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O B E C  K O C H Á N O V  
 

Kochánov 60; 58001 Havlíčkův Brod                     tel: 569 459 140                                  http://kochanov.cz  
                   

 

 

OOP 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ 
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOCHÁNOV 

 
 

 V Ý R O K O V Á  ČÁ S T  
 
Zastupitelstvo obce Kochánov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu,  
 

v y d á v á  
 
za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  

 
t u t o  z m ě n u  č . 1  ú z e m n í h o  p l á n u  K o c h á n o v ,  

 
který byl vydán dne 12.3.2010 a nabyl účinnosti dne 8.4.2010. 
 

Z á v a z n á  č á s t  ú z e m n ě  p l á n o v a c í  d o k u m e n t a c e  s e  m ěn í  t a k t o :  
 

1. Datum „30.6.2009“, které je uvedeno v kapitole 1 „vymezení zastavěného území“ 

textové části územního plánu Kochánov, se nahrazuje datumem „30.9.2012“. 

2. Výměra „14,63 ha“, která je uvedena v kapitole 1 „vymezení zastavěného území“ 

textové části územního plánu Kochánov, se nahrazuje výměrou „14,95 ha“. 
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3. Tabulka vymezených zastavitelných ploch, která je uvedena v bodě 3.2.2. textové části 

územního plánu Kochánov, nově zní: 

navržený způsob využití označení 
plochy označení popis 

další podmínky pro využití území výměra 
(ha) 

Z1 SV plochy smíšené obytné                  
- venkovské   - 0,61 

Z3 SV plochy smíšené obytné                  
- venkovské 

• Tato plocha je zastavitelná až ve 
druhé etapě (viz kapitola 10.2.). 1,81 

Z4 SV plochy smíšené obytné                  
- venkovské   - 0,21 

Z5 SV plochy smíšené obytné                  
- venkovské 

• Respektovat ochranné pásmo 
silnice III/34811. 
• Zachovávat interakční prvky na 
hranicích zastavitelné plochy. 

0,80 

Z6 VD výroba a skladování                      
- drobná výroba a výrobní služby   - 0,24 

Z7 VZ 
výroba a skladování                      
- zemědělská a lesnická  
prvovýroba 

• Respektovat ochranné pásmo 
silnice III/34811 a vedení VN. 
• Zachovávat interakční prvky na 
hranicích zastavitelné plochy. 

1,95 

Z8 DS dopravní infrastruktura - silniční   - 0,20 

Z9 OS 
občanské vybavení                        
- tělovýchovná a sportovní  
zařízení 

• Zachovávat nezastavitelný pruh o 
šířce 6 m podél břehu vodního 
toku. 

0,40 

Z10 TI technická infrastruktura   - 0,13 

Z11 VX výroba a skladování                     
- se specifickým využitím 

• Respektovat ochranné pásmo 
silnice III/34811 a vedení VN. 
• Zachovávat interakční prvky na 
hranicích zastavitelné plochy. 
• Respektovat podmínky využití 
koridoru X1. 

3,95 

Z12 SV plochy smíšené obytné                  
- venkovské   - 0,12 

Z13 SV plochy smíšené obytné                  
- venkovské 

• Respektovat ochranné pásmo 
silnice III/34811 a vedení VN. 0,60 

   součet: 11,02 

 

4. Kapitola 10.2. „Etapizace specifická“ textové části územního plánu Kocháno nově zní: 

Zástavba na zastavitelné ploše Z3 je přípustná teprve tehdy, až budou zastavěny alespoň dva 
stavební pozemky na zastavitelné ploše Z1 
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5. Nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy je grafická část změny č.1 územního 

plánu Kochánov, která je obsažena v těchto přílohách: 

část změny 
územního plánu 

označení název měřítko 

A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 
grafická 

A2 Hlavní výkres 1:5000 
Jednotlivé grafické části tvoří vždy jeden výkres. 
 

 O DŮV O D NĚN Í  
 
Nedílnou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy je textová a grafická část 

odůvodnění změny č.1 územního plánu Kochánov, která je obsažena v těchto přílohách: 
 

část  odůvodnění 
změny územního 

plánu 
označení název měřítko 

B1 Textová část zpracovaná projektantem - 
B2 Textová část zpracovaná pořizovatelem - textová 
B3 Vyhodnocení předpokládaných dopadů na půdní fond - 
B4 Koordinační výkres 1:5000 

grafická 
B5 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1:5000 

 
Údaj o celkovém počtu listů textových částí je uveden v zápatí každé strany. Jednotlivé grafické 

části tvoří vždy jeden výkres. 
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 P O UČE N Í  
 
Dle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nabývá opatření obecné povahy účinnosti 

patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce. 
Dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat 

opravný prostředek. 
Dle ustanovení § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se proti rozhodnutí o 

námitkách nelze odvolat ani podat rozklad. 
 
V Kochánově, dne ……………. 
 
 
 
 
 
………………………................. 

Radek Heřmánek 
místostarosta obce 

………………………................. 
Ing. Roman Vácha 

starosta obce 

 

 
 

Záznam o účinnosti: 

Pořizovatel:  Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města 
Oprávněná úřední osoba pořizovatele: 

Jméno: Ing. Josef Beneš 

Funkce: vedoucí odboru rozvoje města 

Podpis:   

 Správní orgán, který vydal 
 změnu č.1 ÚP Kochánov: Zastupitelstvo obce Kochánov 

 Datum nabytí účinnosti     
 změny č.1:   

otisk úředního razítka 
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B1 O DŮV O D NĚN Í  Z MĚN Y  Č . 1  Ú P  K O C H Á N O V  
T E X T O V Á  ČÁ S T  Z P R A C O V A N Á  P R O J E K T A N T E M  

1. Vyhodnocení souladu s polit ikou územního rozvoje a územně  plánovací 

dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z 

hlediska širších vztahů .  

Změna č.1 ÚP Kochánov respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území. Do řešení změny č.1 ÚP Kochánov se konkrétně promítá odstavec 15 a 16 
PÚR ČR. Decentralizovaným vymezením zastavitelných ploch pro bydlení je předcházeno vytváření 
prostorově sociální segregace. Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení přispěje k možnosti zvyšování 
životní úrovně obyvatel a navržené řešení bylo hledáno s obyvateli území. 

Území obce je součástí rozvojové oblasti republikového významu OB11 dle PÚR ČR a 
aktualizace č.1 ZÚR kraje Vysočina. ÚP Kochánov respektuje kritéria a podmínky pro rozhodování o 
změnách v území, které jsou pro rozvojové osy a oblasti stanoveny v PÚR ČR. Do řešení změny č.1 ÚP 
Kochánov se konkrétně promítá odst. 38 písm. a) a b) PÚR ČR – změna č.1 ÚP Kochánov vytváří 
podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury republikového významu a podmínky pro rozvoj bydlení při 
předcházení prostorově sociální segregace. 

ÚP Kochánov respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje, zásady pro rozhodování o 
změnách v území i úkoly pro územní plánování, které jsou pro rozvojovou oblast OB11 stanoveny v ZÚR 
Kraje Vysočina. Do řešení změny č.1 ÚP Kochánov se konkrétně promítá odst. 12 písm. b) – vymezení 
nových zastavitelných ploch proběhlo po ověření rozsahu stávajících zastavitelných ploch s ohledem na 
kapacitu obsluhy infrastruktury, limity rozvoje území a ochranu krajiny. 

Území obce je v ZÚR kraje Vysočina zařazeno mezi krajiny s předpokládanou vyšší mírou 
urbanizace. Řešení změny č.1 ÚP Kochánov je respektuje hlavní cílové využití krajiny, zásady pro 
činnost v území i zásady pro rozhodování o změnách v území, které jsou v ZÚR kraje Vysočina 
stanoveny pro tento typ krajiny. Změnou č.1 ÚP Kochánov jsou vymezeny nové zastavitelné plochy pro 
bydlení, což je v souladu s odst. 145 písm. b) ZÚR Kraje Vysočina. 

Území obce je zařazeno do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB006 Humpolecko. Řešení změny 
č.1 ÚP Kochánov respektuje obecné zásady ochrany a rozvoje charakteristických znaků krajiny. Do 
řešení změny č.1 ÚP Kochánov se konkrétně promítá odst. 146a písm. h) ZÚR Kraje Vysočina – 
navržené zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny decentralizovaným způsobem po obvodu 
zastavěného území tak, aby nebyla narušena urbanistická struktura obce, a aby budoucí zástavba 
ucelovala tvar zastavěného území. Specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách 
v území, které jsou pro výše uvedenou oblast stanoveny v ZÚR Kraje Vysočina, se nevztahují na území 
obce. 

Z ÚAP ORP Havlíčkův Brod nevyplývají pro pořízení změny č.1 ÚP Kochánov žádné požadavky. 
Změna č.1 ÚP Kochánov nemá vliv na postavení obce Kochánov ve struktuře osídlení ani nevznáší nové 
požadavky na koncepci řešení nadmístních prvků veřejné infrastruktury. 

 

2. Vyhodnocení souladu s cí l i  a úkoly územního plánování 

Navržené řešení je v souladu s cíli územního plánování, protože vytváří předpoklady pro 
zvyšování hodnot v řešeném území a nenarušuje podmínky trvale udržitelného rozvoje. Poměrně ke 
svému rozsahu vůči celému územnímu plánu dotváří předpoklady k zabezpečení souladu přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot v území a nemá vliv na kvalitu půdy, vody ani ovzduší. 

V okolí území řešeného změnou č.1 ÚP Kochánov se nenachází architektonicky či urbanisticky 
hodnotné prostory, které by mohly být uvedenou změnou narušeny. 
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Využití stávajících ploch a nezbytnost vymezení nových zastavitelných ploch je popsána pro 
každou plochu jednotlivě v kapitole 5. 

3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

právních předpisů .  

Územně plánovací dokumentace změny i stanovený způsob jejího projednání jsou v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími vyhláškami. 
Grafická úprava změny odpovídá úpravě stávajícího územního plánu. Vzhledem k tomu, že se jedná 
pouze o změnu územního plánu, je rozsah územně plánovací dokumentace přiměřeně zkrácen. 

4. Vyhodnocení splnění zadání 

Zadání změny č.1 ÚP Kochánov bylo splněno ve všech bodech.  

5. Zdůvodnění potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 

Od schválení původního územního plánu bylo v řešeném území dokončeno a zapsáno do 
katastru nemovitostí pět rodinných domů (st.parc.č.74, 79, 81, 83 a 89), čímž došlo k vyčerpání volných 
parcel v rámci zasíťované lokality pro výstavbu rodinných domů v jihovýchodní části obce. Z pohledu ÚP  
se jedná o zastavění volných ploch uvnitř zastavěného území, zastavitelné plochy Z2 a části zastavitelné 
plochy Z1. 

Vzhledem k malé velikosti obce a malému celkovému rozsahu rozvojových ploch v ÚP Kochánov 
je uvedený rozvoj zásadní, a měl by být proto kompenzován vymezením nových zastavitelných ploch 
v obdobném rozsahu (cca. 0,6 ha). 

Využití hlavní a na plochy Z1 a Z2 navazující zastavitelné plochy Z3 není v současnosti reálné, 
protože výstavbu související infrastruktury nelze pro tuto lokalitu členit na etapy, ale musí být realizována 
vcelku. Tento postup je v současnosti investičně neúměrně náročný a příliš dlouhodobý - 15 rodinných 
domů překračuje střednědobý rozvojový potenciál obce. Navíc využití stávající místní komunikace, která 
vede podél severního okraje plochy Z3, není pro obytnou zástavbu možné, protože byla na protější 
straně silnice přestavěna a rozšířena truhlářská dílna. Umísťovat obytnou zástavbu do blízkosti truhlářské 
dílny není přijatelné z hygienických důvodů, proto bude v budoucnosti možné severní okraj plochy Z3 
využít např. pro drobnou výrobu (v rámci stávajících smíšených obytných ploch venkovského charakteru), 
ale nikoliv pro bydlení. 

Cílem změny č.1 ÚP Kochánov je proto vymezení nových zastavitelných ploch v rozsahu cca.pěti 
rodinných domů, který odpovídá střednědobému rozvojovému potenciálu obce. Plochy by měly být 
vymezeny ve vazbě na stávající infrastrukturu tak, aby jejich zastavění nevyžadovalo zásadnější investice 
na výstavbu základní technické vybavenosti. 

6. Komplexní zdůvodnění př i jatého řešení 

V zadání změny č.1 ÚP Kochánov nebylo požadováno zpracování konceptu či variantních řešení. 
Navržené změny územního plánu jsou tak malého rozsahu, že nebudou mít podstatný vliv na udržitelný 
rozvoj území. Nepředpokládá se zásadní vliv na životní prostředí ani na podmínky pro hospodářský 
rozvoj. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území budou mírně příznivě ovlivněny 
vymezením nových zastavitelných ploch pro smíšenou obytnou zástavbu.  

6.1. Úpravy hranic zastavěného území 

Katastrální mapa byla aktualizována ke dni 30.9.2012. Od schválení původního územního plánu 
byly v řešeném území dokončeny a zapsány do katastru nemovitostí dva rodinné domy mimo zastavěné 
území – na st.parc.č.74, a 89 v jihovýchodní části Kochánova. Hranice zastavěného území byla proto 
v této části Kochánova rozšířena o výše uvedené pozemky a související pozemky, které je obklopují. 
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6.2. Vymezení nových zastavi te lných ploch 

Změnou č.1 ÚP Kochánov jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy: 

 Plocha Z12 pro smíšenou obytnou zástavbu vymezená v návaznosti na severní okraj 
zastavěného území Kochánova. Plocha je určena pro výstavbu jednoho rodinného domu.  

 Plocha Z13 pro smíšenou obytnou zástavbu vymezená v proluce zastavěného území 
v jihozápadní části Kochánova. 

Zastavitelné plochy jsou nově navrženy z důvodu vyčerpání stávajících ploch – viz kapitola 5. 
Navržené plochy jsou vhodné z hlediska ucelování tvaru zastavěného území i návaznosti na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu a budoucí zástavba povede k jejímu efektivnějšímu využití. 

6.3. Stanovení etapizace 

Zvětšený rozsah zastavitelných ploch je kompenzován stanovením etapitace pro stávající 
zastavitelné plochy Z1 a Z3. Zástavba na ploše Z3 je touto úpravou přípustná až po využití zastavitelné 
plochy Z1. 

7. Vyhodnocení předpokládaných důsledků  navrhovaného řešení na zemědě lský 

půdní fond. 

Vyhodnocení předpokládaných dopadů změny č.1 ÚP Kochánov na ZPF je uvedeno 
v samostatné části B3 – vyhodnocení předpokládaných dopadů na půdní fond. 

8. Vyhodnocení předpokládaných důsledků  navrhovaného řešení na pozemky 

určené k plnění funkcí lesa. 

Vyhodnocení předpokládaných dopadů změny č.1 ÚP Kochánov na PUPFL je uvedeno 
v samostatné části B3 – vyhodnocení předpokládaných dopadů na půdní fond. 
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ČČÁÁSSTT  ZZPPRRAACCOOVVAANNÁÁ  PPOOŘŘIIZZOOVVAATTEELLEEMM  

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města 
 
 

 1. Postup při pořízení změny územního plánu 
        
        Zastupitelstvo obce Kochánov rozhodlo dne 31.1.2012 o pořízení Změny č.1 územního plánu 
Kochánov. Dne 12.4.2012 zažádala obec, v souladu s § 46, odst.1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o 
pořízení Změny č.1 územního plánu Kochánov Městský úřad Havlíčkův Brod - odbor rozvoje města. Určeným 
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem byl určen pan Ing. Michal Chlubný.  
 
            Oznámení o projednání  návrhu zadání Změny č.1 územního plánu Kochánov bylo vyvěšeno na úřední 
desce Městského úřadu v Havlíčkově Brodě od 22.6.2012 do 23.7.2012 a na úřední desce Úřadu obce 
Kochánov od 22.6.2012 do 24.7.2012. Návrh zadání Změny č.1 územního plánu Kochánov byl vystaven 
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání zadání. Dotčené orgány a 
krajský úřad mohly uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů, a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu  na životní prostředí, včetně jeho 
obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu, do 30 dnů po obdržení návrhu zadání územního plánu. 
 
           Návrh zadání byl upraven podle uplatněných požadavků dotčených orgánů ve spolupráci s určeným 
zastupitelem a předložen zastupitelstvu obce ke schválení. Zastupitelstvo obce Kochánov schválilo upravené 
zadání Změny č.1 územního plánu Kochánov dne 28.8.2012.  
  
 Zpracováním změny územního plánu byla pověřena projekční kancelář DRUPOS HB s.r.o., Havlíčkův 
Brod, která zpracovala návrh změny územního plánu. 
 
            O návrhu Změny č.1 územního plánu zpracovaného projekční kanceláří DRUPOS HB s.r.o. se konalo 
dne 21.11.2012 společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a obcí, pro kterou je změna 
územního plánu pořizována. Pořizovatel umožnil uvedeným orgánům nahlížet do návrhu Změny č.1 územního 
plánu Kochánov. Dotčené orgány mohly uplatnit svoje stanovisko do 30 dnů ode dne jednání. V rámci 
projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Kochánov nedošlo na základě doručených stanovisek 
k žádnému rozporu mezi zájmy jednotlivých stran – viz. vyhodnocení stanovisek a připomínek v bodě č.2 
odstavci d) tohoto odůvodnění. 
  
 Návrh Změny č.1 územního plánu Kochánov bylo možno považovat za dohodnutý se všemi účastníky 
společného projednávání. 
 
 Vzhledem k novelizaci stavebního zákona, s účinností od 1.1.2013, pořizovatel následně postupoval 
dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona a o projednávání Změny č.1 ÚP Kochánov informoval rovněž 
veřejnost. Oznámení o projednání návrhu Změny č.1 ÚP Kochánov bylo vyvěšeno na úřední desce Městského 
úřadu Havlíčkův Brod od 16.1.2013 do 1.3.2013 a na úřední desce Úřadu obce Kochánov od 16.1.2013 do 
2.3.2013. Každý mohl do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (tj. do 1.3.2013) uplatnit u 
pořizovatele své připomínky. V uvedené lhůtě nebyla uplatněna žádná připomínka. 
 
 Po splnění této povinnosti pořizovatel dne 4.3.2013 zaslal krajskému úřadu dle ustanovení § 50 odst. 
7 žádost o stanovisko společně se stanovisky a připomínkami, které byly k návrhu ÚP uplatněny.  
  
 Krajský úřad, jako nadřízený správní orgán na úseku územního plánování, posoudil předložený návrh 
změny č. 1 ÚP dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona a konstatoval, že koridor pro umístění veřejně 
prospěšné stavby „vedení VVN 400 kV Mírovka – Kočín“ je vymezen tak, že je zajištěna koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy - návaznost na územní plány sousedních obcí Lípa a Okrouhlička (v 
nich je do doby zapracování aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina vymezen koridor územní 
rezervy). Ostatní navrhované změny neovlivní koordinaci využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 
Posouzení z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (dále jen „PÚR 2008“): Po upřesnění 
provedeném v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen „ZÚR KrV“), ve znění aktualizace č. 1, 
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leží území obce v rozvojové oblasti OB11 Jihlava a je dotčeno koridorem technické infrastruktury 
republikového významu E7 – koridor pro dvojité vedení 400 kV Kočín – Mírovka a zapojení vedení 400 kV 
Řeporyje – Prosenice (V413) do Mírovky, včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic. Návrh 
změny č. 1 ÚP zohledňuje důvod vymezení tohoto záměru (tj. dlouhodobá ochrana koridoru), neboť 
vymezuje koridor pro umístění stavby „vedení VVN 400 kV Mírovka – Kočín“. Do odůvodnění návrhu změny č. 
1 ÚP je třeba doplnit výčet z priorit uvedených v kapitole „2. Republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území“ PÚR 2008, z podmínek pro rozhodování o změnách v území a úkolů pro 
územní plánování stanovených v kapitole „3.“ pro rozvojové oblasti a osy, které se vztahují na území obce, a 
odůvodnění souladu návrhu změny č. 1 ÚP s těmito prioritami a zásadami. 
 Posouzení z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací kraje: Územní plán byl zpracován za 
účinnosti ZÚR KrV, podmínky, pravidla a záměry sledované nadřazenou dokumentací byly tedy do ÚP již 
zapracovány. Dne 18. 9. 2012 však bylo zastupitelstvem Kraje Vysočina rozhodnuto o vydání aktualizace č. 1 
ZÚR KrV, která nabyla účinnosti dne 23. 10. 2012, a z níž vyplynuly pro území obce tyto požadavky: Území 
obce je součástí rozvojové oblasti republikového významu OB 11 Jihlava. Do odůvodnění návrhu změny č. 1 
ÚP je nutno doplnit vyhodnocení souladu návrhu změny č. 1 ÚP se zásadami pro usměrňování rozvoje a 
rozhodování o změnách v území a s úkoly pro územní plánování, stanovené v bodech (11) a (12) ZÚR KrV pro 
tuto rozvojovou oblast. Území obce je zařazeno mezi krajinu s předpokládanou vyšší mírou urbanizace, a 
dále je zařazeno do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB006 Humpolecko. Do odůvodnění návrhu změny č. 1 ÚP 
je třeba doplnit vyhodnocení souladu návrhu změny č. 1 ÚP se zásadami uvedenými stanovenými v bodech 
(145), (146), (146a) a (146g) ZÚR KrV. ZÚR KrV vymezují na území obce koridor pro umístění veřejně 
prospěšné stavby E05a „Nadzemní vedení ZVN 400 kV Mírovka – Kočín“ v šířce 300 m, s dílčími rozšířeními na 
územích obce Úsobí, Kamenice u Herálce, Dudín, Vyskytná a Dubovice. Tento koridor je v rámci posuzované 
změny v ÚP zapracován a vymezen jako koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby. 
 Kromě výše uvedených požadavků, které bylo třeba do odůvodnění návrhu změny č. 1 ÚP zapracovat 
ještě před veřejným projednáním, neměl krajský úřad další připomínky ani požadavky na odstranění 
nedostatků. 
 Na základě tohoto posouzení mohlo být zahájeno řízení o Změně č. 1 ÚP Kochánov podle § 52 
stavebního zákona. 
 
 Dle požadavků krajského úřadu projektant upravil návrh Změny č.1 ÚP Kochánov k veřejnému 
projednání.   
  
         O upraveném a posouzeném návrhu Změny č.1 územního plánu Kochánov se konalo dne 29.5.2013 
veřejné projednání. Pořizovatel zajistil vystavení návrhu Změny č.1 územního plánu Kochánov od 29.4.2013 
do 5.6.2013 na odboru rozvoje města Havlíčkův Brod a Úřadu obce Kochánov. Současně byl návrh Změny č.1  
územního plánu Kochánov vystaven v plném znění na webových stránkách Městského úřadu v Havlíčkově 
Brodě – www.muhb.cz. Námitky proti návrhu Změny č.1 územního plánu mohly podat dotčené osoby, což 
jsou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby 
námitky, ve kterých muselo být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezení území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohly 
uplatnit ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny. 
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíželo. Dotčené osoby oprávněné 
k podání námitek byly na tuto skutečnost upozorněny. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, 
o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje se nepřihlíželo.  
 
 Oznámení o konání veřejného projednání bylo jednotlivě doručeno dotčeným orgánům, krajskému 
úřadu, sousedním obcím a obci pro kterou se Změna č.1 územního plánu zpracovávala. Veřejná vyhláška o 
konání veřejného projednání návrhu Změny č.1 územního plánu byla vyvěšena od 29.4.2013 do 5.6.2013 na 
úřední desce Městského úřadu v Havlíčkově Brodě a od 29.4.2013 do 5.6.2013 na úřední desce Úřadu obce 
Kochánov. Rozhodnutí o námitkách uplatněných ke  Změně č.1 návrhu územního plánu Kochánov a 
vyhodnocení připomínek je součástí opatření obecné povahy. 
 
 Do 7 dnů ode dne veřejného projednání Změny č.1 územního plánu Kochánov nebyly vzneseny žádné 
námitky a připomínky. 
 
 Po veřejném projednání Krajský úřad Kraje Vysočina upozornil na to, že dne 24.5.2013 byl Krajským 
soudem v Brně vydán rozsudek č.j.: 66 A 1/2013-151, kterým byla na základě návrhu na zrušení opatření 
obecné povahy č. 1/2012 – Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ze dne 18. 9. 2012 
navrhovatelek obce Dudín, obce Opatov a obce Ústí, zrušena část aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
kraje Vysočina (dále jen „aktualizace č. 1 ZÚR KrV“) v části vymezení koridoru E05a pro záměr „Nadzemní 
vedení ZVN 400 kV Mírovka – Kočín“. Uvedený rozsudek dosud nenabyl právní moci. Po nabytí právní moci 
rozsudku bude v platnosti řešení vyplývající ze ZÚR KrV před aktualizací č. 1, tj. územní rezerva pro uvedený 
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záměr. Vzhledem k tomu, že projednávaná změna č. 1 ÚP Kochánov bude zřejmě vydávána v době, kdy tento 
rozsudek již nabude právní moci, přičemž před vydáním je zastupitelstvo povinno ověřit, zda změna č. 1 ÚP 
není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, nezbývá než konstatovat, že návrhový koridor 
pro umístění veřejně prospěšné stavby E05a „Nadzemní vedení ZVN 400 kV Mírovka – Kočín“ je nutno z 
návrhu změny č. 1 vypustit. 
 Dle tohoto upozornění upravil projektant dokumentaci k vydání tak, že projednávaný návrhový 
koridor pro umístění stavby ZVN 400kV byl ze změny ÚP vypuštěn, v tomto smyslu byla upravena výkresová 
část, textová část a odůvodnění Změny č.1 ÚP Kochánov. 
 
2. Výsledek přezkoumání návrhu Změny č.1  ÚP Kochánov 
 
 Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č.1 ÚP Kochánov v rozsahu a obsahu dle § 53 odst. 4 
stavebního zákona, a konstatuje: 
 
a) Soulad s Politikou územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentací vydanou kraje 
  
Politika územního rozvoje ČR 
 Změna č.1 ÚP Kochánov je zpracována v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou 
vládou ČR usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009, jak je podrobněji popsáno v části odůvodnění zpracované 
projektantem.  
 
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 
 Změna č.1 ÚP Kochánov je zpracována v souladu s Aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina, jak je podrobněji popsáno v části odůvodnění zpracované projektantem. Zastupitelstvo Kraje 
Vysočina rozhodlo dne 18.9.2012 usnesení 0468/05/2012/ZK o vydání Aktualizace ZÚR KrV, která dne 
23.10.2012 nabyla účinnosti. 
 
b) Souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a na požadavky na ochranu nezastavěného území  
 
 Navržené řešení je v souladu s cíli územního plánování, protože vytváří předpoklady pro zvyšování 
hodnot v řešeném území a nenarušuje podmínky trvale udržitelného rozvoje. Poměrně ke svému rozsahu vůči 
celému územnímu plánu dotváří předpoklady k zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot v území a nemá vliv na kvalitu půdy, vody ani ovzduší. 
 
c) Souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
 
 Způsob zpracování Změny č.1 ÚP Kochánov i stanovený postup při jeho projednání je v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a s jeho prováděcími vyhláškami č. 
500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. 
 Grafická úprava změny odpovídá úpravě stávajícího územního plánu. Vzhledem k tomu, že se jedná 
pouze o změnu územního plánu, je rozsah územně plánovací dokumentace přiměřeně zkrácen. 
 
d) Souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních  
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
 
 Návrh Změny č.1 územního plánu Kochánov byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle 
zvláštních právních předpisů a dle jejich stanovisek byl upraven. Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 
stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu při projednávání návrhu Změny č.1 ÚP Kochánov 
nebyly řešeny. Sousední obce neuplatnily k návrhu Změny č.1 ÚP Kochánov žádnou připomínku. Návrh Změny 
č.1 ÚP Kochánov bylo možno považovat za dohodnutý se všemi účastníky společného projednávání - viz. 
vyhodnocení stanovisek a připomínek podaných k návrhu Změny č.1 ÚP Kochánov. 
 

Vyhodnocení stanovisek DO k návrhu Změny územního plánu: 
(Zápis provedený z podaných stanovisek je zkrácen) 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí – stanovisko 
ze dne 28.11.2012: 

Zohlednění stanoviska : 

Z hlediskem zákonem chráněných zájmů se uděluje kladné stanovisko k návrhu změny 
č.1 ÚP obce Kochánov za podmínky, že dojde k přesunutí stávající zastavitelné plochy 
Z3 platného územního plánu do II.etapy. výstavby.  

Plocha Z3 byla zařazena do 
II.etapy.  
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Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště 
Havlíčkův Brod – stanovisko ze dne 26.11.2012: 

Zohlednění stanoviska : 

S plochou Z13 (plocha pro smíšenou obytnou zástavbu) se souhlasí pouze za 
předpokladu, že v textové části návrhu územního plánu bude tato plocha zařazena 
jako plocha s podmíněně přípustným využitím. Do podmínek využití této plochy je 
nutné doplnit, že v rámci územního či stavebního řízení bude zpracována akustická 
studie, která prokáže, že budoucí chráněné venkovní prostory či chráněné venkovní 
prostory staveb nebudou negativně ovlivňovány hladinami nadlimitního hluku 
z provozu stávajícího zemědělského areálu.  

Plocha Z13 byla zařazena do 
ploch s podmíněně přípustným 
využitím. 
 
 

 Kladná stanoviska: 
  

 
 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (1.11.2012) 
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (21.12.2012) 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Brno (31.10.2012) 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha (31.10.2012) 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod (22.11.2012) 
Obvodní báňský úřad Liberec (13.11.2012) 
Vojenská ubytovací a stavební správa, Pardubice (9.11.2012) 
ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina (17.12.2012) 

V dané lhůtě nevyužil možnost uplatnit své stanovisko : 
 
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy 
Ministerstvo zemědělství, zemědělská agentura a pozemkový úřad, Havlíčkův Brod 
Ministerstvo dopravy, Praha 
Krajská veterinární správa, Státní veterinární správa pro Kraj Vysočina 
Úřad pro civilní letectví ČR, Praha 

 

Připomínky sousedních obcí :  
 
Sousední obce byly informovány o společném jednání k návrhu Změny č.1 územního plánu Kochánov, ve stanovené lhůtě 
neuplatnily obce žádné připomínky. 

 

Vyhodnocení připomínek dalších organizací : 
(Zápis provedený z podaných připomínek je zkrácen) 

RWE GasNet, s.r.o. (VČP Net) – připomínka ze dne 22.11.2012:  Zohlednění připomínky: 
 

Obec je plynofikována STL plynovodem z regulační stanice. Obcí prochází VVTL a VTL 
plynovody. Tato plynárenská zařízení, včetně jejich příslušenství, jsou součástí 
přepravní a distribuční soustavy plynu. V územním plánu požadujeme: 
• Respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a 

bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, energetickým zákonem. 

• Zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v detailech v části ÚP.  

• ÚP  respektuje stávající 
plynárenské zařízení. 

• Měřítko, ve kterém je 
zpracován ÚP neumožňuje 
zakreslení v detailech. 

 

Souhlas dalších organizací s návrhem ÚP : 
 

ČEZ distribuce a.s., Děčín 
ŘSD ČR, Brno 
Povodí Vltavy s.p., Praha 

V dané lhůtě nevyužil možnost uplatnit připomínky : 
 
ČEPS a.s., Praha 

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

               
 Navržené změny územního plánu jsou tak malého rozsahu, že nebudou mít podstatný vliv na 
udržitelný rozvoj území. Nepředpokládá se zásadní vliv na životní prostředí ani na podmínky pro hospodářský 
rozvoj. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území budou mírně příznivě ovlivněny vymezením 
nových zastavitelných ploch pro smíšenou obytnou zástavbu. 
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 Orgán ochrany přírody ve svém stanovisku k zadání Změny č.1 ÚP Kochánov vyloučil významný vliv  
Změny č.1 ÚP Kochánov na evropsky významné lokality či ptačí oblasti.  
 
 Změna č.1 ÚP Kochánov neumožňuje realizaci záměrů, které podléhají posuzování podle 
zák.č.100/2001 Sb. Z tohoto důvodu orgán ochrany přírody nepožadoval vyhodnocení vlivů Změny č.1 ÚP 
Kochánov na životní prostředí (SEA), a proto vyhodnocení vlivů Změny č.1 ÚP Kochánov na životní prostředí 
(SEA) nebylo zpracováno. 
 
4.  Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. 

 
V zadání územního plánu nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  
 
Citace stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí, ze dne 21.6.2012: 

 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, 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 návrhu zadání změny č.1 územního plánu 
 Kochánov na životní prostředí.  
 Předložený návrh zadání změny územního plánu byl posouzen na základě kritérií uvedených v příloze 
 č.8 zákona a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí. Zájmy 
 ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních 
 předpisů. 
 
5. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
 

V zadání územního plánu nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  
 

6. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
 
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je podrobně popsáno v kapitole č.6 odůvodnění zpracovaného 

projektantem Změny č.1 ÚP Kochánov. 
 
Koncept Změny č.1 ÚP Kochánov, který by prověřoval variantní řešení, nebyl zpracováván, protože v 

zadání Změny č.1 ÚP kochánov nebyla zjištěna potřeba variantního zpracování z důvodu rozboru udržitelného 
rozvoje území ani z důvodu prověření jiných variantních záměrů. Rovněž v průběhu zpracování návrhu Změny 
č.1 ÚP Kochánov nevyplynula potřeba prověřit variantní řešení rozvoje, proto byl po schválení zadání 
předložen k projednání invariantní návrh. 

 
7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch  

 
Zdůvodnění účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch je podrobně popsáno v Odůvodnění projektanta v odst. 5. 
 

8. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění  
 
         O námitkách, které byly uplatněny nejpozději do 7 dnů ode dne veřejném projednání, rozhoduje dle 
§172 odst.5 správního řádu správní orgán, který opatření obecné povahy vydává, tj. Zastupitelstvo obce 
Kochánov. 
 
 K návrhu Změny č.1 územního plánu Kochánov nebyly uplatněny námitky. 
 
9. Vyhodnocení připomínek 
 
 V souladu s § 172 odst.4 správního řádu se pořizovatel zabýval připomínkami jako podkladem pro 
opatření obecné povahy.  
 
 K návrhu Změny č.1 ÚP Kochánov nebyly vzneseny připomínky. 
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B3 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP KOCHÁNOV 
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DOPADŮ NA PŮDNÍ FOND 

1 .  Z DŮV O D NĚN Í  P O TŘE B Y  A  R O Z S A H U  Z Á B O R U  Z P F  

 
Od schválení původního územního plánu bylo v řešeném území dokončeno a zapsáno do 

katastru nemovitostí pět rodinných domů (st.parc.č.74, 79, 81, 83 a 89), čímž došlo k vyčerpání volných 
parcel v rámci zasíťované lokality pro výstavbu rodinných domů v jihovýchodní části obce. Z pohledu ÚP  
se jedná o zastavění volných ploch uvnitř zastavěného území, zastavitelné plochy Z2 a části zastavitelné 
plochy Z1. 

Vzhledem k malé velikosti obce a malému celkovému rozsahu rozvojových ploch v ÚP Kochánov 
je uvedený rozvoj zásadní, a měl by být proto kompenzován vymezením nových zastavitelných ploch 
v obdobném rozsahu (cca. 0,6 ha). 

Využití hlavní a na plochy Z1 a Z2 navazující zastavitelné plochy Z3 není v současnosti reálné, 
protože výstavbu související infrastruktury nelze pro tuto lokalitu členit na etapy, ale musí být realizována 
vcelku. Tento postup je v současnosti investičně neúměrně náročný a příliš dlouhodobý - 15 rodinných 
domů překračuje střednědobý rozvojový potenciál obce. Navíc využití stávající místní komunikace, která 
vede podél severního okraje plochy Z3, není pro obytnou zástavbu možné, protože byla na protější 
straně silnice přestavěna a rozšířena truhlářská dílna. Umísťovat obytnou zástavbu do blízkosti truhlářské 
dílny není přijatelné z hygienických důvodů, proto bude v budoucnosti možné severní okraj plochy Z3 
využít např. pro drobnou výrobu (v rámci stávajících smíšených obytných ploch venkovského charakteru), 
ale nikoliv pro bydlení. 

Cílem změny č.1 ÚP Kochánov je proto vymezení nových zastavitelných ploch v rozsahu cca.pěti 
rodinných domů, který odpovídá střednědobému rozvojovému potenciálu obce. Plochy by měly být 
vymezeny ve vazbě na stávající infrastrukturu tak, aby jejich zastavění nevyžadovalo zásadnější investice 
na výstavbu základní technické vybavenosti.  

2 .  Ú D A J E  O  N A V R H O V A N É M  Z Á B O R U  Z P F  

2 . 1 .  C h a r a k t e r  n a v r ž e n ý c h  p l o c h  

2 . 1 . 1 .  P l o c h a  Z 1 2  

Zastavitelná plocha pro smíšenou obytnou zástavbu vymezená v návaznosti na severní okraj 
zastavěného území Kochánova. Plocha je určena pro výstavbu jednoho rodinného domu.  

2 . 1 . 2 .  P l o c h a  Z 1 3  

Zastavitelná plocha pro smíšenou obytnou zástavbu vymezená v proluce zastavěného území 
v jihozápadní části Kochánova. 
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2 . 2 .  R o z s a h  p o ž a d o v a n ý c h  p l o c h  a  d o p a d  n a  Z P F  

předpokládaný zábor ZPF dle tříd ochrany 

1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída 
důvod 
záboru 

ZPF 
plocha druh pozemku 

(bpej/ha) (bpej/ha) (bpej/ha) (bpej/ha) (bpej/ha) 

součet 
(ha) 

porušení 
meliorací 
(číslo/ha) 

          
    8.34.24       

    0,06       

    8.50.11       
Z12 orná půda 

    0,06     

0,12 

  

8.34.21   8.34.24       
Z13 trv.trav.porost 

0,16   0,44     
0,60 

  

sm
íš

en
á 

ob
yt

ná
 

zá
st

av
ba

 

součet (ha) 0,16 0,00 0,56 0,00 0,00 0,72 0,00 

 

2 . 3 .  S o u l a d  n a v r ž e n é h o  z á b o r u  s  d a l š í m i  z á s a d a m i  o c h r a n y  Z P F  

Navržený zábor ZPF nebude narušovat organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové poměry 
v území, síť zemědělských účelových komunikací, objekty zemědělské prvovýroby ani nebude ztěžovat 
obhospodařování zbylé části ZPF. V navržené ploše se nenachází investice do půdy, které by mohla 
budoucí výstavba porušit. 

3 .  Z DŮV O D NĚN Í  V H O D N O S T I  U V E D E N É H O  ŘE Š E N Í  Z  H L E D I S K A  
O C H R A N Y  Z E MĚDĚ L S K É H O  PŮD N Í H O  F O N D U  A  O S T A T N Í C H  

Z Á K O N E M  C H R Á NĚN Ý C H  O B E C N Ý C H  Z Á J MŮ  

Zastavitelné plochy jsou nově navrženy z důvodu vyčerpání stávajících ploch – viz kapitola 1. 
Navržené řešení je pohledu ochrany ZPF vhodné, protože budou přednostně na navržených plochách 
Z12 a Z13 využity půdy III.třídy ochrany, vysoce chráněné druhy půd na stávající ploše Z3 budou využity 
až v další etapě. Navržené řešení je vhodnější i z hlediska organizace ZPF, plochy Z12 a Z13 jsou 
vymezeny po obvodu a částečně v prolukách zastavěného území a nenarušují souvislé celky orné půdy. 

Zvětšený rozsah zastavitelných ploch je kompenzován stanovením etapitace pro stávající 
zastavitelné plochy Z1 a Z3. Zástavba na ploše Z3 (1,81 ha převážně na půdách I.třídy ochrany) je touto 
úpravou přípustná až po využití zastavitelné plochy Z1. 

 

4 .  V Y H O D N O C E N Í  PŘE D P O K L Á D A N Ý C H  O P A DŮ  N A  P O Z E M K Y  
U RČE N É  K  P L NĚN Í  F U N K C Í  L E S A  

4 . 1 .  Ú d a j e  o  n a v r h o v a n é m  z á b o r u  p o z e m k ů  u r č e n ý c h  k  p l n ě n í  f u n k c í  

l e s a  

Změna č.1 ÚP Kochánov neumožňuje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

4 . 2 .  Ú d a j e  o  d o t č e n í  p á s m a  5 0  m  o d  o k r a j e  l e s a  

Změna č.1 ÚP Kochánov neumožňuje výstavbu budov v pásmu 50 m od katastrální hranice lesa.  
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