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A ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHYŠNÁ 
Textová část zpracovaná zpracovatelem, dopln ěná po řizovatelem 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 Pro správní území obce Chyšná ( k.ú. Chyšná ) neplatí v současné době žádný územní 
plán ( například územní plán obce - ÚPO nebo územní plán sídelního útvaru - ÚPnSÚ ). 

 Pro správní území obce Chyšná byla schválena v prosinci 1999 Urbanistická studie 
Chyšná, která byla vložena do evidence urbanistických studií dne 12.6.2008. 

 O pořízení Územního plánu Chyšná rozhodlo zastupitelstvo obce dne 20. 9. 2010.  

 Územní plán ( dále ÚP ) Chyšná je zpracován podle zákona 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v platném znění a v souladu s prováděcími 
předpisy, t.j. s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a s 
vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. 

 

Hlavní cíle územního plánu 

 Územní plán Chyšná stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho 
hodnot, urbanistickou koncepci sídla, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury. Územní plán Chyšná je koncepčním materiálem dlouhodobého charakteru, 
který bude koordinovat a usměrňovat rozvoj a obnovu obce, celého správního území obce 
Chyšná ( k.ú. Chyšná ) v předem promyšlených postupných krocích. Tím lze zamezit 
případným nekoncepčním rozhodnutím, která se mohou časem projevit jako zábrana 
harmonického rozvoje.  

 Územní plán Chyšná vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel kromě zabezpečení 
rozvoje sídla je přitom brán na péči o životní prostředí, ochranu přírody a vodních zdrojů. 

 

Vymezení řešeného území 

 Územní plán Chyšná je zpracován pro správní území obce Chyšná, které zahrnuje jedno 
katastrální území ( dále k.ú. ), k.ú. Chyšná. Je s ním totožné. 

 V grafické části ÚP ( výkresy A, B, C ) je přehledně vyznačena : 

 Hranice řešeného území  
 ( hranice území - správního území Chyšná - k.ú. Chyšná ) 

 Celková výměra správního území obce Chyšná je 283, 2195 ha ( údaj o výměře byl 
převzat u Katastrálního úřadu pro Vysočinu v Pelhřimově dne 28. 03. 2011 ). 

 V jižní části území obce leží sídlo Chyšná a na severním cípu správního území ( na 
rozhraní k.ú. Chyšná, k.ú. Křivsoudov a k.ú. Černičí ) leží ve volné krajině osada Krčmy. 

 Severní hranice správního území obce Chyšná je zároveň hranicí mezi Krajem Vysočina 
a krajem Středočeským. Obec Chyšná sousedí svým správním územím ( k.ú. Chyšná ) 
se správním územím čtyř obcí, z toho z Kraje Vysočina s územím dvou, t.j. obcí Martinice 
u Onšova ( k.ú. Martinice u Onšova a k.ú. Skoranovice ) a Chýstovice ( k.ú. Chýstovice ) a 
ze Středočeského kraje také s územím dvou obcí, t.j. městysem Košetice ( k.ú. Černičí ) a 
městysem Křivsoudov ( k.ú. Křivsoudov ). 
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1. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  
Textová část zpracovaná pořizovatelem 

- Zastupitelstvo obce Chyšná na svém veřejném zasedání konaném dne 20.9.2010 projednalo a 
schválilo pořízení Územního plánu (dále též ÚP) Chyšná (k.ú. Chyšná) a dne 9.12.2010 požádala 
obec Chyšná MěÚ Pelhřimov odbor výstavby, oddělení územního plánu o jeho pořízení. 

- Návrh zadání byl vyhotoven a projednáván dle zákona č.183/2006Sb.; o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcích předpisů - Vyhlášky 
č.500/2006 Sb.; (příloha č.6) a v souladu se schválením zastupitelstva obce Chyšná. Dne 23.5.2011 
oznámil MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci 
Chyšná a sousedním obcím projednávání návrhu Zadání ÚP Chyšná. Oznámení o projednávání 
návrhu Zadání ÚP Chyšná a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí bylo vyvěšeno dne 23.5.2011 a 
sejmuto dne 23.6.2011 na úřední desce MěÚ Pelhřimov a vyvěšeno dne 25.5.2011 a sejmuto dne 
27.6.2011 na úřední desce obce Chyšná. Dále byl návrh zadání umístěn na webových stránkách 
Města Pelhřimova (23.5.2011-23.6.2011) a webových stránkách obce Chyšná (25.5.2011-
26.6.2011). Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do textu upraveného Zadání ÚP 
Chyšná, žádný z dotčených orgánů nepožadoval vypracování konceptu Územního plánu Chyšná. 
Citace uplatněných požadavků k návrhu Zadání ÚP Chyšná – viz bod 5.5. Vyhodnocení souladu se 
stanovisky dotčených orgánů, tohoto dokumentu. Uplatněné připomínky byly prověřeny a případně 
zapracovány do návrhu ÚP Chyšná (viz bod 17. Vyhodnocení připomínek, tohoto dokumentu). 
Podněty k návrhu Zadání ÚP Chyšná nebyly uplatněny. Návrh zadání Územního plánu Chyšná byl 
upraven v souladu s §47 odst.4 zákona č.183/2006 Sb.; v platném znění. Zadání ÚP Chyšná 
(upravený návrh) bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Chyšná dne 8.8.2011 a 
zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo, že nepožaduje zpracování konceptu ÚP Chyšná. 

- Dne 11.8.2011 požádal pořizovatel zpracovatele ÚP Chyšná - Ing. arch Maryšku o zpracování 
Návrhu Územního plánu Chyšná a zároveň mu předal uplatněné požadavky dotčených orgánů a 
připomínky. 

- Návrh ÚP Chyšná byl zpracován v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb.; v platném znění, dle přílohy 
č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.; vyhlášky č.501/2006 Sb.; o obecných požadavcích na využívání 
území, v souladu s upraveným návrhem Zadání ÚP Chyšná a v souladu se schválením zastupitelstva 
obce Chyšná. Návrh územního plánu obsahuje textovou a grafickou část - projektantem je Ing. arch. 
Mili č Maryška. 

- Dne 20.2.2013 oznámil MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému 
úřadu, obci Chyšná a sousedním obcím konání společného jednání za účelem projednání návrhu ÚP 
Chyšná. Zároveň pořizovatel v souladu s §50 odst.3 stavebního zákona oznámil dne 20.2.2013 
veřejnou vyhláškou doručení návrhu Územního plánu Chyšná (včetně vystavení návrhu ÚP Chyšná) 
veřejnosti. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 20.2.2013 a sejmuta dne 8.4.2013 na úřední desce 
MěÚ Pelhřimov a vyvěšena dne 20.2.2013 a sejmuta dne 12.4.2013 na úřední desce obce Chyšná. 
Dále byla veřejná vyhláška a návrh ÚP Chyšná umístěn na webových stránkách Města Pelhřimova 
(20.2.2013-9.4.2013) a webových stránkách obce Chyšná (20.2.2013-12.4.2013). 

Dne 20.2.2013 předal MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby, nadřízenému orgánu – KÚ Kraje Vysočina, 
odboru územního plánování a stavebního řádu, na základě §50 odst.2 stavebního zákona návrh ÚP 
Chyšná pro posouzení.  

Dne 20.2.2013 požádal MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby KÚ Kraje Vysočina, odbor životního 
prostředí o vydání souhlasu dle §5 odst.2 zákona č.334/1992Sb.; o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů a zároveň dne 20.2.2013 požádal MěÚ Pelhřimov, odbor 
životního prostředí o vydání stanoviska dle §14 odst.1 zákona č.289/1995Sb.; o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, v platném znění. 
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- Společné jednání se konalo 26.3.2013. 

Dne 2.5.2013 požádal MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby dotčené orgány, které neuplatnily svá 
stanoviska ke  společnému jednání o návrhu ÚP Chyšná, o vydání stanovisek.  

Citace uplatněných stanovisek a připomínek viz bod 5.5. Vyhodnocení souladu se stanovisky 
dotčených orgánů tohoto dokumentu. 

- Posouzení návrhu ÚP Chyšná Krajským úřadem Kraje Vysočina odborem územního plánování a 
stavebního řádu bylo vydáno dne 26.6.2013 pod ČJ: KUJI 40247/2013 OUP 236/2011 Zap - 6. 
Nadřízený správní orgán na úseku územního plánování posoudil předložený návrh ÚP Chyšná dle 
§50 odst.7 stavebního zákona a konstatoval, že po zapracování uplatněných připomínek do návrhu 
ÚP Chyšná a předložení k opětovnému posouzení lze na základě potvrzení o odstranění nedostatků 
zahájit řízení o ÚP Chyšná podle §52 stavebního zákona. Citace posouzení - viz bod 5.5. 
Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů, tohoto dokumentu. Pořizovatel předal 
projektantovi uplatněná stanoviska a připomínky a požádal o dopracování návrhu ÚP Chyšná.  Dne 
4.9.2013 obdržel  MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby od obce Chyšná žádost, ve které obec 
žádá…citace „Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce č.11-5/13 ze dne 30.8.2013 Vás jako 
pořizovatele územního plánu Chyšná žádáme o zařazení části parcely p.č.1636/2 z plochy 
zemědělské (NZ) do plochy rekreace (RH)…konec citace. Pořizovatel předal dne 5.9.2013 tento 
požadavek zpracovateli ÚP Chyšná.  

Návrh ÚP Chyšná byl dopracován dle výše uvedeného a dne 20.3.2014 požádal MěÚ Pelhřimov, 
odbor výstavby, nadřízený orgán – KÚ Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního 
řádu, na základě §50 odst.8 zákona č.183/2006Sb.; ve znění pozdějších předpisů o opětovné 
posouzení návrhu ÚP Chyšná.  

Posouzení návrhu Územního plánu Chyšná – potvrzení o odstranění nedostatků Krajským úřadem 
Kraje Vysočina odborem územního plánování a stavebního řádu bylo vydáno dne 23.4.2014 pod 
ČJ: KUJI 27198/2014 OUP 236/2011-7 Zap. Nadřízený správní orgán na úseku územního plánování 
posoudil upravený návrh ÚP Chyšná a konstatoval, že na základě tohoto potvrzení lze zahájit řízení 
o Územním plánu Chyšná podle §52 stavebního zákona. V rámci výkonu státního stavebního 
dozoru však upozornil, že nedostatky zjištěné v návrhu ÚP, na které byl pořizovatel upozorněn 
v opatření ze dne 26.6.2013 pod ČJ: KUJI 40247/2013 OUP 236/2011 Zap – 6, byly odstraněny 
zčásti. Tyto nedostatky je nutno odstranit ještě před zahájením řízení o Územním plánu Chyšná. 

Citace posouzení - viz bod 5.5. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů tohoto 
dokumentu.  

- Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Chyšná bylo dne 
9.6.2014 jednotlivě oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Chyšná a sousedním 
obcím. Veřejná vyhláška o konání veřejného jednání byla vyvěšena dne 9.6.2014 a sejmuta dne 
10.7.2014 na úřední desce MěÚ Pelhřimov a vyvěšena dne 10.6.2014 a sejmuta dne 30.7.2014 na 
úřední desce OÚ Chyšná. Dále bylo oznámení a návrh ÚP Chyšná umístěn na webových stránkách 
Města Pelhřimova (vyvěšeno od 9.6.2014-30.7.2014) a webových stránkách obce Chyšná (vyvěšeno 
od 10.6.2014-30.7.2014). 

- Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Chyšná proběhlo dne 30.7.2014 na OÚ 
Chyšná a bylo spojeno s odborným výkladem zpracovatele a seznámením o průběhu pořizování 
územního plánu pořizovatelem.. V zákonné lhůtě podle §52 odst.2 a 3 zákona č.183/2006Sb.; ve 
znění pozdějších předpisů, byly podány námitky k návrhu ÚP Chyšná. Přesná citace a rozhodnutí o 
námitkách včetně samostatného odůvodnění – viz bod 16. Rozhodnutí o námitkách včetně 
samostatného odůvodnění tohoto dokumentu. Zastupitelstvo obce Chyšná rozhodlo na svém 
zasedání konaném dne 1.9.2014 o zapracování podaných námitek do návrhu územního plánu 
Chyšná.  

Na základě vyhodnocení výsledků projednání zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Chyšná a Návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Chyšná  a zaslal jej dne 
20.11.2014 ke schválení zastupitelstvu obce  Chyšná a zároveň, vzhledem k volbám do obecních 
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zastupitelstev, požádal o sdělení jména určeného zastupitele. Návrh rozhodnutí o námitkách 
uplatněných k návrhu Územního plánu Chyšná a Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu Územního plánu Chyšná byly schváleny na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 
31.10.2014 a určeným zastupitelem byl zvolen Vladimír Kos, starosta obce (usnesení o schválení 
bylo předáno pořizovateli dne 28.11.2014).  

Dne 6.1.2015 oznámil MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby dotčeným orgánům a krajskému úřadu, že k 
návrhu územního plánu Chyšná byly uplatněny v zákonné lhůtě dle §50, §52 stavebního zákona 
připomínky a podány námitky. Dále oznámil, že dle §53 odst.1 stavebního zákona, vyhodnotil ve 
spolupráci s určeným zastupitelem výsledky projednání návrhu územního plánu Chyšná a zpracoval 
s ohledem na veřejné zájmy Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu 
Chyšná a Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Chyšná, který 
zasílá dotčeným orgánům a  krajskému úřadu a požádal je ve lhůtě 30 dnů od obdržení oznámení o 
uplatnění stanovisek k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách a zároveň 
upozornil, že pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v 
uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. Citace uplatněných stanovisek 
dotčených orgánů - viz bod 5.5. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů tohoto 
dokumentu. 

- Vzhledem k tomu, že na základě výsledků vyhodnocení veřejného projednání došlo k podstatné 
úpravě návrhu ÚP Chyšná, které vyžadovalo opakované veřejné projednání o návrhu ÚP Chyšná, 
požádal pořizovatel dne 7.1.2015 KÚ Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství o 
stanovisko ve smyslu §10i zákona č.100/2001Sb.; ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu §45i 
zákona č.114/1992Sb.; ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko bylo vydáno dne 12.1.2015 
pod ČJ:KUJI 1782/2015 OZP 993/2011 Šví. Citace stanoviska  - viz bod 5.5. Vyhodnocení souladu 
se stanovisky dotčených orgánů tohoto dokumentu.  

- Oznámení o opakovaném veřejném projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Chyšná bylo 
dne 30.3.2015 jednotlivě oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Chyšná a sousedním 
obcím. Veřejná vyhláška o konání opakovaného veřejného jednání byla vyvěšena dne 30.3.2015 a 
sejmuta dne 30.4.2015 na úřední desce MěÚ Pelhřimov a vyvěšena dne 1.4.2015 a sejmuta dne 
2.6.2015 na úřední desce OÚ Chyšná. Dále byla veřejná vyhláška a návrh ÚP Chyšná umístěn na 
webových stránkách Města Pelhřimova (vyvěšeno od 30.3.2015-20.5.2015) a webových stránkách 
obce Chyšná (vyvěšeno od 1.4.2015-2.6.2015). 

- Opakované veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Chyšná proběhlo dne 
13.5.2015 na OÚ Chyšná a bylo spojeno s odborným výkladem zpracovatele a seznámením o 
průběhu pořizování územního plánu pořizovatelem. V zákonné lhůtě podle §52 odst.2 a 3 zákona 
č.183/2006Sb.; ve znění pozdějších předpisů nebyly uplatněny připomínky a nebyly podány žádné 
námitky, pořizovatel tudíž nezpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek. Citace uplatněných stanovisek k částem řešení návrhu Územního plánu Chyšná, které 
byly od veřejného jednání měněny  - viz bod 5.5. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených 
orgánů tohoto dokumentu. V průběhu oznámení o opakovaném veřejném jednání bylo zjištěno, že 
na území obce Chyšná proběhla aktualizace mapového podkladu. Pořizovatel s určeným 
zastupitelem vyhodnotili danou situaci a zajistili zapracování aktuálního mapového podkladu do 
návrhu ÚP Chyšná. Jelikož návrh Územního plánu Chyšná byl přenesen na digitalizovanou 
katastrální mapu (KMD) až po opakovaném veřejném projednání, pořizovatel pečlivě vyhodnotil, 
zda se "aktualizace mapového podkladu" odrazí v koncepci rozvoje Územního plánu Chyšná a 
posoudil zda „aktualizace mapového podkladu" vyvolá „podstatnou úpravu návrhu". Na základě 
tohoto vyhodnocení a posouzení bylo zjištěno, že aktualizace mapového podkladu nemá vliv na 
koncepci Územního plánu Chyšná a že aktualizace mapového podkladu do digitální podoby 
nevyvolala podstatnou úpravu návrhu a tím 2. opakované veřejné jednání o upraveném návrhu 
ÚP Chyšná. 

- Na základě vyhodnocení projednání návrhu ÚP Chyšná a přezkumu návrhu ÚP Chyšná v souladu se 
stavebním zákonem pořizovatel konstatuje, že je možné předložit Územní plán Chyšná 
Zastupitelstvu obce Chyšná k vydání. 
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2. SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
dle § 53 odst. 4, písmene a) stavebního zákona 

2.1  SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 Územní plán Chyšná je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České 
republiky ( dále PÚR ) ve znění Aktualizace č.1, schválené usnesením vlády ze dne 
15. dubna 2015 č. 276 o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky. 
 Politika územního rozvoje České republiky 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. 
Politika územního rozvoje 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 ). 

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
 Pro území obce Chyšná dále vyplývají z PÚR ČR 2008 republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažené v kapitole 2.2 , a to zejména 
v odstavcích : 

(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.  

(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.  

 Návrh ÚP že vytváří předpoklady pro rozvoj primárního sektoru při zohlednění 
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

(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. 

 Územní plán Chyšná respektuje v PÚR České republiky 2008 stanovené priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, tj. vyváženého vztahu 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel. 
 Návrh řešení Územního plánu Chyšná řeší dodávku pitné vody, vytváří předpoklady pro 
likvidaci odpadních vod v centrální ČOV ( čistírně odpadních vod ) a je koncipován tak, 
aby i do budoucna splňoval požadavky na vysokou kvalitu života. 
 Území obce Chyšná se nachází mimo v PÚR ČR 2008 stanovené rozvojové oblasti 
a rozvojové osy, nepatří mezi specifické oblasti a není dotčeno vymezenými koridory a 
plochami dopravní infrastruktury a koridory a plochami technické infrastruktury. Na území 
obce se nevztahují požadavky vyplývající z těchto vymezených oblastí, ploch a koridorů. 



 
10

 Na řešení Územního plánu Chyšná se nevztahují žádné další požadavky vyplývající 
z Politiky územního rozvoje 2008 České republiky.  

 

2.2  SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
  KRAJE VYSOČINA 
  ( územně plánovací dokumentace vydaná krajem ) 

 Dne 16. 09. 2008 byly Krajem Vysočina vydány Zásady územního rozvoje ( dále ZÚR ) 
Kraje Vysočina. Aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina byly vydány dne 18. 9. 2012 a 
účinné ke dni 23. 10. 2012. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina stanovují zejména 
základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání kraje, vymezují plochy a koridory 
nadmístního významu a stanovuje požadavky na jejich využití, zejména veřejně prospěšné 
stavby a veřejně prospěšná opatření, stanovují kritéria pro rozhodování o možných 
variantách nebo alternativách změn v jejich využití. 

 Územní plán Chyšná je zpracován v souladu se zásadami ZÚR v kapitole 1. „Stanovení 
priorit územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje 
území“ :  

(01) „Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj kraje 
Vysočina založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním 
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a 
udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování 
územních studií, územních plánů obcí, regulačních plánů a při rozhodování o 
změnách ve využití území“ 

 Návrh ÚP Chyšná je proveden s citlivým přístupem k vyváženému všestrannému 
rozvoji obce; za účelem zajištění příznivého životního prostředí, stabilním 
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti. V ÚP Chyšná jsou navrženy 
všechny potřebné sídlotvorné prvky, odpovídající velikosti a významu obce Chyšná.  

(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, 
které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. 
Přitom se soustředit zejména na: 
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; 
b) minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahů do 

pozemků určených k plnění funkcí lesa; 
c) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; 
f) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i 

venkovské urbanistické struktury a omezit fragmentaci krajiny. 

Návrh Územního plánu Chyšná a na jednotlivé body reaguje : 
 Územní plán Chyšná vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech 

přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel je přitom kromě 
zabezpečení stavebního rozvoje sídla brán na ochranu kulturního dědictví, na péči o 
životní prostředí a na ochranu přírody a krajiny. 

 Rozvojové zastavitelné plochy jsou navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území, 
aby co nejméně vybíhaly a zasahovaly do okolní krajiny. 

 Cílem řešení ÚP Chyšná je ochrana stávajících přírodních a kulturních hodnot, 
harmonické zapojení rozvojových zastavitelných ploch do krajinného rázu. Obec 
Chyšná je součástí venkovského osídlení této části Českomoravské vrchoviny, oblasti 
s malým počtem a nízkou hustotou obyvatel a převahou přírodních porostů. 
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 Územní plán Chyšná se zasazuje především o zachování, obnovu a rozvoj současné 
urbanistické struktury, kompozičních, krajinářských a estetických hodnot. Zvláštní 
důraz je v Územním plánu Chyšná kladen na zachování kompaktního menšího 
venkovského sídla v krajině tvořeného charakteristickou venkovskou zástavbou.  

 

 Z kapitoly 2. „Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, 
vymezených v PÚR 2008 a vymezení rozvojových oblastí a rozvojových center 
krajského významu“ pro území obce Chyšná nevyplývají žádné specifické požadavky. 

 Území obce Chyšná ( k.ú. Chyšná ) se nachází podle ZÚR Kraje Vysočina mimo 
vymezené rozvojové oblasti ( OBk ) a rozvojové osy ( OSk ) krajského významu. 

 

 Územní plán Chyšná je zpracován v souladu se zásadami, uvedenými v kapitole  
3. „Vymezení specifické oblasti krajského významu“  :  

 Území obce Chyšná ( k.ú. Chyšná ) spadá do v ZÚR Kraje Vysočina vymezené 
specifické oblasti krajského významu SOBk 1. Územní plán Chyšná je zpracován 
v souladu se zásadami pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území stanovenými v SOBk 1, které se týkají území obce Chyšná, tj. jsou v něm 
vytvořeny předpoklady, aby mohly být realizovány úkoly pro územní plánování stanovené 
pro SOBk 1 v článcích (59) a (60) ZÚR Kraje Vysočina.  

Území obce Chyšná se týkají zásady uvedené v článku (59), písm. a), e), h), i) : 

(59) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování 
o změnách v území : 
a) spolupracovat se Středočeským krajem na vytváření podmínek pro stabilizaci 

obyvatel oblasti; 
e) aktivně podporovat vytváření nových pracovních příležitostí v oblasti cestovního 

ruchu, rekreace a turistiky v této části Posázaví; 
h) eliminovat možné negativní vlivy rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a na přírodní 
i krajinné hodnoty v území; hodnoty využít jako prvek pro stabilizaci a rozvoj 
území; 

i) respektovat skladebné části ÚSES a pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu. 

Území obce Chyšná se týkají zásady uvedené v článku (60), písm. a), b), c), d) : 

(60) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 
a) prověřit možnosti zlepšení místní komunikační sítě; 
b) prověřit možnosti využití potenciálu obcí pro rozvoj komerčních aktivit 

cestovního ruchu, včetně deficitů technické infrastruktury; 
c) analyzovat možnosti rozvoje ekonomických aktivit v koridoru silnice II/112; 
d) ověřit rozsah zastavitelných ploch a předpokladů jejich využitelnosti vzhledem 

k dopravní a technické infrastruktuře v oblasti při respektování kulturních, 
přírodních a civilizačních hodnot území. 

 Územní plán Chyšná vytváří předpoklady zejména pro zlepšení komunikační sítě 
( obnova původních cest ) a propojení s obcemi na území Středočeského kraje. Územní 
plán vytváří dále předpoklady pro rozvoj komerčních aktivit turistického ruchu, 
ekonomických aktivit ( rozvoj ploch výroby a skladování ) zlepšení dopravní a technické 
infrastruktury při respektování kulturních, přírodních a civilizačních hodnot území. 
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 Územní plán Chyšná je zpracován v souladu se zásadami, uvedenými v kapitole 
4. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu“ :  

 Na území Chyšná ( k.ú. Chyšná ) je vedena podle aktuálně platného vymezení R-ÚSES 
v ZÚR Vysočina trasa regionálního biokoridoru RBK 409 ( veřejně prospěšné opatření 
U191 „Borek - Meandry u Jiřiček“ ), který nivou Martinického potoka propojuje regionální 
biocentra RBC 741 Borek a RBK 742 Meandry u Jiřiček. V Územním plánu Chyšná jsou 
tyto prvky regionálního ÚSES zaneseny a upraveny a tvoří tak základ kostry vymezení 
lokálního ÚSES na území Chyšná. Prvky regionálního ÚSES jsou v návrhu ÚP Chyšná 
zaneseny do seznamu veřejně prospěšných staveb a opatření ( U191 - biokoridor RBK ). 
V Územním plánu Chyšná je vymezení ze ZÚR Vysočina zpřesněno do měřítka územního 
plánu, zpřesnění navazuje na vymezení v sousedním území ( územní plán Martinice u 
Onšova ). Zpřesnění je provedeno formou složeného biokoridoru a má předepsané 
prostorové parametry regionálního biokoridoru. Pro umožnění funkce složeného 
biokoridoru byla vložena místní biocentra. Biocentra jsou koncipována jako kombinovaná - 
přírodní a antropicky podmíněná ( přirozeně meandrující vodní tok /popř. vodní plocha/ 
s břehovými porosty, extenzivní pomáčené louky, les s přirozenou druhovou skladbou ). 
Část regionálního biokoridoru v řešeném území pak tvoří RBK 2 s místním názvem 
Martinický potok - Na Baraškách, s charakteristikou jako uvedená biocentra. 

 

 Územní plán Chyšná je zpracován v souladu se zásadami, uvedenými v kapitole 
5. „Up řesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civiliza čních hodnot území Kraje Vysočina“ :  

 Na území obce Chyšná je vyhlášená část evropsky významné lokality v soustavě Natura 
2000 CZ0613005 Martinický potok. Územní plán Chyšná vylučuje se umísťování záměrů, 
které by samostatně či ve spojení s jinými mohly významně ovlivnit evropsky významnou 
lokalitu v soustavě Natura 2000. ÚP nemá nepříznivý vliv na stav předmětu ochrany ani 
celistvost EVL CZ0613005 Martinický potok. 

 Na území obce Chyšná jsou některé další limitující faktory, které Územní plán Chyšná 
respektuje. Patří mezi ně zejména záplavové území vodního toku Martinický potok a 
pásmo III. stupně hygienické ochrany zdroje pitné vody, vodní nádrže Švihov, Vodní dílo 
Želivka, které zahrnuje celé území obce Chyšná ( k.ú. Chyšná ). 

 

 Z kapitoly 6. „Vymezení cílových charakteristik krajiny na území Kraje Vysočina“ 
pro území obce Chyšná vyplývají skutečnosti uvedené v následujících bodech : 

(125) ZÚR vymezují na území kraje tyto typy krajin charakterizované převažujícím nebo 
určujícím cílovým využitím : 

c)  krajina lesozemědělská harmonická 

 Celé území obce Chyšná ( k.ú. Chyšná ) je v ZÚR Kraje Vysočina zařazena do typu 
krajiny lesozemědělské harmonické. 

 Návrh ÚP Chyšná respektuje a navazuje na v ZÚR stanovené hlavní cílové využití 
krajiny lesozemědělské harmonické, s využitím zejména pro zemědělství a lesní 
hospodářství, bydlení, základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity, 
cestovní ruch a rekreaci a vytváří předpoklady pro jeho ochranu a další rozvoj.  
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 Územní plán Chyšná vytváří předpoklady zachovat v nejvyšší možné míře stávající 
typ využívání lesních a zemědělských pozemků, respektovat cenné architektonické a 
urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami, 
zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a 
trvalých travních porostů, rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro 
udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit, 
rekreační zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení 
únosnosti krajiny a chránit luční porosty. 

125a) ZÚR dále vymezují na území kraje tyto oblasti krajinného rázu jako unikátní 
územní jednotky jedinečností a neopakovatelností krajiny 
e) CZ0610-OB005 Pelhřimovsko 

 Celé území obce Chyšná patří do krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko. 

(146f) ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko specifické 
zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území : 
a) věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování staveb a technických 

zařízení s výškou přesahující dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu do 
exponovaných průhledu 

b) zachovat prvky historického členění krajiny 

 Územní plán Chyšná respektuje v ZÚR Kraje Vysočina stanovené oblasti 
krajinného rázu jako unikátní územní jednotky jedinečností a neopakovatelností 
krajiny. Základem urbanistické koncepce ÚP Chyšná je zejména zachování 
a podpoření charakteru a struktury venkovského osídlení, jeho kompozičních, 
krajinářských a estetických hodnot. Cílem řešení územního plánu je ochrana 
stávajících kulturních a přírodních hodnot, harmonické zapojení nových 
rozvojových zastavitelných ploch do urbanistického i architektonicko stavebního 
kontextu obce Chyšná a vytvoření předpokladů pro jeho obohacení o nové 
urbanistické a architektonické kvality. 

 Na řešení Územního plánu Chyšná se nevztahují žádné další zvláštní požadavky 
vyplývající ze ZÚR Kraje Vysočina a ani žádné požadavky vyplývající ze širších vztahů 
v území. Územní plán Chyšná respektuje záměry ZÚR Kraje Vysočina, t.j. nejsou v něm 
vytvořeny překážky, které by záměry ZÚR Kraje Vysočina znemožňovaly. 
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3. SOULAD S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
 zejména s požadavky na ochranu architektonických a  urbanistických hodnot 

v území a požadavky na ochranu nezastav ěného území 
dle § 53 odst. 4, písmene b) stavebního zákona 

Posouzení souladu s cíly územního plánování 

 Územní plán Chyšná je řešen v souladu s cíly územního plánování. V sídle Chyšná 
vytváří územní plán předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající 
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, 
aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

 Územní plán Chyšná vytváří předpoklady k zajištění udržitelného rozvoje území svým 
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím 
účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

 Územní plán Chyšná koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a 
jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Konkrétně jsou v územním plánu vymezeny 
veřejně prospěšné stavby a opatření. 

 V Územním plánu Chyšná jsou přiměřeně velikosti a významu sídla navrženy plochy 
občanského vybavení veřejné infrastruktury, veřejných prostranství, veřejné zeleně a ploch 
dopravní a technické infrastruktury. Zároveň strukturou navržených ploch vytváří ÚP 
prostor pro plné uplatnění soukromých záměrů v oblasti bydlení a podnikatelských aktivit. 

 Rozsah nově navržených rozvojových veřejných prostranství ( veřejná prostranství 
mimo místní komunikace, veřejná zeleň ) je vymezen přiměřeně a s ohledem na rozsah 
nových zastavitelných ploch pro bydlení a občanské vybavení. 

 V Územním plánu Chyšná je navržen rozvoj všech sídlotvorných složek, zahrnující 
zejména rozvoj bydlení, rekreace, drobné výroby, dopravní a technické infrastruktury. 
Návrh zastavitelných ploch tak vytváří předpoklady k přiměřenému komplexnímu rozvoji 
sídla. Rozsah zastavitelných ploch odpovídá velikosti a významu sídla v širším okolí.  

 Územní plán Chyšná vytváří předpoklady k budoucímu rovnoměrnému rozvoji sídla 
v krajině, soustředěného okolo historického jádra obce Chyšná. Navržené zastavitelné 
plochy přímo navazují na současně zastavěné území sídla a jsou vymezeny s ohledem na 
potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

 V Územním plánu Chyšná je stanoveno, že v nezastavěném území lze v souladu s jeho 
charakterem podmíněně umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství 
( např. seníky, hnojiště, technická zařízení na pastvinách - ohrady, napajedla, přikrmovací 
zařízení, přístřešky na pastvinách, zimoviště, apod. ), lesnictví ( např. lesnické inženýrské 
stavby, revitalizace vodních toků, krmelce, apod. ), pro ochranu přírody a krajiny, pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro 
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, 
ekologická a informační centra. 
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 V Územním plánu Chyšná je stanoveno, že v nezastavěném území lze podmíněně 
povolovat umístění dalších specifických staveb, které zlepší podmínky jeho využití pro 
účely rekreace a cestovního ruchu v souladu s požadavky ZÚR Kraje Vysočina pro 
specifickou oblast krajského významu SOBk 1.  

 Územní plán Chyšná vytváří předpoklady k ochraně krajiny. V území budou vytvářeny 
předpoklady zejména k posílení ekologické stability prostřednictvím konkrétního vymezení 
územního systému ekologické stability. Cílem bude zajistit předpoklady pro obnovu 
přírodních zdrojů a založit v území strategii tzv. trvale udržitelného rozvoje, tedy takového 
rozvoje, který zajišťuje dostatečnou prosperitu ekonomickým aktivitám v území, ale 
současně s tím zabezpečuje trvalé obnovování těch zdrojů, které jsou pro vývoj využívány. 

 

Posouzení souladu s úkoly územního plánování 

 Územní plán Chyšná je řešen v souladu s úkoly územního plánování. 

 Návrh územního plánu je zpracován na základě zjištění a posouzení stavu území, jeho 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. V územním plánu je stanovena koncepce 
rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. 
Na území obce Chyšná se jedná o mimořádné přírodní hodnoty, zejména pak o evropsky 
významnou lokalitu CZ0613005 Martinický potok v soustavě Natura 2000 a dále pak 
dálkový migrační koridor a významné místo krajinného rázu - údolí Martinického potoka. 
Mezi kulturní a civilizační hodnoty pak patří zejména dochovaná urbanistická struktura 
kompaktního sídla Chyšná.  

 V územní plánu Chyšná byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný 
zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné 
zdraví, životní prostředí, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 
Navržené přípustné změny způsobu využití ploch vytváří předpoklady k přiměřenému 
komplexnímu rozvoji sídla Chyšná. V územní plánu Chyšná jsou stanoveny podmínky pro 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. 

 V územní plánu Chyšná byla posouzena potřeba změny využití ploch v zastavěném 
území. Zatím účelem jsou navrženy tři plochy přestavby ( P01 až P03 ). Jsou situovány 
buď v prolukách současné zástavby nebo v místech, kde původní využití ploch je 
z hlediska celkového uspořádání funkčních složek sídla nevhodné nebo kde již u těchto 
ploch pozbyla účelnost stanovení jejich původního využití i v budoucnosti. 

 V územní plánu Chyšná byly stanoveny požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, pro nové zastavitelné plochy zejména pak s ohledem na 
stávající urbanistickou strukturu a na stávající vhodné využití ploch v zastavěném území. 

 V územní plánu jsou vytvořeny podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem.. 
Navržená trvalá zatravnění a navržené pásy polyfunkční zeleně na svažitých pozemcích 
mají na území obce Chyšná plnit zejména biologickou, krajinářskou i protierozní funkci. 

 V územní plánu Chyšná jsou vytvořeny podmínky pro hospodárné vynakládání 
prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území. Koncepce dopravní a technické veřejné 
infrastruktury odpovídá oprávněným požadavkům na rozvoj území obce. 
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4. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

dle § 53 odst. 4, písmene c) stavebního zákona 

 Územní plán Chyšná je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v platném znění a 
v souladu s prováděcími předpisy, t.j. s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti v platném znění a s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území v platném znění. 

Vymezení ploch sídelní zeleně 
 V Územním plánu Chyšná jsou vymezeny na urbanizovaných plochách v rámci 
v zastavěného území a zastavitelných ploch tři druhy ploch sídelní zeleně : 

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ : 

ZV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
zeleň na veřejných prostranstvích 

ZS PLOCHY ZELENĚ 
zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady 

ZO PLOCHY ZELENĚ 
zeleň ochranná a izolační 

 Vymezením výše uvedených ploch sídelní zeleně ZS a ZO byly doplněny plochy 
rozdílným způsobem využití stanovené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území ( Hlava II - Plochy rozdílným způsobem využití ). 

 Doplnění těchto druhů ploch zeleně bylo nezbytné mimo jiné pro vymezení systému 
sídelní zeleně podle přílohy č. 7, část I., odstavec 1, písmeno c) vyhlášky č.500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti. 
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5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ 
dle § 53 odst. 4, písmene d) stavebního zákona 

 V územním plánu Chyšná jsou respektovány všechny limity využití území stanovené 
podle zvláštních předpisů.  

 Graficky zobrazitelné limity využití území jsou graficky vyznačeny na výkresu : 

 D KOORDINAČNÍ VÝKRES   ( v měřítku 1 : 5 000 ). 

 Na koordinačním výkresu D nejsou vyznačeny ( s ohledem na měřítko a přehlednost 
výkresu ) některé technické limity, například inženýrské sítě a ochranná pásma těchto sítí 
( vodovody, kanalizace, elektrická NN vedení, sdělovací kabely, apod. ), které jsou vedeny 
v plochách veřejných prostranství ( hlavní funkce ) v zastavěném území. 

 

5.1 OCHRANA ZDRAVÍ 

 Urbanistická koncepce, navržená v Územním plánu Chyšná vytváří předpoklady k tomu, 
aby u nových obytných objektů bylo i v budoucnu zajištěno bydlení v kvalitním prostředí, 
umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel. 

 V Územním plánu Chyšná je v „Podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití“ předepsáno, že pro ČOV ( čistírnu odpadních vod ) bude vybrána taková 
technologie, aby ochranné pásmo nezasahovalo do ploch stávající chráněné zástavby a do 
ploch pro chráněnou zástavbu navržených. 

 V Územním plánu Chyšná je v „Podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití“ předepsáno podmíněně přípustné využití ploch určených pro výrobu a skladování 
( VD drobná a řemeslná výroba ). Na zastavitelných plochách Z12 a Z13 musí být před 
započetím výstavby na těchto plochách prokázáno, že hluk z výroby a obslužné dopravy 
nebude překračovat hygienické limity v nejbližším chráněném venkovním prostoru a 
v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době. 

 V Územním plánu Chyšná je v „Podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití“ předepsáno podmíněně přípustné využití ploch určených pro plochy veřejných 
prostranství ( ZV zeleň na veřejných prostranstvích). Pokud budou na plochách Z18 a Z20 
realizovány sportovní stavby ( např. hřiště pro neorganizovaný sport, dopravní hřiště, 
apod. ) musí být před započetím výstavby prokázáno, že hluk z běžného provozu těchto 
staveb nebude překračovat hygienické limity v nejbližším chráněném venkovním prostoru 
a v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době. 

 

5.2 OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT 

 V Územním plánu Chyšná je předepsáno, že na území obce Chyšná ( k.ú. Chyšná ) bude 
respektována ochrana kulturního dědictví, které představují památky místního významu, 
dochovaná urbanistická struktura sídel a archeologické nálezy. 

 V územním plánu je v koncepci prostorového uspořádání předepsáno, že stávající 
dochovaná historická urbanistická podoba sídla Chyšná musí být zachována. Ochrana musí 
být soustředěna zejména na dochovanou a vždy pro dané konkrétní místo charakteristickou 
půdorysnou strukturu, výškovou hladinu původní zástavby, měřítko a dochovaný cenný 
architektonický výraz staveb, zejména pak některých původních zemědělských statků.  
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 Venkovský charakter zástavby sídla musí být zachován, nové stavby musí kontext 
původní zástavby respektovat. Nové objekty na rozvojových zastavitelných plochách, 
plochách přestavby a na plochách v prolukách zastavěného území musí respektovat kontext 
venkovské zástavby hmotou, měřítkem a architektonickým výrazem. 

 

5.3  OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT 

 Územní plán Chyšná vytváří předpoklady k ochraně přírody a krajiny. V území budou 
vytvářeny předpoklady zejména k posílení ekologické stability prostřednictvím návrhu 
konkrétního vymezení ÚSES ( územního systému ekologické stability ). Cílem je zajistit 
předpoklady pro obnovu přírodních zdrojů a založit v území strategii tzv. trvale 
udržitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, který zajišťuje dostatečnou prosperitu 
ekonomickým aktivitám v území, ale současně s tím zabezpečuje trvalé obnovování těch 
zdrojů, které jsou pro vývoj využívány. 

Ochrana přírody a krajiny 
� Evropsky významná lokalita - EVL 

v soustavě NATURA 2000 
V řešeném území obce Chyšná se nachází vyhlášená evropsky významná lokalita 
CZ0613005 Martinický potok ( celková rozloha lokality 27, 4396 ha ) v soustavě 
Natura 2000. Vyskytují se zde chráněné druhy živočichů - vranka obecná ( Cottus 
Gobi ). Pás podél Martinického potoka slouží jako dálkový migrační koridor. Návrh 
řešení Územního plánu Chyšná nemá nepříznivý vliv na stav předmětu ochrany ani 
celistvost EVL Martinický potok. 

� Migračně významné území 
Jihovýchodně a východně od území obce Chyšná je vymezen dálkový migrační 
koridor. Podél něj je v jeho širším okolí vymezeno migračně významné území, 
které zahrnuje rovněž jihovýchodní a severní část území obce Chyšná. V tomto 
území se v územní plánu Chyšná nepřipouští činnosti a záměry, které by funkci 
migračně významného území mohly významně ovlivnit. 

� Významné místo krajinného rázu ( dle ÚAP ) 
Údolí Martinického potoka, řetězec v soustavě zaříznutých údolí Martinického 
potoka a pravobřežních přítoků. Jedná se o krajinu zaříznutých údolí. Údolí 
Martinického potoka vytváří typickou údolní katénu. Zde je navržena ochrana, 
nepřipouští se žádná další individuální rekreační výstavba. 

Ochrana lesa 
� Vzdálenosti 50 m od okraje lesa ( PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa ). 

( §14 zákona 289/1995 Sb., zákon o lesích ) 

Ochrana vod 
� Na území obce Chyšná je vyhlášeno záplavové území vodního toku Martinický 

potok, tekoucího v jižní části území obce Chyšná. V záplavových území vodního 
toku Martinický potok není navržena nová zástavba, záplavové území vodního toku 
je v Územním plánu Chyšná respektováno.  
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� Podél vodních toků je v Územním plánu Chyšná je respektováno nezastavěné volné 
pásmo ( manipulační pruh ) z důvodů jejich správy a údržby, u významných 
vodních toků o šíři 10 m u ostatních drobných vodních toků v řešeném území o šíři 
6 m ( podle § 49 a § 67zákona č. 254/2001 Sb. „vodní zákon“) 

� Celé území obce Chyšná patří do zranitelných oblastí dle příslušného nařízení vlády 
o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových 
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.  

� Vodní tok Martinický potok je zařazen do kategorie lososových vod podle nařízení 
vlády č. 71/2003 Sb.. Pro výstavbu ČOV je v ÚP předepsáno, že technologie musí 
vždy odpovídat požadavkům na dosažení imisních standardům pro lososové vody. 

� PHO vodárenské nádrže a povodí Vodního díla Želivka. Celé území Chyšná 
( k.ú. Chyšná ) se nachází v pásmu III. stupně hygienické ochrany ( PHO ) zdroje 
pitné vody vodní nádrže Švihov, Vodní dílo Želivka. V Územním plánu Chyšná  je 
respektována ochrana vodárenské nádrže Švihov a všechna omezení z í vyplývající. 

� PHO I. a II. stupně vodního zdroje pro vodovod Chyšná 

 

 

5.4  TECHNICKÉ LIMITY 

 V Územním plánu Chyšná jsou respektovány limity technické infrastruktury , limity 
dopravní infrastruktury a ochranná pásma výroby. 

Dopravní infrastruktura 
� Silnice III třídy ( III/11230 ) 

ochranné pásmo 15 m od osy vozovky 

Technická infrastruktura 
� VN 22 kV  vzdušná elektrická vedení - stav 

ochranné pásmo 7 (10) m od krajního vodiče 

� Vodovod 
ochranná pásma 2 m od osy potrubí 

� Kanalizace 
ochranná pásma 2 m od osy potrubí 

� Sdělovací dálkové kabely - DK 
ochranná pásma 1 m od osy kabelu 

� Radioreléové spoje - stav 
ochranná pásma 

 

Ochranná pásma zemědělské výroby 
� Na území obce Chyšná je vyhlášeno ochranné pásmo stávající zemědělské výroby 

v sídle Chyšná. Ochranná pásma jsou v návrhu ÚP Chyšná respektována. Uvnitř 
ochranných pásem výroby není navržena žádná nová chráněná zástavba. 
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5.5  VYHODNOCENÍ SOULADU SE STANOVISKY DOT ČENÝCH ORGÁNŮ 

Přezkum souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  dle 
§53 odst.4 písm.d) stavebního zákona -  textová část zpracovaná pořizovatelem 
 

Požadavky dotčených orgánů uplatněné při projednávání návrhu zadání Územního plánu Chyšná : 

Ministerstvo ŽP, ČR, odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII), Mezírka 1, Brno 
(stanovisko ze dne 25.5.2011 pod ČJ:1118/560/11, 41999/ENV/11): vydává ve smyslu 
ustanovení §4 odst.2 a 5 zákona č.183/2006Sb.; o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a podle části čtvrté zákona č.500/2004Sb.; správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu se svojí působností následující stanovisko: z hlediska 
ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení §15 odst.1 zákona 
č.44/1988Sb.; o ochraně a využití  nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a §13 odst.1 až 3 zákona č.66/2001Sb.; úplné znění zákona o 
geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1:50 000, list 23-12 Ledeč nad 
Sázavou, nejsou v k.ú. obce Chyšná vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich 
prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ). Protože 
nejsou v k.ú. obce Chyšná dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá 
MŽP OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání ve 
věci návrhu územního plánu obce připomínky a s jeho realizací souhlasí. Pro úplnost 
uvádíme, že v dotčeném prostoru k.ú. Chyšná nejsou evidována poddolovaná území 
z minulých těžeb ani sesuvná území. 
 

Souhlasí - bez požadavků 

Obvodní báňský úřad v Brně, Cejl 13, Brno, stanovisko ze dne 1.6.2011 pod zn.:SBS 
16739/2011/001, Návrh zadání územního plánu Chyšná- vyjádření, zdejší úřad jako 
orgán státní báňské správy podle ustanovení §38 odst.2 zákona č.61/1988Sb.; o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, sděluje: podle evidence 
dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ust. §29 odst.3 zákona 
č.44/1988Sb.; o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, 
v k.ú. Chyšná v kraji Vysočina, není evidován žádný dobývací prostor. S ohledem na 
uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením §15 cit. zákona č.44/1988Sb.; v platném 
znění, zdejší úřad k Vašemu záměru v předmětném katastrálním území nemá 
připomínek.  
 

Souhlasí - bez požadavků 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 
Jihlava – stanovisko ze dne 8.6.2011 pod ČJ:KUJI 50579/2011 ODSH 14/2011: dne 
25.5.2011 obdržel Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje 
Vysočina Váš Návrh zadání územního plánu obce Chyšná. Ke kapitole e) Požadavky na 
řešení veřejné infrastruktury - nemá Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského 
úřadu Kraje Vysočina žádné připomínky. Silnice III/11230 není, z pohledu Odboru 
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, veřejně prospěšnou 
stavbou a z tohoto důvodu nepožadujeme zápis předkupního práva do katastru.  
 

Souhlasí - bez požadavků 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, 
Žižkova 57, Jihlava vydává dne 14.6.2011 pod ČJ: KUJI 52622/2011 OLVHZ 
898/2011 Fr-2 stanovisko: z hlediska působnosti krajského úřadu podle §48a, zákona 
č.289/1995Sb.; o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů: k předloženému návrhu zadání územního plánu Chyšná nemáme 
připomínek neboť se nepředpokládá umístění rekreační a sportovní výstavby na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa a ani se nejedná o návrh územně plánovací 
dokumentace obce s rozšířenou působností, jímž mají být dotčeny lesní pozemky. 
Z hlediska působnosti krajského úřadu podle §107 zákona č.254/2001Sb.; o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: k vydání 
vyjádření k předloženému návrhu územního plánu Chyšná nejsme příslušní, je třeba 
požádat o vyjádření vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad, 
odbor životního prostředí. 
 

Z hlediska zákona 
č.289/1995Sb.; o lesích a o 
změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů - souhlasí bez 
požadavků. Z hlediska 
zákona č.254/2001Sb.; o 
vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů – 
nejsou příslušní k vydání 
stanoviska. 
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KHS Kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 1739, 
Pelhřimov jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve 
smyslu ustanovení §77 zákona č.258/2000Sb.; o ochraně veřejného zdraví, a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává dne 20.6.2011 pod 
zn.:KHSV/09705/2011/PE/HOK/Tvr ve věci návrhu zadání územního plánu Chyšná, v 
řízení podle ustanovení §82 odst.2 písm. j) cit. zákona, toto stanovisko: s návrhem 
zadání územního plánu Chyšná se souhlasí, souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení 
§77 zákona č.258/2000Sb.; o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění na splnění této podmínky: v grafické části bude 
zakresleno ochranné pásmo ČOV. V ochranném pásmu ČOV nebudou umisťovány 
plochy pro chráněnou zástavbu. 

Zohlednění  požadavku. 
Požadavek je respektován 
částečně. V předpokládaném 
ochranném pásmu ČOV 
nejsou navrženy žádné  
plochy pro chráněnou 
zástavbu. 
Ochranné pásmo ČOV bude 
vyhlášeno podle typu ČOV 
až v dalších stupních řízení 
podle stavebního zákona.  

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice,Teplého 1899, Pardubice stanovisko ze 
dne 20.6.2011 pod ČJ:7836 PE ÚP/2011-1420/PracČB, Jako dotčený orgán státní 
správy na základě zák.č.222/1999Sb.; o zajišťování obrany České republiky, vydává 
Česká republika  - Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření 
ministra obrany ze dne 30.9.2009 a ve smyslu §7 odst.2 zákona č.219/2000Sb.; ředitel 
Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice Ing. Pavel Jůn  se sídlem Teplého 
1899, Pardubice, v souladu s §175 zák.č. 183/2006Sb.; o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), následující stanovisko: vzhledem k tomu, že se na 
řešeném území nenachází objekty a zařízení ve vlastnictví ČR – Ministerstva obrany, 
nezasahují zde ochranná pásma a zájmová území ministerstva obrany, neuplatňuje 
vojenská správa k předmětné územně plánovací dokumentaci žádné požadavky.  
V rámci dalšího řešení upozorňuji, že navrhovaná stavba rozhledny podléhá závaznému 
stanovisku ČR – Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS Pardubice. 
 

Souhlasí - bez požadavků 
Dále upozorňuje, že 
navrhovaná stavba 
rozhledny podléhá 
závaznému stanovisku  ČR 
– Ministerstva obrany, 
zastoupeného VUSS 
Pardubice . 

Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 127, Pelhřimov, který je podle 
ustanovení §40, odst.4 a 5 zákona č.13/1997Sb.; o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnic II. a III. 
třídy ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Pelhřimov a ve 
věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací v územním obvodu města 
Pelhřimova, po posouzení návrhu územního plánu obce Chyšná souhlasí s předloženým 
návrhem z pohledu ochrany silnic II. a III. třídy bez připomínek (stanovisko ze dne 
22.6.2011 pod ČJ.:OD/1397/2011-2/Mi). 
 

Souhlasí - bez požadavků 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, 
Žižkova 57, Jihlava, jako příslušný orgán ochrany přírody dle §77a odst.3 a odt.4 
písm.x) zákona č.114/1992Sb.; o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů (dále je „zákona“), po posouzení návrhu zadání územního plánu Chyšná, 
vydává v souladu s ust. §45i odst.1 zákona dne 22.6.2011 pod ČJ.KUJI 56921/2011, 
OZP993/2007 toto stanovisko – návrh zadání územního plánu Chyšná se dotýká 
Evropsky významné lokality – Martinický potok uvedené v seznamu evropsky 
chráněných lokalit (nařízení vlády č.132/2005Sb.). Dále je zde veden regionální 
biokoridor č.409 a převážná většina správního území je migračně významným územím. 
Uvedené skutečnosti je nutné zohlednit v návrhu územního plánu obce Chyšná.  

1. Do kapitoly 3.1. požadujeme doplnit, že ÚP bude zpracován tak, že nebude mít 
významný nepříznivý vliv na stav předmětu ochrany ani celistvosti EVL 
Martinický potok. 

2. Další připomínky jsou k těmto plochám: 8 – nedoporučujeme zařazení do ÚP 
vzhledem k ochraně hodnot a k ochrannému pásu lesa.  
9 – plochy občanského vybavení nebo rekreace – umístění rozhledny – 
požadujeme do návrhu zadání doplnit požadavek podrobného rozpracován í 
vyhodnocení vlivu na krajinný ráz dle přílohy č.7 odst.1 písm. f) vyhlášky 
č.500/2006Sb. Jedná se o plochu pohledově exponovanou. Umisťování staveb 
bude podmínečně po prověření vlivu na krajinný ráz. 
 

Zohlednění  požadavků. 
Požadavek č. 1. byl 
doplněn do kapitoly 3.1. 
upraveného Zadání ÚP 
Chyšná. Koncepce řešení 
návrhu ÚP Chyšná nemá 
nepříznivý vliv na předmět 
ochrany – Martinický potok. 
Požadavek č.2. Jedná se o 
nedoporučení zařazení 
plochy 8 do návrhu ÚP 
Chyšná. Do upraveného  
Zadání ÚP Chyšná byl 
doplněn požadavek na 
vyhodnocení vlivu na 
krajinný ráz dle příl.č.7 
písm. f) vyhlášky 
č.500/2006Sb. ; pro plochu 
č.9.  
Poznámka pořizovatele  - 
plochy pod body 8 (plocha 
rekreace u osady Krčmy) 
a 9 (plocha občanského 
vybavení pro umístění 
rozhledny) uvedených 
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 v textu zadání, byly na 

základě prověření v rámci 
projednávání,  vyřazeny. 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava jako 
příslušný orgán dle §22 písm.b) zákona č.100/2001Sb.; o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů 
nepožaduje vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Chyšná na životní prostředí.  
Předložený návrh zadání nestanoví rámec pro umístění záměrů, u nichž lze 
předpokládat závažné negativní vlivy na životní prostředí. Zájmy ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních 
předpisů (stanovisko ze dne 22.6.2011 pod ČJ.KUJI56921/2011, OZP993/2007). 
 

Souhlasí bez požadavků 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí, ochrana zemědělského 
půdního fondu, Žižkova 57, Jihlava jako příslušný správní orgán dle §29 odst.1 zákona 
č.129/2000Sb.; o krajích v platném znění, a podle §17a písmene a) zákona č. 
334/1992Sb.; o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákona),obdržel oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu 
Chyšná. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, vydává v souladu 
s ustanovením §180 odst.2 zákona č.500/2004Sb.; správní řád v platném znění 
stanovisko dle §5 odst.2 zákona k návrhu zadání územního plánu Chyšná: pokud dojde 
k dotčení pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, jsou povinni 
pořizovatel a projektant dodržet zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle §4 
zákona a dle §5 odst.1 navrhnout a odůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany 
ZPF a ostatních obecných zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější, zpravidla ve 
srovnání s jiným možným řešením. Přednostně je nutno k nezemědělskému využití 
navrhnout nezastavěné pozemky v zastavěném území obce. Dále mají přednost plochy 
doplňující proluky navazující na zastavěné území obce. Mimo zastavěné území obce je 
nutno upřednostnit výstavbu na půdách s nižší třídou ochrany. Zřízení ÚSES na 
pozemcích náležejících do ZPF podlého vyhodnocení a řádnému projednání a nesmí 
být v rozporu s §4 písmene a) a b) zákona.  
Návrh územního plánu podléhá projednání s orgány ochrany zemědělského půdního 
fondu a vydání jejich stanoviska dle §5 odst.2 zákona. Vyhodnocení bude provedeno 
dle přílohy č.3 k vyhlášce č.13/1994Sb. Upozorňujeme, že k návrhovým plochám, 
umístěným na půdách vysoce chráněných (I. a II. třídě ochrany), na pozemcích 
s vloženými investicemi do půdy (meliorace) a u lokalit porušujících zásady ochrany 
zemědělského půdního fondu dle §4 a §5 zákona, pokud nebude odůvodněno, proč je 
navrhované řešení nejvýhodnější z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných zájmů, zejména  ve srovnání s jiným možným řešením, nebude v návrhu 
uděleno orgánem ochrany zemědělského půdního fondu kladné stanovisko dle §5 
odst.2 zákona. Žádáme o předložení jednoho paré vyhodnocení dle přílohy č.3 
k vyhlášce č.13/1994Sb.; společně s oznámením o projednání návrhu územního plánu 
Chyšná (stanovisko ze dne 22.6.2011 pod ČJ.KUJI56921/2011, OZP993/2007). 
 

Zohlednění požadavků. 
Jedná se o obecné 
požadavky, které  jsou 
zapracovány v upraveném 
Zadání ÚP Chyšná (resp. 
jsou  v návrhu Územního 
plánu Chyšná 
respektovány). 

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov: 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina podle §31 odst.1 písm.b) zákona 
č.133/1985Sb.; o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a podle §10 odst.6 
zákona č.239/2000Sb.; o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších 
předpisů, posoudil výše uvedenou územně plánovací dokumentaci – projednávání 
návrhu zadání územního plánu Chyšná. Jedná se o stanovení cílů rozvoje obce a 
souborných vstupních požadavků na využívání, uspořádání a organizaci území.  
K návrhu zadání územního plánu Chyšná vydává dne 23.6.2011 pod ČJ.HSJI-3101-
2/PE-2011, Č.ev.PE-456/2011 souhlasné koordinované stanovisko. 
 

Souhlasí bez požadavků 

MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov – Odbor 
životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov – bez připomínek. Stanovisko ze dne 
8.6.2011 pod ČJ.:OŽP/926/2011-2.  

Souhlasí bez požadavků 
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Stanoviska dotčených orgánů uplatněná při projednávání návrhu Územního plánu Chyšná 
s dotčenými orgány (společné jednání): 

Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 2460, Pelhřimov, který je podle 
ustanovení §40, odst.4 a 5 zákona č.13/1997Sb.; o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnic II. a III. 
třídy ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Pelhřimov a ve 
věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací v územním obvodu města 
Pelhřimova, po posouzení návrhu územního plánu obce Chyšná souhlasí s předloženým 
návrhem, který se bude projednávat dne 26.3.2013 z pohledu ochrany silnic II. a III. 
třídy bez připomínek (stanovisko ze dne 21.2.2013 pod ČJ.:OD/301/2013-2/Kr). 

Souhlasné stanovisko 

MěÚ Pelhřimov, Investiční odbor – úsek památkové péče, Masarykovo náměstí 1, 
Pelhřimov – naše stanovisko k návrhu územního plánu Chyšná je následující. 
S předloženým materiálem souhlasíme bez připomínek, je v souladu se zájmy státní 
památkové péče a je v souladu se zákonem o státní památkové péči (stanovisko ze dne 
25.2.2013). 

Souhlasné stanovisko 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství 
vydává dne 12.3.2013 pod ČJ: KUJI 17592/2013 OLVHZ 250/2013 Fr-2 stanovisko: 
z hlediska působnosti krajského úřadu podle §48a, zákona č.289/1995Sb.; o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
k předloženému návrhu územního plánu Chyšná nemáme připomínek neboť se 
nepředpokládá umístění rekreační a sportovní výstavby na pozemky určené k plnění 
funkcí lesa a ani se nejedná o návrh územně plánovací dokumentace obce s rozšířenou 
působností, jímž mají být dotčeny lesní pozemky. Z hlediska působnosti krajského úřadu 
podle §107 zákona č.254/2001Sb.; o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů: k vydání vyjádření k předloženému návrhu územního 
plánu Chyšná nejsme příslušní, je třeba požádat o vyjádření vodoprávní úřad obce 
s rozšířenou působností, tj. Městský úřad, odbor životního prostředí. 

Z hlediska zákona 
č.289/1995Sb.; o lesích a 
o změně a doplnění 
některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
- souhlasí bez připomínek. 
Z hlediska zákona 
č.254/2001Sb.; o vodách a 
o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – není 
příslušný k vydání 
stanoviska. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř.1.máje 858/26, PO 
BOX 16, Liberec. K Vašemu oznámení ze dne 20.2.2013, které bylo na zdejší úřad 
doručeno dne 21.2.2013 a je zaevidováno pod č.j.SBS 05202/2013, Vám Obvodní 
báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem 
v Liberci“) jako příslušný orgán státní báňské správy věcně příslušný podle ustanovení 
§41 odst.2 písm. m) a místně příslušný podle ustanovení §38 odst.1 písm. b) bodu 8. 
zákona č.61/1988Sb.; o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §15 odst.2 zákona č.44/1988Sb.; o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších přepisů, 
vydává následující stanovisko: z důvodu, že na řešeném území nejsou dotčeny zájmy 
státní báňské správy, OBÚ se sídlem v Liberci z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství nemá námitky k návrhu územního plánu Chyšná. 

Souhlasné stanovisko 

 MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov jako 
věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů podle §7 odst.2 zákona 
č.128/2000Sb., o obcích, v platném znění a podle §48 odst.2 písm. b) zákona 
č.289/1995Sb.; o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále 
jen lesní zákon) vydává stanovisko dle §14 odst.1 lesního zákona k návrhu územního 
plánu Chyšná -  z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem se uděluje kladné 
stanovisko k zařazení ploch č.1,2,3 a 4 do návrhu územního plánu Chyšná. Plocha č.1 
řeší využití pozemků určených k plnění funkcí lesa pro umístění zeleně na veřejných 
pozemcích (zastavitelná plocha Z20). Návrhovou plochou budou dotčeny lesní 
pozemky p.č.2262/1 (část) a 2262/2 vše KN v k.ú. Chyšná o celkové výměře 0,23ha. 
Plocha č.2 řeší využití pozemku určeného k plnění funkcí lesa pro umístění ochranné 
izolační zeleně (zastavitelná plocha Z21). Návrhovou plochou bude dotčena část 
lesního pozemku p.č.2286 v k.ú. Chyšná o celkové výměře 0,02ha. Plocha č.3 řeší 
využití pozemků určených k plnění funkcí lesa pro umístění zeleně na veřejných 
pozemcích (zastavitelná plocha Z19). Návrhovou plochou budou dotčeny lesní 
pozemky p.č.2157, 2158 a 2160 vše KN v k.ú. Chyšná o celkové výměře 0,10ha. 
Plocha č.4 řeší využití pozemku určeného k plnění funkcí lesa pro umístění sídlení 
zeleně  - sadů a zahrad (zastavitelná plocha Z25). Návrhovou plochou bude dotčen 
lesní pozemek p.č.2155 KN v k.ú. Chyšná o celkové výměře 0,17ha. 

Souhlasné stanovisko 
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KHS Kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 127, 
393 01 Pelhřimov jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním 
úřadem ve smyslu ustanovení §77 zákona č.258/2000Sb.; o ochraně veřejného zdraví, a 
o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává dne 26.3.2013 pod 
zn.:KHSV/03239/2013/PE/ HOK/Tvr ve věci návrhu územního plánu Chyšná, v řízení 
podle ustanovení §82 odst.2 písm. j) cit. zákona, toto stanovisko: s návrhem územního 
plánu Chyšná se souhlasí, souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení §77 zákona 
č.258/2000Sb.; o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění na splnění těchto podmínek: 

1. Pro ČOV bude vybrána taková technologie, aby ochranné pásmo nezasahovalo do 
ploch stávající obytné zástavby, ani do ploch pro chráněnou zástavbu navržených 

2. Plochy Z12 a Z13 pro výrobu a skladování budou řešeny jako podmíněně 
využitelné s tím, že v rámci projektové přípravy pro územní řízení bude hlukovou 
studií doloženo, že hluk z výroby a obslužné dopravy nebude překračovat 
hygienické limity v nejbližším chráněném venkovním prostoru a v nejbližším 
chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době. 

3. Plochy Z18 a Z20 vymezené pro plochy veřejných prostranství – zeleň na 
veřejných prostranstvích budou zařazeny do ploch s podmíněně přípustným 
využitím s tím, že pokud na těchto plochách budou realizovány stavby v územním 
plánu jako přípustné (např. hřiště pro neorganizovaný sport, dopravní hřiště apod.), 
bude v rámci projektové přípravy pro územní řízení hlukovou studií doloženo, že 
hluk z běžného provozu těchto staveb nebude překračovat hygienické limity hluku 
v nejbližším chráněném venkovním prostoru a v nejbližším chráněném venkovním 
prostoru staveb v denní a noční době.  

Zohlednění stanoviska. 
Podmínka č.1 byla 
zapracována do textové 
části - kapitola  f) 
Podmínky využití ploch 
s rozdílným způsobem 
využití – bod 3. Podmínky 
využití urbanizovaných 
ploch, Plochy technické 
infrastruktury TI 
inženýrské sítě. 

Podmínka č.2 byla věcně 
zapracována do textové 
části – kapitola  f) 
Podmínky využití ploch 
s rozdílným způsobem 
využití – bod 3. Podmínky 
využití urbanizovaných 
ploch, Plochy výroby a 
skladování VD drobná a 
řemeslná výroba 

Podmínka č.3 byla věcně 
zapracována do textové 
části – kapitola  f) 
Podmínky využití ploch 
s rozdílným způsobem 
využití – bod 3. Podmínky 
využití urbanizovaných 
ploch , Plochy veřejných 
prostranství ZV zeleň na 
veřejných prostranstvích 

Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa 
Pardubice, stanovisko ze dne 26.3.2013 pod ČJ:250PE ÚP/2013-1420/PracČB. Na 
základě oznámení č.j. OV/1464/2010-18 bylo provedeno vyhodnocení návrhu územního 
plánu Chyšná ve smyslu ust. §175 zákona č.183/2006Sb.; o úz. plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a ve znění zákona č.222/1999Sb.; o zajišťování obrany České 
republiky. K předloženému návrhu vydávám souhlasné stanovisko České republiky  - 
Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ČR ze 
dne 30.9.2009 ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice se sídlem 
Teplého 1899, Pardubice, Ing. Pavel Jůn. V rámci dalšího řešení upozorňuji, že 
navrhovaná stavba rozhledny podléhá závaznému stanovisku ČR – Ministerstva obrany, 
zastoupeného VUSS Pardubice.   

Souhlasné stanovisko 
Poznámka pořizovatele - 
plocha občanského 
vybavení pro umístění 
rozhledny byla na základě  
prověření v průběhu 
projednávání  vyřazena.  
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava, jako 
příslušný správní orgán dle ust. §27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší), vydává dle ust. §11 odst.2 písm. a) zákona 
stanoviska k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho 
pořizování.Podkladem k vydání stanoviska dle §11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně 
ovzduší byl návrh ÚP obce Chyšná, jehož zpracovatelem je Ing. arch. Milič Maryška, 
Letohradská 3/369,170 00 Praha 7 z roku 2012. Hlavní cíle řešení územního plánu 
jsou: 
Územní plán (dále ÚP) Chyšná stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, 
ochrany jeho hodnot, urbanistickou koncepci sídla, koncepci uspořádání krajiny a 
koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán Chyšná je koncepčním materiálem 
dlouhodobého charakteru, který bude koordinovat a usměrňovat rozvoj a obnovu obce, 
celého správního území obce Chyšná v předem promyšlených postupných krocích. 
Tím lze zamezit případným nekoncepčním rozhodnutím, která se mohou časem projevit 
jako zábrana harmonického rozvoje obce. 

Zohlednění stanoviska.  
Stanovisko je 
respektováno.  Není 
umožněna realizace staveb 
a stacionárních zdrojů 
znečištění ovzduší, ani 
jiných činností, které by 
svým vlivem negativně 
ovlivnily čistotu ovzduší. 
Jsou respektovány 
požadavky a opatřeními ke 
zlepšení kvality ovzduší, 
uvedené v Programu ke 
zlepšení kvality ovzduší 
Kraje Vysočina. 
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Územní plán Chyšná vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel kromě 
zabezpečení rozvoje sídla je přitom brán na péči o životní prostředí, ochranu přírody a 
vodních zdrojů. Na základě výše uvedeného legislativního zmocnění a na základě 
oznámení, které jsme obdrželi dne 20. 2. 2013, sdělujeme: 
-Ochrana ovzduší vyplývá ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Na území 
obce bude vybudována nová ČOV a obec není plynofikována a ani to není v návrhu 
tohoto ÚP, ale umožňuje to. V celém území obce nesmí být umístěny nové výrobní ani 
jiné činnosti, které by svým vlivem negativně ovlivnily čistotu ovzduší. Pro vytápění 
domů je třeba postupně hledat alternativní zdroje (např. plynofikace, elektrifikace, 
tepelná čerpadla, solární systémy, kotle na dřevní hmoty a na biomasy, apod.). 
-Při zpracování územně plánovací dokumentace je nezbytné respektovat a uplatňovat 
požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v Programu ke zlepšení 
kvality ovzduší Kraje Vysočina naposledy aktualizovaném v červnu 2012. 
-Při umísťování, stavbách a provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v 
předmětných lokalitách, je nutné splňovat podmínky dané zákonem o ochraně ovzduší 
a jeho prováděcími předpisy a požádat příslušný orgán ochrany ovzduší o vydání 
závazného stanoviska či povolení podle § 11 odst. 2 písm. b) až d) a § 11 odst. 3 
zákona o ochraně ovzduší. 
Z hlediska zákona o ochraně ovzduší ke společnému jednání o návrhu územního plánu 
obce Chyšná nemáme žádné další připomínky. 
 

 

ČR-Státní energetická inspekce, ÚI pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Opuštěná 
4, Brno vydává dne 19.4.2013 pod zn.:388/13/062.103/Bě, stanovisko: jako dotčený 
správní orgán podle §94, odst.3 zákona č.458/2000Sb.; o podmínkách podnikání a 
výkonu státní správy v energetických odvětvích ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č.186/2006Sb.; a podle zákona č.406/2000Sb. a  zákona č.406/2000Sb.; v platném 
znění posoudila návrh Územního plánu Chyšná a vydává toto souhlasné stanovisko. 
S návrhem Územního plánu Chyšná, jak je přístupný k nahlédnutí na webových 
stránkách Městského úřadu Pelhřimov, souhlasíme.  
 

Souhlasné stanovisko 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí – stanovisko ochrany přírody a 
krajiny, Žižkova 57, Jihlava - jako příslušný správní orgán podle §77a odst.4 písm. x) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů (dále 
též „zákon o OPK") a dle §50 odst.2 zákona č.183/2006.,Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“) na základě 
žádosti, která byla doručena dne 20.2.2013, souhlasí s předloženým návrhem územního 
plánu Chyšná. Předložený návrh respektuje zájmy ochrany přírody dle zákona o OPK, v 
působnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí. Do grafické 
části návrhu požadujeme vyznačit evropsky významnou lokalitu Martinický potok 
CZ0613005 a dálkový migrační koridor, uvedené zájmy ochrany přírody nejsou dotčeny 
návrhem územního plánu. Podkladem pro vydání stanoviska jsou skutečnosti obecně 
známé. Za skutečnosti obecně známé považuje OŽP KrÚ Kraje Vysočina, mj. takové 
poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu 
obdobných případů a je tedy možné s velmi vysokou mírou pravděpodobnosti je 
předpokládat i u obdobného případu jedinečného. A dále má OŽP KrÚ Kraje Vysočina, 
za skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve 
(tj. nezávisle na vedeném řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný. Podkladem 
pro vydání stanoviska jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Jedná se o znalosti 
stavu a vývoje území a jeho hodnot, tak jak jsou zjištěny a vyhodnoceny v ÚAP (pro 
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
(http://vvww.krvysocina.cz/uzemne-analytické-podklady-obci-s-rozšířenou-působnosti/d 
4020165/p1 = 37755), i pro území kraje (http: //www.kr-vysocina.cz/aktualizace-uap-
kraje-vysocina-2011/ds-301807/p 1=44071). Dále pak informace z ústředního seznamu 
ochrany přírody dle §42 odst.1 a §47 odst.1 zákona o OPK (http: // 
drusop.nature.cz/index.php), znalosti aktuálního stavu předmětu ochrany zvláště  
chráněných  území a  evropsky významných lokalit  ( inventarizační průzkumy, 

Zohlednění stanoviska. 
Stanovisko je 
respektováno. 
V grafické části – 
Koordinační výkres je 
vyznačena evropsky 
významná lokalita 
Martinický potok a 
dálkový migrační koridor. 
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plány péče), odborné informace o přírodních stanovištích (http://www. 
biomonitoring.cz/stanoviste.php), ekologie, biologie, rozšíření ohrožení a péče o druhy 
(http:// www. biomonitoring. cz/), dokumenty zpracované nebo pořízené OŽP KrÚ Kraje 
Vysočina (viz např. Strategie ochrany krajinného rázu http:// www. kr-vysocina. 
cz/strategieochrany-krajinneho-razu-kraje-vysocina/d-4016899/p1 =4957, mapování 
druhů a stanovišť http:// www.kr-vysocina. cz/mapovani-druhu-a-stanovist/ds-301210/p1 
=32976, přírodní parky http:// www.kr-vysocina .cz/prirodni-parky /d-1286924/p1 = 
4959 a další http://www. krvysocina. cz /priroda/ms-4956/p1=4956) a pod.  Návrh ÚP 
jsme zhodnotili z hlediska dotčení zájmů chráněných zákonem o OPK, tyto zájmy jsou 
uvedeny zejména v §2 odst.2 zákona o OPK. Věcně jsme posuzovali dotčení 
jednotlivých institutů ochrany přírody a krajiny, zejména pak podle §4 odst.1 a § 59 
územní systém ekologické stability, §34 přírodní rezervace, §36 přírodní památka, §45c 
ochrana evropsky významných lokalit (EVL), §45e ptačí oblasti, §49 ochrana zvláště 
chráněných rostlin, §50 ochrana zvláště chráněných živočichů apod. Upozorňujeme, že 
věcně a místně příslušným orgánem ochrany krajiny a přírody z hlediska dalších zájmů 
chráněných podle zákona o OPK je Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí. 
Stanovisko ze dne 23.4.2013 pod ČJ.:KUJI 29993/2013 OZP 993/2011. 
 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor  životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava jako 
příslušný správní orgán dle §17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) a dle 
§50 odst.2 zákona č.183/2006., Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), na základě žádosti, která byla doručena 
dne 20. 2. 2013, vydává stanovisko, dle §5 odst.2 zákona. Z hlediska zákonem 
chráněných zájmů ochrany ZPF se uděluje souhlasné stanovisko s návrhem územního 
plánu Chyšná. 
Z01 BV bydlení venkovské (1,42 ha na I. tř. a 0,09 ha na III. tř. ochrany) 
Z02 BV bydlení venkovské (0,15 ha na I. tř. ochrany) 
Z03 BV bydlení venkovské (0,31 ha na III. tř. ochrany) 
Z04 BV bydlení venkovské (0,20 ha na I. tř. a 0,08 ha na V. tř. ochrany) 
Z05 BV bydlení venkovské (0,48 ha na I. tř. ochrany) 
Z06 BV bydlení venkovské (0,30 ha na IV. tř. ochrany) 
Z07 BV bydlení venkovské (0,37 ha na IV. tř. ochrany) 
Z08 BV bydlení venkovské (0,39 ha na I. tř. ochrany) 
Z09 RH rekreace (0,30 ha na I. tř. a 0,08 ha na V. tř. ochrany) 
Z10 RH rekreace (0,26 ha na IV. tř. a 0,01 ha na V. tř. ochrany) 
Z11 TI (0,08 ha na V. tř. ochrany) 
Z12 VD drobná výroba (1,2 ha na I. tř. ochrany) 
Z13 VD drobná výroba (0,83 ha na I. tř. ochrany) – II. etapa 
Z14 PV veřejné prostranství (0,08 ha na I. tř. ochrany) 
Z15 PV veřejné prostranství+veřejná zeleň (0,22 ha na I. tř., 0,01 ha na V. tř. ochrany) 
Z16 PV veřejné prostranství (0,0,5 ha na I. tř. a 0,06 ha na III. tř. ochrany) 
Z17 PV veřejné prostranství (0,09 ha na IV. tř. ochrany) 
Z18 ZV zeleň veřejná (0,03 ha na I. tř. a 0,32 ha na V. tř. ochrany) 
Z19 ZV zeleň veřejná (PUPFL) – není součástí ZPF, proto se nevyjadřujeme. 
Z20 ZV zeleň veřejná (PUPFL) – není součástí ZPF, proto se nevyjadřujeme. 
Z21 ZV zeleň veřejná (PUPFL) – není součástí ZPF, proto se nevyjadřujeme. 
Z22 ZS sady a zahrady (0,35 ha na III. tř. ochrany) 
Z23 ZS sady a zahrady (0,35 ha na I. tř. ochrany) 
Z24 ZS sady a zahrady (0,21 ha na I. a 0,71 ha na III. tř. ochrany) 
P01 BV bydlení venkovské + PV komunikace (0,50 ha na I. a IV. tř. ochrany) - 
P02 BV bydlení venkovské (0,20 ha na I. tř. ochrany) 
P03 PV veřejná prostranství (0,01 ha na III. a 0,02 ha na V. tř. ochrany) 
K01 NL plochy lesní (0,36 ha na V. tř. ochrany) 
K02 NL plochy lesní (0,36 ha na V. tř. ochrany) 
Navržené zábory jsou situovány buď v prolukách zastavěného území nebo přímo na 
zastavěné území navazují. Velká část navržených zastavitelných ploch se dotýká 
zemědělské  půdy  s velmi  dobrými  produkčními  schopnostmi,  zařazená  do I. třídy  

Souhlasné stanovisko 
k navrženým plochám 
změn. 



 
27

 
ochrany, neboť sídlo Chyšná, současně zastavěné území, obklopuje vůkol zemědělská 
půda zařazená do I. třídy ochrany. Nižší třída ochrany ZPF se vyskytuje pouze v malém 
rozsahu zejména na půdách na severozápadním okraji sídla Chyšná, kde je ale omezená 
možnost dopravního napojení (průjezd mezi stávající zástavbou a kde jsou situovány 
pouze menší plochy Z06 a Z07. Podkladem k udělení stanoviska dle §5 odst.2 zákona 
bylo vyhodnocení dle přílohy č. 3 k vyhlášce č.13/1994 Sb., které zpracoval Ing. arch. 
Mili č Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7, datum: 2012. Jiné návrhové plochy 
měnící druh pozemku mimo ZPF nebyly komplexně vyhodnoceny, proto je nelze 
považovat za projednané a schválené z hlediska zákonem chráněných zájmů. Toto 
stanovisko neopravňuje k odnětí půdy nebo k zahájení nezemědělského využití 
pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu. Toto stanovisko není dle §21 
odst.1 zákona správním  rozhodnutím a nelze se proti němu přímo odvolat. 
 

 

Ministerstvo ŽP, ČR, odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII), Mezírka 1, Brno 
(stanovisko ze dne 6.5.2013 pod ČJ:845/560/13, 15681/P/13, 30542/ENV/13): vydává 
ve smyslu ustanovení §4 odst.2 a 5 zákona č.183/2006Sb.; o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a podle části čtvrté zákona č. 500/2004Sb.; správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu se svojí působností následující stanovisko: 
z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení §15 odst.1 zákona 
č.44/1988Sb.; o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a §13 odst.1 až 3 zákona č.66/2001Sb.; úplné znění zákona o 
geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1:50 000, list 23-12 Ledeč nad 
Sázavou, nejsou v k.ú. Chyšná vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich 
prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ). Protože 
nejsou v k.ú. Chyšná dotčeny zájmy výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS VII 
z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání ve věci návrhu 
územního plánu obce připomínky a s jeho souhlasí. Pro úplnost uvádíme, že v dotčeném 
prostoru k.ú. Chyšná nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb ani 
sesuvná území.  
 

Souhlasné stanovisko 

Ministerstvo ŽP, ČR, odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII), Mezírka 1, Brno 
(stanovisko ze dne 13.5.2013 pod ČJ:867/560/13, 15650/P/13, 30510/ENV/13): 
vydává ve smyslu ustanovení §4 odst.2 a 5 zákona č.183/2006Sb.; o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle části čtvrté zákona č. 
500/2004Sb.; správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se svojí působností 
následující stanovisko: z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu 
ustanovení §15 odst.1 zákona č.44/1988Sb.; o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a §13 odst.1 až 3 zákona č.66/2001Sb.; 
úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1:50 000, list 
23-12 Ledeč nad Sázavou, nejsou v k.ú. Chyšná vyhodnocena výhradní ložiska nerostů 
nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ). 
Protože nejsou v k.ú. Chyšná dotčeny zájmy výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP 
OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání ve věci 
návrhu územního plánu obce připomínky a s jeho souhlasí. Pro úplnost uvádíme, že 
v dotčeném prostoru k.ú. Chyšná nejsou evidována poddolovaná území z minulých 
těžeb ani sesuvná území. 
 

Souhlasné stanovisko 

 HZS Kraje Vysočina ÚO Pelhřimov, Požárnická 1240, Pelhřimov podle §31 odst.1 
písm.b) zákona č.133/1985Sb.; o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a podle 
ustanovení §10 odst.6 zákona č.239/2000Sb.; o integrovaném záchranném systému, ve 
znění pozdějších předpisů, posoudil návrh územního plánu Chyšná. Územní plán řeší 
organizaci území a zajištění souladu jednotlivých činností v území pro jeho další 
rozvoj. K výše uvedenému návrhu územního plánu obce Chyšná vydává dne 17.5.2013 
pod ČJ.:HSJI 2301-2/PE-2013, Č.ev:PE-407/2013 souhlasné koordinované stanovisko. 

  

Souhlasné stanovisko 
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Posouzení návrhu Územního plánu Chyšná 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 
57, 58733 Jihlava - Stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona k návrhu Územního 
plánu Chyšná (stanovisko č.j.:KUJI 40247/2013 OUP 236/2011-6 Zap ze dne 
26.6.2013). 

Městský úřad Pelhřimov, Odbor výstavby, Oddělení územního plánování, jako 
pořizovatel Územního plánu Chyšná dle ust. §6 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), oznámil Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru 
územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), dne 13.3.2013 dle ust. 
§ 50 odst. 2 stavebního zákona konání společného jednání o návrhu Územního plánu 
Chyšná (dále jen „návrh ÚP Chyšná). Podklady pro posouzení návrhu ÚP Chyšná byly 
naposledy doplněny dne 6. 6. 2013, kdy krajský úřad obdržel dle odst. 7 uvedeného 
ustanovení stanoviska a připomínky uplatněné k návrhu ÚP Chyšná. Krajský úřad, jako 
nadřízený správní orgán na úseku územního plánování, na základě posouzení 
předloženého návrhu ÚP Chyšná z hledisek uvedených v ust. § 50 odst. 7 stavebního 
zákona uvádí následující: 

Posouzení z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy: Návrh řešení ÚP Chyšná respektuje význam a charakter obce v systému 
osídlení. Z hlediska širších vztahů byla při hranicích řešeného území provedena 
koordinace prvků dopravní a technické infrastruktury a prvků ÚSES. 

Posouzení z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (dále jen „PÚR 
2008“):  Území obce Chyšná není součástí rozvojových os a oblastí vymezených v 
PÚR 2008, na území obce rovněž nejsou vymezeny žádné záměry republikového 
významu. Zásady stanovené v PÚR 2008 se proto na území obce promítají pouze 
obecně. Návrh ÚP Chyšná je v souladu se stanovenými republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území specifikovanými v PÚR 
2008, což je dokladováno v odůvodnění návrhu ÚP Chyšná. 

Posouzení z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací kraje – Zásady 
územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen „ZÚR KrV“), vydanými dne 16. 9. 2008 
Zastupitelstvem Kraje Vysočina (účinnost 22. 11. 2008), ve znění aktualizace č. 1 (o 
jejím vydání bylo rozhodnuto dne 18. 9. 2012 a účinnosti nabyla dne 23. 10. 2012): 
- Území obce je součástí vymezené specifické oblasti krajského významu SOBk1. 
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území jsou pro tuto oblast 
stanoveny v článku (59), úkoly pro územní plánování pak v článku (60) ZUR KrV. 
Protože vyhodnocení souladu návrhu ÚP Chyšná se stanovenými zásadami a plnění 
úkolů pro územní plánování je v odůvodnění řešeno obecně, požadujeme jeho 
doplnění. Do odůvodnění požadujeme rovněž doplnit vyhodnocení souladu návrhu ÚP 
Chyšná se stanovenými prioritami územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění 
udržitelného v území uvedenými v ZÚR KrV. 
- Území obce je zařazeno mezi „krajinu lesozemědělskou harmonickou“. ZÚR KrV 
dále zařazují území obce do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko. 
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území jsou pro krajinné typy 
stanoveny v článku (134), pro oblast krajinného rázu pak v článku (146f). Do 
odůvodnění požadujeme doplnit informace o vymezeném krajinném typu a oblasti 
krajinného rázu a vyhodnocení souladu návrhu ÚP Chyšná se stanovenými zásadami. 
- ZÚR KrV vymezují na území obce plochu pro veřejně prospěšné opatření U191 
regionální biokoridor 409 Borek – Meandry u Jiřiček. V návrhu ÚP Chyšná je 
regionální biokoridor 409 vymezen. 
S ohledem na § 171 stavebního zákona, dle něhož Krajský úřad Kraje Vysočina (dále 
jen „krajský úřad“) vykonává státní dozor ve věcech územního plánování, při kterém 
dozírá na dodržování ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho 
provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na 
základě tohoto zákona, krajský úřad zejména upozorňuje : 
-Od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která vyšla ve Sbírce 
zákonů dne 22.10.2012 pod číslem 350/2012 Sb. S tím souvisí i novela vyhlášek 
č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a 
způsobu evidence územně plánovací dokumentace a vyhlášky č.501/2006 Sb.,  

Zohlednění stanoviska. 
Do textu Odůvodnění bylo 
do kapitoly 2. Soulad 
územního plánu s politikou 
územního rozvoje a 
územně plánovací 
dokumentací vydanou 
krajem  - podkapitola 2.2. 
Soulad územního plánu  se 
Zásadami územního 
rozvoje Kraje Vysočina 
(ZÚR KrV) doplněno: 
-vyhodnocení souladu se 
stanovenými zásadami  pro 
usměrňování územního 
rozvoje  a rozhodování o 
změnách v území ve 
vymezené specifické 
oblasti SOBk1 
- doplněno vyhodnocení 
plnění úkolů pro územní 
plánování  ve vymezené 
specifické oblasti SOBk1 
-doplněno vyhodnocení 
souladu se stanovenými 
prioritami územního 
plánování Kraje Vysočina 
pro zajištění udržitelného v 
území uvedenými v ZÚR 
KrV.  
-doplněno vyhodnocení 
souladu s hlavními cíly a 
zásadami pro činnost 
v území a s rozhodováním 
o změnách v území 
stanovenými v ZÚR KrV 
pro krajinu 
lesozemědělskou 
harmonickou 
- doplněno vyhodnocení 
zásad a specifických zásad 
pro činnost v území a 
rozhodování o změnách 
v území stanovenými 
v ZÚR KrV pro oblast 
krajinného rázu 
Pelhřimovsko. 

Textová i grafická část 
byla upravena v souladu s 
účinností  novely 
stavebního zákona, která 
vyšla ve Sbírce zákonů dne 
22.10.2012 pod číslem 
350/2012 Sb. včetně 
souvisejících novel 
vyhlášek č.500/ 2006Sb., o 
územně analytických 
podkladech, územně 



 
29

 
o obecných požadavcích na využívání území. S ohledem na výše uvedené je nutno 
upravit návrh ÚP Chyšná. Jedná se zejména o skutečnost, že územní plán nesmí 
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem do regulačního plánu nebo územního 
rozhodnutí (např. prostorové uspořádání plochy ZS - „…stavby budou přízemní s 
maximální výškou 4 m nad průměrnou niveletou terénu, o půdorysné ploše maximálně 
25 m2…“) 

- Územně plánovací dokumentace by měla být jednoznačná a srozumitelná. Ve 
výrokové části uvedená konstatování: „… Návrh úprav zeleně je v tomto materiálu 
nutno chápat pouze směrně…“ je nepřesné a zavádějící. Rovněž členění funkční plochy 
NZ – plochy zemědělské  – trvalý travní porost a orná půda je matoucí zejména pak ve 
vztahu s informací : „… Kultura zemědělského půdního fondu (ZPF) vyznačená v ÚP 
Chyšná není závazná“ 
-Členění jednotlivých funkčních ploch na Plochy zástavby a sídelní zeleně a Plochy v 
krajině je nelogické a zavádějící. Např. funkční plocha W – plochy vodní a 
vodohospodářské se nenacházejí výhradně mimo zastavěné území a zastavitelné 
plochy. 
-Členění území podle časového horizontu je zavádějící, neboť navržený systém členění 
kombinuje časové hledisko (stav, návrh, rezerva) a etapizaci výstavby. V případě 
plochy Z12 a Z13 je nesoulad textové a grafické části, neboť pokud stanovuji II. etapu 
výstavby, měla by být odpovídajícím způsobem v grafické části pojata i I. etapa 
výstavby. 
-Vyhodnocení souladu návrhu ÚP Chyšná s požadavky vyplývajícími ze zadání 
obsahující pouhé konstatování souladu je nedostatečné. 
-Textová část odůvodnění neobsahuje v dostatečném rozsahu vyhodnocení využití 
zastavěného území a zdůvodnění potřebnosti vymezení zastavitelných ploch. 
- V kapitole g) je chybně uvedena informace, kdo může být zpracovatelem územní 
studie. Zpracovatelem územní studie může být, v souladu s ust. §18 písm. c) zákona č. 
360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může být rovněž autorizovaný inženýr. 
-Regulativy upravující funkční využití plochy ZS – zeleň soukromá a vyhrazená 
neodpovídají navrhovanému řešení, neboť plochy ZS nejsou navrhovány v 
nezastaveném území. 

 Po zapracování výše uvedených připomínek do návrhu ÚP Chyšná a předložení 
k opětovnému posouzení lze na základě našeho potvrzení o odstranění nedostatků 
zahájit řízení o ÚP Chyšná podle §52 stavebního zákona. 

  

plánovací činnosti a 
způsobu evidence územně 
plánovací dokumentace a 
č.501/ 2006 Sb.; o obecných 
požadavcích na využívání 
území. 

Byly odstraněny 
podrobnosti, které svým 
obsahem náleží do 
regulačních plánů nebo 
územních rozhodnutí.  
Kapitola f) Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným 
způsobem využití byla zcela 
přepracována tak, aby byla 
jednoznačná a srozumitelná 
a v souladu s platnými  
právním i předpisy . 
Do textu Odůvodnění bylo 
doplněno:  
 - vyhodnocení souladu s 
požadavky vyplývajícími ze 
zadání – viz kapitola 12. 
Vyhodnocení splnění 
požadavků zadání.  
-vyhodnocení využití 
zastavěného území  a   
zdůvodnění vymezení 
zastavitelných ploch – viz 
kapitola 10. Vyhodnocení 
účelného využití 
zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných 
ploch.   
Byly upraveny přípustné 
podmínky využití ploch ZS 
plochy zeleně, zeleň 
soukromá  a vyhrazená – 
sady a zahrady viz kapitola 
f) Podmínky pro využití 
ploch s rozdílným způsobem 
využití. 

Poznámka pořizovatele -  
informace, kdo může být 
zpracovatelem územní 
studie, byla z textu 
odstraněna před veřejným 
jednáním – viz zohlednění 
stanoviska Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, odboru  úz. 
plánování a stavebního řádu  
ze dne 23.4.2014 pod ČJ: 
KUJI 27198/2014 OUP 
236/2011-7 Zap) . 
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Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 
57, 58733 Jihlava – Posouzení návrhu Územního plánu Chyšná – potvrzení o 
odstranění nedostatků (ze dne 23.4.2014 pod ČJ: KUJI 27198/2014 OUP 236/2011-7 
Zap) . 
Městský úřad Pelhřimov, Odbor výstavby, jako pořizovatel Územního plánu Chyšná 
dle ust. §6 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předložil 
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, dne 
24.3.2014 podle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona k posouzení upravený návrh 
Územního plánu Chyšná (dále jen „upravený návrh ÚP) k potvrzení o odstranění 
nedostatků uvedený v opatření krajského úřadu č.j.:KUJI 40247/2013 (sp.zn.:OUP 
236/2011-6 Zap) ze dne 26.6.2013. V něm byl pořizovatel upozorněn na:  
-potřebu doplnění vyhodnocení souladu návrhu ÚP se stanovenými prioritami 
územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje v území, 
- potřebu doplnění vyhodnocení souladu návrhu ÚP se stanovenými zásadami pro 
vymezené krajinné typy a oblasti krajinného rázu uvedených v ZÚR KrV. 
Krajský úřad, Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako 
nadřízený správní orgán na úseku územního plánování, posoudil upravený návrh ÚP a 
konstatuje, že výše uvedené nedostatky, na které byl pořizovatel upozorněn v opatření 
č.j.:KUJI 40247/2013 (sp.zn.:OUP 236/2011-6 Zap) ze dne 26.6.2013 byly odstraněny. 
Na základě tohoto posouzení lze zahájit řízení o Územním plánu Chyšná podle §52 
stavebního zákona.  

V rámci výkonu státního dozoru ve věcech územního plánování dle §171 stavebního 
zákona, pak krajský úřad dále pořizovatele v opatření č.j.:KUJI 40247/2013 
(sp.zn.:OUP 236/2011-6 Zap) ze dne 26.6.2013 upozornil na nesrovnalosti a 
nedostatky zjištěné v návrhu ÚP. Zjištěné nedostatky v návrhu ÚP byly zčásti 
odstraněny. I nadále upozorňujeme na následující: 
-Plochy s rozdílným způsobem využití se dle ust. §3 odst.3 vyhlášky 501/2006 Sb. 
vymezují mj. s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména z důvodů 
omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
vymezování území. Způsob řešení funkčního využití plochy NZ1 a NZ2 je zavádějící, 
neboť u ploch NZt,NZo a NZz je přípustné i nepřípustné využití, rovněž jako podmínky 
prostorového uspořádání, řešeno jednotně.  
-Textová část odůvodnění neobsahuje v dostatečném  rozsahu vyhodnocení využití 
zastavěného území a zdůvodnění potřebnosti vymezení zastavitelných ploch, 
zmiňovaný potenciál rozvoje území není blíže charakterizován, není patrný postup, na 
základě kterého byl odhadnut celkový nárůst počtu obyvatel na 130 až 150.  
- V kapitole g) je chybně uvedena informace, kdo může být zpracovatelem územní 
studie. 
Zpracovatelem územní studie může být, v souladu s ust. §18 písm. c) zákona č. 
360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může být rovněž autorizovaný inženýr. 
K tomu uvádíme, že se jedná o nadbytečnou informaci ve výrokové části ÚP,  neboť 
ten, kdo je oprávněn vypracovávat územní studii je uveden v zákonném předpisu.  
Výše uvedené zjištění je nutno odstranit ještě před zahájením řízení o Územním plánu 
Chyšná 
 
 

Zohlednění stanoviska. 
Nadřízený správní orgán 
konstatoval, že nedostatky 
uvedené v posouzení   ze 
dne 26.6.2013 pod 
č.j.:KUJI 40247/2013 byly 
odstraněny.   
Před zahájením řízení o 
ÚP Chyšná byly v textu 
upraveny podmínky 
využití ploch s rozdílným 
způsobem využití v krajině 
u ploch zemědělských 
(NZt, NZo, NZz) - viz 
kapitola f) Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. 
Do textu Odůvodnění bylo 
doplněno vyhodnocení 
využití zastavěného území  
a zdůvodněna potřebnost 
vymezení zastavitelných 
ploch  - kapitola 10. 
Vyhodnocení účelného 
využití zastavěného území.  
Informace, kdo může být 
zpracovatelem územní 
studie, byla z textu 
odstraněna. 
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Stanoviska dotčených orgánů uplatněná při řízení o návrhu Územního plánu Chyšná - veřejné 
jednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Chyšná dne 30.7.2014: 
 

Ministerstvo ŽP, ČR, odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII), Mezírka 1, Brno 
(stanovisko ze dne 11.6.2014 pod ČJ:1125/560/14, 41147/ENV/14): vydává ve smyslu 
ustanovení §4 odst.2 a 5 zákona č.183/2006Sb.; o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a podle části čtvrté zákona č. 500/2004Sb.; správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu se svojí působností následující stanovisko: z hlediska 
ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení §15 odst.1 zákona 
č.44/1988Sb.; o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a §13 odst.1 až 3 zákona č.66/2001Sb.; úplné znění zákona o 
geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1:50 000, list 23-12 Ledeč nad 
Sázavou, nejsou v k.ú. Chyšná vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich 
prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ). Protože 
nejsou v k.ú. Chyšná dotčeny zájmy výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS VII 
z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání ve věci návrhu 
územního plánu obce připomínky a s jeho souhlasí. Pro úplnost uvádíme, že 
v dotčeném prostoru k.ú. Chyšná nejsou evidována poddolovaná území z minulých 
těžeb ani sesuvná území. 
 

Souhlasné stanovisko 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř.1.máje 858/26, PO 
BOX 16, Liberec. K Vašemu oznámení ze dne 9.6.2014, které bylo na zdejší úřad 
doručeno dne 10.6.2014 a je zaevidováno pod č.j.SBS 17630/2014, Vám Obvodní 
báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem 
v Liberci“) jako příslušný orgán státní báňské správy věcně příslušný podle ustanovení 
§41 odst.2 písm. m) a místně příslušný podle ustanovení §38 odst.1 písm. b) bodu 8. 
zákona č.61/1988Sb.; o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §15 odst.2 zákona č.44/1988Sb.; o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších přepisů, 
vydává následující stanovisko: z důvodu, že na řešeném území nejsou dotčeny zájmy 
státní báňské správy, OBÚ se sídlem v Liberci z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství nemá námitky k návrhu územního plánu Chyšná (stanovisko ze dne 26.6.2014 
pod č.j.SBS 17630/2014).  

Souhlasné stanovisko 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu , Žižkova 
57, Jihlava (stanovisko ze dne 30.6.2014 pod ČJ.:KUJI 44870/2014 OUP 236/2011-9 
Zap) k návrhu Územního plánu Chyšná dle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů . 
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, jako pořizovatel Územního plánu Chyšná dle 
ust. §6 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznámil Krajskému 
úřadu Kraje Vysočina, odboru úz. plánování a stavebního řádu, dne 9. 6. 2014 dle ust. 
§ 52 stavebního zákona konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Chyšná, 
které se koná dne 30. 7. 2014. Návrh Územního plánu Chyšná (dále rovněž „návrh 
ÚP“) byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dle ust. §52 odst.3 
stavebního zákona uplatňuje Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování 
a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), jako nadřízený správní orgán na úseku 
územního plánování, stanovisko k částem řešení návrhu územního plánu, které byly od 
společného jednání měněny. Z ust. § 55 odst. 1 téhož zákona vyplývá, že při projednání 
územního plánu se postupuje obdobně.  
V návrhu ÚP došlo od společného jednání zejména k těmto změnám dotýkajících se 
zájmů krajského úřadu: doplnění vyhodnocení souladu návrhu ÚP se stanovenými 
prioritami územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje v 
území, doplnění vyhodnocení souladu návrhu ÚP se stanovenými zásadami pro 
vymezené krajinné typy a oblasti krajinného rázu uvedených v ZÚR KrV, doplnění 
zastavitelné plochy Z26 a Z27 severně vlastního sídla při silnice na Čechtice.  
Krajský úřad posoudil upravený návrh ÚP a konstatuje, že části řešení, které byly v 
předloženém návrhu ÚP změněny a týkaly se doplnění vyhodnocení souladu návrhu ÚP 
se ZÚR KrV, neovlivní koordinaci využití území s ohledem na širší území vazby,  

Zohlednění stanoviska. 
Plochy Z26 - plocha 
rekreace RH a Z27 plocha 
zeleň soukromá a vyhrazená 
– sady, zahrady byly 
vyřazeny.  Zdůvodnění 
vyřazení těchto ploch je 
uvedeno v kapitole 17. 
Vyhodnocení připomínek 
tohoto dokumentu. 

U ploch  zemědělských NZt 
(trvalý travní porost), NZo 
(orná půda), NZz (sady a 
zahrady) byly v kapitole f) 
Podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem 
využití upřesněny rozdíly 
mezi  jednotlivým využitím 
ploch.  Bylo doplněno 
přípustné využití ploch NZt, 
NZo, NZz  a doplněno 
prostorové uspořádání 
využití těchto ploch. 
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soulad s PÚR 2008 a rovněž soulad se ZÚR KrV. Požadavky krajského úřadu 
vyplývající z posouzení návrhu ÚP vydaného dne 26. 6. 2013 pod č. j. KUJI 
40247/2013 byly zapracovány. To rovněž krajský úřad konstatoval v rámci Potvrzení 
odstranění nedostatků ze dne 23. 4. 2014 pod č.j. KUJI 27198/2014.  
Doplněním zastavitelných ploch Z26 (RH – rekreační zařízení) a Z27 (ZS – zeleň 
soukromá a vyhrazená – sady a zahrady) do návrhu ÚP v odlehlé poloze od vlastního 
sídla bez vazby na urbanizované území vzniká nová samota v přírodě hodnotném 
území. Z návrhu ÚP není patrna potřebnost vymezení výše uvedených zastavitelných 
ploch na půdách I. třídy ochrany, které jsou v ZÚR KrV v článku 113 odst. e) vedeny 
jako přírodní hodnota území kraje s návazností na požadavek minimalizace jejich 
záboru (článek 114 odst. f) ZÚR KrV). Vzhledem k výše uvedenému krajský úřad s 
doplněním ploch Z26 a Z27 do návrhu ÚP nesouhlasí.  
V rámci výkonu státního dozoru ve věcech územního plánování dle ust. § 171 
stavebního zákona, při kterém krajský úřad dozírá na dodržování ustanovení tohoto 
zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření 
obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona, krajský úřad v 
posouzení návrhu č.j.: KUJI 40247/2013 ze dne 26. 6. 2013, upozornil na nedostatky, 
které bylo nutno před řízením dle §52 stavebního zákonu odstranit. Dle zjištění 
krajského úřadu byly nedostatky téměř beze zbytku odstraněny. I nadále upozorňujeme 
na následující : 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle ust. §3 odst. 3 vyhlášky 501/2006 Sb. 
vymezují mj. s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména z důvodů 
omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
vymezování území. Způsob řešení funkčního využití plochy NZ je zavádějící, neboť u 
ploch NZt, NZo, NZz je přípustné i nepřípustné využití, rovněž jako podmínky 
prostorového uspořádání, řešeno jednotně.  
Dále upozorňujeme na následující : Navrhované řešení musí být dostatečně a řádně 
odůvodněno. Z odůvodnění návrhu ÚP nejsou např. zřejmé vazby nově vymezovaných 
zastavitelných ploch Z26 a Z27 na stanovenou urbanistickou strukturu, není provedeno 
vyhodnocení potřebnosti vymezení těchto zastavitelných ploch apod.. Navrhovaný 
způsob využití nezastavěného území musí být vždy v souladu s ust. § 18 odst. 5 
stavebního zákona. Není tak např. přípustné, aby jako podmíněně přípustný záměr v 
nezastavěném území byla stavba rozhledny a souvisejícího nezbytného zařízení za 
podmínky kladného vyhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz (kap. 3 textové části). 
 

Byl vyjmut podmíněně 
přípustný záměr stavby 
rozhledny a souvisejícího 
nezbytného zařízení 
v nezastavěném  území , 
který byl uveden v  kapitole 
e) Koncepce uspořádání 
krajiny, podkapitola 3. 
Koncepce uspořádání ploch 
v krajině, společné zásady 
v nezastavěném  území. 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 
Jihlava vydává dne 9.7.2014 pod ČJ: KUJI 47340/2014 OZPZ 1883/2014 Fr-2 
stanovisko: z hlediska působnosti krajského úřadu podle §48a, zákona č.289/1995Sb.; 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů: k předloženému návrhu upraveného územního plánu Chyšná nemáme 
připomínek neboť se nepředpokládá umístění rekreační a sportovní výstavby na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa a ani se nejedná o návrh územně plánovací 
dokumentace obce s rozšířenou působností, jímž mají být dotčeny lesní pozemky. 
Vyjadřovat se k návrhu předpokládaného záboru PUPFL (lokalita Z20, Z21, Z19, Z25) 
je v kompetenci příslušného úřadu obce s rozšířenou působností, tj. MěÚ Pelhřimov, 
odboru životního prostředí. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle §107 zákona 
č.254/2001Sb.; o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů: k vydání vyjádření k předloženému návrhu upraveného územního 
plánu Chyšná nejsme příslušní, je třeba požádat o vyjádření vodoprávní úřad obce 
s rozšířenou působností, tj. Městský úřad, odbor životního prostředí. 
 

Z hlediska zákona 
č.289/1995Sb.; o lesích a o 
změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů - 
souhlasí bez požadavků. 
Z hlediska zákona 
č.254/2001Sb.; o vodách a 
o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – není 
příslušný k vydání 
stanoviska. 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 
Jihlava – stanovisko ze dne 15.7.2014 pod ČJ:KUJI 48812/2014 ODSH 41/2014: dne 
9.6.2014 obdržel Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje 
Vysočina Váš Návrh územního plánu obce Chyšná. Ke kapitole d) Koncepce veřejné 
infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování – k silniční síti ve vlastnictví Kraje 
Vysočina - nemá Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje 
Vysočina žádné připomínky.  
 

Souhlasné stanovisko 
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HZS Kraje Vysočina ÚO Pelhřimov, Požárnická 1240, Pelhřimov jako dotčený orgán 
dle ust.§26 odt.2 písm. b) a ust. §31 odst.1 písm.b) zákona č.133/1985Sb.; o požární 
ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) a dle ustanovení §10 
odst.6 zákona č.239/2000Sb.; o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedený návrh územního plánu 
Chyšná a vydává v souladu s ust. §31 odst.4 zákona o PO a dále dle ust.§149 odst.1 
zákona č.500/2004Sb.; správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné 
koordinované stanovisko. Stanovisko ze dne 31.7.2014 pod ČJ.:HSJI-3638-2/PE-
2014,EV.Č.:PE-423/2014. 
 

Souhlasné stanovisko 

 

 
Stanoviska dotčených orgánů uplatněná k Návrhu rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu ÚP 
Chyšná  a k Návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Chyšná  

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř.1.máje 858/26, PO 
BOX 16, Liberec. K Vašemu oznámení ze dne 6.1.2015, které bylo na zdejší úřad 
doručeno dne 8.1.2015 a je zaevidováno pod č.j.SBS 00485/2015, Vám Obvodní 
báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem 
v Liberci“) jako orgán státní báňské správy věcně příslušný podle ustanovení §41 
odst.2 písm. m) a místně příslušný podle ustanovení §38 odst.1 písm. b) bodu 8. zákona 
č.61/1988Sb.; o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §15 odst.2 zákona č.44/1988Sb.; o 
ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších přepisů, vydává následující 
stanovisko: z důvodu, že návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem  rozhodnutí o 
námitkách není na řešeném území dotčen vrchní dozor státní báňské správy, OBÚ se 
sídlem v Liberci z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá námitky 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu územního 
plánu Chyšná (stanovisko ze dne 15.1.2015 pod č.j. SBS 00485/2014). 
 

Souhlasné stanovisko 

KHS Kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 127, 
393 01 Pelhřimov jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním 
úřadem ve smyslu ustanovení §77 zákona č.258/2000Sb.; o ochraně veřejného zdraví, a 
o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává dne 21.1.2015 pod 
zn.:KHSV/00257/2015/PE/ HOK/Tvr ve věci návrhu územního plánu Chyšná, v řízení 
podle ustanovení §82 odst.2 písm. j) cit. zákona, toto stanovisko: s návrhem rozhodnutí 
o námitkách a s návrhem vyhodnocení připomínek k Návrhu územního plánu Chyšná se 
souhlasí. 
 

Souhlasné stanovisko 

MěÚ Pelhřimov, Investiční odbor – úsek památkové péče, Masarykovo náměstí , 
Pelhřimov – naše stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení 
připomínek územního plánu Chyšná je následující. S předloženým materiálem 
souhlasíme bez připomínek, je v souladu se zájmy státní památkové péče a je v souladu 
se zákonem o státní památkové péči (stanovisko ze dne 20.1.2015). 

 

Souhlasné stanovisko 

HZS Kraje Vysočina ÚO Pelhřimov, Požárnická 1240, Pelhřimov jako dotčený orgán 
dle ust.§26 odt.2 písm. b) a ust. §31 odst.1 písm.b) zákona č.133/1985Sb.; o požární 
ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) a dle ust. §10 odst.6 
zákona č.239/2000Sb.; o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedený návrh rozhodnutí o 
námitkách a návrh vyhodnocení připomínek podaných k návrhu územního plánu 
Chyšná a k tomuto vydává v souladu s ust. §31 odst.4 zákona o PO a dále dle ust.§149 
odst.1 zákona č.500/2004Sb.; správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné 
koordinované stanovisko. Stanovisko ze dne 20.1.2015 pod ČJ.:HSJI-376-2/PE-
2015,EV.Č.:PE-4/2015 

Souhlasné stanovisko 
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Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 
57, Jihlava  (stanovisko ze dne 22.1.2015 pod ČJ.:KUJI 925/2015 OUP 236/2011Zap-
11). Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, oddělení územního plánování, jako 
pořizovatel Územního plánu Chyšná dle ust. §6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním  řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon), předložil dne 7.1.2015 Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru úz. plánování 
a stavebního řádu, dle ust. §53 odt.1 stavebního zákona k uplatnění stanoviska Návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Územního plánu Chyšná (dále jen „návrh“). Dle návrhu byly k územnímu plánu 
uplatněny námitky: 

1) AGRODRUŽSTVO KOŠETICE se sídlem v Košeticích – požadují zařadit pozemek 
2360/11 v k.ú. Chyšná do plochy zemědělská výroba VZ,  

2) AGRODRUŽSTVO KOŠETICE se sídlem v Košeticích – požadují zařadit pozemek 
2360/68 v k.ú. Chyšná do plochy zemědělská výroba a zároveň do zastavěného území, 
dále požadují prověřit hranici zastavěného území a hranici biokoridoru LK4.  

Dále byly dle návrhu uplatněny tyto připomínky:  
1) Povodí Vltavy, s.p. Závod Dolní Vltava, Praha – požadují, aby kanalizace v nově 
navržených lokalitách pro výstavbu byla provedena jako oddílná,  
2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno – obecně odkazují na respektování ochranných 
pásem silnic a dodržování právních předpisů pro navrhování a připojování návrhových 
ploch na komunikace,  
3) Obec Chyšná – požaduje zařazení části parcely 1636/2 v k.ú. Chyšná do plochy 
rekreace RH. 
Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený správní 
orgán na úseku územního plánování, na základě ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona k 
předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vypořádání připomínek uvádí 
následující:  
Návrh nebude mít vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy, návaznost na územní plány sousedních obcí, a rovněž není v rozporu s 
Politikou územního rozvoje ČR 2008 ani Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina 
ve znění aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. 

Souhlasné stanovisko 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též OŽPZ), 
Žižkova 57, Jihlava  jako příslušný správní orgán dle §29 odst.1 zákona č.129/2000Sb., 
o krajích v platném znění obdržel žádost o stanovisko k upravenému návrhu územního 
plánu Chyšná, který vyžaduje opakované veřejné projednání. Byl zpracován návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek.  Jedná se o následující 
změny:  
Pozemek p. č.2360/11 v k. ú. Chyšná je vedený v návrhu územního plánu Chyšná v 
ploše změn VZ - plochy výroby a skladování, zemědělská výroba. Jedná se částečně o 
změnu využití pozemku z plochy VD plochy výroby a skladování, drobná řemeslná 
výroba (plocha Z12) a částečně o změnu využití pozemku z plochy NS – plochy 
smíšené nezastavěného území přírodní, vodní, zemědělské, lesní – tato část pozemku 
přímo navazuje na stabilizovanou plochu VZ a plochu změn VZ a umožňuje tak 
předpokládaný rozvoj zemědělské výroby. Současně byly v návrhu ÚP Chyšná 
rozděleny zastavitelné plochy výroby a skladování určené v I. a II. etapě pouze pro 
drobnou a řemeslnou výrobu VD na dva druhy plochy výroby – na plochu VD – plochy 
výroby a skladování, drobná řemeslná výroba (plochy Z13 a Z26) a na plochu VZ 
plochy výroby a skladování, zemědělská výroba (plochy Z14 a Z27) a to vzhledem k 
předpokládanému budoucímu rozvoji zemědělského družstva. Záměrem řešení 
(rozdělení plochy výroby a skladování) je kromě zajištění rozvoje drobné řemeslné 
výroby rovněž umožnění rozvoje výroby zemědělské. Část plochy určené pro 
zemědělskou výrobu je situována v odlehlejší poloze od stávající obytné zástavby.  
Pozemek p. č.2360/68 je v zastavěném území obce (byl jeho součástí i v návrhu ÚP 
Chyšná, projednávaném při veřejném jednání dne 30. 7. 2014) a je součástí 
stabilizované plochy VZ plochy výroby a skladování, zemědělská výroba.  Hranice 
zastavěného území obce v místě stávajícího zemědělského areálu – plocha VZ plochy 
výroby a skladování, zemědělská výroba byla upravena podle předložené projektové  

Souhlasné stanovisko 
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dokumentace a skutečného stavu provedení stavby hnojiště. V souvislosti s výše 
uvedeným byla upravena trasa biokoridoru LK4. 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 
správní orgán dle §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně ZPF“) a dle 
§50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších přepisů (dále též „stavební zákon“), v souladu ustanovením §5 odst. 2 
zákona o ochraně ZPF, souhlasí s upraveným návrhem územního plánu Chyšná 
(stanovisko ze dne 26.1.2015 pod ČJ. KUJI 5279/2015 OZP 993/2011 Šví/10). 
 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 
Jihlava  vydává dne 26.1.2015 pod ČJ:KUJI 5502/2015 OŽPZ 159/2015 Št-2 vyjádření 
k opakovanému projednání návrhu územního plánu Chyšná. Z  hlediska působnosti 
krajského úřadu podle §48a, zákona č.289/1995Sb.; o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů: jelikož z návrhu 
územního plánu Chyšná nevyplývá, že by tímto návrhem územního plánu měly být 
umisťovány rekreační nebo sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa a 
rovněž se také nejedná o územní plán obce s rozšířenou působností, nemá k této věci 
krajský úřad, jako orgán státní správy lesů, připomínek. Z hlediska působnosti 
krajského úřadu podle §107 zákona č.254/2001Sb.; o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Do působnosti krajského úřadu 
podle §107 odst.1 vodního zákona patří uplatňovat stanoviska k zásadám územního 
rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vyjadřovat se k návrhu 
územního plánu Chyšná je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, tj. Městského úřadu, odboru životního prostředí. 
 

Z hlediska zákona 
č.289/1995Sb.; o lesích a o 
změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů - 
souhlasí bez požadavků. 
Z hlediska zákona 
č.254/2001Sb.; o vodách a 
o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – není 
příslušný k vydání 
stanoviska. 
 

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, Pelhřimov vydává 
dne 26.1.2015 pod ČJ:OŽP/80/2015-2 stanovisko k uplatněným připomínkám a 
námitkám k územnímu plánu Chyšná. Z hlediska ochrany ovzduší je příslušný k vydání 
stanoviska k územnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování krajský úřad dle §11 
odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu (ZPF), v platném znění (dále jen „zákona“) bude 
vznesenou připomínkou k návrhu územního plánu dotčen pozemek náležející do ZPF, 
proto je nutné zařazení této plochy do návrhu územního plánu projednat v souladu s 
ustanovením § 5 odst. 2 zákona s příslušným orgánem ochrany ZPF, kterým je dle § 
17a písm. a) zákona krajský úřad.  Odpadové hospodářství, ochrana přírody, 
vodoprávní úřad, státní správa lesů – bez připomínek. 

Souhlasné stanovisko 
Z hlediska zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší není příslušný 
k vydání stanoviska.   
Pozemek náležející do ZPF 
byl projednán s KÚ Kraje 
Vysočina, odbor životního 
prostředí a zemědělství – 
tento vydal souhlas  
k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a k návrhu 
vyhodnocení připomínek 
dne 26.1.2015 pod ČJ. 
KUJI 5279/2015 OZP 
993/2011 Šví/10 
 

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních 
zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, Pardubice, stanovisko 
ze dne 27.1.2015 pod MOCR 68-418/2015-6440Sp.zn.30878/2015-8201-OÚZ-ČB. 
Jako dotčený orgán státní správy na základě zák.č.222/1999Sb.; o zajišťování obrany 
České republiky, vydává Česká republika  - Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná 
na základě pověření ministra obrany ze dne 5.1.2015 a ve smyslu §7 odst.2 zákona 
č.219/2000Sb.; vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany 
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, sekce ekonomické a 
majetkové, Bc. Pavla Hromádková,  se sídlem Teplého 1899, Pardubice, v souladu s 
§175 zák.č. 183/2006Sb.; o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
následující stanovisko: k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek nemám žádné připomínky. 
 

Souhlasné stanovisko 



 
36

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 
Jihlava vydává dne 29.1.2015 pod ČJ: KUJI 6788/2015 OŽPZ 159/2015 Št-4 vyjádření 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek územního plánu 
Chyšná. Z  hlediska působnosti krajského úřadu podle §48a, zákona č.289/1995Sb.; o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů: jelikož z návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
územního plánu Chyšná nevyplývá, že by tímto návrhem měly být umisťovány 
rekreační nebo sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa a rovněž se 
také nejedná o územní plán obce s rozšířenou působností, nemá k této věci krajský 
úřad, jako orgán státní správy lesů, připomínek. Z hlediska působnosti krajského úřadu 
podle §107 zákona č.254/2001Sb.; o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů: Do působnosti krajského úřadu podle §107 
odst.1 vodního zákona patří uplatňovat stanoviska k zásadám územního rozvoje a 
k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vyjadřovat se k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek územního plánu Chyšná je v kompetenci 
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. Městského úřadu, odboru 
životního prostředí. 
 

Z hlediska zákona 
č.289/1995Sb.; o lesích a o 
změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů - 
souhlasí bez požadavků. 
Z hlediska zákona 
č.254/2001Sb.; o vodách a 
o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – není 
příslušný k vydání 
stanoviska. 
 

ČR-Státní energetická inspekce, ÚI pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Kotlářská 
931/53, Brno vydává dne 4.2.2015 pod zn.:44/15/062.103/Bě, stanovisko: jako dotčený 
správní orgán podle §94, odst.3 zákona č.458/2000Sb.; o podmínkách podnikání a 
výkonu státní správy v energetických odvětvích v platném znění, zákona 
č.186/2006Sb.; v platném znění a podle zákona č.406/2000Sb., ve znění pozdějších 
předpisů Vám sděluje, že stanovisko ĆR – Státní energetické inspekce k návrhu 
Územního plánu Chyšná, které jsme Vám odeslali dne 19.4.2013, č.j. 
388/13/062.103/Bě je v souladu s §1 odt.3 vyhlášky MPO č.195/2007Sb; v platném 
znění. Uplatněné námitky nemají vliv na energetickou infrastrukturu, proto  k výše 
uvedeným námitkám nemáme připomínky. ČR-Státní energetická inspekce upozorňuje 
účastníky stavebního řízení na platnost zákona č.458/2000Sb.; ve znění pozdějších 
předpisů a z něho vyplývající povinnost dodržování ochranných a bezpečnostních 
pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem 
k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií. 
 

Souhlasné stanovisko. 
Dotčený orgán upozorňuje 
obecně na platnost zákona 
č.458/2000Sb.; ve znění 
pozdějších předpisů, při 
stavebním řízení. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též OŽPZ), 
Žižkova 57, Jihlava jako příslušný správní orgán dle §29 odst. 1 zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích v platném znění obdržel dne 7. 1. 2015 žádost o stanovisko k 
upravenému návrhu územního plánu Chyšná, který vyžaduje opakované veřejné 
projednání. Byl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek. Stanovisko ze dne 12.1.2015 pod ČJ.KUJI 1782/2015 OZP 993/2011 Šví. 

Jedná se o následující změny: Pozemek p. č.2360/11 v k. ú. Chyšná je vedený v návrhu 
územního plánu Chyšná v ploše změn VZ - plochy výroby a skladování, zemědělská 
výroba. Jedná se částečně o změnu využití pozemku z plochy VD plochy výroby a 
skladování, drobná řemeslná výroba (plocha Z12) a částečně o změnu využití pozemku 
z plochy NS – plochy smíšené nezastavěného území přírodní, vodní, zemědělské, lesní 
– tato část pozemku přímo navazuje na stabilizovanou plochu VZ a plochu změn VZ a 
umožňuje tak předpokládaný rozvoj zemědělské výroby. Současně byly v návrhu ÚP 
Chyšná rozděleny zastavitelné plochy výroby a skladování určené v I. a II. etapě pouze 
pro drobnou a řemeslnou výrobu VD na dva druhy plochy výroby – na plochu VD – 
plochy výroby a skladování, drobná řemeslná výroba (plochy Z13 a Z26) a na plochu 
VZ plochy výroby a skladování, zemědělská výroba (plochy Z14 a Z27) a to vzhledem 
k předpokládanému budoucímu rozvoji zemědělského družstva. Záměrem řešení 
(rozdělení plochy výroby a skladování) je kromě zajištění rozvoje drobné řemeslné 
výroby rovněž umožnění rozvoje výroby zemědělské. Část plochy určené pro 
zemědělskou výrobu je situována v odlehlejší poloze od stávající obytné zástavby.  
Pozemek p. č.2360/68 je v zastavěném území obce (byl jeho součástí i v návrhu ÚP 
Chyšná, projednávaném při veřejném jednání dne 30. 7. 2014) a je součástí 
stabilizované plochy VZ plochy výroby a skladování, zemědělská výroba.  Hranice 
zastavěného území obce v místě stávajícího zemědělského areálu – plocha VZ plochy. 

Souhlasné stanovisko. 

KÚ Kraje Vysočina, odbor 
životního prostředí a 
zemědělství, jako dotčený 
orgán ochrany přírody a 
krajiny – konstatuje, že 
uvedené změny nebudou 
mít významný vliv na 
příznivý stav předmětů 
ochrany nebo celistvost 
evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí 
(Natura 2000).  

KÚ Kraje Vysočina, odbor 
životního prostředí a 
zemědělství, jako Dotčený 
orgán při posuzování vlivů 
na životní prostředí (SEA) 
- nepožaduje vyhodnocení 
vlivů daných úpravou 
návrhu ÚP Chyšná na 
životní prostředí. 
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výroby a skladování, zemědělská výroba byla upravena podle předložené projektové 
dokumentace a skutečného stavu provedení stavby hnojiště. V souvislosti s výše 
uvedeným byla upravena trasa biokoridoru LK4. Na základě jednotlivých složkových 
zákonů na úseku životního prostředí a ve smyslu ust. §47 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu sdělujeme následující:  

1. Stanovisko dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

OŽPZ, příslušný podle §77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve smyslu § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody konstatuje, že výše uvedené 
změny nebudou mít významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (Natura 2000).  

Na jižní hranici předmětného území se nachází evropsky významná lokalita č. 
CZ0613005 Martinický potok s předmětem ochrany vrankou obecnou. Návrh územního 
plánu Chyšná ani jeho výše uvedené změny (resp. úprava) nezakládají žádnou možnost 
negativního ovlivnění této evropsky významné lokality, jejího předmětu ochrany ani 
ovlivnění ostatních evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.  

2. Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)  

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 
orgán dle §22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů nepožaduje 
vyhodnocení vlivů daných úpravou návrhu ÚP Chyšná na životní prostředí 

Předložená úprava návrhu územního plánu Chyšná byla posouzena na základě kritérií 
uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a nebyla 
shledána nutnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí. Zájmy ochrany 
životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle 
zvláštních předpisů. 

 

 

 

 

 

Stanoviska dotčených orgánů uplatněná při řízení o návrhu Územního plánu Chyšná  - opakované 
veřejné projednání o návrhu Územního plánu Chyšná (k částem řešení návrhu ÚP, které byly od 
veřejného jednání změněny) konaném dne 13.5.2015: 
 

Ministerstvo ŽP, ČR, odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII), Mezírka 1, 
Brno (stanovisko k Chyšná – opakované veřejné projednání upraveného a 
posouzeného návrhu územního plánu obce ze dne 1.4.2015 pod ČJ:610/560/15, 
22921/ENV/15): vydává ve smyslu ustanovení §4 odst.2 a 5 zákona 
č.183/2006Sb.; o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle 
části čtvrté zákona č. 500/2004Sb.; správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu se svojí působností následující stanovisko: z hlediska ochrany 
výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení §15 odst.1 zákona 
č.44/1988Sb.; o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a §13 odst.1 až 3 zákona č.66/2001Sb.; úplné znění zákona o 
geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1:50 000, list 23-12 Ledeč nad 
Sázavou, nejsou v k.ú. Chyšná vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich 
prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ). 
Protože nejsou v k.ú. Chyšná dotčeny zájmy výhradních ložisek nerostů, nemá 
MŽP OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání 
ve věci upraveného návrhu územního plánu obce připomínky a s jeho souhlasí. 
Pro úplnost uvádíme, že v dotčeném prostoru k.ú. Chyšná nejsou evidována 
poddolovaná území z minulých těžeb ani sesuvná území. 
 

Souhlasné stanovisko 
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Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř.1.máje 858/26, 
PO BOX 16, Liberec. Návrh Územního plánu Chyšná – opakované veřejné 
projednání. K Vašemu oznámení ze dne 30.3.2015, které bylo na zdejší úřad 
doručeno dne 31.3.2015 a je zaevidováno pod č.j.SBS 10117/2015, Vám Obvodní 
báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem 
v Liberci“) jako orgán státní báňské správy věcně příslušný podle ustanovení §41 
odst.2 písm. m) a místně příslušný podle ustanovení §38 odst.1 písm. b) bodu 8. 
zákona č.61/1988Sb.; o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §15 odst.2 zákona 
č.44/1988Sb.; o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších 
přepisů, vydává následující stanovisko: z důvodu, že není na řešeném území 
dotčen vrchní dozor státní báňské správy, OBÚ se sídlem v Liberci z hlediska 
ochrany a využití nerostného bohatství nemá námitky k návrhu Územního plánu 
Chyšná – opakované veřejné projednání. 
 

Souhlasné stanovisko 
 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 
57, Jihlava – vyjádření k opakovanému projednání návrhu územního plánu 
Chyšná. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství 
(dále jen „krajský úřad“) obdržel oznámení o konání opakovaného projednání 
návrhu územního plánu Chyšná. Po seznámení s tímto návrhem uvádí krajský úřad 
následující. Z  hlediska působnosti krajského úřadu podle §48a, zákona 
č.289/1995Sb.; o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále je „lesní zákon“): jelikož z návrhu územního 
plánu Chyšná nevyplývá, že by tímto návrhem územního plánu měly být 
umisťovány rekreační nebo sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí 
lesa a rovněž se také nejedná o územní plán obce s rozšířenou působností, nemá 
k této věci krajský úřad, jako orgán státní správy lesů, připomínek. Z hlediska 
působnosti krajského úřadu podle §107 zákona č.254/2001Sb.; o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vodní zákon“): Do působnosti krajského úřadu podle §107 odst.1 vodního 
zákona patří uplatňovat stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním 
plánům obcí s rozšířenou působností. Vyjadřovat se k návrhu územního plánu 
Chyšná je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
tj. Městského úřadu, odboru životního prostředí (stanovisko ze dne 12.5.2015 pod 
ČJ:KUJI 32860/2015 OŽPZ 988/2015 Št-2). 
 

Z hlediska zákona č.289/ 
1995Sb.; o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů - 
souhlasí bez připomínek. 
Z hlediska zákona č.254/ 
2001Sb.; o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů – 
není příslušný k vydání 
stanoviska. 
 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, 
Žižkova 57, Jihlava - Stanovisko k návrhu Územního plánu Chyšná dle § 52 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, 
jako pořizovatel Územního plánu Chyšná dle ust.§6 odst.1 zákona č.183/2006Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznámil Krajskému úřadu Kraje Vysočina, 
odboru územního plánování a stavebního řádu, dne 30. 3. 2015 dle ust. §52 
stavebního zákona konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního 
plánu Chyšná, které se konalo dne 13. 5. 2015. Návrh Územního plánu Chyšná 
(dále rovněž „návrh ÚP“) byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
Dle ust.§53 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje Krajský úřad Kraje Vysočina, 
odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), jako 
nadřízený správní orgán na úseku územního plánování, ve vazbě na stanoviska 
krajského úřadu vydané dle §50 odst.7 stavebního zákona č.j. KUJI 40247/2013 
ze dne 26.6.2013, §50 odst.8 č.j.KUJI 27198/2014 ze dne 23.4.2014 a §52 odst.3 
stavebního zákona č.j. KUJI 44870/2014 ze dne 30.6.2014, stanovisko k částem 
řešení návrhu územního plánu, které byly od veřejného projednání měněny. Výčet 
měněných části v návrhu ÚP, ke kterým došlo od veřejného projednání, je uveden 
v kapitole 15 textové části odůvodnění návrhu ÚP, přičemž zájmů krajského 
úřadu se dotýkají následující:  
- Vyjmutí zastavitelných ploch Z26 a Z27 v severní části k.ú. Chyšná z návrhu 
ÚP.  

Zohlednění stanoviska. 
Na základě požadavku 
nadřízeného orgánu prověřil 
pořizovatel způsob vymezení 
zastavěného území. Pořizovatel 
provedl prohlídku na místě 
samém, porovnal grafickou část 
návrhu územního plánu, 
aktuální katastrální mapový 
podklad a ortofoto 
(zdroj:cuzk.cz) a skutečný stav 
v terénu. Zjistil, že zastavěné 
území je vymezeno po hranicích 
parcel, případně ji tvoří spojnice 
lomových bodů. Do zastavěného 
území jsou zahrnuty zastavěné 
stavební pozemky evidované 
v katastru nemovitostí jako 
stavební parcely a pozemkové 
parcely zpravidla pod 
společným oplocením tvořící 
souvislý celek s obytnými a 
hospodářskými  
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Krajský úřad posoudil upravený návrh ÚP a konstatuje, že části řešení, které byly 
v předloženém návrhu ÚP změněny a týkaly se řešení rozporu s ust. článku 113 a 
114 ZÚR KrV byly odstraněny, čímž byl návrh ÚP uveden do souladu s 
nadřazenou územní plánovací dokumentací. V rámci výkonu státního dozoru ve 
věcech územního plánování dle ust.§171 stavebního zákona, při kterém krajský 
úřad dozírá na dodržování ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných 
k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí 
vydaných na základě tohoto zákona, krajský úřad v posouzení návrhu č.j.: KUJI 
40247/2013 ze dne 26. 6. 2013, upozornil na nedostatky, které bylo nutno před 
řízením dle § 52 stavebního zákonu odstranit.  
Dle zjištění krajského úřadu byly nedostatky beze zbytku odstraněny. Součástí 
úprav návrhu ÚP oproti veřejnému projednání je mj. i úprava vymezení 
zastavěného území u stávajícího areálu zemědělské výroby. V této souvislosti 
požadujeme prověřit způsob vymezení zastavěného území s ohledem na ust. §58 
stavebního zákona a náležitě odůvodnit.  
Závěrem upozorňujeme, že dne 15.4.2015 usnesením vlády ČR č.276/2015 byla 
schválena Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje České republiky. V této 
souvislosti je nutné prověřit návrh ÚP s aktualizovanou PÚR a doplnit, resp. 
upravit vyhodnocení souladu. K tomu dále dodáváme, že území obce Chyšná se 
nedotýká žádný z nově sledovaných záměrů uvedených v Aktualizaci č.1 PÚR. 

 

budovami, stavební proluky, 
pozemní komunikace a jejich 
části, veřejná prostranství a 
pozemky, které jsou obklopeny 
ostatními pozemky zastavěného 
území. Při prohlídce v areálu 
zemědělského družstva 
Agropodnik Košetice, a.s. 
v Chyšné bylo zjištěno, že celý 
areál zemědělského družstva, 
včetně stavby hnojiště, je 
oplocen drátěným pletivem na 
kamenných sloupcích. Hnojiště 
je užíváno a je nedílnou součástí 
staveb v zemědělském areálu a 
tvoří tak jeden souvislý funkční 
celek s hospodářskými 
budovami v areálu družstva pod 
společným oplocením. Bylo 
doloženo vydané kolaudační 
rozhodnutí na stavbu hnojiště 
z 12.2.1985pod č.j.VÚP/255/8.  
Pořizovatel pečlivě vyhodnotil 
vymezení zastavěného území a 
vzhledem k výše uvedenému 
konstatuje, že zastavěné území 
je vymezeno správně, v souladu 
s ust.§58 stavebního zákona. 
 
Do textu odůvodnění - kapitola 
2) Soulad územního plánu 
s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, podkapitola 
2.1 Soulad návrhu územního 
plánu s politikou územního 
rozvoje bylo doplněno 
vyhodnocení územního plánu 
s Aktualizací č.1 Politiky 
územního rozvoje České 
republiky. Vzhledem k tomu, že 
území obce Chyšná se nedotýká 
žádný z nově sledovaných 
záměrů  uvedených v tomto 
dokumentu, nemá tento 
dokument vliv na koncepci 
řešení  Územního plánu Chyšná, 
nevyvolá podstatnou úpravu 
návrhu a tím 2. opakované 
veřejné jednání. 
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ČR-Státní energetická inspekce, ÚI pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, 
Kotlářská 931/53, Brno vydává dne 20.5.2015 pod zn.:678/15/062.103/Bě, 
stanovisko k návrhu Územního plánu Chyšná: Obdrželi jsme Vaše oznámení o 
opakovaném veřejném projednání návrhu Územního plánu Chyšná dne 1.4.2015. 
Sdělujeme Vám, že stanovisko ke společnému jednání k výše uvedeném,u návrhu 
Územního plánu Chyšná jsme Vám odeslali dne 19.4.2013 pod naší značkou 
č.j.388/13/062.103/St. Vzhledem k tomu, že v návrhu pro opakované veřejné 
projednání v době od společného jednání nedošlo v oblasti energetiky ke změnám, 
jak vyplývá z textové a důvodové zprávy k uvedenému návrhu Územního plánu 
Chyšná, naše původní souhlasné stanovisko k návrhu Územního plánu Chyšná 
zůstává v platnosti. 
 
 

Souhlasné stanovisko 
 

HZS Kraje Vysočina ÚO Pelhřimov, Požárnická 1240, Pelhřimov. Koordinované 
stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva – 
Opakované veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu územního plánu 
Chyšná. Jako dotčený orgán dle ust.§26 odt.2 písm.b) a ust.§31 odst.1 písm.b) 
zákona č.133/ 1985Sb.; o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o PO“) a dle ust. §10 odst.6 zákona č.239/2000Sb.; o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
posoudil výše uvedený upravený a posouzený návrh územního plánu Chyšná  a 
vydává v souladu s ust. §31 odst.4 zákona o PO a dále dle ust.§149 odst.1 zákona 
č.500/2004Sb.; správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné 
koordinované stanovisko. Stanovisko ze dne 21.5.2015 pod ČJ.:HSJI-2692-2/PE-
2015,EV.Č.:PE-241/2015. 
 
 

Souhlasné stanovisko 
 
 

 
Při pořizování Územního plánu Chyšná nebyly řešeny žádné rozpory  
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6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  
obsahující základní informace o výsledcích tohoto v yhodnocení v četně výsledk ů 
vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí 
( podle § 53 odst. 5, písmene b) stavebního zákona ) 

 V souladu se zadáním ÚP Chyšná a v souladu se stanoviskem Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, odboru životního prostředí ( ŽP ) k návrhu zadání ÚP Chyšná není posuzován 
návrh Územního plánu Chyšná z hlediska vlivů na životní prostředí ( SEA ) a z hlediska 
vlivů na udržitelný rozvoj území, neboť se v řešeném území ( k.ú Chyšná ) nejedná 
o záměry, které by mohly závazně ovlivnit životní prostředí.  

 

 

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú ŘADU 
( podle § 50 odst. 5 stavebního zákona ) 

 Stanovisko Krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona není obsaženo 
v odůvodnění ÚP Chyšná, neboť k návrhu územního plánu nebylo v souladu se zadáním 
ÚP Chyšná zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

 

 

8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú ŘADU ZOHLEDNĚNO 
Sdělení, jak bylo stanovisko krajského ú řadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledn ěno, s uvedením závažných d ůvodů, pokud n ěkteré požadavky nebo 
připomínky zohledn ěny nebyly. 

 Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledněno není obsaženo v odůvodnění ÚP Chyšná, neboť stanovisko nebylo vydáno. 

 



 
42

 

9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
( dle § 53 odst. 5, písmene e) stavebního zákona ) 

 Územní plán Chyšná vymezuje zastavěné území, stanovuje základní koncepci rozvoje 
území obce, urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury, koncepci uspořádání 
krajiny, podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a vymezení veřejně 
prospěšných staveb a opatření. 
 

Vymezení zastavěného území 
 V Územním plánu Chyšná se vymezuje zastavěné území 31. 12. 2013. Od té doby 
mohlo v průběhu projednání ÚP Chyšná dojít k naplnění (zastavění) některých ploch. 
 

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 
 V Územním plánu Chyšná se stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany 
jeho hodnot. Územní plán Chyšná je koncepčním materiálem dlouhodobého charakteru, 
který bude koordinovat a usměrňovat rozvoj a obnovu obce, celého správního území, 
v předem promyšlených postupných krocích. Tím lze zamezit nekoncepčním rozhodnutím, 
která se mohou časem projevit jako zábrana harmonického rozvoje obce. 
Na území obce Chyšná se jedná o mimořádné přírodní hodnoty, zejména pak o evropsky 
významnou lokalitu CZ0613005 Martinický potok v soustavě Natura 2000 a dále pak 
dálkový migrační koridor a významné místo krajinného rázu - údolí Martinického potoka. 
Mezi kulturní a civilizační hodnoty pak patří zejména dochovaná urbanistická struktura 
kompaktního sídla Chyšná. Mezi kulturní a civilizační hodnoty pak patří zejména 
dochovaná urbanistická struktura kompaktního sídla Chyšná. V Územní plánu Chyšná je 
předepsána ochrana dochovaného venkovského charakteru zástavby sídla, celé správní 
území obce Chyšná je v ÚP Chyšná posuzováno jako území s archeologickými nálezy. 
 

Urbanistická koncepce 
 V Územním plánu Chyšná je navržen rozvoj všech potřebných sídlotvorných složek, 
zahrnující zejména rozvoj bydlení, rekreace, drobné výroby, dopravní a technické 
infrastruktury, veřejných prostranství a sídelní zeleně. Návrh zastavitelných ploch tak 
vytváří předpoklady k přiměřenému komplexnímu rozvoji sídla. Rozsah zastavitelných 
ploch odpovídá velikosti a významu sídla v širším okolí. Rozložení zastavitelných ploch do 
několika lokalit vytváří předpoklady k budoucímu rovnoměrnému rozvoji kompaktního 
sídla v krajině, soustředěného okolo historického jádra. 

 Navržené zastavitelné plochy jsou nejvýhodnější z hlediska z hlediska prostorového 
uspořádání tohoto sídla komunikačního přístupu a z hlediska možnosti napojení na 
inženýrské sítě. Těžištěm nové obytné zástavby je zastavitelná plocha Z01 na jihozápadním 
okraji sídla. Tato plocha je nejvýhodnější ze všech hledisek, zejména pak možnost 
dopravního napojení, napojení na inženýrské sítě. 

 Území obce Chyšná disponuje značným rekreačním potenciálem. Malebná krajina 
vysočinného charakteru poskytuje předpoklady zejména pro nenáročnou rekreaci spojenou 
v letním období s turistikou a cykloturistikou a v zimě lyžováním. Vybavení obce v oblasti 
rekreace a sportu je třeba podporovat a plnohodnotně ho využívat. Rekreace je možná i 
v rámci ploch venkovského bydlení, kde část původních stavení převzala funkci rekreace.  
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Koncepce veřejné infrastruktury 

 V Územním plánu Chyšná je navržena koncepce veřejné dopravní infrastruktury, 
technické infrastruktury, veřejných prostranství a koncepce občanského vybavení. 

Dopravní infrastruktura 

 Koncepce veřejné dopravní infrastruktury zahrnuje zejména pozemní komunikace, tj. 
silniční síť a síť obslužných komunikací ( místních a účelových ). 

 Územní plán Chyšná nemá zásadní vliv na silniční síť, ponechává silnice ve stávajících 
trasách. Na celém území obce Chyšná ( k.ú. Chyšná ) jsou přípustné postupné úpravy silnic 
spojené především s odstraňováním dopravních závad a postupná rekonstrukce silnic do 
normovaných kategorií, pokud to umožní prostorové uspořádání stávající zástavby. 

Technická infrastruktura 

 V Územním plánu Chyšná je navržena koncepce veřejné technické infrastruktury, která 
zahrnuje vodní hospodářství ( vodovod a kanalizace ), zásobování elektrickou energií 
a odpadové hospodářství. Kapacita stávající veřejné technické infrastruktury byla 
prověřena, zejména s ohledem na předpokládaný rozvoj obce. 

 Zásobování pitnou vodou v sídle Chyšná kapacitně vyhovuje pro současný stav a bude 
mít i dostatečnou kapacitní rezervu pro napojení zástavby na v ÚP Chyšná vymezených 
rozvojových zastavitelných plochách. V sídle Chyšná je v současné době vybudována 
pouze dešťová kanalizace, do které je přes domovní septiky připojena asi polovina 
zástavby obce. Ostatní objekty  jsou vybaveny bezodtokovými jímkami na vyvážení, a to 
včetně několika objektů v osadě Krčmy. V Územním plánu Chyšná je navržen systém 
veřejné kanalizace se zakončením v ČOV ( čistírna odpadních vod ). Pod sídlem u 
vodoteče je za tímto účelem navržena pro ČOV rozvojová zastavitelná plocha.  

 Elektrické vedení 22 kV a trafostanice ( TS ) jsou kapacitně vyhovující pro současné 
požadavky na odběr. Pro pokrytí nárůstu elektrické energie v zastavěném území a na 
vymezených zastavitelných plochách lze využít jednak výkonovou rezervu stávajících 
trafostanic a jednak výkon z nově vybudovaných trafostanic. 

Veřejná prostranství a občanské vybavení 

 Plochy veřejných prostranství jsou v ÚP vymezeny nejen v rámci zastavěného území, 
ale i v nezastavěném území ve volné krajině. Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny 
v potřebných parametrech zejména tak, aby bylo zde možné obslužné komunikace a umístit 
veřejné technické sítě. Plochy zeleně na veřejných prostranstvích jsou v ÚP Chyšná 
vymezeny na větších plochách stávajících veřejných prostranství, zejména na návsi.  

 Mezi občanské vybavení veřejné infrastruktury patří zejména veřejná správa, vzdělávání 
a výchova, kultura, zdravotní a sociální služby. Občanské vybavení veřejné infrastruktury 
je vymezeno na stávajících plochách v zastavěném území v centrální části sídla Chyšná. 

 

Koncepce uspořádání krajiny 
 V ÚP Chyšná je navržena koncepce uspořádání krajiny, která tvoří spolu s návrhem 
urbanistického řešení součást celku s cílem plnit a zajistit požadavky udržitelného a 
vyváženého rozvoje celého území Chyšná. Koncepce zahrnuje zejména stanovení cílové 
charakteristiky krajiny, uspořádání krajiny s vymezením ploch s rozdílným způsobem 
využití, vymezení územního systému ekologické stability a vymezení ploch změn v krajině. 
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Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
 Pro jednotlivé plochy jsou stanoveny podmínky pro rozdílný způsob využití a podmínky 
prostorového uspořádání.  Podmínky pro využití ploch obsahují stanovený rozdílný způsob 
využití s určením převažujícího účelu využití ( hlavní využití ), přípustného využití, 
nepřípustného využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch. 
Stavby a jiná zařízení, která stanovenému způsobu využití ploch neodpovídají, nelze 
umístit nebo povolit a rovněž nelze umístit nebo povolit změny staveb nebo změny 
v užívání staveb v rozporu se stanoveným způsobem využití ploch. 

 Podmínky pro prostorového uspořádání obsahují stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu ( například výškové 
regulace zástavby, struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití ) 

 V urbanizovaném území v zastavěném území a na zastavitelných plochách platí pro 
jednotlivé plochy rovněž podmínky a požadavky na prostorové uspořádání uvedené 
v kapitole c) „Urbanistická koncepce ; subkapitola 3. Koncepce prostorového uspořádání - 
podmínky a požadavky na prostorové uspořádání“. 

 Na plochách v krajině v nezastavěném území je přípustné umísťovat stavby a technická 
opatření a povolovat změny způsobu využití ploch podle zásad uvedených v kapitole 
e) „Koncepce uspořádání krajiny ; subkapitola 3. Koncepce uspořádání ploch v krajině, 
společné zásady v nezastavěném území“. 

 

Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření 
 V Územním plánu Chyšná jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby ( VPS ). Zahrnují 
zejména stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu zahrnující zejména místní obslužné 
komunikace a pro veřejnou technickou infrastrukturu zahrnující čistírnu odpadních vod. 

 Veřejně prospěšné stavby VVD1 až VVD5 vytváří předpoklady k zprůjezdnění a 
propojení uliční sítě ( obslužné komunikace na plochách veřejných prostranství - PV ), což 
je jednoznačně přínosem pro dopravní obsluhu v zastavěném území a na zastavitelných 
plochách. Vytvoří se tím předpoklad pro komplexní dopravní obsluhu zástavby, zajišťující 
bezproblémový přístup jednotek HZS, svoz odpadu, údržba komunikací, apod. 

 V Územním plánu Chyšná jsou dále vymezeny veřejně prospěšná opatření ( VPO ). 
Zahrnují zejména opatření nestavební povahy sloužící k založení zeleně na veřejných 
prostranstvích a založení prvků ÚSES ( územního systému ekologické stability ).  

 

ÚPRAVY NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PO SPOLE ČNÉM JEDNÁNÍ 

Návrh ÚP Chyšná byl po společném jednání upraven na základě požadavků a připomínek : 

Obec Chyšná : 
 Vymezení zastavitelných ploch Z26 ( RH - plochy rekreace ) a Z27 ( ZS - plochy 
zeleně ) v severní části k.ú. Chyšná. Koncepce ÚP Chyšná se tímto nezměnila. 

Úprava návrhu ÚP v souladu se zákonem 183/2006Sb.; ve znění pozdějších předpisů 
 V souladu s novelou zákona č.183/2006Sb.; ve znění pozdějších předpisů byla struktura 
členění textové části návrhu ÚP Chyšná dána do souladu se zákonem č.183/2006Sb.; a 
struktura členění textové části Odůvodnění ÚP Chyšná byla dána do souladu se zákonem 
č.183/2006Sb.; a části II. přílohy č.7. Koncepce ÚP Chyšná se nezměnila.  
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10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
 A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

( dle § 53 odst. 5, písmene f) stavebního zákona ) 

Využití zastavěného území 
 Zastavěné území obce je využíváno, rozvoj bytové zástavby lze uskutečňovat na 
vnitřních rezervách pouze v omezené míře na zadních částech zahrad přiléhajících 
současné zástavbě. V obci nebyly nalezeny žádné další nevyužívané areály vhodné pro 
výstavbu rodinných domů a ani objekty vhodné pro rekonstrukci na objekty bydlení.  

Vymezení zastavitelných ploch 
 Požadavek na rozvoj obytné zástavby na zastavitelných plochách je proto zcela 
opodstatněný a jejich rozsah je v souladu se schváleným zadáním ÚP Chyšná. 

 V zadání ÚP Chyšná se předpokládá nárůst obyvatel o 40% ( 130 až 150 obyvatel ) 
v dlouhodobém časového horizontu, a to na základě předpokládaného demografického 
vývoje a zejména na základě celkovému potenciálu obce Chyšná ke stavebnímu rozvoji 
( např. rozvoj drobné výroby a služeb, občanského vybavení a rekreačních zařízení ). 

 Obec Chyšná měla v době schválení zadání ÚP Chyšná celkem cca 105 trvale bydlících 
obyvatel. Naplněním všech rozvojových ploch se tedy v souladu se zadáním ÚP v návrhu 
ÚP Chyšná předpokládá počet 130 až 150 obyvatel a ve své konečné podobě realizace. 

 Přímo v obci Chyšná je dostatek pracovních příležitostí, někteří pracovníci do 
provozoven v obci dojíždějí z okolí a je zaznamenám zájem se přímo v obci Chyšná 
usídlit. Občanské vybavení ( např. pro sportovní vyžití a pro společenské vyžití  ) je 
v porovnání s okolními obcemi nadstandardní. V obci žije mnoho mladých lidí a je potřeba 
v územním plánu vytvořit předpoklady, aby jejich dorůstající děti z obce neodcházely.  

 Rozsah zastavitelných ploch odpovídá velikosti a významu sídla Chyšná v širším okolí. 

 

 

 

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

( dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 a) ) 

Koordinace dopravní a technické infrastruktury ) 
 Koordinace prvků dopravní a technické infrastruktury při hranicích řešeného území obce 
Chyšná se sousedními obcemi je zajištěna prostřednictvím stávajících zařízení. 

Koordinace vymezení územního systému ekologické stability ( ÚSES ) 
 Koordinace vymezení místního územního systému ekologické stability ( ÚSES ) je 
v návrhu ÚP Chyšná zajištěna. V územním plánu Chyšná je zpřesněno vymezení 
regionálních prvků ÚSES ze ZÚR Vysočina do měřítka územního plánu, zpřesnění 
navazuje na vymezení v sousedním území ( Územní plán Martinice u Onšova ). Návrh 
vymezení prvků lokálního ÚSES navazuje na již vymezené prvky ÚSES v územních 
plánech okolních obcí Martinice u Onšova ( k.ú. Martinice u Onšova a k.ú. Skoranovice ) 
Košetice ( k.ú. Černičí ) a Křivsoudov ( k.ú. Křivsoudov ). 
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12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 
( dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 b) ) 

 Územní plán Chyšná je zpracován v souladu s upraveným zadáním Územního plánu 
Chyšná a splňuje jeho požadavky. 

 Územní plán Chyšná splňuje kromě požadavků na soulad s  PÚR ČR, ZÚR, ÚAP ORP 
Pelhřimov a ochrany všech stávajících hodnot území zejména požadavky na rozvoj území. 

 Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídá velikosti a významu sídla Chyšná 
v širším okolí a požadovanému předpokládanému budoucímu demografickému rozvoji 
obce. Obec Chyšná má v současné době celkem přes 100 trvale bydlících obyvatel. 
Potenciál obyvatelstva je odvozen z rozlohy navrhovaných rozvojových zastavitelných 
obytných ploch. Navržené zastavitelné plochy odpovídají požadavku zadání ÚP, kde se 
předpokládá nárůst obyvatelstva zhruba cca 130 až 150 obyvatel své konečné podobě 
realizace.  

 Územní plán Chyšná řeší přednostně možnosti zkapacitnění zástavby v současně 
zastavěném území v prolukách a v zadních částech pozemků ( plochy přestavby ) a 
vymezuje nabídku nových zastavitelných rozvojových ploch mimo zastavěné území. Důraz 
je v návrhu ÚP Chyšná kladen zejména na zachování dochovaného charakteru venkovské 
zástavby, vytvoření předpokladů pro harmonický rozvoj sídla Chyšná a jeho obohacení o 
nové urbanistické hodnoty na rozhraní stávajícího urbanizovaného území a volné krajiny. 

 V návrhu Územního plánu Chyšná byly ze zadání Územního plánu Chyšná prověřeny a 
zapracovány záměry změn využití území  v lokalitách : 

1. Zastavitelné plochy pro bydlení v prolukách zástavby v jižní části sídla. 
 -  v ÚP navrženy zastavitelné plochy Z02 až Z03 

2. Zastavitelné plochy pro bydlení v západní části sídla. 
 -  v ÚP navrženy zastavitelné plochy Z06 a Z07 

3. Zastavitelné plochy pro bydlení v jihozápadní části sídla. 
 -  v ÚP navržena zastavitelná plocha Z01 

4. Zastavitelné plochy pro bydlení nebo rekreaci v severní části sídla. 
 -  v ÚP navrženy plochy přestavby P01 a P02 a zastavitelné plochy Z08 a Z09  

5. Zastavitelné plochy pro bydlení a rekreaci v severovýchodní části sídla. 
 -  v ÚP navrženy zastavitelné plochy Z08 až Z10  

6. Zastavitelná plocha pro technické vybavení - ČOV a případně plochy pro bydlení. 
 -  v ÚP navrženy zastavitelné plochy Z11 pro ČOV a plochy Z04 a Z05 pro bydlení. 

7. Plochy pro drobnou výrobu a skladování na východním okraji sídla. 
 -  v ÚP navrženy zastavitelné plochy Z12 až Z13  

8. Plochy rekreace v severní části katastrálního území Chyšná u osady Krčmy . 
 -  v ÚP navrženy zastavitelné plochy Z26 až Z27  

9. Plocha občanského veřejného vybavení nebo plocha rekreace. 
 -  v ÚP vytvořeny předpoklady pro výhledové umístění rozhledny na vrchu Kočihrady. 
 Podmínkou umístění rozhledny a souvisejícího nezbytného zařízení musí být 

v dalších stupních kladné vyhodnocení vlivu této stavby na krajinný ráz. 

10. Obnova původních cest v krajině; vymezení stávajících lesních zpevněných cest. 
 -  v ÚP vytvořeny předpoklady pro umístění cest na celém území obce. 
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13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 
( dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 c) ) 

 Územní plán Chyšná nevymezuje záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v Zásadách územního rozvoje ( ZÚR ) Kraje Vysočina ( § 43 odst. 1 stavebního zákona ). 

 

 

14. VYHODNOCENÍ VLIVU ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
 FUNKCE LESA A VLIVU NA ZEM ĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

( dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 d) ) 

14.1 POZEMKY UR ČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Územního plánu 
Chyšná na pozemky určené k plnění funkce lesa - PUPFL 

 Lesy ( pozemky určené k plnění funkce lesa - PUPFL ) pokrývají část správního území 
obce Chyšná ( k.ú Chyšná ). Nejrozsáhlejší lesy pokrývají severní část území obce Chyšná 
( lokality U Mrchoviště, Kočihrady, Na Lomech ) a dále jsou menší lesní komplexy 
rozptýlené po celém území obce. Celková rozloha lesů je cca 91, 1604 ha. 

 Pozemky určené k plnění funkce lesa ( PUPFL ) jsou graficky znázorněny na výkresu : 

 F VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 
  ( v měřítku 1 : 5 000 ) 

 V Územním plánu Chyšná jsou vymezeny čtyři menší předpokládané zábory stávajících 
lesních pozemků, t. j. pozemků určených k plnění funkce lesa. Jedná se o plochy 
stávajícího lesa v zastavěném území nebo v jeho nejbližším okolí v přímé návaznosti na 
zástavbu, kde stávající les ztratil svoji funkci produkční a krajinotvornou. Navržena jsou 
nová zalesnění v jiných lokalitách. 

 V Územním plánu Chyšná jsou vymezeny čtyři předpokládané zábory stávajících 
lesních pozemků, t. j. pozemků určených k plnění funkce lesa. Jedná se o plochy : 

1 - plocha o rozloze 0, 23 ha, zastavitelná plocha Z20 
 určená pro umístění zeleně na veřejných prostranství  
2 - plocha o rozloze 0, 02 ha, zastavitelná plocha Z21 
 určená pro umístění ochranné izolační zeleně 
3 - plocha o rozloze 0, 10 ha, zastavitelná plocha Z19 
 určená pro umístění zeleně na veřejných prostranství 
4 - plocha o rozloze 0, 17 ha, zastavitelná plocha Z25 
 určená pro umístění sídelní zeleně - sadů a zahrad 

 Předpokládané zábory stávajících lesních pozemků činí celkem 0, 52 ha. Konkrétně 
navržená zalesnění činí celkem zalesnění 0,36 ha. V ÚP Chyšná se předpokládá další nová 
zalesnění na celém území obce na obtížně obhospodařovatelných zemědělských plochách. 

 V Územním plánu Chyšná je respektována vzdálenost 50 m od okraje lesa ( pozemků 
určených k plnění funkce lesa - PUPFL ). S jakoukoliv stavbou v50-ti metrové vzdálenosti 
od okraje lesa musí být udělen souhlas ( výjimka ) dle § 14 lesního zákona č. 289/1995 Sb., 
v platném znění. 50-ti metrová vzdálenost je vyznačena na koordinačním výkresu. 
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14.2 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Územního plánu 
Chyšná na zemědělský půdní fond - ZPF 

 Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělské půdy je provedeno podle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ( ZPF ) ve znění pozdějších 
platných předpisů a podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.. 

Vyhodnocení kvality zemědělské půdy 
( dle bonitovaných půdně ekologických jednotek - BPEJ ) 

 Kvalita zemědělské půdy je charakterizována bonitovanou půdně ekologickou 
jednotkou BPEJ, ze které vychází zařazení zemědělské půdy do pěti tříd ochrany. 
Vyhodnocení kvality zemědělské půdy a její zařazení do tříd ochrany odpovídá 
Metodickému pokynu MŽP České republiky č.j. OOLP / 1097 / 96, ze dne 1. 10. 1996, k 
odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, dle zákona č. 334 / 1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10 / 1993 Sb. 

 Kód BPEJ, bonitovaná půdně ekologická jednotka vyjadřuje soubor agronomicky 
významných činitelů, které jsou charakteristické pro jednotlivé typy zemědělské půdy. 
První číslice kódu BPEJ značí klimatický region. Druhá a třetí číslice vyjadřuje hlavní 
půdní jednotku ( dále HPJ ), čtvrtá je kód kombinace sklonitosti a expozice. Pátá číslice 
označuje kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu. 

Podíl zemědělského půdního fondu v území 

katastrální území celková vým ěra vým ěra ZPF % ZPF 

Chyšná  283, 2195 ha 172, 4614 ha 60, 90 % 

 

Vliv řešení ÚP Chyšná na zábory zemědělské půdy 
 Celková výměra navržených záborů zemědělské půdy vyvolaná vlivem řešení ÚP 
Chyšná, který řeší správní území obce Chyšná činí celkem na celém území : 

� v návrhovém období - 9, 8000 ha 

� ve II. etapě rozvoje - 0, 8400 ha 

 Na části zemědělské půdy je navržena změna kultury z orné půdy na trvalé zatravnění. 
Tato zemědělská půda bude dále sloužit zemědělským účelům, proto není v bilanci záborů. 
 

PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁBORY ZPF 

Struktura záborem dotčené zemědělské půdy (ha) : 

katastrální území orná p ůda travní porost sady, zahrady Celkem 

Chyšná 7, 6900 ha 1, 4000 ha 0, 7100 ha 9, 8000 ha 
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Podíl rozvojových ploch s rozdílným způsobem využití  
na předpokládaném záboru zemědělské půdy  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PLOCHY URBANIZOVANÉ 

BV Plochy bydlení - bydlení venkovské 4, 4900 ha 
RH Plochy rekreace - rekreace hromadná 0, 6500 ha 
TI Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě 0, 0800 ha 
VD Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba 0, 6000 ha 
VZ Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba 0, 6900 ha 
PV Plochy veřejných prostranství - komunikace, veřejné prostory 0, 6000 ha 
ZV Plochy veřejných prostranství - zeleň na veřejných prostranstvích 0, 3500 ha 
ZS Plochy zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady 1, 6200 ha 

PLOCHY NEURBANIZOVANÉ 

NL Plochy lesní - pozemky určené k plnění funkce lesa 0, 3600 ha 
VV Plochy vodní a vodohospodářské - vodní toky a vodní nádrže 0, 3600 ha 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CELKEM 9, 8000 ha 
 

Struktura záborem dotčené zemědělské půdy podle ochrany ZPF  (ha) : 

k.ú. I.  třída II.  třída III.  třída IV.  třída V. třída CELKEM  

Chyšná  5, 3500 ha - 1, 5400 ha 1, 4600 1, 4500 ha 9, 8000 ha 

 

 

 

II. ETAPA ROZVOJE 

 V Územním plánu Chyšná jsou předpokládané zábory zemědělského půdního fondu pro 
plochy výroby a skladování „VD - drobná a řemeslná výroba“ a „VZ - zemědělská výroba“ 
rozděleny do 2 etap rozvoje. 

 Etapizace zastavitelných ploch znamená, že plochy zařazené do II. etapy zástavby 
mohou být realizovány až po vyčerpání ( odnětí ZPF ) rozlohy sousedních ploch 
navazujících na zastavěné území a zařazených do I. etapy rozvoje. 

 Do druhé etapy rozvoje je zařazena plocha Z26 pro VD Plochy výroby a skladování 
(drobná a řemeslná výroba) a Z27 pro VZ Plochy výroby a skladování (zemědělská výroba). 

• Zastavitelná plocha Z26 může být realizována až po úplném vyčerpání ( odnětí ZPF ) 
a zastavění zastavitelné plochy Z13 zařazené do I. etapy rozvoje. 

• Zastavitelná plocha Z27 může být realizována až po úplném vyčerpání ( odnětí ZPF ) 
a zastavění zastavitelné plochy Z14 zařazené do I. etapy rozvoje. 

 Zastavitelné jsou do dvou etap rozděleny s ohledem na ochranu nezastavěného území, 
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území a s ohledem na ochranu 
zemědělského půdního fondu ( ZPF ). 
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Podíl rozvojových ploch s rozdílným způsobem využití ve II. etapě rozvoje 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PLOCHY URBANIZOVANÉ 

VD Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba 0, 3600 ha 

VZ Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba 0, 4800 ha 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CELKEM 0, 8400 ha 

 

Struktura záborem dotčené zemědělské půdy podle ochrany ZPF  (ha)  ve II etapě : 

k.ú. I.  třída II.  třída III.  třída IV.  třída V. třída CELKEM  

Chyšná  0, 8400 ha - - - - 0, 8400 ha 

 

 

 

Zdůvodnění navrhovaného řešení 

 Rozsah navržených zastavitelných ploch odpovídá stávající velikosti obce Chyšná, 
jejímu významu a předpokládanému demografickému vývoji. Geografická poloha obce 
Chyšná v malebné části Českomoravské vrchoviny, výrazný vzrůst mobility obyvatel a 
zejména přírodní, kulturní a estetické hodnoty v současné době vyvolávají a budou 
pravděpodobně vyvolávat i nadále trvalý zájem o bydlení a rekreaci v této obci a mohou 
vyvolat také zvýšený zájem o rozvoj podnikatelských aktivit.. 

 V ÚP Chyšná je navržen rozvoj všech potřebných sídlotvorných složek, zahrnující 
zejména rozvoj bydlení, rekreace, drobné výroby, dopravní a technické infrastruktury a 
sídelní zeleně. Návrh zastavitelných ploch tak vytváří předpoklady k přiměřenému 
komplexnímu rozvoji, rozsah zastavitelných ploch odpovídá velikosti a významu sídla. 
Rozložení zastavitelných ploch určených pro bydlení do několika rozlohou menších lokalit 
po obvodu současně zastavěného území vytváří předpoklady k budoucímu rovnoměrnému 
rozvoji kompaktního sídla v krajině se zástavbou soustředěnou rovnoměrně od středu 
historického jádra, jasně vymezené návsi. 

 Největší podíl na předpokládaných záborech ZPF mají zastavitelné plochy navržené 
plochy pro bydlení ( BV - bydlení venkovské 4, 4900 ha ). Navržené zábory jsou situovány 
buď v prolukách zastavěného území nebo přímo na zastavěné území navazují. Rozvojové 
zastavitelné plochy jsou dimenzovány tak, aby byly dostačující i případě zvýšeného zájmu 
o bydlení v obci, návrh je nutno je chápat zejména také jako nabídku možností k výstavbě. 

 Návrh situování zastavitelných ploch je nejvýhodnější zejména z hlediska prostorového 
urbanistického uspořádání tohoto sídla, komunikačního přístupu a z hlediska možnosti 
napojení na inženýrské sítě. Těžištěm nové obytné zástavby je zastavitelná plocha Z01 na 
jihozápadním okraji sídla. Tato plocha je nejvýhodnější ze všech hledisek, zejména pak 
možnost dopravního napojení, napojení na inženýrské sítě. 
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 Velká část navržených zastavitelných ploch se dotýká zemědělské půdy s velmi dobrými 
produkčními schopnostmi, zařazená do I. třídy ochrany, neboť sídlo Chyšná, současně 
zastavěné území, obklopuje vůkol zemědělská půda zařazená do I. třídy ochrany. Nižší 
třída ochrany ZPF ( IV. třída ) se vyskytuje pouze v malém rozsahu zejména na půdách na 
severozápadním okraji sídla Chyšná, kde je ale omezená možnost dopravního napojení 
( průjezd mezi stávající zástavbou a kde jsou situovány pouze menší plochy Z06 a Z07. 

 Území obce Chyšná spadá do v ZÚR Kraje Vysočina vymezené specifické oblasti 
krajského významu SOBk 1. Územní plán Chyšná je zpracován v souladu se zásadami pro 
usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území stanovenými v SOBk 1, 
které se týkají území obce. V územního plánu jsou vytvořeny předpoklady, aby mohly být 
realizovány úkoly pro územní plánování stanovené v ZÚR Kraje Vysočina pro SOBk 1. 
Územní plán v tomto směru vytváří předpoklady zejména pro rozvoj komerčních aktivit 
turistického ruchu, ( plochy rekreace Z09 a Z10 ). Situování ploch hromadné rekreace Z09 
a Z10 je v ÚP nejvýhodnější zejména proto, že přímo sousedí se stávajícím sportovním 
areálem a vodní nádrží, která se stala oblíbeným místem pro letní koupání i pro obyvatele 
sousedních obcí a ze širšího okolí. Předpokládá se umístění kempu a ubytovacích zařízení.  

 Velký podíl na předpokládaných záborech ZPF zahrnují též plochy určené pro výrobu, 
Z09 a Z10, neboť je nezbytné v obci Chyšná vytvořit předpoklady i pro umístění 
podnikatelských aktivit a tím i předpoklady vytvoření pracovních příležitostí přímo v obci. 
Návrh jejich situování je nejvýhodnější zejména z hlediska organizace území, neboť přímo 
navazují na stávající areál drobné výroby a na velký areál výroby zemědělské s vyhlášeným 
ochranným pásmem. Plochy výroby jsou rozděleny do dvou etap výstavby ( viz výše ) 
s ohledem na ochranu nezastavěného území, na potenciál rozvoje území, míru využití 
zastavitelného území a zejména s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu. 

 V ÚP Chyšná je předepsáno, že nově založené prvky ÚSES musí být realizovány tak, 
aby byla zajištěna prostupnost pro obhospodařování zemědělské půdy a aby nevznikly 
pozemky obtížně přístupné nebo obtížně obhospodařovatelné. 

 Pro zastavitelné plochy a plochy zeleně a krajiny, kde je provedeno odvodnění 
( meliorace ) zemědělské půdy je v ÚP Chyšná předepsáno ( kapitola podmínek využití 
nezastavěného území ), že mohou být tyto plochy realizovány za předpokladu zachování 
funkčnosti meliorační soustavy na navazujících pozemcích. 

 Navrženými předpokládanými zábory zemědělské půdy nedochází k narušení organizace 
obdělávání zemědělské půdy a k porušení zemědělských účelových komunikací. 

 

 Předpokládané zábory pozemků ZPF, hranice BPEJ s příslušnými kódy BPEJ, třídou 
ochrany zemědělské půdy a provedeným odvodněním jsou znázorněny na výkresu : 

 F VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 
  ( v měřítku 1 : 5 000 ) 

 

Následující tabulky uvádějí jednotlivé lokality záboru zemědělské půdy : 
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15. ÚPRAVY NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VE ŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ 

 Návrh Územního plánu Chyšná byl po veřejném projednání upraven podle rozhodnutí 
zastupitelstva obce Chyšná o podaných námitkách : 

∗ V návrhu územního plánu bylo u stávajícího areálu zemědělské výroby „Agrodružstva 
Košetice“ upraveno zastavěné území podle skutečného stavu ( plocha VZ ). 

∗ V návrhu ÚP Chyšná byly rozděleny zastavitelné plochy výroby a skladování určené 
v I. a II. etapě pouze pro drobnou a řemeslnou výrobu VD na dva druhy ploch výroby : 
-  VD  Plochy výroby a skladování ( drobná a řemeslná výroba ) a 
-  VZ  Plochy výroby a skladování ( zemědělská výroba ) 
Zastavitelné plochy výroby a skladování byly na jihovýchodním okraji sídla Chyšná 
přečíslovány, plochy zařazené do II. etapy byly označeny uvolněnými čísly Z26 a Z27. 

Návrh ÚP byl po veřejném projednání upraven podle stanoviska KrÚ Kraje Vysočina : 

∗ Z návrhu ÚP Chyšná byly vyjmuty zastavitelné plochy Z26 (RH - rekreační zařízení ) a 
navazující 27 ( ZS - zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady ) situované v lokalitě 
Krčmy v severní části k.ú. Chyšná. 

∗ U ploch zemědělských, vyznačených v ÚP ve třech vybraných různých kulturách ( trvalý 
travní porost - NZt, orná půda - NZo, sady a zahrady - NZz ) byly v podmínkách pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití upřesněny rozdíly mezi těmito plochami. 

∗ Z návrhu Územního plánu Chyšná bylo vyjmuto podmíněně přípustný záměr stavby 
rozhledny v nezastavěném území. 

Koncepce ÚP Chyšná se nezměnila.  

 

Mapové podklady 

 Návrh Územního plánu ( dále ÚP ) Chyšná byl převeden na aktuální mapový podklad, 
tj. katastrální mapu digitalizovanou ( KMD ), která byla Českým úřadem zeměměřickým a 
katastrálním ( ČÚZK ) vydaná dne 30. prosince 2012. KMD zahrnuje zejména podrobnější 
dělení pozemků v nezastavěném území podle původní mapy pozemkového katastru. 

V počátku prací byla na návrh řešení Územního plánu Chyšná použita poměrně přesná 
účelová digitální katastrální mapa ve vektorové podobě, u níž jsou hranice pozemků 
v zastavěném území téměř totožné ( vyjma zanedbatelných odchylek ) s aktuální KMD. 

Převedení návrhu ÚP Chyšná na mapový podklad KMD nemá tedy žádný vliv na návrh 
řešení ÚP Chyšná, a to zejména žádný vliv na vymezení zastavěného území, na návrh 
zastavitelných ploch ( jejich polohu a velikost ) a na vymezení veřejně prospěšných staveb 
a veřejně prospěšných opatření. Převedení návrhu Územního plánu Chyšná na mapový 
podklad KMD nemá rovněž žádný vliv na práva a zájmy vlastníků pozemků a staveb. 

Oproti původní katastrální mapě je v nové KMD zahrnuto zejména rozdělení pozemků 
podle původní mapy pozemkového katastru, převážně v nezastavěném území, kde nejsou 
v návrhu ÚP Chyšná navrženy podstatné změny ve využití ploch. 
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16. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 
Textová část zpracovaná pořizovatelem 

Rozhodnutí o námitkách podaných při řízení o návrhu Územního plánu Chyšná - veřejné jednání o 
upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Chyšná dne 30.7.2014: 

Námitka Rozhodnutí o námitkách 

Námitka podaná dne 1.8.2014 v zákonné lhůtě po 
veřejném jednání dne 30.7.2014. 
AGRODRUŽSTVO KOŠETICE se sídlem v Košeticích, 
Košetice 212, 394 22 Košetice 
Jako vlastník pozemku KN p.č.2360/11 v k.ú. Chyšná 
žádáme o změnu způsobu využití v návrhu územního 
plánu Chyšná a to: 
1. Pozemek KN p.č.2360/11 zařadit do plochy 

zemědělská výroba (VZ) kvůli možnosti rozšíření 
stávajícího zemědělského areálu. 

Námitka byla schválena pro zapracování do návrhu 
územního plánu Chyšná k dalšímu projednání 
v zastupitelstvu obce dne 1.9.2014. 
  

Námitce se vyhovuje. 

Návrh ÚP Chyšná byl upraven. Pozemek p.č. 2360/11 
v k.ú. Chyšná byl zařazen  do plochy změn VZ - plochy 
výroby a skladování, zemědělská výroba. Jedná se 
částečně o změnu využití pozemku z plochy VD plochy 
výroby a skladování, drobná řemeslná výroba (plocha 
Z12) a částečně o změnu využití pozemku z plochy NS – 
plochy smíšené nezastavěného území přírodní, vodní, 
zemědělské, lesní – tato část pozemku přímo navazuje na 
stabilizovanou plochu VZ a plochu změn VZ a umožňuje 
tak předpokládaný rozvoj zemědělské výroby.  
Současně byly rozděleny zastavitelné plochy výroby a 
skladování určené v I. a II. etapě pouze pro drobnou a 
řemeslnou výrobu VD na dva druhy plochy výroby – na 
plochu VD – plochy výroby a skladování, drobná 
řemeslná výroba (plochy Z13 a Z26) a na plochu VZ 
plochy výroby a skladování, zemědělská výroba (plochy 
Z14 a Z27) a to vzhledem k předpokládanému 
budoucímu rozvoji zemědělského družstva. Záměrem 
řešení (rozdělení plochy výroby a skladování) je kromě 
zajištění rozvoje drobné řemeslné výroby rovněž 
umožnění rozvoje výroby zemědělské. Část plochy 
určené pro zemědělskou výrobu je situována v odlehlejší 
poloze od stávající obytné zástavby.  

Námitka podaná dne 4.8.2014 v zákonné lhůtě po 
veřejném jednání dne 30.7.2014. 
AGRODRUŽSTVO KOŠETICE se sídlem v Košeticích, 
Košetice 212, 394 22 Košetice 
Jako vlastník pozemku KN p.č.2360/68 v k.ú. Chyšná 
žádáme o změnu způsobu využití v návrhu územního 
plánu Chyšná a to: 
1. Pozemek KN p.č.2360/68 zařadit do plochy 

zemědělská výroba (VZ) a zároveň zařadit do 
zastavěného území vzhledem k tomu, že na tomto 
pozemku je zázemí ke stávající močůvkové jímce. 

2. Dále žádáme o prověření zakreslené hranice 
zastavěného území (zemědělský areál) a hranice 
biokoridoru vzhledem ke stávajícím stavbám 
v zemědělském areálu, neboť dle stávajícího zakreslení 
je zřejmé, že hranice zastavěného území prochází 
stavbou hnojiště, která je na pozemku již cca 30 let. 
Stávající oplocení je ještě o několik metrů dále za 
hnojištěm, proto by jak stavba hnojiště, tak stávajícího 
oplocení byly již za hranicí zastavěného území a 
zasahovaly by i za hranice biokoridoru. 

Námitka byla schválena pro zapracování do návrhu 
územního plánu Chyšná k dalšímu projednání 
v zastupitelstvu obce dne 1.9.2014. 

Námitce pod bodem 1 se vyhovuje. 

Pozemek p.č.2360/68v k.ú. Chyšná je v zastavěném 
území obce (byl jeho součástí i v návrhu ÚP Chyšná, 
projednávaném při veřejném jednání dne 30.7.2014) a je 
součástí stabilizované plochy VZ plochy výroby a 
skladování, zemědělská výroba.  
 
Námitce pod bodem 2 se vyhovuje. 

Hranice zastavěného území obce v místě stávajícího 
zemědělského areálu – plocha VZ plochy výroby a 
skladování, zemědělská výroba byla upravena podle 
předložené projektové dokumentace a skutečného stavu 
provedení stavby hnojiště. V souvislosti s výše uvedeným 
byla upravena trasa biokoridoru LK4.  
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Při řízení o návrhu Územního plánu Chyšná  - opakované veřejné projednání o návrhu Územního 
plánu Chyšná (k částem řešení návrhu ÚP, které byly od veřejného jednání změněny) konaném dne 
13.5.2015 nebyly podány žádné námitky. 

 

 

17. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
Textová část zpracovaná pořizovatelem 

Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu zadání Územního plánu Chyšná (§47 odst.2 
stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů): 

Připomínka Vyhodnocení  připomínek 

CDV,v.v.i Divize rozvoje dopravy, Praha – z pověření Ministerstva 
dopravy, které je dotčeným orgánem ve věcech dopravy pro oblast 
územního plánování, Vám vydáváme (dne 9.6.2011 pod 
zn.UP/1773/11) dle zákona č.183/2006Sb.; o územním plánování a 
stavebním řádu a 186/2006Sb.; o změně některých zákonů 
souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
následující vyjádření: k návrhu zadání územního plánu Chyšná nemáme 
připomínek. Zájmy námi sledované sítě silniční, železniční, letecké a 
vodní dopravy nejsou dotčeny, ani nám nejsou známy žádné výhledové 
záměry těchto oborů dopravy, které by mohly územně plánovací 
dokumentaci ovlivnit. Silnice III. třídy jsou v kompetenci příslušného 
odboru Krajského úřadu. 
 

Souhlasí bez připomínek.  
 

Dne 14.6.2011 byla na MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby doručena 
připomínka k oznámení OÚ Chyšná k projednání návrhu zadání 
územního plánu obce Chyšná ze dne 23.5.2011 pod ČJ.:OV1464/2010-
2, kterou uplatnili Alena Kotrbatá, Chyšná čp. 47 a Josef Votápek, 
Chyšná čp.35. Citace připomínky: Nesouhlasíme se záměrem 
odprodeje části pozemku veřejného prostranství ve vlastnictví obce 
Chyšná č.parc.2579/1 v k.ú. Chyšná, přes který vede veškerá kanalizace 
přilehlých domů a zároveň příjezdová cesta k domu čp.47. Zároveň 
nesouhlasíme s návrhem vybudování jakéhosi nepotřebného parkoviště 
po případném získání do vlast. obce Chyšná stp.č.115, zahrady č.parc. 
2018/1 a trvalý travní porost č.parc.2017. Přes parcelu č.2017 vede 
vodovodní řad k domu čp.35 a čp.47. Tato parcela po dlouhá léta je 
(trpěna) jako příjezdová cesta k domu čp.35. Výstavbou nepotřebného 
odstavného parkoviště, by velmi zkomplikoval život, ohrožoval zdraví 
a omezoval soukromí všech obyvatel v přilehlých rod. domech. 
Dotčené parcely lemuje úzká vedlejší komunikace, po které se pohybují 
děti a lidé chodící na autobusovou zastávku. Jestli obec Chyšná 
potřebuje pro velkou návštěvnost turistů parkoviště, nabízí se pro tento 
účel stp.č. 132 přímo na návsi u společenského domu (bývalá hospoda 
čp.13. Další vhodná lokalita je přímo u tenisových kurtů a nebo 
parc.č.1821/1. Všechny tyto parcely lze k tomuto účelu využít. Jsou 
umístěny tak, že nikoho nebude ohrožovat na zdraví hluk motorů, 
výfukové plyny a vše co s parkováním nebo odstavením  mot. vozidel 
souvisí.  
Přípomínku předala rovněž obec Chyšná (byla zaevidována na OÚ 
Chyšná pod č.37 dne 15.6.2011)  na MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby. 
 

Připomínce bylo vyhověno částečně. 

K jednotlivým uplatněným připomínkám 
pořizovatel uvádí: 

- pozemek p.č. 2579/1 v k.ú. Chyšná je 
ve vlastnictví obce Chyšná. Prodej 
jednotlivých nemovitostí, které jsou ve 
vlastnictví obce – jako právnického 
subjektu  je věcí samosprávy obce 
Chyšná, toto není předmětem řešení 
územního plánu. Výše uvedený 
pozemek je součástí ploch veřejných 
prostranství, (komunikace, veřejné 
prostory), což jsou prostory přístupné 
každému bez omezení, sloužící 
obecnému užívání a to bez ohledu 
vlastnictví k tomuto prostoru. 

- Pozemky stp.č.115, poz.p.č.2017 a 
2018/1 v k.ú. Chyšná jsou součástí  
stabilizované plochy bydlení, bydlení 
venkovské. Dle podmínek využití 
urbanizovaných ploch nejsou v těchto 
plochách přípustné činnosti, 
vyžadující mimořádnou a častou 
dopravní obsluhu nebo používání 
nákladní dopravy (včetně parkování a 
odstavování), činnosti vyžadující 
velké skladovací plochy a parkoviště,  
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 tudíž nelze na těchto pozemcích 
vybudovat parkoviště. 

- Pozemek stp.č.132 je součástí 
stabilizované plochy OM, plochy 
občanského vybavení, komerční 
zařízení malá, v současné době je na 
tomto pozemku budova čp.13, která 
slouží jako Obecní úřad.  

- pozemek p.č.1821/1 v k.ú. Chyšná 
pořizovatel nenalezl na webu cuzk.cz- 
nahlížení do katastru nemovitostí, 
tudíž nemohl vyhodnotit připomínku. 

- lokalita „u tenisových kurtů“ je 
zmíněna pouze obecně, pořizovatel 
nedokázal blíže určit míněné 
pozemky, tudíž nemohl vyhodnotit 
připomínku. 

 

Povodí Vltavy, státní podnik Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 
Praha 5. Připomínky ze dne 16.6.2011 pod zn.33650/2011-242-Gá. 
Jako správce povodí , který vykonává správu v dílčím povodí Dolní 
Vltavy, a drobného vodního toku IDTV 10275276 máme k návrhu 
zadání územního plánu Chyšná následující připomínky:  

1. záplavové území Martinického potoka bude zakresleno 
v koordinačním, příp. hlavním výkresu. Ve stanoveném záplavovém 
území nebudou navržena nová zastavitelná území 

2. v územním plánu bude vymezen konkrétní pozemek pro výstavbu 
ČOV. Umístění ČOV doporučujeme projednat v předstihu se 
správcem dotčeného recipientu. 

3. technologie nově navržené ČOV bude navržena s ohledem na 
dosažení imisních standardů pro lososové vody dle nařízení vlády 
č.71/2003, Sb.v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi. 
Technologii ČOV doporučujeme upřesnit až v rámci územního a 
stavebního řízení. 

4. v případě, že nebude zahájena výstavba obecní kanalizace do doby 
zahájení výstavby objektů pro bydlení, budou jednotlivé nové 
nemovitosti odkanalizovány dočasně do jímek na vyvážení. Po 
vybudování ČOV budou všechny objekty napojeny na veřejnou 
kanalizaci s následným odstavením jímek či dočasných čistících 
zařízení z provozu. 

5. kanalizace v nově navržených lokalitách pro výstavbu bude 
provedena jako oddílná 

6. z důvodů zpomalení odtoku vody z území je nutno srážkové vody z 
ploch určených pro novou zástavbu v souladu s odst. 4, § 20, písm. 
c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění vyhlášky 269/2009 Sb. před svedením do 
kanalizace a dále do vodního toku zasakovat nebo zadržovat na 
přilehlých pozemcích. 

Připomínkám bylo vyhověno. 

K jednotlivým uplatněným připomínkám 
pořizovatel  uvádí: 

1.  Záplavové území Martinického potoka 
je zakresleno v Koordinačním výkrese, 
v tomto území nejsou navrženy žádné 
zastavitelné plochy (plochy změn). 

2.  V jižní části obce je vymezena plocha 
technické infrastruktury Z11 pro umístění 
ČOV. 

3. Jedná se o doporučení. Návrh 
technologie ČOV není předmět řešení 
v územním plánu, ale předmětem řešení 
v dalších řízeních podle stavebního 
zákona.  

4.  Připomínka je zpracována v textové 
části  - bod d) Koncepce veřejné 
infrastruktury, část – Technická 
infrastruktura – Vodní hospodářství – 
Kanalizace. 

5.  Připomínka je zpracována v textové 
části  - bod d) Koncepce veřejné 
infrastruktury, část – Technická 
infrastruktura – Vodní hospodářství – 
Kanalizace.  

6.  Připomínka je zpracována v textové 
části - bod d) Koncepce veřejné 
infrastruktury, část – Technická 
infrastruktura – Vodní hospodářství – 
Kanalizace.  
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Vyhodnocení připomínek uplatněných při projednávání návrhu Územního plánu  Chyšná 
(§50 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů - společné jednání): 

Připomínka Vyhodnocení  připomínek 

Povodí Vltavy, státní podnik Závod Dolní Vltava, 
Grafická 36, Praha . Připomínka ze dne 8.3.2013 pod 
zn.14027/ 2013-24-Gá.  (doručeno 13.3.2013 ke 
společnému jednání) 
 Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím 
povodí Dolní Vltavy, máme k návrhu í územního plánu 
Chyšná následující připomínku: 
1. Kanalizace v nově navržených lokalitách pro výstavbu 

bude provedena jako oddílná.  
 

Připomínce se vyhovuje,  

Připomínka je zpracována v textové části - bod d) 
Koncepce veřejné infrastruktury, část – Technická 
infrastruktura – Vodní hospodářství – Kanalizace.  

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, Brno. 
Připomínka ze dne 15.3.2013 pod zn:000794/ 
11300/2013 (doručeno 18.3.2013 ke společnému 
jednání), jako majetkový správce silnic I. třídy a dálnic 
k projednávané ÚPD sdělujeme: územím obce je vedena 
silnice III/11230 Chyšná-průjezdná, která je ve 
vlastnictví Kraje Vysočina a je v řešeném území 
stabilizována. Její případné úpravy se budou týkat pouze 
zlepšení technického stavu stávající trasy. 

1. V územním plánu je nutné respektovat ochranná pásma 
silnic §30 Zákona č.13/1997Sb. 

2. Obecně z hlediska dopravního připojení návrhových 
ploch uvádíme, že při návrhu je nutné postupovat 
v souladu s §12 „Podmínky pro připojení sousedních 
nemovitostí k silnicím a místním komunikacím“ a s 
§11 „Podmínky pro vzájemné připojování pozemních 
komunikací“ vyhlášky č.104/1997Sb.; kterou se 
provádí zákon č.13/1997Sb.; o pozemních 
komunikacích a v souladu s ČSN 736110 „ 
Projektování místních komunikací“ a ČSN 736102 
„Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“ 
v jejich aktuálním znění.  

3. Vzhledem k tomu, že územím obce Chyšná nejsou 
vedeny žádné stávající ani výhledové trasy dálnic nebo 
silnic I.třídy, projednávaná ÚPD se nedotýká zájmů 
ŘSD ČR. K předloženému návrhu územního plánu 
Chyšná nemáme připomínky.  

 

Připomínce se vyhovuje 

1. Ochranná pásma silnic jsou zapracována v grafické 
části – Koordinační výkres, ochranná pásma jsou 
v jejich plném rozsahu respektována.  

2. V textové části - bod D. Koncepce veřejné 
infrastruktury, je řešen návrh koncepce dopravní 
infrastruktury. Návrh nových místních komunikací a 
jejich soulad s právními předpisy je předmětem 
dalších řízení (územní a stavební řízení) podle 
zákona č.183/2006Sb.; (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů.  

 

  

Dne 4.9.2013 (po společném jednání) byla doručena 
žádost obce Chyšná, Chyšná 33, 395 01 Pacov 

1. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce č.11-5/13 ze 
dne 30.8.2013 Vás jako pořizovatele Územního plánu 
pro obec Chyšná žádáme o zařazení části parcely 
p.č.1636/2 v k.ú. Chyšná z plochy zemědělské (NZ) do 
plochy rekreace (RH).  

  

Požadavku  se nevyhovuje. 

Část pozemku p.č.1636/2 v k.ú. Chyšná byla v návrhu 
ÚP Chyšná vymezena jako zastavitelná plocha Z26 - 
plocha rekreace, rekreační zařízení RH a část pozemku 
p.č.1636/2 v k.ú. Chyšná byla vymezena jako plocha Z27 
– plocha zeleně, zeleň soukromá a vyhrazená – sady a 
zahrady ZS. Vymezením těchto nových zastavitelných 
ploch Z26 a Z27 v návrhu ÚP Chyšná by vznikla ve 
volné krajině nová zastavitelná území bez vazby na  
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 urbanizované území vlastního sídla - nová samota 
v přírodně hodnotném území. Pozemek p.č. 1636/2 v k.ú. 
Chyšná je veden v I. třídě ochrany BPEJ. Plochy kvalitní 
zemědělské půdy (zejména s první a druhou třídou 
ochrany) jsou přírodními hodnotami území kraje, kde 
jsou stanoveny zásady pro usměrňování rozvoje a 
rozhodování o změnách v souvislosti s ochranou a 
rozvojem přírodních hodnot - v tomto případě - zásada 
minimalizovat zábor kvalitní zemědělské půdy (Zásady 
územního rozvoje Kraje Vysočina  čl. 113 odst.e) 
s návazností čl.114 odst.f).  

Vzhledem k výše uvedenému byly plochy Z26 a Z27 
z návrhu ÚP Chyšná vyřazeny. 

Toto bylo podpořeno stanoviskem nadřízeného orgánu 
KÚ Kraje Vysočina, odboru územního plánování a 
stavebního řádu (ČJ:KUJI 44870/2014, OUP 236/2011-9 
Zap) ze dne 30.6.2014. 

 

Poznámka pořizovatele – vzhledem k vyřazení ploch 
Z26- plocha rekreace, rekreační zařízení RH a Z27 - 
plocha zeleně, zeleň soukromá a vyhrazená – sady a 
zahrady ZS z návrhu ÚP Chyšná,  bylo dále použito 
označení Z26 pro plochu změn VD – plochy výroby a 
skladování, drobná řemeslná výroba II. etapa a označení 
Z27 použito pro plochu změn VZ plochy výroby a 
skladování, zemědělská výroba II. etapa. 

 

 

 
Při řízeních o návrhu Územního plánu Chyšná  -  veřejné projednání a opakované veřejné projednání 
o návrhu Územního plánu Chyšná nebyly uplatněny žádné připomínky. 
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B ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHYŠNÁ 
Textová část zpracovaná po řizovatelem 
 

 

OBSAH 
 

1. Postup pořízení územního plánu 
 

2. Přezkum souladu návrhu územního plánu dle §53 odst.4 stavebního zákona 

a) Přezkum souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem (dle §53 odst.4 písm. a) stavebního zákona) 

b) Přezkum souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území (dle §53 odst.4 písm. b) stavebního zákona) 

c) Přezkum souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů (dle §53 
odst.4 písm. c) stavebního zákona)  

d) Přezkum souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů (dle §53 odst.4 písm. d) stavebního zákona) 

e) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí.  

f) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.5 (stanovisko k vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj 

g) Sdělení, jak bylo stanovisko podle §50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. 

 

3. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění  
 

4. Vyhodnocení připomínek 
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1. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Postup pořízení Územního plánu Chyšná je zpracovaný v části A  Odůvodnění územního plánu Chyšná 
textová část zpracovaná zpracovatelem, doplněná pořizovatelem - kapitola „1. Postup pořízení územního 
plánu“ tohoto dokumentu. 

 

2. PŘEZKUM NÁVRHU ÚZEMNÍHO  PLÁNU DLE §53 ODST.4  STAVEB NÍHO ZÁKONA 

a) Přezkum souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem dle §53 odst.4 písm. a) stavebního zákona. 

 
Politika územního rozvoje 

Pro území řešené návrhem Územního plánu Chyšná nevyplývají z Politiky územního rozvoje České 
republiky 2008 schválené usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.07.2009 žádné konkrétní požadavky a ani 
Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje České republiky, schválená vládou České republiky usnesením 
č. 276 dne 15.04.2015 (dále PÚR), neklade na správní území obce Chyšná žádné další požadavky. 
 
PÚR stanovuje pro zajištění udržitelného rozvoje obecně formulované republikové priority. Je vyhodnocen 
a přezkoumán soulad návrhu Územního plánu Chyšná s následujícími prioritami: 

- článek 14 – „Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.“ Přírodní, civilizační a 
kulturní hodnoty území jsou návrhem územního plánu chráněny. Jsou stanoveny podmínky pro 
rozvoj ploch – jak stabilizovaných, tak rozvojových, jež zajišťují přirozenou kontinuitu rozvoje 
území s respektem k jeho stávajícím hodnotám; tyto podmínky jsou především formulovány v 
kapitole Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

- Článek 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.“ Návrh Územního plánu Chyšná hospodárně využívá zastavěné území, zastavitelné plochy 
jsou navrženy v nezbytné míře pro rozvoj obce, je zajištěna ochrana nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy), zachována veřejná zeleň v území, včetně minimalizace 
fragmentace krajiny. 

- Článek 15)  – „Předcházet při vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci 
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel“. V návrhu územního plánu jsou respektovány 
stávající samoty v krajině, nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy bydlení bez návaznosti na 
zastavěné území - nedojde tedy ke vzniku dalších samot a tím pádem je předcházeno negativní 
segregaci ovlivňující soudržnost obyvatel. 

- Článek 16) - „Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat 
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve 
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné 
zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje 
území.“ Návrh územního plánu Chyšná stanovuje podmínky budoucího rozvoje na základě 
komplexního pohledu na možnosti i potencionální limity, plynoucí z kvalit a charakteru řešeného 
území; cílem územního plánu bylo stanovit základní pravidla budoucího rozvoje území, 
vycházející na jedné straně z požadavků na přirozený rozvoj území a na druhé straně z nutnosti 
ochránit stávající kvalitu prostředí.  

- Článek 19 – „Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb) a zajistit ochranu 
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy)“ – v návrhu územního plánu jsou 
stanoveny podmínky využití ploch nezastavěného území v souladu s § 18 odst. 5 stavebního 
zákona. Současně jsou vymezeny plochy přestavby v zastavěném území. 
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- Článek 20 – „Respektovat veřejné zájmy – vyhlášenou lokalitu soustavy Natura 2000, vytvářet 

územní podmínky pro respektování ÚSES a zvyšování a udržování ekologické stability ve volné 
krajině“. V jižní části k.ú. Chyšná se nachází evropsky významná lokalita CZ613005 Martinický 
potok v soustavě Natura, návrh územního plánu nemá nepříznivý vliv na stav předmětu ochrany 
ani celistvost EVL Martinický potok. Je zpřesněn regionální ÚSES a vymezen lokální ÚSES a  
zajištěna návaznost prvků ÚSES na území sousedních obcí. 

- Článek 20a) – „Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny“. Návrh 
územního plánu vymezuje jihovýchodně a východně od obce dálkový migrační koridor, podél něj 
je v jeho širším okolí vymezeno migračně významné území ve kterém nejsou připuštěny záměry, 
které by funkci migračně významného území mohly ovlivnit.  

- Článek 24) – „Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území, možnosti nové výstavby je 
třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou podmínit“. Návrh územního plánu stanovil koncepci 
dopravní infrastruktury, nové zastavitelné plochy jsou buď přímo napojeny na stávající silniční síť 
nebo je k obsluze nově vymezovaných zastavitelných ploch navržena nová síť místních 
komunikací. 

- Článek 26) – „Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich 
veřejnou infrastrukturu jen ve výjimečných případech. Návrh územního plánu respektuje 
vyhlášené záplavové území vodního toku Martinického potoka v jižní části k.ú. Chyšná. V tomto 
území nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy.  

- Článek 30) – „Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních 
vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života“. V návhu 
územního plánu je navržen systém veřejné kanalizace se zakončením v ČOV -  plocha pro její 
umístění je navržena v jižní části obce. Zásobování pitnou vodou v obci kapacitně vyhovuje pro 
současnou i budoucí výstavbu.  

Obecně formulované republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje (články 
viz výše) byly při řešení návrhu Územního plánu Chyšná respektovány.  
Správní území obce Chyšná není součástí žádné rozvojové oblasti ani žádné rozvojové osy, na které PÚR 
klade zvýšené požadavky z důvodu soustředění aktivit mezinárodního či celostátního významu a nepatří 
mezi specifické oblasti celostátního významu.  
Správní území obce Chyšná se nachází mimo v PÚR vymezenými koridory a plochami dopravní 
infrastruktury a koridory a plochami technické infrastruktury. 
 
 
Územně plánovací dokumentace vydaná krajem – Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 

Dne 16. 09. 2008 byly Krajem Vysočina vydány Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina a nabyly 
účinnosti  22.11.2008. Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána dne 18.9.2012 
usnesením č.0468/05/2012/Zk, která nabyla účinnosti 23. 10. 2012 (dále ZÚR).  
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina stanovují zejména základní požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovuje požadavky na jejich 
využití, zejména veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stanovují kritéria pro rozhodování 
o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. 

 
Návrh Územního plánu Chyšná je zpracován v souladu se zásadami uvedenými v kapitole 1. „Stanovení 
priorit územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území“. Je vyhodnocen a 
přezkoumán soulad návrhu Územního plánu Chyšná s následujícími prioritami: 
(01) „Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Kraje Vysočina 

založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení 
sociální soudržnosti obyvatel kraje“. Návrh územního plánu je proveden s citlivým přístupem 
k vyváženému všestrannému rozvoji obce, za účelem zajištění příznivého životního prostředí, 
stabilního hospodářského rozvoje a udržení sociální soudržnosti. Jsou navrženy všechny potřebné 
sídlotvorné prvky (nové zastavitelné plochy, technická vybavenost), odpovídající velikosti a 
významu obce Chyšná a umožňující její všestranný rozvoj. 
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(06) „Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které 
vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území“.  Návrh územního plánu 
vytváří podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, soustřeďuje se na zachování a 
obnovu rozmanitosti krajiny a posílení její stability, minimalizaci záboru zemědělského půdního 
fondu a negativních zásahů do pozemků určených k plnění funkcí lesa, ochranu charakteristického 
krajinného rázu území a ochranu životního prostředí, zachování a citlivé doplnění výrazu sídla, s 
cílem nenarušovat jeho cennou urbanistickou strukturu a omezení fragmentarizace krajiny. 
Ekologickou stabilitu krajiny podporuje vymezený ÚSES, nové zastavitelné plochy jsou 
vymezovány v návaznosti na zastavěné území, aby co nejméně vybíhaly do okolní krajiny. Plochy 
zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou dotčeny co nemenší 
možnou mírou. Je stanovena koncepce odkanalizování obce a nakládání se srážkovými vodami. Jsou 
vytvořeny podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností, pro posílení kvality 
života obyvatel a obytného prostředí sídla a pro vyvážené a efektivní využívání zastavěného území 
obce. 

Z kapitoly 2. „Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR 2008 a 
vymezení rozvojových oblastí a rozvojových center krajského významu“ nevyplývají pro správní území 
obce Chyšná žádné specifické požadavky. Území obce Chyšná ( k.ú. Chyšná ) se nachází mimo vymezené 
rozvojové oblasti (OBk) a rozvojové osy (OSk) krajského významu. 

Návrh Územního plánu Chyšná je zpracován v souladu se zásadami uvedenými v kapitole 3. „Vymezení 
specifických oblastí krajského významu“. Území obce Chyšná se nachází ve specifické oblasti SOBk1. 
Správní území obce na severu k.ú. Chyšná sousedí s obcí Křivsoudov, která patří do Středočeského kraje. 
Návrh územního plánu respektuje stávající zástavbu na hranicích obou krajů a respektuje stávající 
komunikační síť a tím i turistický potenciál daného území. Jsou respektovány kulturní a civilizační hodnoty 
v území, pozornost byla věnována ochraně kvality života v obci návrhem přípustného, podmíněně 
přípustného a nepřípustného využití ploch. 

Z kapitoly 4. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
ploch a koridorů nadmístního významu“  pro území obce Chyšná vyplývá: ve správním území obce Chyšná 
je vymezen regionální ÚSES – trasa regionálního biokoridoru RBK 409 „Borek – Meandry u Jiřiček“. 
Návrh územního plánu stanovuje podmínky využití prvků územního systému ekologické stability. 
Regionální biokoridor je územním plánem zpřesněn, zpřesnění navazuje na vymezení ÚSES v sousedním 
území. 

Návrh Územního plánu Chyšná je zpracován v souladu se zásadami, uvedenými v kapitole 5. „Upřesnění 
územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území Kraje 
Vysočina“. 
Na území obce Chyšná je vyhlášená část evropsky významná lokalita v soustavě Natura 2000 CZ0613005 
Martinický potok. Lokalita zasahuje na jižní část správního území obce mimo zastavěné či zastavitelné 
území. Je vyloučeno umísťování jakýchkoliv záměrů, které by samostatně či ve spojení s jinými mohly 
významně ovlivnit tuto lokalitu. 
Na území obce se vyskytuje přírodní hodnota – půdy I. a II. třídy ochrany, které se nachází i v návaznosti 
na zastavěné území. Vymezením zastavitelných ploch jsou tyto půdy dotčeny, dotčení je však přiměřené 
velikosti obce a jejímu významu v systému osídlení.  
Na území obce se evidují památky místního významu, které územní plán respektuje a chrání návrhem 
přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití jednotlivých ploch. 

Návrh Územního plánu Chyšná je zpracován v souladu se zásadami, uvedenými v kapitole 6. „Vymezení 
cílových charakteristik krajiny na území Kraje Vysočina“. 
Celé území obce Chyšná je součástí krajinného typu krajina lesozemědělská harmonická.  Návrh územního 
plánu respektuje a v ZÚR stanovené hlavní cílové využití této krajiny. Je navržen zábor zemědělského 
půdního fondu v rozsahu nezbytném pro rozvoj obce přiměřený její velikosti a jejímu významu v systému 
osídlení. Bylo prověřeno zastavěné území, jsou navrženy plochy přestavby. Je umožněn rozvoj bydlení, 
rekreace a místních ekonomických aktivit (plochy výroby a skladování zemědělská výroba a drobná 
řemeslná výroba).Je zachován harmonický vztah sídla a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a 
trvalých travních porostů, rozvíjí rekreaci v příznivé formě pro udržitelný rozvoj a chrání luční porosty. 
Zeleň v území je chráněna vymezením územního systému ekologické stability. 
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Celé území obce Chyšná je součástí krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko. Návrh územního plánu 
neumožňuje umisťování staveb a technických zařízení s výškou přesahující dvojnásobek obvyklé výšky 
lesního porostu do exponovaných průhledů a zachovává prvky historického členění krajiny. 
 
Z kapitoly 7. „Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření  a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanačních území nemístního významu, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit“pro území obce vyplývá – na území obce je vymezeno veřejně 
prospěšné opatření územní systém ekologické stability  - U191 – RBK Borek-Meandry u Jiřiček, NKOD 
409. Regionální biokoridor je do návrhu územního plánu zapracován a zpřesněn. 
 
Na řešení Územního plánu Chyšná se nevztahují žádné další zvláštní požadavky vyplývající ze ZÚR Kraje 
Vysočina a ani žádné požadavky vyplývající ze širších vztahů v území.  
 
 
 
 
b) Přezkum souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

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

 
Přezkum souladu s cíly územního plánování 

Návrh Územního plánu Chyšná naplňuje požadavek na soulad s cíli územního plánování vytvořením 
komplexního názoru na urbanistické řešení správního území obce, vymezením a stanovením podmínek pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití (funkční regulativy), upřesněním podmínek pro využití 
jednotlivých lokalit – stabilizované plochy, plochy změn (doplňující funkční regulativy, prostorové 
uspořádání), definováním podmínek pro dopravní a technickou infrastrukturu a stanovením podmínek pro 
ochranu nezastavěného území a cenného krajinného rázu řešeného území. 
Jsou vytvořeny předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot v řešeném území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – 
půdy, vody a ovzduší.  
Jsou vytvořeny předpoklady pro výstavbu, pro udržitelný rozvoj území a pro vyvážený hospodářský rozvoj 
- jsou navrženy plochy výroby a skladování (zemědělská výroba VZ a drobná a řemeslná výroba VD). Jsou 
vytvořené podmínky pro sociální soudržnost – jsou navrženy plochy bydlení - bydlení venkovské BV, 
plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá OM a plochy rekreace, rekreační zařízení RH. 
Navržené zastavitelné plochy přímo navazují na současně zastavěné území jednotlivých sídel ve správním 
území Chyšná a jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území 
daného sídla. Rozložení rozlohou větších i menších rozvojových zastavitelných ploch do několika lokalit 
přiléhajících vždy současně k zastavěnému území vytváří předpoklady k budoucímu rovnoměrnému a 
harmonickému rozvoji sídla. Jsou stabilizovány a zachovány stávající plochy pro bydlení (bydlení 
venkovské, bydlení hromadné vícepodlažní), občanskou vybavenost (veřejná infrastruktura, tělovýchovná a 
sportovní zařízení, komerční zařízení malá), veřejných prostranství a plochy zeleně.  Je navržen nezbytně 
nutný zábor zemědělského půdního fondu, jsou stanoveny podmínky nezastavěného území, je  stanovena 
koncepce krajiny a vymezen systém územního systému ekologické stability.  
Návrh Územního plánu Chyšná koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné 
činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních 
právních předpisů. Konkrétně jsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby dopravní a technické 
infrastruktury a veřejně prospěšná opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a k založení prvků 
územního systému ekologické stability. 
Podkladem pro Územní plán Chyšná je platná katastrální mapa k.ú. Chyšná. V souběhu s řízením o návrhu 
Územního plánu Chyšná probíhala obnova přepracováním katastrálního operátu v katastrálním území 
Chyšná. Původním podkladem pro návrh Územního plánu Chyšná byla analogová katastrální mapa k.ú. 
Chyšná v sáhovém měřítku 1: 2 880 vedená na plastové rozměrově stálé PET-folii a "papírová" mapa 
bývalého pozemkového katastru v měřítku 1:2880 pro parcely zapsané jako Pozemky ve zjednodušené 
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evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (ZE). Tento mapový podklad předala obec zpracovateli a na 
tomto podkladu byl zpracován a projednáván návrh Územního plánu Chyšná. 
Obnovou katastrálního operátu přepracováním se rozumí převedení grafických informací z analogových 
map do digitální podoby. V případě katastrálního území Chyšná byla provedena obnova katastrálního 
operátu "přepracováním" v roce 2012. Při tomto způsobu obnovy katastrální mapy se veškeré hranice do 
mapy v digitální podobě přebírají, buď z platné katastrální mapy vektorizací rastrového podkladu, nebo z 
již existující měřické dokumentace hranic pozemků; v terénu se hranice zaměřují jen výjimečně. Kvalita 
digitalizovaných údajů je pak v katastrální mapě digitalizované (KMD) stále zatížena nepřesnostmi 
původní analogové mapy (např. nepřesnostmi v původním sběru údajů v terénu). Při digitalizaci katastrální 
mapy jsou odstraněny nesoulady a hrubé chyby způsobené např. ve výměrách parcel. Součástí 
přepracování, pokud to využitelné podklady dovolují, je doplnění pozemků dosud evidovaných 
zjednodušeným způsobem (jedná se o pozemky sloučené do větších půdních celků a dosud nezobrazené v 
katastrální mapě) v souladu s ustanoveními katastrální vyhlášky. Pozemkům jsou zpravidla přidělena nová 
parcelní čísla podle katastru nemovitostí a novým výpočtem ze souřadnic lomových bodů hranic parcel 
jsou výměry dosavadních parcel upřesněny. Přesnost hranic se digitalizací katastrální mapy nezvýší. 
(Informační zdroj: Katastrální úřad pro Vysočinu, katastrální pracoviště Pelhřimov). 
Z uvedeného srovnání analogové katastrální mapy a digitalizované katastrální mapy (vytvořené vektorizací 
analogové katastrální mapy katastrálním úřadem) vyplývá, že mapový podklad Územního plánu Chyšná byl 
v průběhu pořízení sice zaměněn, ale jeho kvalita a přesnost se nezvýšila. 
Jelikož návrh Územního plánu Chyšná byl přenesen na digitalizovanou katastrální mapu (KMD) až po 
opakovaném veřejném projednání, pořizovatel pečlivě vyhodnotil, zda se "aktualizace mapového 
podkladu" odrazí v koncepci rozvoje Územního plánu Chyšná a posoudil, jestli „aktualizace mapového 
podkladu" vyvolá „podstatnou úpravu návrhu". Hranice většiny vymezených ploch jsou v Územním plánu 
Chyšná "vázány" na hranice parcel anebo na hranice lomových bodů parcel, u nich se aktualizací 
mapového podkladu "kresba" Územního plánu Chyšná nemění. Digitální katastrální mapa (KMD) byla 
sestavena "přepracováním" předchozí analogové mapy (tzn. nebyla zpracována novým "mapováním" ani 
komplexní pozemkovou úpravou). Díky nepatrnému rozdílu mezi původním a novým mapovým 
podkladem, nedošlo ani k význačným posunům "kresby" ploch a koridorů, které nejsou "fixovány" na 
hranice parcel nebo na lomové body parcel, na parcely jiných (dosud nedotčených) vlastníků. 
Závěrem: Aktualizace mapového podkladu nemá vliv na koncepci Územního plánu Chyšná. Aktualizace 
mapového podkladu do digitální podoby nevyvolala podstatnou úpravu návrhu a tím 2. opakované veřejné 
jednání. 
 

 

Přezkum souladu s úkoly územního plánování 

Úkoly územního plánování: 

- zajišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty - pořizovatel a projektant 
provedli průzkumné práce spojené s pochůzkou po řešeném území, byly použity dostupné podklady 
z platných územně analytických průzkumů ORP Pelhřimov a ZÚR Kraje Vysočina. 

Civilizační hodnoty území – celé správní území obce je v návrhu Územního plánu Chyšná posuzováno 
jako území s možnými archeologickými nálezy. Je předepsáno, že na území obce budou respektovány 
památky místního významu a dochovaná urbanistická struktura sídla, která musí být zachována. 

Urbanistické a architektonické hodnoty území - architektonické hodnoty v řešeném území jsou totožné 
s kulturně historickými hodnotami uvedenými v předchozím bodě. Obdobným způsobem jsou chráněny 
i urbanisticky významné vodní plochy a plochy sídelní zeleně uvnitř zastavěného území. Navržené 
řešení respektuje uvedené urbanistické a architektonické hodnoty území a vytváří podmínky pro jejich 
ochranu především těmito prostředky: 
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- pro veškerou zástavbu v řešeném území jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání ploch s 
rozdílným způsobem využití, které zajišťují soulad navrhované zástavby s hmotovým členěním a 
měřítkem zástavby stávající a vytváří rámec pro ochranu celkového vzhledu sídel, zejména při 
dálkových pohledech. 

- veškeré stavby, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu urbanistického a architektonického 
prostředí. Nesmí zde být umístěny stavby, které by svým architektonickým ztvárněním, objemovými 
parametry, vzhledem, účinky provozu či použitými materiály narušovaly hodnoty území. 

Ostatní civilizační hodnoty v území jsou respektovány a rozvíjeny -  jedná se především o vybavení 
veřejnou infrastrukturou, o možnost pracovního uplatnění, o dopravní dostupnost zastavěného území i 
zastavitelných ploch a o možnost využívání krajiny k zemědělským účelům. 

Přírodní hodnoty území 
Významná jsou území s obecnou ochranou přírody dle zákona č.114/92 Sb. Jedná se o všechny plochy 
lesů, vodní toky, nivy, plochy mokřadů a rybníků. Jejich ochrana je zajištěna zachováním stávajícího 
režimu využití a vymezením rozvojových ploch a ploch změn uspořádání krajiny mimo uvedená území. 
Ochrana většiny těchto lokalit je zajištěna jejich zapojením do územního systému ekologické stability a 
stanovením způsobu jejich využití jako přírodních ploch se specifickými podmínkami využití, které 
zajišťují ochranu uvedených území před nežádoucími zásahy (viz.předchozí odstavec). 

Krajinný ráz - Ochrana krajinného rázu je zajištěna vhodným situováním zastavitelných ploch a 
stanovením podmínek plošného a prostorového uspořádání pro budoucí zástavbu. Jsou stanoveny 
závazné zásady ochrany a rozvoje hodnot krajinného rázu a podmínky ochrany krajinného rázu jsou i 
součástí podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 

Půdní fond – zábor půdního fondu je navržen pouze v nezbytně nutném rozsahu a především 
v lokalitách mimo lesy či vysoce chráněné druhy půd. Účelnost využití zastavěného území, nezbytnost 
vymezení nových zastavitelných ploch a jejich minimální nutný rozsah jsou uvedeny v  textové části 
odůvodnění Územního plánu Chyšná.  

- stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky 
v území – návrh Územního plánu Chyšná klade důraz na zachování urbanistických hodnot obce a 
podmínek území, tím je zajištěno zachování urbanistického charakteru obce.  

- prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, 
vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání – jsou navrženy zastavitelné plochy 
bydlení - bydlení venkovské BV, plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá OM a plochy 
rekreace, rekreační zařízení RH, plochy výroby a skladování (zemědělská výroba VZ a drobná a 
řemeslná výroba VD). Je navržena a doplněna veřejná infrastruktura (technická a dopravní). 

- stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb – návrh Územního plánu 
Chyšná toto řeší v podrobnostech, která  přísluší územnímu plánu (dle §43 odst.3 stavebního zákona). 

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

- stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) – v návrhu Územního plánu Chyšná je navržena 
etapizace. Do druhé etapy zástavby jsou zařazeny plochy Z26 plocha výroby a skladování – drobná a 
řemeslná výroba VD a plocha Z27 – plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ.  

- vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků a to přírodě blízkým způsobem – návrh Územního plánu Chyšná umožňuje 
realizaci protierozních opatření nebo interakčních prvků v rámci celého území obce dle podmínek 
využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

- vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn - v návrhu 
Územního plánu Chyšná se jedná o návrhové plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ a 
návrhové plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD, rozvoj je navržen ve východní 
části obce.  
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- stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídlení struktury a pro kvalitní bydlení – v návrhu Územního 

plánu Chyšná se jedná o návrhové plochy bydlení – bydlení venkovské BV, plochy občanského 
vybavení – komerční zařízení malá. Členění a uspořádání jednotlivých zastavitelných ploch je řešeno 
takovým způsobem, aby zastavitelné rozvojové plochy organicky srostly se zastavěným územím a aby 
byly vhodně komunikačně propojeny. Navíc stabilizované plochy bydlení představují rovněž dostatečný 
potenciál stavebních parcel pro budoucí výstavbu. 

- prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů 
na změny v území – v návrhu Územního plánu Chyšná se jedná zejména o veřejně prospěšné stavby 
technické a dopravní infrastruktury a veřejně prospěšná opatření k založení prvků USES.  

- vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany – jsou stanovena opatření ochrany obyvatelstva, 
a to v podrobnosti, která přísluší územnímu plánu. Nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky na řešení 
civilní ochrany. 

- určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území – v návrhu Územního plánu 
nejsou vymezeny plochy asanace, v zastavěném území obce jsou vymezeny 3 plochy přestavby, 
v západní části katastrálního území je vymezena jedna plocha přestavby (samota Pazderna). 

- vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy 
záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak – 
dotčeným orgánem nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na evropsky 
významné lokality ani požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí. Z tohoto 
důvodu nebyla navržena kompenzační opatření. 

- regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů –  z přírodních zdrojů je nejvýrazněji dotčen 
zemědělský půdní fond, odůvodnění záboru zemědělského půdního fondu je samostatnou kapitolou č.14 
Vyhodnocení vlivu řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa a vlivu na zemědělský půdní fond 
Odůvodnění Územního plánu Chyšná – část zpracovaná zpracovatelem. 

- uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče – návrh je zpracován autorizovaným architektem, ekologie pak autorizovaným 
specialistou v tomto oboru. 

 

 

c) Přezkum souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů dle §53 odst.4 
písm. c) stavebního zákona. 

Způsob zpracování návrhu Územního plánu Chyšná i stanovený postup při jeho projednání je v souladu se 
zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a s jeho 
prováděcími vyhláškami č.500/2006Sb.; o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a s vyhláškou č.501/2006Sb.; 
o obecných požadavcích na využívání území v platném znění ve znění pozdějších předpisů.  
Textová část (návrh a odůvodnění) je zpracována dle přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006Sb.; v platném znění, 
grafická část je zpracována v měř. 1:5000, výkres širších vztahů je zpracován v měř. 1:50 000. 
Vlastní proces pořízení a vyhodnocení jeho souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů je zpracovaný v části A Odůvodnění územního plánu Chyšná textová část zpracovaná 
zpracovatelem, doplněná pořizovatelem - kapitola „1. Postup pořízení územního plánu“ tohoto dokumentu 
 
Návrh Územního plánu Chyšná: 

- řeší celé správní území obce Chyšná (k.ú. Chyšná) 
- vymezuje zastavěné území 
- vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření pro která lze práva k pozemkům a 

stavbám vyvlastnit 
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- nevymezuje veřejně prospěšné stavby pro které lze uplatnit předkupní právo 
- nevymezuje plochy asanace a asanačních opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit 
- nestanovuje kompenzační opatření dle §50 odst.6 stavebního zákona 
- nevymezuje plochy územních rezerv 
- nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno dohodou o parcelaci 
- vymezuje plochu (plocha Z01), ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 

územní studie  
- nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno pořízením regulačního 

plánu 
- stanovuje pořadí změn – etapizaci. Do druhé etapy zástavby jsou zařazeny plochy Z26 plocha výroby a 

skladování – drobná a řemeslná výroba VD a plocha Z27 – plocha výroby a skladování – zemědělská 
výroba VZ. Poznámka – vzhledem k vyřazení ploch Z26 - plocha rekreace, rekreační zařízení RH a Z27 
- plocha zeleně, zeleň soukromá a vyhrazená – sady a zahrady ZS z návrhu ÚP Chyšná, bylo v ÚP 
Chyšná použito označení Z26 pro plochu změn VD – plochy výroby a skladování, drobná řemeslná 
výroba II. etapa a označení Z27 použito pro plochu změn VZ plochy výroby a skladování, zemědělská 
výroba II. etapa. 

- nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může architektonickou část 
projektové dokumentace vypracovávat jen autorizovaný architekt 

- zajišťuje návaznost na území sousedních obcí z hlediska zachování koordinace širších vztahů v územích 

V návrhu Územního plánu Chyšná jsou nad rámec vyhlášky č.501/2006 Sb; v platném znění, vymezeny 
v zastavěném území a na zastavitelných plochách tři druhy ploch sídelní zeleně: plochy ZV - plochy 
veřejných prostranství, zeleň na veřejných prostranstvích, plochy ZS – plochy zeleně, zeleň soukromá a 
vyhrazená, plochy ZO – plochy zeleně, zeleň ochranná a izolační. Doplnění těchto druhů ploch zeleně bylo 
nezbytné pro vymezení systému sídelní zeleně. 
 
 
 

d) Přezkum souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů. 

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 

Návrh Územního plánu Chyšná je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, 
nedochází ke střetu veřejných zájmů. Je zcela v souladu se stanovisky dotčených orgánů a se zvláštními 
právními předpisy. Především zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů; zákonem č.100/2001Sb.; o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů; zákonem č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů; zákonem č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; zákonem 
č.13/1997 Sb.; o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č.44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č.62/1988 
Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č.258/2000Sb.; o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Přezkum souladu návrhu územního plánu s  požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  dle §53 odst.4 
písm.d) stavebního zákona je zpracovaný v části A  Odůvodnění územního plánu Chyšná, textová část 
zpracovaná zpracovatelem, doplněná pořizovatelem  - kapitola „5. Soulad s požadavky zvláštních právních 
předpisů“ podkapitola  5.5. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů tohoto dokumentu. 
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e) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, který je příslušným orgánem ochrany přírody dle 
§77a odst.3 a odt.4 písm.x) zákona č.114/1992Sb.; v platném znění ve svém stanovisku k návrhu zadání 
Územního plánu Chyšná ze dne 22.6.2011 pod ČJ.KUJI 56921/2011, OZP993/2007 konstatoval, že: návrh 
zadání územního plánu Chyšná se dotýká Evropsky významné lokality – Martinický potok uvedené 
v seznamu evropsky chráněných lokalit (nařízení vlády č.132/2005Sb.). Do kapitoly 3.1. návrhu zadání 
požaduje doplnit, že ÚP bude zpracován tak, že nebude mít významný nepříznivý vliv na stav předmětu 
ochrany ani celistvosti EVL Martinický potok. Současně Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního 
prostředí, jako příslušný orgán dle §22 písm.b) zákona č.100/2001Sb.; o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ve svém stanovisku ze dne 
22.6.2011 pod ČJ.KUJI56921/2011, OZP993/2007 nepožaduje vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu 
Chyšná na životní prostředí. Přesná citace výše uvedených stanovisek - část A  Odůvodnění územního plánu 
Chyšná, textová část zpracovaná zpracovatelem, doplněná pořizovatelem  - kapitola „5. Soulad s požadavky 
zvláštních právních předpisů“ podkapitola  5.5. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů tohoto 
dokumentu. 
K opakovanému veřejnému jednání Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství 
(dále též OŽPZ), jako příslušný správní orgán podle §77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny ve smyslu § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody konstatoval, že změny nebudou 
mít významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí (Natura 2000) a současně Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a 
zemědělství, jako příslušný orgán dle §22 písm. b) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů nepožadoval 
vyhodnocení vlivů daných úpravou návrhu ÚP Chyšná na životní prostředí. Přesná citace stanoviska ze dne 
12.1.2015 pod ČJ.KUJI 1782/2015 OZP 993/2011 Šví. - část A Odůvodnění územního plánu Chyšná, 
textová část zpracovaná zpracovatelem, doplněná pořizovatelem  - kapitola „5. Soulad s požadavky 
zvláštních právních předpisů“ podkapitola  5.5. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů 
tohoto dokumentu. 
 

 

f) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 (stanovisko k vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj).  

Protože dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání Územního plánu Chyšná, ani během dalšího 
pořizování neuplatnil požadavek na posouzení návrhu Územního plánu Chyšná z hlediska vlivů na životní 
prostředí a poněvadž současně vyloučil významný vliv na evropskou významnou lokalitu Martinický 
potok, nebylo (dle §47 odst.3 stavebního zákona) vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí ani 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zpracováno. Z uvedených důvodů nebylo následně vydáno 
stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.5 stavebního zákona a pořizovatel nezpracoval sdělení o jeho 
zohlednění v řešení. 
 

 

g) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, 
pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. 

Z výše uvedených důvodů pod bodem e) a f) tohoto dokumentu nebylo vydáno stanovisko krajského úřadu 
podle §50 odst.5 stavebního zákona a pořizovatel nezpracoval sdělení o jeho zohlednění v řešení. 
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3. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH V ČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 

Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Chyšná (k.ú. Chyšná), včetně 
samostatného odůvodnění, je zpracované v části A Odůvodnění územního plánu Chyšná, textová část 
zpracovaná zpracovatelem, doplněná pořizovatelem  - kapitola „16. Rozhodnutí o námitkách včetně 
samostatného odůvodnění“ tohoto dokumentu 

 

 

 

4. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Chyšná (k.ú. Chyšná) je zpracované 
v části A Odůvodnění územního plánu Chyšná, textová část zpracovaná zpracovatelem, doplněná 
pořizovatelem  - kapitola „17. Vyhodnocení připomínek“ tohoto dokumentu. 

 

 

 


