P i ve ejném projednání bylo s tímto dot eným
orgánem státní správy dohodnuto (uvedeno v zápise z ve ejného projednání ), že regulativ týkající se plochy B-16 bude
upraven tak, aby bylo jasné, že v této ploše, ur ené jako plocha pro bydlení lze umístit stavbu pro bydlení pouze na p. .
18/1 a 18/2 (plocha p estavby), pozemek p. .248 bude využit pouze jako zahrada.
i ve ejném projednání uplatnil pan František Ciml námitku k ešení Zm ny .1 ÚPO Kájov. Rozhodnutí o námitce je
sou ástí tohoto opat ení obecné povahy.

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah
v území, v etn souladu s územn plánovací dokumentací vydanou
krajem
Politika územního rozvoje eské republiky (PÚR R):
ešené území je sou ástí rozvojové oblasti OB10.
Z hlediska vymezených ploch a koridor dopravní a technické infrastruktury do ešeného území zasahuje koridor VVTL
plynovodu P1.
Zásady územního rozvoje Jiho eského kraje (ZÚR):
Dne 13.9.2011 bylo rozhodnuto v zastupitelstvu kraje o jejich vydání. Návrh Zm ny .1 Územního plánu obce Kájov
ZÚR akceptuje a vzniklé st ety eší následovn :
St et koridoru Ep 10 a Ep 12 s lokalitami B-1, B-7a, ást. B-12, B-11a, VP-11b a DI-11c: plocha koridor byla Zm nou
.1 ÚPO Kájov upravena tak, aby nezasahovala do navržených lokalit
St et stávajícího nadregionálního biocentra NBC51 s lokalitou R-3: ta ást plochy, u které dochází ke st etu s NBC51
bude nezastavitelná.
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Územní plán velkého územního celku (ÚPVÚC) eskokrumlovsko I:
Jelikož se p edpokládá vydání ZÚR do konce íjna 2011, kdy pozbude tento ÚP VÚC platnost, není již pot ebné v této
ásti od vodn ní Zm ny .1 ÚPO Kájov k tomuto ÚP VÚC p ihlížet.
Územní plán velkého územního celku (ÚPVÚC) Blanský Les:
Jelikož se p edpokládá vydání ZÚR do konce íjna 2011, kdy pozbude tento ÚP VÚC platnost, není již pot ebné v této
ásti od vodn ní Zm ny .1 ÚPO Kájov k tomuto ÚP VÚC p ihlížet.
Širší vztahy
Vzhledem k umíst ní lokalit Zm ny . 1 ÚPO Kájov navržené využívání území z hlediska širších vztah nijak
nekoliduje s územn plánovací dokumentací sousedících obcí, jednotlivé lokality této zm ny nemají p ímou vazbu na
správní území sousedních obcí.

c) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Zm na .1 ÚPO Kájov vytvá í podmínky pro udržitelný rozvoj území tj. vyvážený hospodá ský rozvoj, sociální
soudržnost a kvalitní životní podmínky. Svým ešením vytvá í p edpoklady pro kvalitní rozvoj odpovídající významu a
velikosti sídla. Zm na územního plánu je v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
území.

d) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích p edpis
Zm na územního plánu byla projednána v souladu s p íslušnými ustanoveními stavebního zákona a je zpracována
v souladu s p íslušnými provád cími vyhláškami.

e) vyhodnocení souladu zvláštních právních p edpis – soulad se
stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis ,
pop ípad s výsledkem ešení rozpor
Zm na územního plánu je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky dot ených
orgán uplatn ných ke spole nému jednání o návrhu zm ny územního plánu. V pr hu projednávání zm ny .1 ÚPO
Kájov bylo uplatn no celkem 17 stanovisek a vyjád ení, požadavky z nich vyplývající byly zahrnuty do ešení této
zm ny.

f)

údaje o spln ní zadání

Zastupitelstvo obce Kájov schválilo Zadání Zm ny . 1 ÚPO Kájov. Návrh Zm ny . 1 ÚPO Kájov pln respektuje
schválené Zadání.
Lokalita B-2a
Lokalita byla oproti Návrhu zadání vypušt na na základ pokyn po izovatele k úprav Zm ny .1 ÚPO Kájov.
Zd vodn ní: Plocha B-2a je již v platné ÚPD (ÚPO Kájov) navržena s funk ním využití – plocha bydlení v rodinných
domech.
Lokalita B-2b
Lokalita byla oproti zadání vypušt na na základ stanoviska DO M stského ú adu eský Krumlov – odbor životního
prost edí a zem lství (stanovisko . MUCK 44247/2010/OŽPZ/Fo).
Zd vodn ní: Požadujeme zachovat stávající využití, nebo se jedná o pozemky p iléhající k vodote i a je z hlediska
zákona žádoucí zachovat zde stávající p írodní stav s již vzrostlými d evinami.
Lokalita R-3
Lokalita byla oproti zadání zmenšena o nov navrhované plochy rekreace. Z stává pouze ást, kde se jedná o plochu
estavby. Tato úprava byla provedena na základ stanoviska DO – Správa CHKO Blanský les (stanovisko
. 1186/BL/2010).
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Zd vodn ní: Plochy ozna ené jako návrh rekreace jsou situovány v nadregionálním biocentru NBC003 51 Kle -Bulový
a zasahují také do chrán ných naturových biotop , které jsou p edm tem ochrany Evropsky významné lokality Blanský
les. V biotopu T3.4D se navíc nachází zvlášt chrán ný druh rostliny sasanka lesní a chrán ný druh kategorie C3
v erveném seznamu kv teny R ho ec brvitý. Dále se tato lokalita nachází v poddolovaném území dobývacího prostoru
a zasahuje do chrán ného ložiskového území.
Lokalita VS-7f
Lokalita byla vypušt na na základ stanoviska DO – KUJCK odbor životního prost edí, zem lství a lesnictví
(stanovisko . KUJCK 298408/2010 OZZL/2/St
Zd vodn ní: Jedná se o zábor zem lské p dy za azené do I. t ídy ochrany. Tyto bonitn nejcenn jší p dy lze odejmout
ze ZPF pouze výjime , a to na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn pro liniové stavby
zásadního významu.
Lokalita VP-11b
Lokalita byla vypušt na na základ stanoviska DO – KUJCK odbor životního prost edí, zem lství a lesnictví
(stanovisko . j.:KUJCK 298408/2010 OZZL/2/St a stanovisko k námitce .j.: KUJCK 35085/2011 OZZL/2/St ze dne
10.10.2011.
Zd vodn ní: Zám ry zm ny využití území pro tyto lokality jsou vzhledem k charakteru a velikosti obce a umíst ní v
krajin zcela nep im ené a nevhodné. Nová zástavba je navrhována ve volné zem lské krajin . Návrh vykazuje
znaky nežádoucí suburbanizace nešetrné k p
a životnímu prost edí obecn , pro tradi ní uspo ádání eské krajiny
zcela cizí. Takováto forma územního rozvoje je v rozporu s požadavky §4 zákona .334/1992 Sb., o ochran ZPF, ve
zn ní pozd jších p edpis .
edpokládaný zábor ZPF je v p ímém rozporu s požadavkem efektivn jšího využití p dního fondu.
V návrhu zm ny .1 z stává ást lokality VP-11b v rozsahu požadovaném vyhláškou .269/2009 Sb, kterou se m ní
vyhláška .501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v §7 odst.2 tak, že pro každé dva hektary
zastavitelné plochy se vymezuje s touto plochou související plocha ve ejného prostranství o vým e nejmén 1000 m2.
Lokalita B-11a
Lokalita byla na základ stanoviska odboru životního prost edí ze zm ny .1 vypušt na, na základ stanoviska odboru
životního prost edí k námitce byla lokalita B-11a do zm ny .1 op t za azena. Orgán ochrany ZPF zd vodnil op tovné
za azení této lokality následovn : V p ípad lokality B-11a se jedná o zábor zem lské p dy s funk ním využitím
k bydlení, navržená lokalita nezasahuje do bloku zem lské p dy a je za azena do III.t ídy ochrany. Nebyly zde
provedeny investice do p dy za ú elem zlepšení její úrodnosti a posuzovaná lokalita navazuje v západní ásti na
sou asn zastav né území.
Lokalita DI-11c
Lokalita byla navržena na základ absence dopravního napojení návrhové plochy B-11a, která byla do zm ny .1 op t
za azena.
Zd vodn ní: Z d vodu vypušt ní lokality VP-11b došlo ke zrušení návaznosti navržené plochy B-11se stávající místní
komunikací a tím k možnosti dopravní obsluhy tohoto území, což vyvolalo pot ebu dopln ní plochy dopravní
infrastruktury.
Lokalita B-16
Lokalita byla oproti Návrhu zadání zmenšena. Tato úprava byla provedena na základ stanoviska DO – Správa CHKO
Blanský les (stanovisko . 1186/BL/2010).
Zd vodn ní: ást plochy B-16 je již v platné ÚPD (ÚPO Kájov) ve funk ním využitím – plocha bydlení v rodinných
domech.
Na základ závazného stanoviska Správy CHKO Blanský les ( .0554/BL/2011) k vystavenému návrhu pro ve ejné
projednání a dohod s tímto orgánem státní správy p i ve ejném projednání dne 14.7.2011, bude pro umíst ní staveb pro
bydlení sloužit p. .18/1 a p. .18/2, p. .248 bude ur ena pouze jako zahrada.
Lokalita B-17

Lokalita byla oproti Návrhu zadání zmenšena na základ stanoviska DO M stského ú adu eský Krumlov – odbor
životního prost edí a zem lství (stanovisko . MUCK 44247/2010/OŽPZ/Fo) a po izovatele ÚP.
Zd vodn ní: ást plochy B-17 je již v platné ÚPD (ÚPO Kájov) navržena s funk ním využitím – plocha bydlení
v rodinných domech. ást lokality se nachází na ploše ve ejné zelen . Orgán ochrany p írody nesouhlasí se zm nou
plochy na úkor výstavby rodinných dom , z d vodu významu sídelní zelen , která plní ekologické, estetické a
hygienické funkce a pozitivn ovliv uje mikroklima.
Lokalita B-18
Lokalita B-18 byla z návrhu vypušt na na základ pokyn po izovatele zm ny ÚP.
Zd vodn ní: Lokalita nebyla zapracována do schváleného zadání ÚP.
Ve schváleném zadání zm ny .1 ÚPO Kájov byl pod .11 uveden požadavek na návrh plochy bydlení (pozemek
p. .1704/1 v k.ú. Kladné). Do návrhu Zm ny .1 ÚPO Kájov nebyl tento požadavek zapracován, a to zejména z d vodu
trasy koridoru vysokotlakého plynovodu (zám r ZÚR), který i po úprav prochází zmi ovaným pozemkem a celý
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pozemek tak leží v bezpe nostním pásmu tohoto upraveného koridoru. Územní plán je navíc koncipován se snahou o
zachování nezastav ného území a p írodních hodnot území a z tohoto d vodu nejsou vymezovány plochy ve volné
zem lské krajin bez vazby na zastav né území obce.

g) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty, v etn
vyhodnocení p edpokládaných d sledk tohoto ešení, zejména ve
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
Navrhovaná zm na nem ní koncepci p vodního územního plánu, pouze up es uje a dopl uje již d íve navržené ešení.
Ve Zm
. 1 ÚPO Kájov je umožn n rozvoj bydlení, ob anského vybavení, výroby a skladování, technické
infrastruktury a rekreace.
Navrhované ešení vychází z požadavk po izovatele na provedení zm ny (zadání) a výsledk ve ejnoprávního
projednání Zadání, kde byly specifikovány podmínky pro provedení p íslušných zm n.
Jednotlivé lokality jsou ozna eny íslem a kódem plochy, viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch (textová
ást návrhu územního plánu) a takto jsou zakresleny i v grafické ásti.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
S ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhovaných zm n není návrh v rozporu se zásadami udržitelného rozvoje
území, ani nemá negativní dopad na životní prost edí a zajišt ní zdravých životních podmínek. Zpracovaný návrh
Zm ny . 1 ÚPO Kájov respektuje požadavky zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis o ochran p írody a
krajiny, zejména pak prvky nadregionálního a regionálního ÚSES i lokálního systému ekologické stability krajiny.
Udržitelný rozvoj území „spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé p írodní prost edí, pro hospodá ský
rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území.“
V území ešeném Zm nou .1 ÚPO Kájov se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky, ochrana kulturních hodnot
území i p ípadných archeologických nález bude ešena v podmínkách pro vlastní provád ní staveb i jiných inností
v souladu s p íslušnými ustanoveními § 21-24 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i v platném zn ní.

ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
V návrhových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými
normami dle d vodu vzniku komunikace. V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a
garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt
nabízejících ubytovací služby.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ
Zásobování pitnou vodou
Zm nou .1 ÚPO Kájov nedojde ke zm

v koncepci zásobování pitnou vodou.

Zdroje zne išt ní, odkanalizování a išt ní odpadních vod
Zm nou .1 ÚPO Kájov je navržena plocha pro
v lokalit K enov.

OV, která bude sloužit k išt ní odpadních vod z navržených ploch

ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Zm nou .1 ÚPO Kájov nedojde ke zm

koncepce zásobování el. energií.

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Zm nou .1 ÚPO Kájov nedojde ke zm

koncepce zásobování plynem.

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
Zm nou .1 ÚPO Kájov nejsou vymezeny ve ejn prosp šné stavby, opat ení a asanace.

19

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 1 ÚPO Kájov nedojde ke zm

koncepce odpadového hospodá ství.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Zm na . 1 ÚPO Kájov nevymezuje plochy pro dobývání nerost .

RADONOVÁ PROBLEMATIKA
Orienta ní údaje z mapy radonového rizika 1: 200 000 jsou uvedeny v platném ÚPO.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA
Do území ešeného Zm nou .1 ÚPO Kájov zasahuje vzdálenost 50m od okraje lesa. Umíst ní hlavních i vedlejších
staveb s výjimkou oplocení bude v min. vzdálenosti do 30m od okraje lesa, oplocení lze umístit v min. vzdálenosti 10m
od okraje lesa.
OCHRANNÉ PÁSMO DOPRAVNÍCH TRAS
Do území ešeného Zm nou .1 ÚPO Kájov zasahuje ochranné pásmo silnice - lokality SV-4, VP-7b, SV-7c a B-8.
OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
Do území ešeného Zm nou .1 ÚPO Kájov zasahuje ochranné pásmo elektrického vedení - lokality R-3, SV-4, B-6,
B-7a, VP-7b, TI-7g, B-8.
ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY
Do území ešeného Zm nou .1 ÚPO Kájov zasahují území s archeologickými nálezy – lokality R-3, B-6, B-8, B-12,
B-15.
EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA
Do území ešeného Zm nou .1 ÚPO Kájov zasahuje Evropsky významná lokalita Blanský les – lokality R-3, B-16.
CHRÁN NÁ KRAJINNÁ OBLAST
Do území ešeného Zm nou .1 ÚPO Kájov zasahuje CHKO Blanský les – lokality R-3, VP-7b, SV-7c, B-16.
VÝHRADNÍ LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN
Do území ešeného Zm nou .1 ÚPO Kájov zasahuje ložisko nerostných surovin K enov-Lazec – lokalita R-3.
DOBÝVACÍ PROSTOR
Do území ešeného Zm nou .1 ÚPO Kájov zasahuje dobývací prostor K enov 60265 – lokalita R-3.
PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ
Do území ešeného Zm nou .1 ÚPO Kájov zasahuje poddolované území – lokalita R-3.
HRANICE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
Do území ešeného Zm nou .1 ÚPO Kájov zasahuje hranice záplavového území aktivní a Q100 – lokalita VP-7b.
OCHRANNÉ PÁSMO VOJENSKÉHO ÚJEZDU
Do území ešeného Zm nou .1 ÚPO Kájov zasahuje ochranné pásmo vojenského újezdu Boletice – lokality B-1, SV-4,
B-7a, VP-7b, SV-7c, B-7d, TI-7e, TI-7g, B-11a, VP-11b, B-12, B-16 a B-17.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH NA ÚZEMÍ VOJENSKÉ SPRÁVY
Lokalita B-7a zasahuje do území vojenské správy. Souhlasné stanovisko bylo ud leno s upozorn ním na možnost
požadavku vojenské správy k zajišt ní ú inných opat ení pro dodržení limit pro vnit ní hluk. Opat ení pro novou
výstavbu bude finan ní povinností stavebníka. Užíváním nemovitosti nesmí vzniknout p ina k následným požadavk m
na omezení vojenské innosti na území vojenského újezdu Boletice nebo k finan ním požadavk m na Ministerstvo
obrany R k provedení dodate ných hlukových opat ení.
OCHRANNÉ PÁSMO RSS
Do území ešeného Zm nou .1 ÚPO Kájov (R-3, B-16, B-7a, VP-7B, SV-7c, B-7d, TI-7e, TI-7g, B-1 a B-12)
zasahuje ochranné pásmo RSS.
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OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
Do území ešeného Zm nou .1 ÚPO Kájov zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn .

h) informace o výsledcích vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vliv na životní prost edí, pop . zd vodn ní, pro
toto stanovisko nebo jeho ást nebylo respektováno
Na základ návrhu zadání provedl krajský ú ad zjiš ovací ízení podle kritérií uvedených v p íloze .8 k zákonu
.100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis a v souladu s § 10i odst.3 zákona
sd lil, že nepožaduje zpracování vyhodnocení vliv zm ny .1 územního plánu obce Kájov na životní prost edí a to
evážn z t chto d vod :
- zadání zm ny nemá významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu i pta í oblast podle § 45i zákona
.114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny,
- dot ené správní ú ady nevznesly zásadní p ipomínky.
Tímto záv rem není dot ena povinnost posuzování konkrétních zám
podléhajících posouzení podle tohoto zákona.
(Stanovisko KÚ – Jiho .kraje, odboru životního prost edí, zem lství a lesnictví ze dne 17. ervna 2009, j.: KUJCK
19543/2008/OZZL/2/Sf).

i)

vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na
ZPF a PUPFL

ZEM
LSKÝ P DNÍ FOND
Zp sob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické ásti dokumentace
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem územního plánu k zastav ní (zastavitelné plochy), zabírající
zem lskou p du. Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých
lokalitách byla katastrální mapa.

Investice do p dy
V ešeném území jsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk . V návrhu ÚP nebudou v zásad ovlivn ny
hydrologické pom ry.

Bonitované p dn ekologické jednotky
Výchozím podkladem ochrany zem lského p dního fondu pro územn plánovací innosti jsou bonitované p dn
ekologické jednotky - BPEJ.
BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou kombinaci skeletovitosti a expozice p dy. Pomocí
tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe t ídy ochrany zem lské p dy.
íklad kódu BPEJ : 7.34.21
7
klimatický region,
34
hlavní p dní jednotka, charakterizovaná p dním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí v etn charakteru
skeletovitosti, hloubky p dního profilu a vláhového režimu v p ,
21
íselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice p dy

DNÍ JEDNOTKY V EŠENÉM ÚZEMÍ
15

32

34

Luvizem modální a hn dozem luvické, v etn oglejených variet na svahových hlínách s eolickou
ím sí, st edn t žké až t žké, až st edn skeletovité, vláhov p íznivé pouze s krátkodobým
evlh ením
Kambizem modální eubazické až mezobazické na hrubých zv tralinách, propustných, mineráln
chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, mén ortorulách, st edn t žké leh í s
vyšším obsahem grusu, vláhov p ízniv jší ve vlh ím klimatu
Kambizem dystrické, kambizem modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách,
rulách, svorech a fylitech, st edn t žké leh í až st edn skeletovité, vláhov zásobené, vždy však v
mírn chladném klimatickém regionu
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37

64
71

Kambizem litické, kambizem modální, kambizem rankerové a rankery modální na pevných
substrátech bez rozlišení, v podorni í od 30 cm siln skeletovité nebo s pevnou horninou, slab až
st edn skeletovité, v ornici st edn t žké leh í až lehké, p evážn výsušné, závislé na srážkách
Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách,
jílovitých a slínitých materiálech, zkulturn né, s upraveným vodním režimem, st edn t žké až
velmi t žké, bez skeletu nebo slab skeletovité
Gleje fluvické, fluvizem glejové, stejných vlastností jako HPJ 70, avšak výrazn vlh í p i
terasových ástech úzkých niv

CHARAKTERISTIKA T ÍD OCHRANY
I.

II.

III.
IV.
V.

Do I. t ídy ochrany jsou za azeny bonitn nejcenn jší p dy v jednotlivých klimatických regionech, p evážn
v plochách rovinných nebo jen mírn sklonitých, které je možno odejmout ze zem lského p dního fondu pouze
výjime , a to p evážn na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn pro liniové
stavby zásadního významu.
Do II. t ídy ochrany jsou situovány zem lské p dy, které mají v rámci jednotlivých klimatických region
nadpr
rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran zem lského p dního fondu jde o p dy vysoce
chrán né, jen podmín
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín
zastavitelné.
Do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech slou eny p dy s pr
rnou produk ní
schopností a st edním stupn m ochrany, které je možno územním plánováním využít pro p ípadnou výstavbu.
Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn podpr
rnou produk ní schopností v rámci p íslušných
klimatických region , s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Do V. t ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované p dn ekologické jednotky, které p edstavují p edevším
dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn p d m lkých, velmi svažitých, hydroformních, št rkovitých až
kamenitých a erozn nejvíce ohrožených. V tšinou jde o zem lské p dy pro zem lské ú ely postradatelné. U
chto p d lze p edpokládat efektivn jší nezem lské využití. Jde v tšinou o p dy s nižším stupn m ochrany,
s výjimkou vymezených pásem a chrán ných území a dalších zájm ochrany životního prost edí. Na základ
kombinace klimatického regionu a hlavní p dní jednotky je stanovena základní sazba odvod za odn tí
zem lské p dy ve smyslu zákona O ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis .
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VÝM RA DLE BPEJ

ÍDA OCHRANY ZPF

1,27

7.32.14
8.34.24
-

IV.
III.
-

0,19
0,04
-

0

0,82

-

-

-

0

0,11

0

7.32.11

II.

0,11

0,20

0

0,20

0

7.32.11

II.

0,20

Trvalý travní porost

0,09

0,09

0

0

8.64.11

III.

0,09

0,06

Trvalý travní porost

0,06

0,06

0

0

8.64.11

III.

5,26

Trvalý travní porost
Ostatní plocha

4,68

0

4,68

0,58

7.32.14
7.32.54
7.71.01
8.71.01

IV.
V.
V.
V.

0,06
0,30
3,92
0,40
0,06

0,03

Trvalý travní porost

0,03

0

0,03

0

7.32.54

V.

0,03

0,40

0

0,40

0,23

7.71.01
8.71.01

V.
V.

0,38
0,02

0

0

0

0,23

-

-

-

7.32.54
8.71.01
7.32.54
8.71.01

V.
V.
V.
V.

0,13
0,03
0,10
0,07

7.71.01

V.

0,05

B-1

Plocha bydlení

0,23

Trvalý travní porost

0,23

0

0,23

0

R-3

Plocha rekreace

1,27

Ostatní plocha

0

0

0

SV-4

Plocha smíšená výrobní

0,82

Ostatní plocha

0

0

B-5a

Plocha bydlení

0,11

Trvalý travní porost

0,11

B-5b

Plocha bydlení

0,20

Orná p da

B-6

Plocha bydlení

0,09

B-7a

BPEJ

LSKÝCH
VÝM RA
NEZEM
PLOCH

MIMO
ZASTAV NÉ
ÚZEMÍ

VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT
PODLE KULTURY
V ZASTAV NÉM
ÚZEMÍ

DRUH POZEMKU

CELKEM

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

VÝM RA
LOKALITY
V HA
CELKEM

ÍSLO

LOKALITY

Tabulkové vyhodnocení jednotlivých lokalit

Plocha bydlení

VP-7b

Plocha ve ejných prostranství

0,63

Orná p da
Trvalý travní porost
Ostatní plocha

SV-7c

Plocha smíšená výrobní

0,23

Vodní plocha

B-7d

Plocha bydlení

0,16

Orná p da

0,16

0

0,16

0

TI-7e

Plocha technické infrastruktury

0,17

Orná p da

0,17

0

0,17

0

TI-7g

Plocha technické infrastruktury

0,06

Trvalý travní porost
Ostatní plocha

0,05

0

0,05

0,01

B-8

Plocha bydlení

0,08

Ostatní plocha

B-9

Plocha bydlení

0,16

SO-10

Plocha smíšená obytná

B-11a

VÝM RA DLE BPEJ

ÍDA OCHRANY ZPF

BPEJ

LSKÝCH
VÝM RA
NEZEM
PLOCH

MIMO
ZASTAV NÉ
ÚZEMÍ

VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT
PODLE KULTURY
V ZASTAV NÉM
ÚZEMÍ

DRUH POZEMKU

CELKEM

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

VÝM RA
LOKALITY
V HA
CELKEM

ÍSLO

LOKALITY
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0

0

0

0,08

-

-

-

Orná p da

0,16

0

0,16

0

8.34.54

V.

0,16

0,21

Zahrada
Ostatní plocha

0,19

0,19

0

0,02

8.34.54

V.

0,19

Plocha bydlení

2,42

Trvalý travní porost

2,42

0

2,42

0

8.34.34
8.34.24

III.
III.

1,38
1,04

VP-11b

Plocha ve ejných prostranství

0,27

Trvalý travní porost

0,27

0

0,27

0

8.34.24

III.

0,27

DI -11c

Plocha dopravní infrastruktury

0,35

Trvalý travní porost
Orná p da

0,27
0,08

0

0,35

0

8.34.24
7.32.14

III.
IV

0,18
0,17

B-12

Plocha bydlení

0,30

Zahrada

0,30

0

0,30

0

8.34.34

III.

0,30

B-13

Plocha bydlení + plocha ve ejného
prostranství

2,15

Orná p da

2,15

0

2,15

0

8.34.24
8.34.34

III.
III.

2,00
0,15

B-14

Plocha bydlení

0,94

Trvalý travní porost

0,94

0

0,94

0

8.37.16

V.

0,94

B-15

Plocha bydlení

0,73

Orná p da

0,73

0

0,73

0

7.32.11
7.15.00

II.
III.

0,10
0,63

0,09

Ostatní plocha

0

0

0

0,09

-

-

-

B-16

Plocha bydlení

0,07

Trvalý travní porost

0,07

0,07

0

0

7.32.14

IV.

0,07

B-17

Plocha bydlení

0,29

Orná p da

0,29

0,29

0

0

7.32.14

IV.

0,29

14,05

0,70

13,35

3,33

-

-

14,05

Celkem
Zábor ploch vyhodnocen ve schválené ÚPD

17,38
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Zábory p dy podle t íd ochrany - celkem
ÍDA OCHRANY

I
II
III
IV
V

ZÁBOR V HA

0,41
6,08
0,73
5,93

0,06
0,29
0,55

CELKEM
Nezem

ZÁBOR V %

2,92
43,27
5,19
42,21

14,05

0,43
2,06
3,91

100

lská p da

3,33

Zábory p dy pro funk ní využití celkem
FUNK NÍ VYUŽITÍ
Plochy bydlení
Plocha smíšená obytná
Plocha ve ejných prostranství
Plocha smíšená výrobní
Plocha rekreace
Plocha dopravní infrastruktury
Plochy technické infrastruktury

ZÁBOR ZPF CELKEM V HA
12,08
0,67
0,35
0,05

CELKEM

0,54
0,19
0,17

14,05

ZÁBOR ZPF V %
85,98
4,77
2,49
0,35

3,84
1,35
1,21

100

Zd vodn ní
Lokalita B-1:

Návrh plochy bydlení - v západní ásti sídla Nový K enov, navazující na sou asn zastav né
území; k.ú. K enov, k.ú. Kladné. Lokalita se nachází na p
s IV. t ídou ochrany – p da
s podpr
rn produk ní schopností. Lokalita má dobrou návaznost na technickou a dopravní
infrastrukturu.

Lokalita R-3:

Návrh plochy rekreace na nezem lské p .

Lokalita SV-4:

Návrh plochy smíšené výrobní - jižn od sídla Kladenské Rovné, k.ú. Kladenské Rovné.
Lokalita se nachází na nezem lské p .

Lokalita B-5a:

Návrh plochy bydlení - východn od sídla Novosedly, k.ú. Novosedly. Lokalita se nachází na
s II. t ídou ochrany. Dobrá návaznost na technickou a dopravní infrastrukturu. U lokality
dojde k malému záboru zem lské p dy.

Lokalita B-5b:

Návrh plochy bydlení – východn od sídla Novosedly, k.ú. Novosedly. Lokalita se nachází na
s II. t ídou ochrany. Dobrá návaznost na technickou a dopravní infrastrukturu. U lokality
dojde k malému záboru zem lské p dy.

Lokalita B-6:

Návrh plochy bydlení – severovýchodn navazující na zastav né území sídla Kladné; k.ú.
Kladné. Lokalita se nachází na p
s III. t ídou ochrany. Zábor zem lské p dy již byl áste
vyhodnocen ve schválené ÚPD. Lokalita má dobrou návaznost na technickou a dopravní
infrastrukturu.

i východním okraji katastrálního území K enov. Lokalita se nachází
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Lokalita B-7a:

Návrh plochy bydlení - západn od sídla K enov, k.ú. K enov. Lokalita se nachází z v tší ásti
na p
s V. t ídou ochrany a z menší ásti na nezem lské p . Zábor zem lské p dy již byl
menší ásti vyhodnocen ve schválené ÚPD. Lokalita má dobrou návaznost na technickou a
dopravní infrastrukturu.

Lokalita VP-7b:

Návrh plochy ve ejného prostranství – západn od sídla K enov, k.ú. K enov. Lokalita se
nachází na p
s V. t ídou ochrany. Lokalita je vymezena ze zákona u plochy bydlení (s
ozna ením B-7a), která svojí vým rou p esahuje 2 ha.

Lokalita SV-7c:

Návrh plochy smíšené výrobní – západn od sídla K enov, k.ú. K enov. Lokalita se nachází na
nezem lské p .

Lokalita B-7d:

Návrh plochy bydlení - západn od sídla K enov, k.ú. K enov. Lokalita se nachází na p
ídou ochrany. Zábor zem lské p dy již byl ešen ve schválené ÚPD.

Lokalita TI-7e:

Návrh plochy technické infrastruktury - západn od sídla K enov, k.ú. K enov. Lokalita se
nachází na p
s V. t ídou ochrany. Zábor zem lské p dy již byl ešen ve schválené ÚPD.

Lokalita TI-7g:

Návrh plochy technické infrastruktury - západn od sídla K enov, k.ú. K enov. Lokalita se
nachází na p
s V. t ídou ochrany – p da s podpr
rn produk ní schopností. Lokalita má
dobrou návaznost na dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita B-8:

Návrh plochy bydlení – v centrální ásti sídla Mezipoto í, k.ú. Novosedly. Lokalita se nachází
na nezem lské p .

Lokalita B-9:

Návrh plochy bydlení - východn od sídla Mezipoto í, k.ú. Novosedly. Lokalita se nachází na
s V. t ídou ochrany. Lokalita má dobrou návaznost na technickou a dopravní infrastrukturu.

Lokalita SO-10:

Návrh plochy smíšené obytné - severovýchodn od sídla Mezipoto í, k.ú. Novosedly. Lokalita se
nachází na p
s V. t ídou ochrany. Zábor zem lské p dy již byl ešen ve schválené ÚPD.

Lokalita B-11a:

Návrh plochy bydlení - ležící na rozhraní katastrálních území Kladné a K enov u Kájova v k.ú.
Kladné. Lokalita vhodn navazuje na zastav né území se stejným funk ním využitím. Zábor
zem lské p dy je provád n na p dách s pr
rnou produk ní schopností – III. t ída ochrany.

Lokalita VP-11b:

Návrh plochy ve ejných prostranství - v návaznosti na navrženou plochu bydlení v západní
ásti sídla Nový K enov, k.ú. Kladné. Zábor zem lské p dy je provád n na p
s pr
rnou
produk ní schopností – III. t ída ochrany.

Lokalita DI-11c:

Návrh plochy dopravní infrastruktury - na severozápadním okraji katastrálního území Kladné.
Zábor zem lské p dy je provád n na p dách se III. a IV. t ídou ochrany.

Lokalita B-12:

Návrh plochy bydlení - navazující na zastav né území sídla P elštice, k.ú. Kladné. Lokalita se
nachází na p
s III. t ídou ochrany. Lokalita má dobrou návaznost na technickou a dopravní
infrastrukturu.

Lokalita B-13:

Návrh plochy bydlení + ve ejného prostranství - severní okraj katastrálního území Novosedly,
k.ú. Novosedly. Lokalita se nachází na p
s III. t ídou ochrany. Lokalita má dobrou návaznost
na technickou a dopravní infrastrukturu.

Lokalita B-14:

Návrh plochy bydlení - východn od sídla Mezipoto í, k.ú. Novosedly. Lokalita se nachází na
s V. t ídou ochrany. Lokalita má dobrou návaznost na technickou a dopravní infrastrukturu.

Lokalita B-15:

Návrh plochy bydlení - východn navazující na zastav né území sídla Novosedly, k.ú.
Novosedly. Lokalita se nachází na p
s II. a III. t ídou ochrany. Lokalita má dobrou návaznost
na technickou a dopravní infrastrukturu.

s V.
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Lokalita B-16:

Návrh plochy bydlení - v zastav né ásti sídla K enov, k.ú. K enov. Lokalita se nachází na p
s IV. t ídou ochrany. Zábor zem lské p dy již byl ešen ve schválené ÚPD.

Lokalita B-17:

Návrh plochy bydlení - v jižní ásti katastrálního území K enov u Kájova, áste
se nachází
v zastav ném území. Lokalita se nachází na p
s IV. a V. t ídou ochrany. Lokalita má dobrou
návaznost na technickou a dopravní infrastrukturu.

Záv r
V návrhu Zm ny .1 ÚPO Kájov byly respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu. V p ípadech, kdy došlo
nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem.

PLOCHY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
V ešeném území se nacházejí hospodá ské lesy. V návrhu Zm ny . 1 ÚPO Kájov není uvažováno se záborem lesních
ploch.
V návrhu Zm ny .1 ÚPO Kájov je uvažováno se stavbami, které zasahují do vzdálenosti 50m od okraje lesa. Jedná se o
lokality: R-3, B-5a, B-5b,B-9, B-7a, B-7d, TI-7e, B-13, B-14.

j)

rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní

K návrhu zm ny . 2 ÚPO Kájov uplatnil p i ve ejném projednání pan František Ciml, bytem Kájov 230, vlastník
pozemku p. . 1687/28 a 1704/1 v k.ú. Kladné do protokolu tuto námitku:
„Jako vlastník níže uvedených parcel podávám námitku proti vypušt ní pozemk .1687/28 a 1704/1 k.ú. Kaldné obec
Kájov, které byly v zadání zm ny .1 ÚPO Kájov požadovány k zapracování do zastavitelného území pro bydlení a
schváleny jako zám r v r.2007 zastupitelstvem obce Kájov.“

Návrh rozhodnutí o námitce :
Námitce pana Františka Cimla, Kájov 230
se vyhovuje v ásti týkající se plochy B-11a, nevyhovuje se v ásti týkající se plochy VP-11b.
Od vodn ní:
Pozemek p. .1687/28 v k.ú. Kladné (lokality VP-11b a B-11a) byl z návrhu zm ny .1 ÚPO Kájov vy azen na základ
stanoviska dot eného orgánu státní správy, odboru životního prost edí, zem lství a lesnictví Krajského ú adu –
Jiho eského kraje ze dne 8.10.2010 .j.: KUJCK 298408/2010 OZZL/2/St. Orgán ochrany ZPF nesouhlasil s p edloženým
návrhem zm ny .1 ÚPO Kájov v lokalitách B-11a, VP-11b a VS-7f.
V p ípad lokalit VP-11b a B-11a bylo uvedeno, že zám ry využití území pro tyto lokality jsou vzhledem k charakteru,
velikosti obce a umíst ní v krajin zcela nep im ené a nevhodné. Nová zástavba je navrhována ve volné zem lské
krajin , návrh vykazuje znaky nežádoucí suburbanizace nešetrné k p
a životnímu prost edí obecn , pro tradi ní
uspo ádání eské krajiny zcela cizí. Takováto forma územního rozvoje je v rozporu s požadavky §4 zákona .334/1992 Sb.,
o ochran zem lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis .
Na základ stanoviska, vyžádaného si po izovatelem k námitce, ze dne 10.10.2011 .j.: KUJCK 35085/2011 OZZL/2/St,
potvrdil orgán ochrany zem lského p dního fondu sv j nesouhlas s lokalitou VP-11b, kde uvedl, že se jedná o rozsáhlý
zábor ZPF pro ve ejné prostranství, což je v p ímém rozporu s požadavkem na efektivn jší využití p dního fondu. (rozpor s
§4 zákona . 334/1992 Sb.,).
V p ípad lokality B-11a orgán ochrany ZPF souhlasil se za azením této lokality do zm ny .1 ÚPO. Jedná se návrh
lokality pro bydlení, p edm tná lokalita nezasahuje do bloku zem lské p dy a je za azena do III.t ídy ochrany. Nebyly
zde provedeny investice do p dy za ú elem zlepšení p dní úrodnosti, navazuje na v západní ásti obce na sou asn
zastav né území a v samotném sídle je dob e zapojitelná kapacitní Boletickou silnicí.
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Ve schváleném zadání zm ny .1 ÚPO Kájov byl pod .11 uveden požadavek na návrh plochy bydlení (pozemek p. .1704/1
v k.ú. Kladné). Do návrhu Zm ny .1 ÚPO Kájov nebyl tento požadavek zapracován, a to zejména z d vodu trasy koridoru
vysokotlakého plynovodu (zám r ZÚR), který i po úprav prochází zmi ovaným pozemkem a celý pozemek tak leží
v bezpe nostním pásmu tohoto upraveného koridoru. Územní plán je navíc koncipován se snahou o zachování
nezastav ného území a p írodních hodnot území a z tohoto d vodu nejsou vymezovány plochy ve volné zem lské krajin
bez vazby na zastav né území obce.

k) vyhodnocení p ipomínek
V rámci ve ejného projednání nebyly vzneseny žádné p ipomínky.

l)

údaje o po tu list od vodn ní územního plánu a po tu výkres
k n mu p ipojené grafické ásti

Od vodn ní Zm ny .1 ÚPO obsahuje:
TEXTOVOU ÁST
GRAFICKOU ÁST
3. Koordina ní výkres
4. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
5. Výkres širších vztah

13 stran
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 50 000

Pou ení o odvolání:
Proti opat ení obecné povahy nelze podle §173 odst.2 správního ádu podat opravný prost edek.

innost:
Toto opat ení obecné povahy nabývá ú innosti patnáctým dnem po dni vyv šení na ú ední desce (§ 173 odst.2
správního ádu).

………………………………………….
Jaroslav Sládek
místostarosta obce

…………………………………………
Bohumil Šíp
starosta obce

