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VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov 
 
Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování jako obecní úřad obce 
s rozšířenou působností (dále jen “úřad územního plánování“) v přenesené působnosti v souladu s § 6 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební 
zákon) pořizuje na žádost obce Kácov změnu č. 4 územního plánu obce Kácov.  
 
Dle § 47 odst. 1 stavebního zákona připravil úřad územního plánování návrh zadání změny č. 4 
územního plánu. Návrh zadání bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů tj. od 
21.7. 2008 do 22.8. 2008. 
 
Návrh zadání bude zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu Kutná Hora 
http://www.mu.kutnahora.cz/  (odkaz úřední deska – veřejné vyhlášky) a Obecního úřadu Kácov 
http://www.kacov.cz/ (odkaz  úřední deska). 
 
V listinné podobě je možné do návrhu zadání změny územního plánu nahlédnout na úřadu územního 
plánování - Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Václavské 
náměstí 182, Kutná Hora a na Obecním úřadě městyse Kácov, Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Do 
projednávaného návrhu lze nahlédnout kdykoliv, zejména v úředních hodinách. 
K projednávanému návrhu zadání změny č. 1 územního plánu: 
- mohou dotčené orgány a krajský úřad  do 30 dnů od obdržení návrhu zadání uplatnit u pořizovatele 
své požadavky 
- mohou sousední obce do 30 dnů od obdržení návrhu zadání uplatnit u pořizovatele své podněty 
- může každý do 30 dnů ode dne vystavení zadání územního plánu (do 22.8.2008) uplatnit své 
připomínky  
 
K požadavkům dotčených orgánů a krajského úřadu, k podnětům sousedních obcí a k připomínkám 
uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.  
Požadavky, podněty a připomínky se uplatňují u úřadu územního plánování, Městský úřad Kutná 
Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Václavské náměstí 182, Kutná Hora. 
(kontaktní osoba: Mgr. Věra Klimentová, tel.: 327 710 219, e-mail: klimentova@mu.kutnahora.cz) 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Věra Klimentová 
     referent odboru 
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1. Úvod 
Městys Kácov má schválený územní plán od roku 1999. Od této doby se do území vstupovalo 

změnou č. 1 - 3, které řešily rozšíření ploch urbanisovaného území.  Cílem změn územního plánu bylo 
doplnění ploch pro bydlení, pro rekreaci, pro potřeby výroby a občanské vybavenosti.  Tyto změny 
mohou přispět k vyšším zaměstnanosti v obci, pokud se uskuteční výstavba výrobních a obchodních 
zařízení,  a k vyšší nabídce pozemků pro výstavbu rodinných domů.  

Zastupitelstvo městysu Kácov odsouhlasilo vypracování změny č. 4 dne 12. 10. 2007 

usnesením č. 80. 

Zadání změny č. 4 je předkládáno s tím, že z velké části se jedná o rozšíření  ploch pro bydlení. 

Požadavek na změnu územního plánu č. 4 v obci  vychází z nových žádostí vlastníků pozemků na 
rozšíření zastavitelného území a obsahuje schůdnější řešení technické infrastruktury, celkem se jedná o  
11  změn. 
 
2. Požadavky, vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 

vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů 
Politika územního rozvoje České republiky určuje požadavky, strategii a podmínky pro 

konkretizaci cílů a úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních 
souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území.  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 území. Politika 
územního rozvoje obsahuje textovou část se schématy a hlavní výkres, kde jsou uvedeny republikové 
priority, které je nutno respektovat. Jsou stanoveny rozvojové oblasti a rozvojové osy republikového 
významu, vymezené správními obvody obcí s rozšířenou působností, ve kterých lze očekávat zvýšený 
zájem investorů. Dále politika územního rozvoje vymezuje plochy a koridory určené pro umístění 
dopravní a technické infrastruktury republikového významu. Jedná se o koridory dopravy – silniční, 
železniční, vodní, a koridory technické infrastruktury. Politika územního rozvoje je závazná pro 
pořizování a vydání územního plánu. 

 
Řešené území neleží ani nesousedí s rozvojovou oblastí a ani jím neprochází rozvojová osa.  

Proto lze konstatovat, že zadání změny č. 4  územního plánu je v souladu s politikou územního rozvoje. 
 

Pro okres Kutná Hora se nezpracovává dokumentace územní plán velkého územního celku . 
Program rozvoje okresu Kutná Hora není zpracován. 
 
Obec má zpracovaný program obnovy vesnice a je zahrnuta do mikroregionu Střední Posázaví se 
sídlem Uhlířské Janovice.  
 Dále má obec zastoupení ve sdružení  -  Posázavská cyklotrasa , které podporuje vybudování 
cyklostezky z Davle na Moravu.  
 Obec se velmi aktivně zapojila do programu „ Sázava čistá a romantická „, kde spolupracuje se 
všemi zainteresovanými složkami na zlepšení čistoty řeky, životního prostředí a rozvoji regionu. 
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 Na řešení změny územního plánu nebude mít zpracování výše uvedených dokumentů zásadní 
vliv, neboť se jedná o změny funkčního využití na malých plochách, mimo změny č. 4.1., která rozšíří 
zastavěné území podél toku řeky. 
 
3. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

Územně analytické podklady nejsou k dispozici. Vychází se ze zpracovaných průzkumů a 
rozborů, které jsou součástí platného územního plánu a z vlastního průzkumu projektanta.  
 
4. Požadavky na rozvoj území obce 

Změna č. 4  řeší  11  následujících  požadavků.  
 
Změna č. 4.1. 
 Obec požaduje změnu ve funkčním využití plochy pro nerušící výrobu – industriální zóna. Jedná 
se o plochu nad i vedle hřbitova, které jsou vymezeny v platném územním plánu.  Výroba bude 
soustřeďována na jih území k procházející silnici II/125 a bude předmětem řešení v  novém územním 
plánu. V souvislosti s dělením tohoto území jsou upraveny navrhované komunikace a plochy v západní 
části zastavitelného území / viz výkres /.   
 Na uvolněnou plochu a na sousedící plochy je touto změnou navrženo částečně území smíšené 
funkce venkovského charakteru, plocha pro venkovské bydlení a plocha pro veřejné vybavení. Jedná se 
o poz. č.2190,  2189,  2188,  2191,  2185, 2187,  2186,  2184, 2183,  2182,  2181,  2180,  2179,  2178,  
2177,  2176,  2175,  2174,  2173,  2172,  2192,  2197,  2196,  2195,  2194,  2193. Pozemky navazují na 
východě na zastavitelné území, na severu zčásti na zastavěné.    

Na část plochy zasahuje ochranné pásmo hřbitova, který je umístěn pod místní komunikací na 
sever od řešeného území. Toto ochranné pásmo bude respektováno a právě v něm se bude jednat o 
plochy veřejného vybavení.  Navrhuje se vytvořit před vstupem na hřbitov pietní prostor s obřadní síní, 
se zelení a s parkovištěm, které může sloužit pro parkování návštěvníků území pro bydlení a sportovní 
a společenské aktivity. Bude zde možné vybudovat sportovní halu, či objekty občanského vybavení . 

Ostatní návrhové plochy budou sloužit pro bydlení a doprovodné činnosti tak, jak je uvedeno 
v regulativech pro tyto plochy v platném územním plánu.  Protože se jedná o severní svah doporučuje 
se velikost pozemků přes 1 000 m2,  aby bylo možné navrhnout objekty pro bydlení v odpovídající 
kvalitě. 

Pro tuto lokalitu je stanoveno zpracování územní studie, která stanoví podrobné podmínky pro 
využití území, pro prostorové uspořádání staveb a pro vytváření příznivého životního prostředí.  

 
  Součástí změny jsou poz. č. 2242 až 2244 nad zahradnictvím , na kterých bude realizována 
víceúčelová hala. Na pozemky zasahuje vrchní vedení VN.  
 

Řešené území je dopravně velmi dobře přístupné po stávající nově upravené místní objízdné 
komunikaci, která bude vnímána jako páteř celého řešeného území. Bude řešena v šířce 10 m s tím, že 
tento vymezený prostor bude mimo komunikaci opatřen vysokou zelení.  
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Napojení na veřejný vodovod bude řešeno prodloužením stávajících rozvodů. Odvod splaškových vod 
bude novými kanalizačními stokami do nově vybudované čistírny odpadních vod, která je ve stadiu 
zpracovávání projektové dokumentace. Podmínkou výstavby bude její realizace.  Pro zásobování 
objektů elektrickým proudem bude navržena nová trafostanice, která bude umístěna ve středu zástavby. 
Do veřejně prospěšných staveb bude zařazeno technické vybavení území. Bude vyčíslen zábor ZPF, 
jedná se o neurbanisované území.     
 
Změna č.  4.2. 
 Obec požaduje změnu v časovém využití ploch se smíšenou funkcí venkovského charakteru 
z výhledu do návrhu. Jedná se o pozemky č. 2215 a  2217 v k.ú. Kácov, v sídle Kácov. 
V současné době jsou pozemky zemědělsky obhospodařované, kultura orná půda ve II. třídě ochrany 
ZPF. Plocha navazuje na zastavitelné území, částečně na současně zastavěné. 

Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce, ale navazují na ně.  Dopravně jsou 
napojené z jihu na nově navrženou komunikaci. Napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno 
prodloužením stávajícího vedení a tras.   
 V návrhu nebude zařazeno do veřejně prospěšných staveb. Bude vyčíslen zábor ZPF, jedná se 
o zemědělskou půdu v nezastavěném území.   
 
Změna č.  4.3. 

Soukromý majitel pozemku č. 36/2  v sídle Kácov žádá o převedení zahrady na plochu pro 
venkovské bydlení. Jedná se o pozemek, který navazuje na jižní straně na plochu lesa, skal a 
náletového porostu. Leží na okraji zastavěného území obce. Nezasahuje na něj záplava. 

Není samostatně přístupný, jedná se o návaznost na stávající zahradu. Napojení na sítě 
případného objektu bude řešeno přípojkami.  
 V návrhu nebude zařazeno do veřejně prospěšných staveb. Bude vyčíslen zábor ZPF.  
 
Změna č. 4.4. 
 Změna územního plánu se týká pozemku č. 354/8 v chatové lokalitě Na Žabkách. Jedná se o 
pozemek, který byl rozhodnutím oddělen od poz. č. 354/1 a je určen pro výstavbu rekreačního objektu. 
Bude vyjmut z lesního půdního fondu, protože neplní funkci lesa a zalesnění v chatové osadě není 
vhodné.  

Nachází se na severu lokality bez přístupové komunikace.  
 V návrhu nebude zařazeno do veřejně prospěšných staveb. Nebude vyčíslen zábor ZPF.  
 
Změna č.  4.5. 

Změna je požadována soukromým majitelem na poz. č. 2678 a 2696, 2629 a 2630 v sídle 
Račiněves. Jedná se o změnu funkčního využití z plochy orné půdy na plochy pro smíšenou funkci 
venkovského charakteru a o plochy ostatní.  Plochy jsou vedeny ve II. třídě ochrany ZPF. Změna bude 
provedena na poz. č. 2678 a zčásti , cca na polovině poz. č. 2696. 
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 Pozemky jsou napojeny na státní silnici III. třídy a na účelovou cestu. Vodovod ani kanalizace 
v sídle nejsou zavedeny, proto zásobování pitnou vodou bude zajištěno ze soukromých studní a objekty 
budou odkanalizovány do nepropustných jímek na vyvážení. 
 V návrhu nebude zařazeno do veřejně prospěšných staveb. Bude vyčíslen zábor ZPF.  
  

Změna č.  4.6. 
 Majitel poz. č. 2482 na Malé Straně v sídle Kácov požaduje jeho zařazení do ploch se 
smíšenou funkcí venkovského charakteru.  
 V současné době je pozemek zemědělsky využíván, je veden v kultuře louka v I. třídě ochrany 
ZPF. Pozemek se nachází v ochranném pásmu dráhy / 60 m od krajní koleje / . Podélně jím prochází 
VN 22 kV s ochranným pásmem 7 m od krajního vodiče na obě strany. 
 Pozemek se nachází v nezastavěném území a navazuje na zastavitelné plochy. Přístupný je 
z místní účelové komunikace. 
 Napojení na elektrický proud by bylo možné ze stávajících rozvodů. Vodovod ani kanalizace 
v sídle nejsou zavedeny, proto zásobování pitnou vodou bude zajištěno ze soukromých studní a objekty 
budou odkanalizovány do nepropustných jímek na vyvážení. 
 V návrhu nebude zařazeno do veřejně prospěšných staveb. Bude vyčíslen zábor ZPF.  
 
Změna č.  4.7. 
 Jedná se o poz. č. 2549 a 2550 v sídle Račiněves, které se požaduje převést z ploch orné půdy 
/ třída ochrany II. / do ploch se smíšenou funkcí venkovského charakteru. 
 Pozemek se nachází pod výrobním areálem a leží v neurbanizovaném území. Částečně se 
dotýká zastavěného území obce, zčásti navazuje na výhled. Pozemkem prochází vedení VN 22kV 
s ochranným pásmem, které bude respektováno. 

Dopravně je napojen na silnici III. třídy a na účelovou komunikaci. Napojení na elektrický proud 
bude možné z blízké trafostanice a z místních rozvodů. Vodovod ani kanalizace v sídle nejsou 
zavedeny, proto zásobování pitnou vodou bude zajištěno ze soukromých studní a objekty budou 
odkanalizovány do nepropustných jímek na vyvážení. 
 V návrhu nebude zařazeno do veřejně prospěšných staveb. Bude vyčíslen zábor ZPF.  
 
Změna 4. 8. 

Jedná se o část pozemku č. 2098 v sídle Račiněves. V současné době je pozemek zemědělsky 
využíván a jedná se o ornou půdu  ve III. třídě ochrany ZPF. Požaduje se změna funkčního využití na 
plochy se smíšenou funkcí venkovského charakteru. Jedna polovina pozemku byla již zařazena do 
ploch pro výstavbu změnou č. 3. 
 Pozemek je napojený na silnici III. třídy a na místní obslužnou komunikaci. Pro zásobování 
elektrickým proudem bude třeba vybudovat novou trafostanici. Vodovod ani kanalizace v sídle nejsou 
zavedeny, proto zásobování pitnou vodou bude zajištěno ze soukromých studní a objekty budou 
odkanalizovány do nepropustných jímek na vyvážení. 
 V návrhu bude zařazena trafostanice do veřejně prospěšných staveb. Bude vyčíslen zábor ZPF.  
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Změna č. 4.9. 
 Majitel pozemku č. parc. 2690, 2691 a 2692 ve Zlivu žádá o jeho převedení do ploch se 
smíšenou funkcí venkovského charakteru. Jedná se o plochy orné půdy s II.  třídou ochrany ZPF.  
 Pozemek navazuje na zastavěné území. Pro jeho dopravní obsloužení již je vytyčena ze severu 
příjezdová komunikace. Napojení na elektrickou energii se předpokládá ze stávajících rozvodů. 
Vodovod ani kanalizace v sídle nejsou zavedeny, proto zásobování pitnou vodou bude zajištěno ze 
soukromých studní a objekty budou odkanalizovány do nepropustných jímek na vyvážení. 
 V návrhu nebude zařazeno do veřejně prospěšných staveb. Bude vyčíslen zábor ZPF.  
 
Změna č. 4.10. 
 Majitelé pozemku   č. 2860 požádali o jeho začlenění do ploch pro individuální rekreaci.  
V současné době je pozemek veden v kultuře orná půda ve II. třídě ochrany. 

Na jihu pozemek navazuje na plochy pro hromadnou a individuální rekreaci .  Dopravně je 
napojen na stávající místní komunikaci. V blízkosti je platným územním plánem navržena nová 
trafostanice. Vodovod ani kanalizace v sídle nejsou zavedeny, proto zásobování pitnou vodou bude 
zajištěno ze studní a objekty budou odkanalizovány do nepropustné jímky na vyvážení. 
 V návrhu nebude zařazeno do veřejně prospěšných staveb. Bude vyčíslen zábor ZPF.  
 
Změna č. 4.11. 
 Jedná se omyl v zakreslení chatové lokality na západní straně správního území městyse 
Kácova. Chaty jsou zakresleny pod cestou a mají být nad cestou.    
 
 
5. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území / urbanistickou koncepci a koncepci 

uspořádání krajiny / 
Urbanistická koncepce byla řešena ve schváleném územním plánu obce a zůstává zachována. 

Jedná se o změny, které jsou z hlediska koncepce nepodstatné. Při umisťování nové výstavby je třeba 
respektovat okolní stávající zástavbu a pro každé funkční využití platí regulativy, uvedené ve Vyhlášce 
k závazné části územního plánu. 
 

Změna č. 4 neovlivní celkovou koncepci krajiny, kde se požaduje zachovat soulad mezi rozvojem 
obce a ochranou přírodních hodnot území. Navržené řešení musí brát ohled na přírodní prostředí a 
zvažovat únosnou míru jeho zatížení. Změna č. 4 nezasahuje do žádného prvku, včetně ÚSES, na který 
se vztahuje ochrana dle zák. č. 114/1992 Sb.  
 
6. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Jedná se o dopravní napojení, technické a občanské vybavení a veřejná prostranství. 
Požadavky jsou popsány u jednotlivých změn. Většinou se jedná o napojení na pitnou vodu, 
odkanalizování objektů a o přívod elektrické energie. Změna č. 4 se týká veřejného vybavení, které 
bude situováno v prostoru u hřbitova. 
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7. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Jedná se o ochranu přírodních, kulturních a s civilizačních hodnot, které je nutno rozvíjet.  

Změna č. 4 se převážně týká velmi malých ploch, které v tomto smyslu neposkytují prostor pro tyto 
činnosti. Pouze změna č. 4.1.  vytvoří plochu pro cca 55 rodinných domů, která vzhledem k umístění 
může ovlivnit dosavadní ráz městyse a krajinný ráz. Lokalita je umístěna na svahu k Sázavě a bude 
prostorově regulována.  Je důležité zvážit možné zatížení krajiny zástavbou a vlivy, které na ní působí. 
Urbanistické a architektonické řešení zástavby zohlední konfiguraci terénu, stav osídlení a stavby pak 
přizpůsobí okolní zástavbě jak výškou, tak celkovým objemem.  
 
8. Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření a asanace 
 V návrhu změny č. 4 budou vymezeny veřejně prospěšná stavba v oblasti technických sítí, a 
jsou uvedeny u každé změny.   

Veřejně prospěšné opatření ani asanace nebudou zařazeny.  
 
9. Požadavky, vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

/ ochrana veřejného zdraví, civilní ochrany, ochrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek  
nerostných surovin, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy/ 
Nejsou v tomto ohledu žádné požadavky. 

 
10. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů a problémů v území 

Jediným problémem změny č. 4 mohou být nové plochy pro venkovské bydlení ve změně  
č. 4.2.  Stávající zástavba je věncovitě rozložena podél toku řeky Sázavy v nižších polohách. Vedení 
obce požaduje doplnění zástavby na místě jednoho z nejvyšších bodů území. To předpokládá  
důsledné usměrnění výšky staveb tak, aby jejich poloha na horizontě sídla nerušila případnou 
rozháraností malebnost sídla.    

Proto budou upřesněny regulativy pro plochy venkovského bydlení. 
 
 

11. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu  a 
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 
Obec se nenachází ani v rozvojové ose ani v rozvojové oblasti. 

 
12. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 

využití územní studií 
 Tyto požadavky nebudou vzneseny. 
 
13. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o 

změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 
 Tímto zadáním je stanoveno vypracování regulačního plánu pro změnu č. 4.1.   
Jedná se o území s navrhovaným funkčním využitím plochy pro venkovské bydlení a zčásti plochy se 
smíšenou funkcí venkovského charakteru. V místě hygienického pásma ochrany hřbitova budou 
navrženy plochy pro občanské vybavení.  
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14. Požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj, pokud dotčený 

orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

 Bude ev. doplněno po projednání zadání. Vyhodnocení zřejmě k malým plochách nebude 
požadováno. V území se nevyskytuje evropsky významná  lokalita ani ptačí oblast. 
 
15. Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant 
 Bude doplněno po projednání zadání. V současné době se zpracování konceptu ani variant  
nepožaduje. 
 
16. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání 

obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Bude zpracován návrh změny přiměřeně podle zák. č 183/2006 SDb. a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 
Sb.,přílohy  č. 7.   
Návrh změny bude obsahovat  : 
textovou a grafickou část 
grafickou část  : 

- hlavní výkres  v měř.  1  :  5 000 nebo 1  :  2 880 
- výkres technické infrastruktury v měř.  1  :  5 000 
- výkres veřejně prospěšných staveb  v měř.  1  :  5 000 
- výkres záboru ZPF  v měř.  1  :  5 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 
 
 
 



 13 

 
 
 
 
 



 14 

 
 
 
 
 



 15 

 
 
 
 
 



 16 

 
 
 
 
 



 17 

 
 
 
 
 



 18 

 
 

 
 
 



 19 

 

 
 
 
 



 20 

 
 
 
 

 



 21 

 
 
 
 
 


