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Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby  

Pražská 2460 

393 01 PELHŘIMOV                                       
 

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TELEFON PELHŘIMOV 

 OV/625/2020-2 Souček/565 351 468 Srpen 2020 
 

    

N Á V R H     

Z P R Á V Y 

o uplatňování Územního plánu KOŠETICE  

+  O B S A H 

změny č. 1 Územního plánu KOŠETICE 

 

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Košetice (dále jen „Zpráva“) zpracovaný na základě ustanovení § 55 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

novel a § 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, za období 08/2017 - 06/2020. 

Obsah Změny č. 1 ÚP Košetice (dále jen „Obsah“) zpracovaný na základě ustanovení § 55a zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a novel. 

  

Na projednání návrhu této Zprávy a Obsahu se použije § 47 a 55a zákona č.183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

Předkládaná: 

K projednání dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu dle § 47 zákona č.183/2006 Sb.; stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel. 

Po projednání Zastupitelstvu obce Košetice ke schválení podle ust. § 55 a 55a zákona č. 183/2006 Sb.; stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel.  

 

Protože součástí Zprávy je Obsah Změny č. 1 ÚP Košetice, bude se po projednání Zastupitelstvem obce Košetice 

postupovat podle ust. § 52 – 55a zákona č. 183/2006 Sb.; stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel. 

 

Předkladatel a zhotovitel Zprávy a Obsahu změny ÚP:   

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, oddělení územního plánu, Pražská 2460, Pelhřimov  

Ing. František Souček, vedoucí oddělení územního plánu. 

 

Určený zastupitel: 

Ing. Blanka Veletová – starostka obce, určený zastupitel 
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Obsah dle § 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.; o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Úvod 

 
a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek na základě, kterých byl územní 

plán vydán (§5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů 

na udržitelný rozvoj území. 

 

b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) 

 

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem 

 

d) Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona 

 

e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny   

 

f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 

odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit 

významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast)   

 

g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno 

 

h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne 

potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

 

i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud 

byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

 

j) Návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje 

 

Závěr 
 

 

 

SEZNAM ZKRATEK 

Aktualizované PÚR Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky 

Aktualizované ZÚR Aktualizace č. 1, č. 2, č. 3, č. 5 a č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

KrV   Kraj Vysočina 

KÚ   Krajský úřad 

k. ú.   Katastrální území 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

PUPFL  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR  Politika územního rozvoje 

ÚP  Územní plán 

ÚAP  Územně analytické podklady 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

ÚPD  Územně plánovací dokumentace 

ZÚR  Zásady územního rozvoje 

ZÚR KrV Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 

ZPF  Zemědělský půdní fond 
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Úvod 
Územní plán (dále jen ÚP) Košetice byl vydán Zastupitelstvem obce Košetice 24. 8. 2017 a účinnosti 

nabyl dne 5. 10. 2017.  

 

ÚP Košetice zahrnuje obec Košetice s místních částí Nová Ves (ke které náleží Krasolesí a několik samot) 

– katastrální území Košetice, pro které je zpracován a vydán (celé správní území obce Košetice).  

Projektantem Územního plánu Košetice je Ing. arch. Pavel Krolák, Václavské nám. 17, 110 00 Praha 1, 

IČ:66896274, číslo autorizace: ČKA 03 539.  

ÚP Košetice je přístupný na webových stránkách ORP Pelhřimov (www.mupe.cz - GIS a územní plány – 

Územní plány ORP Pelhřimov – Obce ORP Pelhřimov – Košetice.  

Obec Košetice se nachází téměř na samém konci kraje Vysočina při hranici s krajem Středočeským u trasy 

silnice II/112 směr Pelhřimov – Praha. 

Obec leží cca 20 km severně od města s rozšířenou působností Pelhřimova. Do obce Košetice vede silnice II. třídy 

(II/112), která prochází přes celé katastrální území a obec a dále pak dvě silnice III. třídy vycházející přímo z obce.  

V jihovýchodní části obce – na příjezdu od Pelhřimova je umístěn funkční a prosperující zemědělský areál spol. 

Agropodnik a.s. Košetice. V obci je několik dalších podnikatelských subjektů. 

Okolí obce spočívá hlavně v přírodě, která je typická pro celou Českomoravskou vysočinu. Jedná se o oblast s 

množstvím lesů a vodních ploch, které jsou vhodné pro pasivní i aktivní odpočinek. Terén na území obce je vhodný 

v pro cyklistiku a turistiku, územím protéká Martinický potok, který je Evropsky významnou lokalitou NATURA 

2000. Z přírodních hodnot je dále Zámecký park v Košeticích (bohatý výskyt významných dřevin a rostlin) a 

Hendrychova louka (výskyt prstnatce májového).  

Dominantním prvkem v obci Košetice je kostel sv. Jana Křtitele z přelomu 13. - 14. století s venkovním 

křížem a sochami sv. Josefa a sv. Antonína přilehlým parkem s pomníkem padlým v I. světové válce se stromovím.  

Západně od obce (směr Buřenice) je památný strom – Košetická lípa. K dominantám obce určitě patří i objekt 

Nového a Starého zámku s lihovarem (ovšem v dosti špatném stavebním stavu) s přilehlým zámeckým parkem. Na 

příjezdu do obce od Pelhřimova je židovský hřbitov (ukrytý v lesích). 

Obec má veškerou infrastrukturu kromě plynofikace (vodovod, kanalizaci s ČOV), je v ní plná občanská 

vybavenost. 

Dosud nebyla projednávána žádná změna ÚP Košetice. 

Pořízení Změny č. 1 ÚP Košetice schválilo z vlastního podnětu Zastupitelstvo obce Košetice dne 6. 2. 2020, 

pořizovatelem je Městský úřad Pelhřimov – odbor výstavby, oddělení územního plánu, Pražská 2460, 39301 

Pelhřimov na žádost Obce Košetice, IČ 00248444, 394 22 Košetice 146 (obec požádala dne 22. 5. 2020. 

Projektantem Změny č. 1 ÚP Košetice bude Ing. arch. Pavel Krolák, Václavské nám. 17, 110 00 Praha 1, 

IČ:66896274, číslo autorizace: ČKA 03 539. 

 

 

Dle § 55 odst. 1 s použitím § 47 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů zpracoval pořizovatel návrh Zprávy o 

uplatňování ÚP Košetice za období 08/2017 – 06/2020, kterou předloží k projednání dotčeným orgánům, 

sousedním obcím a krajskému úřadu. Následně dle vydaných vyjádření, podnětů a stanovisek budou Zpráva 

upravena a přijat závěr k dalšímu řešení. Poté bude společně s Obsahem Změny č. 1 předložena zastupitelstvu 

obce Košetice ke schválení (dle § 6 odst. 5 stavebního zákona v platném znění). 

Současně se zahájením projednávání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Košetice se zahajuje pořízení Změny 

č. 1 ÚP Košetice.  

Obsah Změny č. 1 ÚP Košetice (pořizovatel předpokládá její pořizování dle §55a – zkrácený postup 

pořizování) je součástí této Zprávy. 

  

 

 

 

http://www.mupe.cz/
http://www.mestopelhrimov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?tzv=1&sc=ASC&n=obce-orp-pelhrimov&id_ktg=1155&p1=1586&sort=nazev&sz=nazev&sz=strvlastnik&vol_stavzobrazeni=6
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a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek na základě, kterých byl 

územní plán vydán (§5 odst. 6 stavebního zákona v platném znění), a vyhodnocení případných 

nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území. 

1. Vyhodnocení uplatňování ÚP Košetice v období 08/2017 – 06/2020: 

Navržená koncepce rozvoje městyse a místních částí vycházela ze zásad: 

- ÚP Košetice se zasazuje především o zachování, obnovu a rozvoj současné urbanistické struktury všech 

sídel ve správním území obce, kompozičních, krajinářských a estetických hodnot, a to bez radikálních 

zásahů do prostorového členění a popření některé vývojové etapy;  

- ÚP Košetice neobsahuje žádné podstatné asanační zásahy;  

- Nové stavby umístěné na vymezených zastavitelných plochách a na plochách přestaveb musí respektovat 

kontext okolní zástavby a zejména v místních částech kontext původní venkovské zástavby; 

- V ÚP Košetice je v rámci celého řešeného území navržen rozvoj všech sídlotvorných složek, zahrnující 

zejména rozvoj bydlení, občanského vybavení, rekreace, výroby a skladování, dopravní a technické 

infrastruktury. Návrh rozvojových, zejména pak zastavitelných ploch vytváří předpoklady k přiměřenému 

komplexnímu rozvoji jednotlivých sídel. Rozsah zastavitelných ploch odpovídá vždy velikosti a významu 

sídla v řešeném území a v širším okolí s tím, že největší rozsah a těžiště všech rozvojových ploch připadá 

přirozeně na největší hlavní sídlo Košetice. Rozložení rozlohou větších i menších rozvojových 

zastavitelných ploch do několika lokalit přiléhajících vždy současně zastavěnému území vytváří 

předpoklady k budoucímu rovnoměrnému rozvoji kompaktních sídel v krajině se zástavbou soustředěnou 

okolo historického jádra; 

- ÚP Košetice dává předpoklady rozvoje ve zkapacitnění zástavby v zastavěném území, v prolukách stávající 

zástavby a na volných nezastavěných zahradách přiléhajících stávající zástavbě a vymezuje nabídku 

rozvojových zastavitelných ploch mimo zastavěné území; 

- Rozvojové zastavitelné plochy jsou dimenzovány tak, aby byly dostačující i případě zvýšeného zájmu o 

bydlení v městysi, návrh je nutno je chápat zejména také jako nabídku možností. Do bilance 

předpokládaného demografického rozvoje je zahrnut i předpoklad budoucího trvalého obydlení rekreačních 

chalup v zastavěném území sídel; 

- ÚP Košetice dále obsahuje i koncepci dopravy, inženýrských sítí a řešení krajiny – uvedené koncepce jsou 

v ÚP Košetice navrženy a postupně řešeny. 

 

Ve vztahu k udržitelnému rozvoji území, nebyly zjištěny či zaznamenány od doby vydání územního plánu do 

vyhotovení návrhu této Zprávy negativní dopady. 

 

Vyhodnocení uplatňování ÚP Košetice: 

Na základě charakteristiky jednotlivých funkčních ploch v urbanizovaném a neurbanizovaném území byl 

ÚP Košetice v období 08/2017 – 06/2020 naplňován takto: 

ÚP Košetice vymezuje v zastavěném území obce tyto stabilizované plochy (stávající plochy): 

- plochy s funkčním využitím bydlení BH – v bytových domech, BI – městské a příměstské, BV – 

venkovské; 

- plochy s funkčním využitím smíšené obytné SV – venkovské; 

- plochy s funkčním využitím občanské vybavení OM – komerční, OV – veřejná infrastruktura, OS – 

tělovýchovná a sportovní zařízení, OH – hřbitovy; 

- plochy s funkčním využitím smíšené výrobní VS – řemeslné výroby; 

- plochy s funkčním využitím výroba a skladování VZ – zemědělská výroba; 

- plochy s funkčním využitím rekreace RZ – zahrádkové osady, RN – přírodního charakteru, RX – 

specifické (střelnice); 

- plochy s funkčním využitím technická infrastruktura TI; 

- plochy s funkčním využitím veřejná prostranství PV, ZV – veřejná zeleň; 

- plochy s funkčním využitím dopravní infrastruktura DS – silniční; 

- plochy s funkčním využitím zeleň ZS – soukromá, ZSn – soukromá nezastavěná, ZP – přírodní v sídle; 

ÚP Košetice vymezuje na území městyse a místních částí tyto plochy změn (zastavitelné plochy): 

- plochy s funkčním využitím bydlení BH – v bytových domech, BI – městské a příměstské, BV – 

venkovské; 
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- plochy s funkčním využitím smíšené obytné SV – venkovské; 

- plochy s funkčním využitím občanské vybavení OV – veřejná infrastruktura, OS – tělovýchovná a 

sportovní zařízení; 

- plochy s funkčním využitím smíšené výrobní VS – řemeslné výroby; 

- plochy s funkčním využitím výroba a skladování VL – lehký průmysl, VZ – zemědělská výroba; 

- plochy s funkčním využitím rekreace RH – hromadná, RX – specifické (pláž); 

- plochy s funkčním využitím veřejná prostranství PV, ZV – veřejná zeleň; 

ÚP Košetice vymezuje na území městyse a místních částí tyto plochy mimo zastavěné a zastavitelné plochy – 

plochy v krajině: 

- plochy s funkčním využitím přírodní NP – vysoká zeleň; 

- plochy s funkčním využitím lesní NL; 

- plochy s funkčním využitím zemědělské NZp – nízká a rozptýlená zeleň, louky, pastviny; 

(Pozn. pořizovatel: podrobnější způsob využití ploch viz www.mupe.cz - GIS a územní plány – Územní plány ORP Pelhřimov – 

Obce ORP Pelhřimov – Košetice  – Hlavní příp. Koordinační výkres) 

ÚP Košetice vymezuje ve správním území obce plochy II. etapy (etapizaci): 

Stanovení pořadí změn v celém řešeném území se neuvažuje pro všechny rozvojové plochy, stanovuje se pouze pro 

plochy vybrané do 2. etapy. 

Všechny navržené plochy vyjma ploch VS – Z49, NP – K29, RH – Z102, RH – Z103, BI – Z9 a veškerá veřejná 

infrastruktura jsou realizovatelné nezávisle na časovém horizontu, pouze se závislostí na podmiňujících veřejně 

prospěšné stavby.  

Plochy zařazené do 2. Etapy (VS – Z49, NP – K29, RH – Z102, RH – Z103, BI – Z9) budou využitelné po splnění 

následujících podmínek:  

- Plochy Z49 (VS) a K29 (NP) budou využitelné po 70% naplnění plochy VS – Z50 zkolaudovanou 

zástavbou. 

- Plocha Z9 (BI) bude využitelná po 50% naplnění návrhové plochy BI – Z3 zkolaudovanou zástavbou. 

- Plocha Z103 (RH) bude využitelná po 80% naplnění plochy Z9 zkolaudovanou zástavbou. 

- Plocha Z102 (RH) bude využitelná po 80% naplnění plochy Z103 zkolaudovanou zástavbou. 

ÚP Košetice vymezuje ve správním území obce plochy přestaveb: 

• Košetice (k. ú. Košetice) – 2 plochy bydlení BV – rodinné venkovské domy (P15 a P22) 

ÚP Košetice nevymezuje ve správním území obce plochy územních rezerv 

ÚP Košetice nevymezuje ve správním území obce plochy změn a koridory, ve kterých je rozhodování o 

změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci. 

ÚP Košetice vymezuje ve správním území obce plochy změn s podmínkou prověření územní studií: 

ÚZEMÍ NEJVĚTŠÍ ROZVOJOVÉ LOKALITY REKREACE A BYDLENÍ V KOŠETICÍCH 

Zahrnuje část území dnešních polí západně od Košetic ve svahu s navrženými plochami RH – Z102 a Z103, a BI – 

Z9, obsahující nové místní komunikace, sídelní zeleň a velké množství nových rekreačních objektů a rodinných 

domů. Územní studie bude respektovat podmínky dané v textové části ÚP Košetice. 

ÚZEMÍ ROZVOJOVÝCH LOKALIT DROBNÉ VÝROBY V KOŠETICÍCH  

Zahrnuje území dnešních polí východně od Košetic směrem na Onšov s navrženými plochami VS – Z49 a VS – 

Z50 při stávající silnici III. třídy, obsahující nové obslužné komunikace a parkoviště pro zóny. Územní studie bude 

respektovat podmínky dané v textové části ÚP Košetice. 

Žádná z výše uvedených studií dosud nebyla zpracována, Změnou č. 1 ÚP Košetice bude prověřena podmínka 

provedení územních studií pro jednotlivé lokality. 

ÚP Košetice nevymezuje ve správním území obce plochy změn, kde je pořízení a vydání regulačního plánu 

podmínkou pro rozhodování. 

 

2. Vyhodnocení změn podmínek na základě, kterých byl ÚP Košetice vydán: 

ÚP Košetice byl vydán Zastupitelstvem obce Košetice 24. 8. 2017 a účinnosti nabyl dne 5. 10. 2017, tj. po 

schválení Politiky územního rozvoje 2008 a po nabytí účinnosti Aktualizace č. 1, 2 a 3 Zásad územního rozvoje 

Kraje Vysočina.  

http://www.mupe.cz/
http://www.mestopelhrimov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?tzv=1&sc=ASC&n=obce-orp-pelhrimov&id_ktg=1155&p1=1586&sort=nazev&sz=nazev&sz=strvlastnik&vol_stavzobrazeni=6
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Jako závazný celorepublikový dokument pro pořízení územního plánu byl v době projednávání ÚP 

Košetice platný dokument Politika územního rozvoje České republiky 2006 (dále PÚR) vydaný vládou České 

republiky usnesením č. 561 dne 17. 5. 2006. Tento dokument byl usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009 zrušen 

a nahrazen dokumentem Politika územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008), který byl schválen 

usnesením vlády České republiky č. 929 o Politice územního rozvoje České republiky 2008 dne 20. 7. 2009.  

Dne 15. 4. 2015 usnesením vlády ČR č. 276/2015 byla schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České 

republiky. Aktualizace č. 2 PÚR ČR byla schválena usnesením vlády č. 629/2019 a Aktualizace č. 3 PÚR ČR byla 

schválena usnesením vlády č. 630/2019 dne 2. 9. 2019 s účinností od 1. 10. 2019. 

Soulad ÚP Košetice s PÚR je uveden v samostatné kapitole c). 

 

V době vydání ÚP Košetice (rok 2017) byly v účinnosti Aktualizace č. 1, 2 a 3 Zásad územního rozvoje Kraje 

Vysočina.  

Zásady územního rozvoje (dál ZÚR) Kraje Vysočina byly vydány dne 16. 9. 2008 a nabyly účinnosti dne 22. 11. 

2008. Dne 8. 10. 2012 byla vydána Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, která nabyla 

účinnosti dne 23. 10. 2012. Aktualizace č. 2 a č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána 13. 9. 

2016 (účinnost 7. 10. 2016), Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána 12. 12. 2017 

(účinnost 30. 12. 2017), Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána 14. 5. 2019 

(účinnost 14. 6. 2019). 

Soulad ÚP Košetice se ZÚR Kraje Vysočina je uveden v samostatné kapitole c). 

 

3. V průběhu platnosti ÚP Košetice došlo ke změně podmínek na základě, kterých byl ÚP Košetice vydán:  

Do současné doby nebyla pořízena žádná změna ÚP Košetice a součástí této Zprávy je Obsah Změny 

č. 1 ÚP Košetice. 

Dne 15. 4. 2015 usnesením vlády ČR č. 276/2015 byla schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje 

České republiky – v rámci Změny č. 1 bude ÚP Košetice uveden do souladu s platnou PÚR. Aktualizace č. 2 PÚR 

ČR byla schválena usnesením vlády č. 629/2019 a Aktualizace č. 3 PÚR ČR byla schválena usnesením vlády č. 

630/2019 dne 2. 9. 2019 s účinností od 1. 10. 2019.  

Není soulad s Aktualizací č. 2 a č. 3 – v rámci Změny č. 1 bude ÚP Košetice prověřen a příp. uveden do souladu 

s platnými aktualizacemi PÚR. 

  Dne byla vydána 8. 10. 2012 (účinnost 23. 10. 2012) Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje 

Vysočina. Aktualizace č. 2 a č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána 13. 9. 2016 (účinnost 7. 10. 

2016). ÚP Košetice obsahuje v grafické a textové části náležitosti převzaté z nadřazené ÚPD – Aktualizace č. 1, č. 

2, č. 3, ZÚR Kraje Vysočina. 

Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána 12. 12. 2017 (účinnost 30. 12. 2017), 

Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána 14. 5. 2019 (účinnost 14. 6. 2019). Není 

soulad s Aktualizací č. 5 a č. 6 – v rámci Změny č. 1 bude ÚP Košetice prověřen a příp. uveden do souladu 

s platnými aktualizacemi ZÚR. 

V souvislosti s novelou stavebního zákona účinné od 1. 1. 2018 došlo i ke změně Vyhlášky č. 500/2006 

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území – 

v rámci Změny č. 1 bude ÚP Košetice uveden do souladu s platnou legislativou.  

 

4. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území: 

Při naplňování ÚP Košetice od doby jeho schválení do schválení této Zprávy nebyly zjištěny žádné 

negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Platný ÚP Košetice vytváří předpoklady pro vyvážený rozvoj obce a 

její částí, zachovává jeho převážně obytnou funkci, přičemž jsou respektovány stávající kvality životního prostředí. 

Současně nejsou navrhovány žádné záměry, které by mohly narušit soudržnost obyvatel. Rozvojové plochy jsou 

s ohledem na velikost sídel navrženy tak, aby byla zachována stávající urbanistická koncepce obce včetně jejího 

uspořádání. 

 

5. Požadavky z dalších širších územních vztahů: 

Obec Košetice (správní území Košetice) sousedí svým správním územím se správním územím těchto samostatných 

obcí: 
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Obec Arneštovice (k. ú. Arneštovice) – platné Úplné znění ÚP Arneštovice po Změně č.1 z roku 2020; 
Obec Chýstovice (k. ú. Chýstovice) – nemá žádnou ÚPD a ani nepořizuje; 

Obec Křešín (k. ú. Kramolín u Křešína) – nemá žádnou ÚP a pořizuje obec nový ÚP Křešín; 

Obec Křelovice (k. ú.  Křelovice u Pelhřimova, k. ú. Jiřičky) – platný regulační plán Křelovice z roku 2002 (řeší 

pouze vlastní obec Křelovice), ostatní místní části nemají ÚPD; 

Obec Martinice u Onšova (k. ú. Martinice u Onšova) – platný ÚP Martinice u Onšova z roku 2011; 

Obec Onšov (k. ú.  Onšov) – platný ÚP Onšov z roku 2009; 

Obec Buřenice (k. ú. Buřenice, Radějov u Buřenic) – platný ÚP Buřenice z roku 2016; 

Návaznost dopravní a technické infrastruktury se sousedními obcemi je dodržena.  

Návaznost záplavových území a aktivních zón se sousedními obcemi je dodržena.  

Při prověření návaznosti úrovně regionální ÚSES na území sousedních obcí bylo zjištěno, že návaznost na území 

sousedních obcí je dodržena.  

Při prověření návaznosti úrovně lokálních ÚSES na území sousedních obcí bylo zjištěno, že návaznost na území 

sousedních obcí je dodržena. 

 

 

b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) 

Z ÚAP obce s rozšířenou působností (ORP) Pelhřimov (rok 2008) vyplynuly tyto problémy k řešení v 

územně plánovací dokumentaci:  

Jednalo se o závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální. Pokud to podmínky v území dovolily, 

byla snaha závady odstranit, ovšem u většiny závad toto nebylo možné – limity v území, s nimiž dochází ke střetu, 

není možné upravit, a proto i většina závad stále trvá. 

 

Ze 4. aktualizace ÚAP ORP Pelhřimov (rok 2016) vyplynuly do ÚP Košetice tyto střety a závady – tyto budou 

prověřeny Změnou č. 1: 

Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální 

sS2/sZU  - Stávající silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi stávající zastavěné území 

sVNxnRC  - Stávající trasa nadzemního vedení VN křižuje návrh ÚSES – regionální biocentrum 

sVNxsVKP  - Stávající trasa nadzemního vedení VN křižuje stávající významný krajinný prvek registrovaný 

 

Vzájemné střety záměrů urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální 

nPZosOPLE   - Návrh plochy změn zasahuje do stávajícího ochranného pásma plochy lesa 

nPZosZPF  - Návrh plochy změn zasahuje do stávající I. a II. třídy ochrany  

nPZosUAN  - Návrh plochy změn zasahuje do stávajícího území s archeologickými nálezy 

nPZosKP  - Návrh plochy změn zasahuje do stávajícího území nemovité kulturní památky 

nPZosOPZ   - Návrh plochy změn zasahuje do stávajícího ochranného pásma vodního zdroje 

nPZosVKP   - Návrh plochy změn zasahuje do stávajícího významného krajinného prvku registrovaného 

 

nS2xsZU  - Návrh plochy silnice II. třídy kříží stávající zastavěné území  

nS2onPZ  - Návrh plochy silnice II. třídy zasahuje do návrhu plochy změn  

nS2onRC  - Návrh plochy silnice II. třídy zasahuje do návrhu ÚSES – regionální biocentrum 

nS2onRK  - Návrh plochy silnice II. třídy zasahuje do návrhu ÚSES – regionální biokoridor 

 

Uvedené střety ÚP Košetice převážně respektuje, většinou se jedná o trvalé střety, které se pořízením změny 

nedají odstranit, jejich odstranění by vyžadovalo zásadní úpravu buď urbanistické koncepce, příp. úpravu 

koncepce krajiny. Pro ÚP Košetice nejsou ovšem tak zásadní, že by nerušily možnou činnost v řešeném 

území. 
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c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 

Politika územního rozvoje 

Politika územního rozvoje ČR 2008 je nástroj územního plánování, který na celostátní úrovni koordinuje 

územně plánovací činnost krajů a obcí a poskytuje rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování uvedených ve 

stavebním zákoně. Politika územního rozvoje stanovuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného 

rozvoje území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 

rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území, vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny 

v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem 

přesahují území jednoho kraje (rozvojové oblasti a rozvojové osy). 

Pro pořízení územního plánu byl v době projednávání ÚP Košetice platný dokument Politika územního rozvoje 

České republiky 2006 (PÚR ČR 2006), který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 561 o Politice 

územního rozvoje České republiky 2006 dne 17. 5. 2006.  

Dne 15. 4. 2015 usnesením vlády ČR č. 276/2015 byla schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního 

rozvoje České republiky. Aktualizace č. 2 PÚR ČR byla schválena usnesením vlády č. 629/2019 a Aktualizace č. 3 

PÚR ČR byla schválena usnesením vlády č. 630/2019 dne 2. 9. 2019 s účinností od 1. 10. 2019.  

Území obce Košetice neleží podle výše uvedeného dokumentu v žádné republikové rozvojové oblasti nebo 

ose, nenachází se ani v republikové specifické oblasti.  

Koridory a plochy technické a dopravní infrastruktury a související rozvojové záměry se dle Aktualizované 

PÚR ČR 2008 v řešeném území obce Košetice nevyskytují.  

Řešené území obce Košetice není v PÚR ČR 2008 součástí jiného koridoru celostátního významu. 

Pro území obce Košetice vyplývají z Aktualizované PÚR ČR 2008 republikové priority územního 

plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažené v kapitole 2.2. 

(14) 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 krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 

značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 

ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná 

cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. 

Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému 

všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů  

Priority PÚR v oblasti životního prostředí jsou respektovány a dále zohledněny i v nižším stupni ÚPD, tj. 

ZÚR Kraje Vysočina. Koncepční ochrana přírodních hodnot území s provázáním na ostatním pilíře udržitelného 

rozvoje jsou základním úkolem územního plánu, který toto respektuje a zohledňuje.  

V ÚP Košetice je stabilizováno nezastavitelné – nezastavěné území, rozvoj se však nikdy nevyhne zásahům do 

volné krajiny, snahou je však minimalizace její fragmentace a rozvojové plochy jsou tak navrhovány zásadně v 

návaznosti na současnou kompaktní zástavbu, na navrhované páteřní dopravní stavby, nejsou vytvářeny samoty ani 

nová sídla. Obdobně je přistupováno k přírodním hodnotám ve smyslu střetu s přírodními limity využití území, kde 

je do těchto hodnot zasahováno minimálně a pokud, tak pouze v rámci preference urbanistické koncepce, 

zohlednění již schválených zastavitelných ploch v rámci stávajícího ÚP.  

Zachovány jsou i plochy veřejné zeleně, která je silně podporována „zobytňováním“ a vytvářením prostoru pro 

tvorbu uličních profilů, a to jak v současné, tak i v navrhované zástavbě ve formě vymístění dopravních staveb v 

zastavěném území na místo funkce PV a ZV, tedy veřejných prostranství.  

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 

ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Těžba surovin není ÚP Košetice navrhována – plochy dobývacích prostoru se v řešeném území 

nevyskytují.  

Lesní pozemky jsou návrhem ÚP Košetice dotčeny. Celková výměra záborů je kompenzována navrženým 

zalesněním v k. ú. Košetice – Na hradě.  
Ochrana zemědělské půdy – zábory na I. a II. třídě ochrany v návrhu ÚP Košetice existují, jsou ovšem řádně 

zdůvodněné a byly minimalizovány úpravou ploch. Dotčené orgány souhlasily s výší předpokládaných záborů – po 
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dohodě došlo k úpravě záborů ploch – byla odstraněny a zredukovány některé plochy nebo jejich velikosti na I. 

třídě ochrany; 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními 

vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat 

existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci 

nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 

Návrh ÚP Košetice plochami změn – bydlení má pozitivní vliv na sociální segregaci a soudržnost obyvatel, 

a to i v místních částech. Vhodná řešení územního rozvoje jsou stanovena ve spolupráci s obyvateli území a s jeho 

uživateli. Nejsou navrhovány izolované plochy mimo návaznost na zastavěné území, tudíž je omezena možnost 

sociální segregace – vznik nové výstavby mimo návaznost na město nebo její stávající lokality např. na stávající 

samoty ve volné krajině. Totéž platí i u ploch rekreace – zde jsou navrženy pouze v návaznosti na stávající plochy, 

nové lokality ve volné krajině nevznikají;  

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch 

pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení 

problémů v těchto územích.  

Návrh ÚP Košetice umožňuje hospodářský rozvoj výrobních ploch, a to jednak ve stávajících plochách, ale 

i návrhem dvou nových ploch výroby v návaznosti na stávající plochy (zemědělský areál a jeho rozvoj, plochy 

výrobní smíšené, plochy lehkého průmyslu). Lze předpokládat jejich možné využití hlavně jednak na rozvoj 

stávajících společností, ale i u drobných živnostníků a tím možného udržení místních pracovních příležitostí;  

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Posílit partnerství mezi městskými a venkovskými 

oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  

Návrh ÚP Košetice doplňuje sídelní strukturu sídel do kompaktních celků, svými záměry zároveň podpoří 

konkurenceschopnost venkova a místních částí. Návrhem ploch bydlení je vytvořena možnost kvalitního bydlení 

příp. druhého bydlení – rekreace, což ve svém důsledku umožní podpořit a posílit spojení mezi městem a místními 

částmi příp. okolními obcemi. Existuje i vazba na navazují Středočeský kraj. Obec má dobrou polohu od města 

Pelhřimova na silnici II. třídy, a tudíž i předpoklad nabídky ploch pro jejich rozvoj; 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních 

lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, 

pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality 

životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, 

mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, 

ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování 

územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických 

funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, 

zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky 

pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití 

přírodních zdrojů.  

Návrh ÚP Košetice respektuje krajinu v celém řešeném území – ve volné krajině nejsou navrženy žádné 

záměry ani plochy (kromě možné dopravní a technické infrastruktury), je dotvořen funkční územní systém 

ekologické stability – je respektováno vedení a propojení ÚSES (lokální a regionální) v sousedních katastrech. 

Rozvojové záměry zásadně neovlivňují přírodní ráz krajiny. Územní plán se nedotkne zvláště chráněných území, 

respektuje krajinný ráz a typ krajiny lesozemědělské harmonické.  

V území je lokalita soustavy Natura 2000.  

Sportovní a rekreační plochy jsou v území zachovány a je navržen i jejich další rozvoj. Plochy jsou uvažovány pro 

rozvoj sportovního a rekreačního zázemí obyvatelům i návštěvníkům obce. 

Plochy pro individuální rekreaci územní plán navrhuje a předpokládá se i využití tohoto typu rekreace v rámci 

stabilizovaných trvale neobydlených domů. Zachovány jsou plochy zahrádkových kolonií, pro rozvoj rekreační 

pobytové funkce jsou zachovány a navrženy vodní plochy s pláží a významná veřejná zeleň s cílem harmonizace 

přírodních prvků a současné zástavby do přirozeného přírodního a urbánního celku. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 

člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti 

omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 
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Migrační propustnost pro živočichy je zajištěna vymezením ploch ÚSES, přes řešené území je okrajově 

veden migrační koridor – v ÚP je respektován, migračně významné území je v ÚP respektováno. Migrační 

propustnost pro člověka a obhospodařování krajiny je zajištěna návrhem cest, a dále v rámci podmínek využití pro 

většinu ploch nezastavěného území je přípustná dopravní a technická infrastruktura.  

 (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 

cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení 

míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé 

formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).  

Návrh ÚP Košetice umožňuje rozvoj pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, 

poznávací turistika) při zachování a rozvoji hodnot území. Návrh nových obslužných komunikací může sloužit i 

jako turistické nebo cyklo trasy. Řešeným územím jsou vedeny turistické trasy a cyklotrasy, které ÚP respektuje a 

jejich průběh nijak neomezuje, nové nenavrhuje. Umožňuje se rozvoj turisticky značených tras na všech účelových 

komunikacích. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnosti území a zkvalitnění dopravní a 

technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury 

zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, 

umísťovat tato zařízení souběžně. 

Návrh ÚP Košetice řeší prostupnost území, je vyznačen stávající skelet základních funkčních účelových 

komunikací v krajině spolu s návrhy na nutné doplnění. V souvislosti s úpravami využití krajiny územní plán 

navrhuje obnovu zaniklých účelových komunikací (lesních a polních cest), včetně doprovodné zeleně. Návrhem 

cestní sítě v nezastavěném území (vznik nových komunikací pro údržbu a obhospodařování krajiny i vznik 

cyklistických a turistických tras). Ve volné krajině je prostupnost zachována a respektována.  

Z dopravní infrastruktury – jednak je řešena homogenizace stávajících tras silnic II. třídy – tato navazuje na 

stávající silnice a prostupnost krajiny neovlivní.  

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 

infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř 

rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou 

přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 

obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro 

environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

Návrh ÚP Košetice řeší tuto problematiku, v současné době prochází středem vlastního obce a řešeným 

územím silnice II. třídy, které sice slouží jako kvalitní přístupové komunikace přímo do města a na Středočeský 

kraj, ovšem provoz narušuje činnosti spojené s využíváním centra obce.  

ÚP Košetice nenavrhuje přeložení silnice II. třídy mimo střed obce. 

(25) 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 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.  

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání 

dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  

Prevence a ochrana území z hlediska přírodních katastrof ve smyslu posilování retenční funkce území, resp. 

protipovodňové ochrany je v zájmové oblasti klíčová, a to zejména z důvodu výskytu vodních ploch a toků. 

Územní plán principiálně nenavrhuje v rámci stanovené aktivní záplavové zóny žádné rozvojové plochy 

zastavitelného charakteru bydlení, výroby, rekreace a ponechává tak nivu volně průchozí. Rovněž nejsou navržena 

další opatření pro aktivní ochranu území před povodněmi. Pozitivní hydrologická bilance území je nadále 

podpořena požadavkem prioritní likvidace srážkových vod v místě spadu, popřípadě jejich akumulace a další 

využití. Retenční a protipovodňovou ochranu územní plán nadále posiluje návrhem revitalizace vodních toků a 

ploch. 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve 

zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění 

zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.  

Návrh ÚP Košetice respektuje tuto podmínku (je vymezeno záplavové území Martinického potoka), nové 
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plochy v záplavovém území nejsou navrženy. Záplavové území prochází kolem jedné nemovitosti stávajícího 

zastavěného území – tato stabilizovaná plocha je záplavovým územím zasažena; 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat 

tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávka vody a zpracování odpadních vod splňují požadavky na 

vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti, je navržena likvidace odpadních vod v místních částech, 

vlastní obec má a provozuje ČOV; 

 

Záměry navržené v návrhu ÚP Košetice nejsou v rozporu s potřebami, kritérii a podmínkami pro rozhodování a 

úkoly, jak je stanovuje Aktualizace PÚR ČR.  

 

V rámci projednání Změny č. 1 ÚP Košetice bude prověřen soulad ÚP s Aktualizací č. 2 a č. 3 PÚR ČR. 

 
 

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Kraje Vysočina 

 Dne byla vydána 8. 10. 2012 (účinnost 23. 10. 2012) Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje 

Vysočina. Aktualizace č. 2 a č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána 13. 9. 2016 (účinnost 7. 10. 

2016). ÚP Košetice obsahuje v grafické a textové části náležitosti převzaté z nadřazené ÚPD – Aktualizace č. 1, č. 

2, č. 3, ZÚR Kraje Vysočina. Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána 12. 12. 2017 

(účinnost 30. 12. 2017), Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána 14. 5. 2019 

(účinnost 14. 6. 2019). Není soulad s Aktualizací č. 5 a č. 6 – dále také „Aktualizované ZÚR“. 

  

 ZÚR vymezují na území Kraje Vysočina rozvojové a specifické oblasti a rozvojové osy krajského významu 

a stanovují zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání kraje, vymezují plochy a koridory 

nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, zejména veřejně prospěšné stavby a veřejně 

prospěšná opatření, stanovují kritéria pro rozhodování a možných variantách nebo alternativních změnách jejich 

využití. 

Správní území obce Košetice není dle Aktualizovaných ZÚR součástí žádné rozvojové oblasti krajského 

významu ani osy krajského významu. 

Území obce Košetice se nachází v území vymezené specifické oblasti krajského významu SOBk 1.  

V rámci SOBk 1 jsou stanoveny zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území, 

které jsou v návrhu ÚP Košetice dodrženy a vyhodnoceny. 

V rámci SOBk 1 jsou stanoveny tyto úkoly pro územní plánování, které jsou v návrhu územního plánu Košetice 

dodrženy. 

 

Ve správním území obce Košetice se nachází dle Aktualizovaných ZÚR plochy nadmístního významu – jedná se 

o regionální biocentrum U157 Borek, U158 Meandry u Jiřiček: 

Ve správním území obce Košetice se nachází dle ZÚR a dle Aktualizovaných ZÚR koridory nadmístního 

významu (dle výkresu ZÚR – Koridory nadmístního významu) – koridory z oblasti dopravy (koridor 

homogenizace DK06 a ÚSES (regionální biokoridor U191 Borek – Meandry u Jiřiček): 

Ve správním území obce Košetice se nachází dle ZÚR a dle Aktualizovaných ZÚR veřejně prospěšné stavby 

(VPS) a veřejně prospěšná opatření (/VPO): 

- veřejně prospěšné stavby z oblasti dopravy, 

- veřejně prospěšná opatření z oblasti ÚSES; 

V rámci Změny č. 1 ÚP Košetice bylo prověřeno zapracování výše uvedených ploch a koridorů.  

Dle stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu k pořizování ÚP 

Košetice ze dne 4. 12. 2013 nadřízený orgán pod č. j. KUJI 82821/2013 dle § 50 odst. 7 stavebního zákona své 

stanovisko. Protože návrh ÚP vykazoval dle stanoviska značné množství nesouladů se ZÚR, bylo nutno celý 

dokument doplnit o nedostatky uvedené ve stanovisku.  

Pořizovatel zajistil úpravu návrhu ÚP Košetice dle požadavků obsažených ve výše uvedeném stanovisku krajského 

úřadu jako nadřízeného orgánu a požádal o vydání nového stanoviska – toto vydáno dne 29. 9. 2014 pod č. j. KUJI 

65006/2014 dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Protože návrh ÚP vykazoval dle stanoviska opět značné množství 

nesouladů se ZÚR, bylo nutno celý dokument doplnit o nedostatky uvedené ve stanovisku.   
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Pořizovatel zajistil úpravu návrhu ÚP Košetice dle požadavků obsažených ve výše uvedeném stanovisku krajského 

úřadu jako nadřízeného orgánu a požádal o vydání nového stanoviska – toto vydáno dne 23. 3. 2015 pod č. j. KUJI 

14875/2015 dle § 50 odst. 8 stavebního zákona. Protože návrh ÚP nevykazoval žádné nedostatky, bylo možno 

zahájit řízení o ÚP Košetice dle § 52 stavebního zákona v platném znění.   

Pro území obce Košetice vyplývají z Aktualizované ZÚR priority pro zajištění udržitelného rozvoje území.  

V rámci ÚP Košetice bylo provedeno posouzení souladu zásad pro činnost a rozhodování v území.  

Aktualizované ZÚR dále vymezují na území kraje oblasti krajinného rázu jako unikátní územní jednotky 

jedinečností a neopakovatelností krajiny.  

V rámci ÚP Košetice bylo provedeno vyhodnocení oblastí krajinného rázu.  

Aktualizované ZÚR vymezují na území kraje typy krajin charakterizované převažujícím nebo určujícím cílovým 

využitím. 

V rámci ÚP Košetice bylo provedeno vyhodnocení dle typu krajin.  

 

V rámci projednané Změny č. 1 ÚP Košetice bude prověřen soulad ÚP s Aktualizací č. 5 a 6 ZÚR Kraje 

Vysočina  
 

 

d) Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona 

Na základě Zprávy o uplatňování ÚP Košetice ve sledovaném období 08/2017 - 06/2020 došlo v obci 

k zástavbě bydlení, výroby a skladování, občanského vybavení, veřejných prostranství, dopravy (jedná se o záměry 

na stabilizovaných a zastavitelných plochách).  

V rámci Změny č. 1 bude aktualizováno zastavěné území dle zastavěnosti zastavitelných ploch a tyto budou 

převedeny do ploch stabilizovaných. 

V rámci Změny č. 1 budou navrženy nové zastavitelné plochy a bude provedeno vyhodnocení jejich potřeby. 
 

Využití zastavitelných ploch vymezených ÚP Košetice  
K. ú. Košetice 

- příprava ZTV na části ploch BI Z04, Z05, Z06 a Z43; 

- stavebně připravená část plochy BI Z03 1 RD; 

- na části plochy BI Z02 (jižní část) 1 RD; 

- na části plochy BI Z10 a části plochy ZSn Z10a 1 RD; 

- na části plochy BI Z11 1 RD; 

- na části plochy BV Z14 hospodářský objekt; 

- plocha OS Z63 – zázemí hřiště; 

- byla prováděna údržba stávajících objektů; 

- byly prováděny nástavby a přístavby se stavebními úpravami bytových objektů, objektů občanského vybavení a 

objektů výroby(Agropodnik, JEDNOTA, škola, sportovní areál, apod.); 

- byla prováděny stavební úpravy spojené s instalací nových technologií; 

- byla prováděna realizace technické infrastruktury; 

- byla prováděna obnova dopravní infrastruktury; 

 

Součástí návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Košetice v období 08/2017 - 06/2020 je Obsah 

Změny č. 1 Územního plánu Košetice. Pořízení Změny č. 1 schválilo Zastupitelstvo obce Košetice dne 

6.2.2019. 

 

Ve vazbě na kap. „a)“ lze konstatovat, že v současné době obec nemá potřebu vymezení některých nových 

zastavitelných ploch, jelikož navrhovaná kapacita odpovídá stávající zástavbě a výhledově postačuje na dalších 

několik let.  

Dosud nevyčerpané zastavitelné plochy v ÚP Košetice odpovídají pokrytí potřeb obce pro rozvoj celého správního 

území. Potřebné záměry je možné uskutečnit v zastavěném území nebo v zastavitelných příp. přestavbových 

plochách vydaného ÚP Košetice.  

Některé zastavitelné plochy jsou využity jen v minimální míře.   
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Je ovšem nutné reagovat na podané návrhy na pořízení Změny č. 1 ÚP Košetice od veřejnosti za účelem vymezení 

nových zastavitelných ploch, ale i Obce Košetice za účelem rozvoje obecních záměrů. U ploch, kde dochází ke 

změně funkčního využití je řešení takové, že by neměl být zásadní problém ve změně požadované v žádosti, zde 

většinou není dotčen zábor ZPF, PUPFL, není dotčena ochrana přírody a krajiny, není nutné navrhovat další plochy 

dopravní a technické infrastruktury.  Jiná situace je ovšem u žádostí požadující nové zastavitelné plochy (některé 

zcela mimo návaznost na zastavěné příp. zastavitelné území) s nároky na zábor ZPF (mnohdy půdy nejvyšší 

kvality), s nároky na další plochy dopravní infrastruktury, změny ÚSES. U těchto ploch bude nutno zvážit jejich 

vhodnost pro další projednávání. 

Z toho důvodu kapitola „e)“ řeší Obsah jednotlivých žádostí Změny č. 1 ÚP Košetice. 

 

 

e) Obsah Změny č. 1 Územního plánu Košetice v rozsahu § 55a stavebního zákona   
 

 

Úvodní informace  

Územní plán (dále jen ÚP) Košetice byl vydán Zastupitelstvem obce Košetice 24. 8. 2017 a účinnosti 

nabyl dne 5. 10. 2017.  

ÚP Košetice zahrnuje obec Košetice s místních částí Nová Ves (ke které náleží Krasolesí a několik samot) 

– katastrální území Košetice, pro které je zpracován a vydán (celé správní území obce Košetice).  

Projektantem Územního plánu Košetice je Ing. arch. Pavel Krolák, Václavské nám. 17, 110 00 Praha 1, 

IČ:66896274, číslo autorizace: ČKA 03 539.  

ÚP Košetice je přístupný na webových stránkách ORP Pelhřimov (www.mupe.cz - GIS a územní plány – 

Územní plány ORP Pelhřimov – Obce ORP Pelhřimov – Košetice.  

Obec Košetice se nachází téměř na samém konci kraje Vysočina při hranici s krajem Středočeským u trasy  

Dosud nebyla projednávána žádná změna ÚP Košetice. 

Pořízení Změny č. 1 ÚP Košetice schválilo z vlastního podnětu Zastupitelstvo obce Košetice dne 6. 2. 2020, 

pořizovatelem je Městský úřad Pelhřimov – odbor výstavby, oddělení územního plánu, Pražská 2460, 39301 

Pelhřimov na žádost Obce Košetice, IČ 00248444, 394 22 Košetice 146 (obec požádala dne 22. 5. 2020. 

Projektantem Změny č. 1 ÚP Košetice bude Ing. arch. Pavel Krolák, Václavské nám. 17, 110 00 Praha 1, 

IČ:66896274, číslo autorizace: ČKA 03 539. 
 

 

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, 

včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k 

sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury.  

Cílem Změny č. 1 ÚP Košetice je prověření dílčích aktuálních požadavků na využití území v souladu se 

základní koncepcí rozvoje území města a místních částí, obsaženou v platném územním plánu. Změny v území 

musí respektovat kladné hodnoty území dané na území obce kvalitou urbanistického, architektonického prostředí a 

kvalitou přírodního prostředí a přírodního rámce. Je požadováno, aby řešení respektovalo zásady ochrany 

kulturních, přírodních a jiných hodnot obce a širšího území v souladu s principem udržitelného rozvoje. Bude 

prověřen střet realizace předpokládaných změn v území s těmito zájmy. 

Změna 1.1 
- V rámci Změny č. 1 bude nutné prověřit funkční využití ploch; 

- Aktualizovat zastavěné území; 

- Prověřit funkčnost ploch dle aktuálních mapových podkladů 

- Změna č. 1 ÚP Košetice bude respektovat Aktualizace PÚR a ZÚR;  

 

 

http://www.mupe.cz/
http://www.mestopelhrimov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?tzv=1&sc=ASC&n=obce-orp-pelhrimov&id_ktg=1155&p1=1586&sort=nazev&sz=nazev&sz=strvlastnik&vol_stavzobrazeni=6
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Změna 1.2 
Prověřit změnu funkčního využití pozemků p. č. 1232/1, 1232/27, 1232/26, 1232/12, 1232/23, 1518/2, 1518/32, 

1518/31, 1518/9, 1518/29, které jsou vedeny v ÚP částečně jako zastavitelná ploch K64 – plocha vodní a 

vodohospodářská W a částečně jako stabilizovaná plocha zemědělská NZp – nízká a rozptýlená zeleň – maloplošná 

zeleň, louky, pastviny (TTP). Dále je na části pozemku p. č.  1232/1 navržena zastavitelná plocha K65 – plocha 

rekreace RX – specifická (pláž). Vše je součástí lokálního ÚSES – biocentrum BC 24. Změnou je navržena úprava 

velikosti plánované vodní plochy –– dojde ke zvětšení zastavitelné plochy vodní W (dle projektové dokumentace 

na stavbu rybníka) na výše uvedených pozemcích, současně ke zmenšení plochy zemědělské NZp a k úpravě tvaru 

a velikosti plochy rekreace RX. Dále bude na části plochy RX navržena plocha dopravní infrastruktury – účelová 

komunikace PV. Současně dojde k úpravě lokálního biocentra BC 24 dle tvaru budoucí vodní plochy. 

Změnou dojde ke změně velikosti původní plochy W, změna neklade nároky na novou dopravní ani technickou 

infrastrukturu, je dotčeno ZPF (hlavně na V. třídě BPEJ), sama plocha je nový přírodní prvek v krajině. Úpravou 

vznikne nové veřejných prostranství, stávající komunikační síť nebude měněna. 

Obr. – návrh řešení změny č. 1.2 
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Změna 1.3 
Prověřit změnu funkčního využití pozemku p. č. 226/29, 226/37, 226/38 a část p. č. 226/26 – pozemky jsou 

součástí zastavitelné plochy Z11 – plochy bydlení BI mimo zastavěné území, na pozemku je rozestavěná 

novostavba rodinného domu, obec má zájem změnit stavbu na občanskou vybavenost – nová plocha bude vedena 

jako zastavitelná plocha mimo zastavěném území – plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV. 

V rámci textové části bude prověřena možná intenzita zastavění plochy OV. Zbývající část zastavitelné plochy Z11 

– plochy bydlení BI zůstane dle ÚP; 

Změnou nedojde ke změně velikosti plochy, změna neklade nároky na novou dopravní ani technickou 

infrastrukturu, není dotčeno ZPF ani přírodní hodnoty.  

 

Obr. – návrh změny 1.3 
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Změna 1.4 
Pozemky p. č. 2268/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 746/5 (trvalý travní porost), 2268/16 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace), 2268/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 724/1 (lesní pozemek), 2268/13 ostatní plocha 

– ostatní komunikace), 2268/12 (ostatní plocha – jiná plocha) – prověřit možnost zařadit p. č. 745/5 a 724/1 do 

stabilizované plochy dopravní infrastruktury – účelová komunikace (soulad stavu a ÚP) a všechny pozemky zařadit 

jako veřejně prospěšnou stavbu pro dopravu VD. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu KOŠETICE 

Obsah Změny č. 1 Územního plánu KOŠETICE 

 

17 

 

Změna 1.5 
Prověřit změnu funkčního využití pozemku pozemkové parcely p. č. 1360/2, který je v ÚP Košetice veden jako 

zastavitelná plocha Z57 mimo zastavěné území – plocha smíšená a výrobní VS – řemeslné výroby a služeb na 

zastavitelnou plochu mimo zastavěné území – plocha občanského vybavení OS – tělovýchovná a sportovní 

zařízení. Nová plocha OS bude navazovat na stávající plochu stejného druhu u ZŠ Košetice. 

Změnou nedojde ke změně velikosti plochy – v ÚP bylo provedeno vyhodnocení z hlediska ZPF (toto se nemění).  

 
 

Změna 1.6 
Prověřit změnu funkčního využití části pozemku pozemkové parcely p. č. 2011/1, který je v ÚP Košetice veden 

jako stabilizovaná plocha v zastavěném území – plocha zeleně ZS – soukromá a vyhrazená na zastavitelnou plochu 

v zastavěném území – plocha smíšená a výrobní VS – řemeslné výroby a služeb. Nová plocha VS bude 

navazovat na stávající plochu stejného druhu (je umístěna jižně pod dotčeným pozemkem). 

Změnou dojde k dotčení ZFP – pozemek je veden jako zahrada s BPEJ převážně v V. třídě, nová plocha bude 

v západní části pozemku a bude navazovat na stávající komunikaci. 
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Změna 1.7 
Prověřit změnu funkčního využití části pozemku pozemkové parcely p. č. 1154/28, který je v ÚP Košetice veden 

jako stabilizovaná plocha mimo zastavěné a zastavitelné území – plocha zemědělská NZ – orná půda na 

zastavitelnou plochu mimo zastavěné území – plocha bydlení BV – v rodinných domech – venkovské. Nová 

plocha BV bude navazovat na zastavěné území a na stávající plochu zeleně ZS s objektem bydlení. 

Změnou dojde k dotčení ZFP – pozemek je veden jako orná půda s BPEJ v I. třídě, pozemek je zemědělsky 

obhospodařován, nová plocha bude navazovat na stávající komunikaci. V území nejsou žádné přírodní hodnoty. 

Jedná se o budoucí výstavbu objektu pro bydlení, v řešené části obce Košetice – Krasolesí je nyní dle ÚP 

dostatečná nabídka ploch pro bydlení.  Změnou nebude narušeno obhospodařování pozemků. 
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Změna 1.8 
Prověřit změnu funkčního využití části pozemku pozemkové parcely p. č. 259/1, který je v ÚP Košetice veden jako 

stabilizovaná plocha mimo zastavěné a zastavitelné území – plocha zemědělská NZ – orná půda na zastavitelnou 

plochu mimo zastavěné území – plocha smíšená SV – obytná – venkovské. Nová plocha SV bude navazovat na 

zastavěné území a na stávající silnici II/112. 

Změnou dojde k dotčení ZFP – pozemek je veden jako orná půda s BPEJ v I. třídě, pozemek je zemědělsky 

obhospodařován, nová plocha bude součástí koridoru homogenizace silnice II/112. V území nejsou žádné přírodní 

hodnoty. Jedná se o budoucí smíšenou výstavbu objektu obchodu a bydlení. Součástí změny bude nutná plocha 

příjezdu (veřejného prostranství) k nové ploše.  Změnou nebude narušeno obhospodařování pozemků. 
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Změna 1.9 
Prověřit změnu funkčního využití pozemků pozemkové parcely p. č. 998/26 a 2263/13 (v lokalitě Nová Ves), které 

jsou v ÚP Košetice vedeny jako stabilizovaná plocha mimo zastavěné a zastavitelné území – plocha zemědělská 

NZ – orná půda (p. č. 998/26) a plocha dopravní infrastruktury – účelová komunikace na zastavitelnou plochu 

mimo zastavěné území – plocha bydlení BV – v rodinných domech – venkovské. Nová plocha BV bude částečně 

navazovat na zastavěné území a na stávající účelovou komunikaci. 

Změnou dojde k dotčení ZFP – pozemek 998/26 je veden jako orná půda s BPEJ v I. třídě, resp. jeho východní část 

(cca 230 m2) ve III. třídě, pozemek je zemědělsky obhospodařován, pozemek součástí lokálního ÚSES – 

biokoridoru BK2. V území nejsou žádné přírodní hodnoty. Jedná se o budoucí výstavbu objektu pro bydlení 

(možná i více). Součástí změny bude nutná změna trasy lokálního ÚSES, změnou nebude narušeno 

obhospodařování pozemků. Pozemek p. č. 2263/13 je veden jako ostatní plocha – ostatní komunikace a je součástí 

plochy účelových komunikací. Není dotčen ÚSES. 
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Změna 1.10 
Prověřit změnu funkčního využití pozemků pozemkové parcely p. č. 205/1 (část), 205/2, 205/3, 205/4 (část), které 

jsou v ÚP Košetice vedeny jako stabilizovaná plocha v zastavěném území – plocha zeleně ZS – soukromá a 

vyhrazená na zastavitelnou plochu v zastavěném území – plocha smíšená a výrobní VS – řemeslné výroby a 

služeb. Nová plocha VS bude navazovat na stávající plochu stejného druhu (je umístěna jižně pod i nad dotčenými 

pozemky). 

Změnou dojde k dotčení ZFP – pozemek je veden jako zahrada s BPEJ převážně ve III. třídě, nová plocha bude 

v západní části pozemku a bude navazovat na stávající komunikaci. 
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Změna 1.11 
Prověřit funkční využití pozemků pozemkové parcely p. č. 223/3, 222/5 a p. č. st. 28, které jsou v ÚP Košetice 

vedeny jako zastavitelná plocha Z63 v zastavěném území – plocha občanského vybavení OS – tělovýchovná a 

sportovní zařízení (p. č. st. 28 a 223/3), pozemek p. č. 222/5 je součástí zastavitelné plochy Z11 – plocha bydlení 

BI – změnit na stabilizovanou plochu – plocha občanského vybavení OS – tělovýchovná a sportovní zařízení.  

Uvedené pozemky jsou součástí sportovního areálu Košetice – fotbalové hřiště se zázemím. Jedná se o uvedení 

souladu ÚP a skutečného užívání pozemků, nevzniká další nová plocha, není zábor ZPF (byl řešen v ríámci ÚP a 

příp. stavebního řízení). 
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Změna 1.12 
Prověřit změnu funkčního využití pozemků pozemkové parcely p. č. 742/1, 742/1, které jsou v ÚP Košetice vedeny 

jako stabilizovaná plocha v zastavěném území – plocha dopravní infrastruktury DS – účelová komunikace na 

stabilizovanou plochu v zastavěném území – plocha bydlení BV – v rodinných domech – venkovské. Nová 

plocha BV bude navazovat na stávající plochu stejného druhu. 

Změnou nedojde k dotčení ZFP – pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha, nová plocha bude součástí objektu čp. 

118 Košetice a bude navazovat na stávající komunikaci. Jedná se o uvedení do souladu skutečného využití území a 

ÚP. 
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Změna 1.13 
Prověřit změnu funkčního využití části pozemků p. č. st. 23/2, 24, 596 a p. č. 2404, které jsou v ÚP Košetice 

vedeny jako stabilizovaná plocha v zastavěném území – plocha smíšená a výrobní VS – řemeslné výroby a služeb 

na zastavitelnou plochu v zastavěném území – plocha bydlení BH – v bytových domech. Jedná se o areál 

bývalého špýcharu, záměrem vlastníka je úprava na bytové účely. Nová plocha BH bude navazovat na stávající 

komunikaci a bude součástí ploch stejného druhu – bydlení. 

Změnou nedojde k dotčení ZFP, mění se pouze funkční využití, nová plocha bude navazovat na stávající veřejné 

prostranství.  
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Změna 1.14 
Prověřit změnu funkčního využití pozemku pozemkové parcely p. č. 171/5 (při pořizování ÚP Košetice se jednalo 

o p. č. 171/5, 171/6 a 171/10 – tyto sloučeny do p. č. 171/5), které jsou v ÚP Košetice vedeny jako stabilizovaná 

plocha v zastavěném území – plocha zeleně ZS – soukromá a vyhrazená a částečně jako plocha zeleně přírodního 

charakteru na zastavitelnou plochu v zastavěném území – plocha bydlení BV – v rodinných domech – 

venkovské.  

Jedná se o uvedení do souladu ÚP a skutečnost – na p. č. 171/5, 171/6 a 171/10 byl v roce 1992 povolena stavba 

rodinného domu, tato je zrealizována (zřejmě není zapsána v KN). Nebude vznikat nová plocha, pouze se řeší 

soulad s ÚP. 

 
 
 

C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro 

které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 

Součástí Úplného znění ÚP Košetice po Změně č. 1 je zpracovaný Výkres veřejně prospěšných staveb 

(VPS), veřejně prospěšných opatření (VPO) a asanací.  

Změnou č. 1 ÚP Košetice bude prověřeno vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které bude možné uplatnit 

vyvlastnění.  

ÚP Košetice ani Změna č. 1 ÚP Košetice nepředpokládá uplatnění předkupního práva – tato skutečnost bude 

prověřena. 

Upřesnění požadavků vyplývající z Aktualizace PÚR ČR 2008 

Nejsou požadavky na vymezení. 

Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem – Aktualizace ZÚR Kraje Vysočina  

Nejsou nové požadavky na vymezení. 

Upřesnění požadavků vyplývající z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení 

v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících průzkumů a rozborů 

Nejsou nové požadavky na vymezení. 

Další požadavky (obce, vyplývající ze zprávy o uplatňování ÚP podle § 55 odst. 1 stavebního zákona v platném 

znění nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností)  

Případné další požadavky budou doplněny po projednání návrhu Zprávy a Obsahu změny. 
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       V návrhu Změny č. 1 ÚP Košetice mohou být podle potřeby na základě konkrétního řešení navrhovaných 

rozvojových ploch a na základě projednání návrhu změny ÚP vymezeny i další plochy pro veřejně prospěšné 

stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. 
 

D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 

podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

Nepředpokládá se vymezení ploch a koridorů s podmíněným rozhodováním o změnách v území, případné 

požadavky na vydání regulačního plánu nebo zpracování územní studie mohou vyplynout v průběhu zpracování 

návrhu Změny č. 1. 

 

Případný požadavek na zpracování variant řešení. 

Zpracování variant není požadováno. 

 

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně 

měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 

Změna č. 1 ÚP Košetice bude zpracována a projednána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon v platném znění a s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění. Jako podklad bude sloužit ÚP Košetice. 

Provedení (grafická a textová část) změny územního plánu bude odpovídat členění ÚP Košetice. U 

specifických ploch budou stanoveny přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné podmínky využití, příp. 

stanoveny podmínky plošného a prostorového uspořádání. 

Textová část Změny č. 1 ÚP Košetice bude zpracovaná v rozsahu měněných částí způsobem revize platné textové 

části ÚP Košetice.  

Zpracování grafické části naváže na ÚP Košetice. Změna č. 1 může být graficky provedena ve výřezech, je však 

nutné zobrazit zastavěné území. Bude aktualizován výkres veřejně prospěšných staveb a opatření pro celé správní 

území obce, bude proveden hlavní výkres, výkres základního členění území s aktuálním zastavěným územím obce, 

koordinační výkres vše nad aktuálními mapovými podklady dle ČÚZK. Grafická a textová část bude provedena 

v souladu s platnými právními předpisy (příloh č. 7 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb.), které budou provázány s Úplným 

zněním ÚP Košetice po Změně č. 1. 

Návrh Změny č. 1 ÚP Košetice bude zpracován v rozsahu měněných částí (dle přílohy 7 k vyhlášce č. 500/206 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů): 

I. Obsah změny územního plánu 

a) Textová část 

b) Grafická část (výřezy): 

-  Výkres základního členění 1 : 5000 

-  Hlavní výkres 1 : 5 000 

-  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 

II. Obsah odůvodnění změny územního plánu 

a) Textová část 

b) Grafická část (výřezy): 

-  Výkres širších vztahů 1 : 50 000 

-  Koordinační výkres 1 : 5 000 

-  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území bude zpracováno v případě, že dotčený orgán ve 

svém stanovisku k návrhu zadání uplatní tento požadavek nebo pokud nebude vyloučen významný vliv na 

evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.  

Způsob zpracování Změny č. 1 ÚP 

Návrh Změny č. 1 ÚP Košetice pro všechna projednání: 
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Textová část – tištěné vyhotovení s CD pro všechna projednání ve formátu „*.doc“ a „*.pdf“. V případě nutných 

oprav a nepřesností vzniklých na základě požadavků dotčených orgánů nebo pořizovatele bude provedena oprava a 

doplnění jako součást projednávané Změny č. 1.  

Po vydání Změny č. 1 ÚP Košetice bude předána konečná verze – 2 x tištěná verze s CD ve strojově čitelném 

formátu. 

Grafická část – tištěné vyhotovení s CD jako vložené výřezy výkresů k textové části, a to v rozsahu a výkresech, 

které jsou Změnou č. 1 ÚP Košetice pro všechna projednání řešeny a měněny ve formátu „*.pdf“. V případě 

nutných oprav a nepřesností vzniklých na základě požadavků dotčených orgánů nebo pořizovatele bude provedena 

oprava a doplnění jako součást projednávané Změny č. 1 a tisk nového výkresu. 

Po vydání Změny č. 1 ÚP Košetice bude předána konečná verze – 2 x tištěná verze s CD ve strojově čitelném 

formátu. 

Úplné znění ÚP Košetice po Změně č. 1 – tištěné vyhotovení příslušných výkresů (včetně Koordinačního výkresu) 

pro celé správní území obce Košetice + CD (min. 3 vyhotovení), bude předáno pro nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP 

Košetice. V případě nepřesností vzniklých na základě tisku apod. bude provedena oprava a doplnění jako součást 

Změny č. 1 ÚP Košetice a tisk nového výkresu.  

Změna č. 1 ÚP Košetice (textová a grafická část) a Úplné znění po Změně č. 1 budou předány ve strojově 

čitelném formátu, Úplné znění po Změně č. 1 bude současně převedeno do datového modelu (používaného 

Krajem Vysočina) ve formátu „*.shp“ (MINIS příp. jiného platného). 

Grafická část dokumentace bude provedena na podkladu aktuální katastrální mapy pro řešené katastrální 

území, v digitální podobě. 

Součástí zpracování grafické a textové části Změny č. 1 ÚP Košetice bude rovněž úprava po veřejném projednání a 

rovněž po každém opakovaném veřejném projednání až do verze pro vydání opatření obecné povahy. 

 

H. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

Změnou č. 1 ÚP Košetice bude dotčen lokální ÚSES, regionální ÚSES dotčen nebude. 

Vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo z hlediska významného vlivu na evropsky významnou 

lokalitu či ptačí oblast se nepředpokládá, protože Změna č. 1 nepřinese žádné zvláštní nové zátěže na životní 

prostředí a nebude mít významný vliv na příznivý stav životního prostředí. Do řešeného území zasahuje evropsky 

významná lokalita soustavy NATURA 2000 (Martinický potok), ptačí oblasti se v řešeném území nenachází.  

Případné požadavky eventuálně vyloučení významného vlivu na evropsky významné lokality (EVL) 

v soustavě NATURA 2000 či ptačí oblast od příslušných dotčených orgánů vyplynou až v průběhu procesu 

projednávání tohoto návrhu pokynů.  

  Výraznější rozvoj výrobních aktivit nebudou samostatně či ve spojení s jinými záměry významně 

ovlivňovat životní prostředí. Výroba nebude obtěžovat okolí nad stanovené limity – hluk, prašnost, exhalace. 

V plochách výroby nebudou realizovány stavby obaloven, spaloven, kafilérií, jatka, potravinářská výroba, provozy 

pro zpracování a k výrobě používající toxické a jedovaté látky, nebude umisťován kožedělný, gumárenský, těžký 

hutní průmysl a ani sklady těchto materiálů, chemie a chemické výroby, stavby a zařízení pro nakládání 

s chemickými látkami a přípravky, dále činnosti v oblasti nakládání odpadů s ekologicky nevhodnými palivy a 

spalování všech druhů odpadů (např. z chemické výroby), významné potencionální zdroje znečištění ovzduší, 

činností při nichž by docházelo k emitování nebezpečných tuhých a plynných látek, těkavých organických látek a 

pachových látek, významné potencionální zdroje znečištění povrchových a podzemních vod, skladování 

nebezpečných chemických látek, výrobků a přípravků.  

Teprve dotčený orgán z hlediska zákona o posuzování vlivů ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatní či 

neuplatní požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na ŽP. 

Teprve dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku k návrhu zadání vyloučí či 

nevyloučí významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Nové plochy neovlivní oblasti ÚSES (v území jsou regionální ÚSES).  

Z uvedených skutečností lze předpokládat, že územní plán by neměl mít negativní vliv na evropsky 

významnou lokalitu nebo ptačí oblast, resp. ochranu přírody a krajiny. Nové plochy budou navazovat na zastavěná 

území, nebude narušen stávající ÚSES. Z těchto důvodů pořizovatel předpokládá, že není nutno stanovit požadavek 



Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu KOŠETICE 

Obsah Změny č. 1 Územního plánu KOŠETICE 

 

28 

 

na zpracování vyhodnocení vlivů na ŽP, resp. že lze vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo 

ptačí oblast. 

 

f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území 

(§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze 

vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast)   

Ve správním území obce Košetice se nachází evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 – 

Martinický potok CZ0613005.  

Ptačí oblast se ve správním území obce Košetice se nenachází.   

Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území 

nejsou součástí této Zprávy a Pokynů.  

Ve sledovaném období nebyl zaznamenán žádný významný vliv ÚP Košetice na životní prostředí.  

Zpráva o uplatňování obsahuje Obsah pro zpracování Změny č. 1 Územního plánu Košetice. 
 

g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant 

vyžadováno 

Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu nejsou součástí této Zprávy. Změna 

č. 1 ÚP Košetice se v rámci této zprávy sice projednává, ale vypracování variant řešení návrhu změny navrhne buď 

dotčený orgán nebo zastupitelstvo městyse při schvalování. 
 

h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne 

potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

V rámci této Zprávy a Obsahu není předkládán návrh na pořízení nového Územního plánu Košetice. 

 

i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, 

pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

V rámci vyhodnocení Zprávy a Obsahu nebyly zjištěny žádné požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo 

kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 
 

j) Návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje 

V rámci vyhodnocení Zprávy a Obsahu není vznesen požadavek na aktualizaci Zásad územního rozvoje 

Kraje Vysočina.  
 

Závěr: 

Tento návrh Zprávy o uplatňování ÚP Košetice za období 08/2017 – 06/2020 a Obsahu Změny č. 1 ÚP Košetice 

bude ve smyslu § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.; o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu a doručen veřejnou 

vyhláškou (pozn.: veřejná vyhláška je doručena 15 dnem po vyvěšení na úřední desce). 

Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy a Pokynů mohou dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený 

orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah Zprávy a Pokynů vyplývající 

z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě (tj. 30 dnů od obdržení návrhu zprávy) uplatní 

krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko. Nejpozději 7 dnů před uplynutím uvedené lhůty (tj. 30 

dnů od obdržení) doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko dle § 45i 

zákona o ochraně krajiny a přírody. 

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. 

Sousední obce mohou uplatnit u pořizovatele své podněty do 30 dnů po obdržení návrhu Zprávy a Pokynů.  

Na základě výsledků projednání bude návrh Zprávy příp. Obsah upraven a předložen Zastupitelstvu obce 

Košetice ke schválení. 

Další údaje:  

Bude doplněno po projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Košetice a Obsahu Změny č. 1 ÚP Košetice 

s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a oprávněným investorem. 


