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Obec Bělá, Bělá 34, 393 01 Pelhřimov
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2017
KTERÝM SE VYDÁVÁ ÚZEMNÍ PLÁN BĚLÁ

Zastupitelstvo obce Bělá příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, za použití ustanovení
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 až §174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném
znění, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění

vydává

ÚZEMNÍ PLÁN BĚLÁ
schválený usnesením Zastupitelstva obce Bělá č………………. ze dne ………...............
1. Textová část územního plánu, skládající se z obsahu níže uvedených kapitol
v rozsahu 22 stran textu:

a.

Vymezení zastavěného území

Zastavěné území bylo vymezeno k 31. 6. 2016. V grafické části zobrazeno zejména ve výkresu
základního členění území a hlavním výkresu.

b.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Zásady celkové koncepce rozvoje obce
Zásady celkové koncepce obce vycházejí z funkce obce v sídelní struktuře.
Zásady:
 poskytovat zázemí pro bydlení venkovského charakteru
 ekonomický rozvoj v oblasti zemědělské výroby, lesnictví a drobného podnikání
 veřejná infrastruktura – technická a dopravní infrastruktura – zajištění čištění odpadních vod
 veřejná infrastruktura – občanské vybavení v obci základní, zásadní je vazba na občanskou
infrastrukturu Počátek a Horní Cerekve
 ochrana nezastavěného území
 ochrana stávajících hodnot

Základní koncepce uspořádání území
Území je stabilizované, mimo rozvojové osy a oblasti, nenavrhuje se změna stávající koncepce
uspořádání území:
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v centru správního území urbanizovaná plocha – sídlo
osa východozápadní – dopravní a technická infrastruktura: silniční, energetická (vedení VN)
lesní porosty a s nimi související přírodní hodnoty soustředěny po okrajích řešeného území
převažující využití území – zemědělské plochy

Hlavní cíle rozvoje






zajištění dalších dostupných ploch bydlení s možností drobného podnikání
veřejná technická infrastruktura – centrální čištění a odvádění odpadních vod
ochrana urbanistických a architektonických hodnot
stabilizace, případně rozvoj funkcí, které jsou už v území zastoupeny: bydlení, zemědělská
výroba, lesnictví
ochrana přírodních hodnot

Hlavní cíle rozvoje a ochrany hodnot






stanovení pravidel ochrany stávajících architektonických a urbanistických hodnot
zachování stávajících přírodních hodnot v území specifikovaných jako krajinný ráz, VKP ze
zákona (lesní plochy, vodní plochy a toky atd.), lokality zvláště chráněných druhů – Borky a
Pstruhovec (ten prochází pouze po hranici řešeného území), přírodní park (pouze okrajově),
nadregionální biokoridor NKOD 120, na severu migrační koridor
ochrana přírodních hodnot vymezením ploch lokálního ÚSES
rozvoj civilizačních hodnot – doplnění veřejné technické infrastruktury

Specifikace hodnot a zásady ochrany
Zásady ochrany jsou stanoveny individuálně pro každou specifikovanou hodnotu.
Zahrnuty jsou hodnoty, chráněné pouze v rámci územního plánu, nejsou zahrnuty hodnoty, které jsou
chráněny v rámci jiných právních předpisů (např. vodní plochy a toky, lesní plochy apod.)


kulturní hodnoty (architektonické a urbanistické)

Urbanistická hodnota - urbanisticky cenná plocha vymezená v historické části obce,
zahrnující původní urbanistickou kompozici
Urbanisticky cenná plocha zahrnuje historicky dochované jádro obce s mírně rozvolněnou zástavbou
včetně několika samostatných usedlostí, s dominantou bývalé školy, s centrálním prostorem s kaplí a
obecním úřadem.
Ochrana:
Ve vymezených urbanisticky cenných plochách (viz grafická část) budou všechny stavby, přestavby a
změny staveb respektovat vesnický charakter zástavby – výška budov, hmotové uspořádání včetně
tvaru střech odpovídající okolí. Nepovolovat jakékoliv rušivé stavby a zařízení (netradiční formy
zástavby, mobilní domy apod.). Dále viz podmínky a požadavky na prostorové uspořádání.
H1

Architektonická hodnota - stavby dochované v původní architektonické hodnotě
tradiční lidové architektury – selská stavení
Několik dvorcových usedlostí v mírně izolované poloze, typických pro venkovské osídlení Vysočiny.
Umístění hodnotných staveb viz grafická část.
Ochrana:
Výše uvedená ochrana v urbanisticky cenných plochách, rozšířená o větší důraz na uchování a
obnovu detailu.
H2

Boží muka - architektonické hodnoty - všechna boží muka v řešeném území
Ochrana:
V plochách bezprostředně sousedících nesmí být realizovány žádné stavby ani opatření, snižující
nebo esteticky narušující okolí stavby (např. reklamní tabule, trafostanice a jiná podobná technická
infrastruktura apod.).
Vždy respektovat umístění hodnotné stavby a zajistit dostatečný ochranný prostor okolo ní.
Platí pro všechny objekty tohoto druhu v řešeném území, v zastavěném území i ve volné krajině.
H3

5

Architektonická hodnota - kaple v centrálním prostoru obce
Ochrana:
V plochách bezprostředně sousedících nesmí být realizovány žádné stavby ani opatření, snižující
nebo esteticky narušující okolí památné stavby (např. reklamní tabule, trafostanice a jiná podobná
technická infrastruktura apod.).
H4

Stavební dominanta - budova bývalé školy
Ochrana.
Vzhledem k exponované poloze nesmí žádné stavební zásahy narušit měřítko a charakter stavby
samé ani okolní zástavby např. zvětšením celkové hmoty a výšky stavby.
H5

H6
Místa výhledů - významné vyhlídkové body
Vrchol s vysílačem západně od obce – nezalesněný vrchol, který poskytuje panoramatické
0
pohledy do krajiny téměř v rozsahu 360 , cílem pohledu je celkové kruhové panorama okolní krajiny
Ochrana: stavbami ani výsadbou vysoké zeleně nebránit výhledu, dále ochrana spočívá v
ochraně rázu krajiny viditelné z tohoto bodu – ochrana krajinného rázu (viz.kap.e) a ochrana
urbanistických hodnot (viz. zejména H1).
Místní komunikace k zemědělskému areálu – cílem pohledu je centrální část obce na
protějším svahu
Ochrana:
Stavbami ani zelení nezabránit výhledu na centrum obce.

přírodní hodnoty, krajinný ráz
Ochrana přírodních hodnot je zařazena v kap. e. Koncepce uspořádání krajiny

civilizační hodnoty
Ochrana civilizačních hodnot je zařazena v kap. d. Koncepce veřejné infrastruktury.

c.

Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně.

Koncepce uspořádání sídelní struktury

centrální urbanizovaná plocha (zastavěné území), rozvoj soustředit v přímé návaznosti na toto
zastavěné území

nepřipustit další samostatné enklávy osídlení, stavby v nezastavěném území pouze v rozsahu
uvedeném v kap. e. Koncepce krajiny
Podmínky a požadavky na plošné (funkční) uspořádání
Funkční členění zastavěného území a zastavitelných ploch na plochy smíšené obytné venkovské,
plochy smíšené výrobní, plochy občanského vybavení, plochy veřejných prostranství, plochy dopravní
infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy sídelní zeleně.
Koncepce ploch s rozdílným způsobem využití (funkční plochy):
Plochy bydlení jsou navrženy formou plochy smíšené obytné venkovské s důrazem na
zachování venkovského charakteru zástavby s doplňkovými funkcemi.
Plochy výroby jsou všechny navrženy flexibilně jako plochy smíšené výrobní.
Plochy občanského vybavení jsou rozčleněny na občanské vybavení – veřejná
infrastruktura (obecní úřad) a občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení.
Plochy rekreace
Nejsou v území samostatně vyčleněny. Rekreační objekty (chalupy) jsou součástí zastavěného území
s funkcí plochy smíšené obytné venkovské.

Nenavrhovat zásadní změny ve funkčním využití území. Stávající základní funkce území jsou
i prioritami dalšího rozvoje: bydlení, výroba a služby, rekreace a sport. Budou dále rozvíjeny
jako formy vhodné pro dané území v souladu s ochranou hodnot.

plochy venkovského bydlení jsou smíšené, s možností podnikání

6




specializované funkce vyčleňovat pouze v nutných případech, tj. např. výroba, veřejné
občanské vybavení (technická infrastruktura, sport, základní veřejné občanské vybavení typu
obecní úřad)
centrem obce je plocha veřejného prostranství se stavbami občanského vybavení, stavbami
kulturní hodnoty a plochou dětského hřiště

Podmínky a požadavky na prostorové uspořádání
Podmínky prostorového uspořádání pro zastavitelné plochy
L10, L11
výšková regulace max. jedno nadzemní podlaží a podkroví, izolovaná zástavba vesnického charakteru
(hodnota H1), min. 60% plochy pozemku RD pro zeleň
L5
výšková regulace – stavby nepřevyšující okolní stavby
Podmínky a požadavky na další prostorové uspořádání včetně požadavků na stávající plochy jsou
uvedeny v kap. f, pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití.
Podmínky a požadavky na uspořádání veřejných prostranství
Je vymezeno jedno veřejné prostranství v centru obce, v ploše vymezené jako urbanisticky cenná.
Veřejné prostranství je významným prostorem obce.
 dbát na architektonickou úroveň stávající zástavby
 zástavbu dále nezahušťovat
 chránit stávající plochy sídelní zeleně
Vymezení zastavitelných ploch, ploch změn způsobu využití a ploch přestavby
Zastavitelné plochy
L1
TI
plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě a zařízení
umístění:
severně od centra obce, u vodního toku
specifické podmínky:
 určeno pro čistírnu odpadních vod (ČOV)
 dopravní napojení navrženou komunikací
 stanovená hranice negativního vlivu
 nedílnou součástí lokality je ochranná zeleň, upřesnění v následných dokumentacích ČOV
L2
DX
umístění:
specifické podmínky: -

dopravní infrastruktura - místní
přístupová komunikace k ploše čistírny odpadních vod

L3
OS
plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
umístění:
vedle sportovního hřiště, v zastavěném území
specifické podmínky:
 dopravní napojení lokality na stávající místní komunikaci
L4
ZS
zeleň sídelní
umístění:
vedle sportovního hřiště
specifické podmínky:
 dopravní napojení lokality na stávající místní komunikaci
 určeno pro veřejnou zeleň
L5
VS
plochy smíšené výrobní
umístění:
rozšíření stávajícího výrobního areálu, v zastavěném území
specifické podmínky:
 dopravní napojení lokality na stávající místní komunikaci
 nedílnou součástí plochy je ochranná zeleň
7



navržená maximální hranice negativního vlivu areálu

L6
SV
plochy smíšené obytné venkovské
umístění:
jižně od výrobního areálu
specifické podmínky:
 dopravní napojení - na stávající místní komunikaci
 určeno jako stavební pozemek ke stávajícímu objektu RD
 součástí je plocha pro ochrannou zeleň vzhledem k areálu VS
L7
SV
plochy smíšené obytné venkovské
umístění:
severně od výrobního areálu, v zastavěném území
specifické podmínky:
 dopravní napojení - na stávající místní komunikaci
 Ochrana proti hluku: bydlení v L 7 je možné za podmínky prokázání dodržení ochrany
z hlediska hluku (z přilehlé komunikace II. tř.).
 součástí je plocha pro ochrannou zeleň vzhledem k areálu VS
L9
SV
plochy smíšené obytné venkovské
umístění:
v centru obce, navazuje na zastavěné území v severním směru
specifické podmínky:
 dopravní napojení - na stávající místní komunikace
 respektovat trasu hlavního kanalizačního sběrače VVT2
L10
SV
plochy smíšené obytné venkovské
umístění:
v centrální části obce, jižně od silnice, v zastavěném území
specifické podmínky:
 dopravní napojení - na stávající místní komunikaci
 Ochrana proti hluku: bydlení v L 10 je možné za podmínky prokázání dodržení ochrany
z hlediska hluku (z přilehlé komunikace II.tř.).
 respektovat podmínky pro H1
L11
SV
plochy smíšené obytné venkovské
umístění:
v jižní části obce, v zastavěném území
specifické podmínky:
 dopravní napojení - na stávající místní komunikaci
 respektovat podmínky pro H1
L12
SV
plochy smíšené obytné venkovské
umístění:
severně od centra obce, v zastavěném území
specifické podmínky:
 dopravní napojení - na stávající místní komunikaci
L13
SV
plochy smíšené obytné venkovské
umístění:
severně od centra obce, v zastavěném území
specifické podmínky:
 dopravní napojení - na stávající místní komunikaci
L15
NP
plochy přírodní
umístění:
jižně od zemědělského areálu
specifické podmínky:
 plochy pro revitalizaci území včetně vodních ploch
 respektovat stávající elektrické vedení VN
 není určeno k zastavění s výjimkou přípustných vodních ploch
L18
TO
technická infrastruktura – plochy pro nakládání s odpady
umístění:
na parc. č. 195/11, k. ú. Bělá u Horní Cerekve
specifické podmínky:
 dopravní napojení na stávající místní komunikaci
8




určeno pro komunitní kompostování, bez zastavitelných ploch
zajistit ochranu vod v souvislosti s ochranným pásmem vodního zdroje

L19
ZS
zeleň sídelní
umístění:
na parc. č. 98/2, k.ú. Bělá u Horní Cerekve
specifické podmínky:
 určeno pro zeleň, bez zastavitelných ploch
Poznámka: Zastavitelné plochy L8, L14, L16 a L17 byly vypuštěny na základě výsledků společného
jednání o územním plánu. Posloupnost značení byla zachována dle návrhu pro společné jednání.
Plochy přestavby
Nejsou v území vymezeny.
Systém sídelní zeleně
Stávající veřejná zeleň je zahrnuta v plochách veřejných prostranství. Soukromá zeleň je zahrnuta
v plochách smíšených obytných venkovských.
Podmínky pro sídelní zeleň:
 veřejná zeleň: zatravněné plochy se vzrostlou zelení v centru obce – mezi stavbami na návsi nesnižovat podíl zeleně v návesním prostoru, vzrostlou zeleň udržovat, nahrazovat a
doplňovat.
Navržena plocha pro veřejné prostranství formou zeleně veřejné vedle sportoviště – L4

d.

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

Technická infrastruktura
Zásobování vodou
Stávající zásobování vodou z obecního veřejného vodovodu zůstane zachováno. Pro rozvojové
záměry obce budou rozšířeny vodovodní sítě k rozvojovým lokalitám. Při rozšíření vodovodní sítě je
nutné zachovat podmínku zokruhování sítě. Zdroje jsou dostatečné.
Odkanalizování
Je navržena plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě a zařízení TI L1 pro čistírnu odpadních
vod ( VVT1) včetně ochranné zeleně a maximální hranice negativního vlivu ČOV a koridor TI – K
(VVT2) pro hlavní kanalizační sběrač až k zastavěnému území. Je navržena zastavitelná plocha DX
L2 - přístupová komunikace k čistírně odpadních vod (VVD1).
Zásobování elektrickou energií
Realizace zařízení (trafostanic a vedení vysokého napětí ) je umožněna v přípustném využití ploch
s rozdílným způsobem využití (funkčních ploch).
Trafostanice nebudou umisťovány do chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných
venkovních prostorů.
Podmínky pro umisťování technické infrastruktury: Jednotlivé sítě technické infrastruktury budou
umisťovány převážně ve veřejných prostranstvích, komunikacích apod.
Nakládání s odpady
Stávající systém nakládání s odpady zůstane zachován (1 místo pro shromažďování komunálního
odpadu u obecního úřadu).
V návrhu ÚP se nenavrhují plochy pro podnikání a výrobu, které by vyžadovaly ukládání
nebezpečných látek. Nenavrhují se plochy skládek komunálního odpadu.
Je navržena plocha pro komunitní kompostování – L18.
Dopravní infrastruktura
Doprava silniční
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Hlavní komunikace řešeného území – silnice II. tř. prochází centrem obce. Změny se nenavrhují.
Úprava šířkových parametrů je umožněna v přípustném využití pro plochy s rozdílným způsobem
využití.
V jihozápadní části území prochází silnice III. třídy. Změny se nenavrhují. Úprava šířkových parametrů
je umožněna v přípustném využití pro plochy s rozdílným způsobem využití.
Místní komunikace.
Základní kostra komunikační sítě je zachována a bude respektována.
 Je navržena plocha dopravní infrastruktury - místní DX L2 jako obslužná komunikace
k navržené ploše TI pro čistírnu odpadních vod.
V rozvojových plochách návrh umožňuje vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu
s příslušnými normami dle druhu důvodu vzniku komunikace.
Při využití zastavitelných ploch podél komunikací bude ponechána rezerva pro úpravy parametrů
těchto komunikací, zřízení chodníků, případně pro ukládání inženýrských sítí.
Doprava cyklistická.
Nenavrhují se plochy pro dopravu cyklistickou ani cyklotrasy, územní podmínky dovolují využití
místních komunikací, lesních cest a silnice k cyklistické dopravě.
Doprava v klidu.
Nenavrhují se nové plochy parkování - musí být řešeny na vlastních pozemcích.
Plochy příležitostného parkování jsou umožněny v přípustném využití ploch s rozdílným způsobem
využití.
Doprava pěší
V obci je realizován chodník podél silnice II. třídy. Další koridory pěší dopravy jsou umožněny
v přípustném využití pro plochy s rozdílným způsobem využití.
Dále jsou vymezeny samostatnou funkcí DX stávající cesty důležité pro prostupnost krajiny.
Plochy veřejného občanského vybavení
Respektovat základní veřejné občanské vybavení. Nové plochy veřejného občanského vybavení OS
se navrhují pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (hřiště – rozšíření stávající
plochy). Dále je vznik občanského vybavení možný v plochách smíšených obytných venkovských,
vždy však v souladu s přípustným a podmíněně přípustným využitím (hygienické podmínky z hlediska
hluku, prachu apod.).
plochy systému občanského vybavení
OV občanské vybavení – veřejná infrastruktura
OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
Plochy veřejných prostranství
V řešeném území byly vymezeny plochy veřejných prostranství v zastavěném území, zahrnující
zejména náves, částečně místní komunikace, chodníky a veřejnou zeleň v centru obce
Dále byla vymezena plocha veřejného prostranství formou veřejné zeleně sídelní ZS v centru obce u
sportoviště.
Civilní ochrana
Požadavky CO
Návrh ploch pro požadované potřeby:
a. Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Území není ohroženo povodněmi.
b. Zóna havarijního plánování
Správní území obce Bělá se nenachází v zóně havarijního plánování. Podle analýzy možného
vzniku mimořádné události, která je součástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou produkcí a
skladováním nebezpečných látek neohrožuje území řešené tímto územním plánem.
c. Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

e.

Ukrytí obyvatelstva zabezpečuje příslušný obecní úřad pouze při vyhlášení válečného stavu.
Ukrytí bude provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů
a v provozních a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty. V případě potřeby
ukrytí obyvatel a návštěvníků obce při vzniku MU v době míru zajišťuje obecní úřad ochranu osob
před kontaminací nebezpečnými látkami (průmyslová havárie, únik nebezpečné látky
z havarovaného vozidla) především za využití ochranných prostorů jednoduchého typu ve
vhodných částech obytných domů a provozních, výrobních a dalších objektů, kde budou
improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Zajištění evakuace organizuje obecní úřad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší je
možný na obecním úřadě.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Toto opatření bude dle potřeby zajišťováno v době vzniku mimořádné události. K tomu budou
využity vhodné prostory v rámci obce, případně blízkého okolí. Skladování prostředků individuální
ochrany pro zabezpečované skupiny osob ve školských a zdravotnických zařízeních bude
prozatímně řešeno v centrálních skladech mimo území obcí a měst.
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí.
Na území obce se nenacházejí nebezpečné látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto
způsobem snižovat riziko spojené s případnými haváriemi.
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace
Jako místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít
plochy na vstupech do zastavěné části sídla na místních komunikacích, případně další zpevněné
plochy v obci.
Záhraboviště není v řešeném území obce vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě
nákazy a odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.
Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
Na řešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno
upravit proti proniknutí kontaminantů (uzavření a utěsnění otvorů, oken a dveří, větracích zařízení)
a dočasně ukrývané osoby chránit improvizovaným způsobem (ochrana dýchacích cest, očí a
povrchu těla).
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude řešit obec a její orgány ve
spolupráci s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plánů pro případy mimořádné situace.
Zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení
Tato oblast bude v případě obce zajištěna spuštěním sirén a předáním varovných informací
občanů cestou OÚ za využití rozhlasů, pojízdných rozhlasových zařízení, předání telefonických
informací a dalších náhradních prvků varování.

Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi,
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

Území je členěno na urbanizované plochy (zastavěné území a zastavitelné plochy) a plochy volné
krajiny (nezastavěné území).
Prioritou je ochrana nezastavěného území (volné krajiny).
Ochrana přírodních hodnot je další z priorit území.
Vazba na Zásady územního rozvoje kraje Vysočina
 Ochrana přírodních hodnot území
1. Na hranici území obce Bělá (mimo řešené území) se nachází ve východní části k.ú. lokalita zvláště
chráněných druhů Pstruhovec
2. V jižní části k.ú. lokalita zvláště chráněných druhů Borky.
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-

vyloučit v řešeném území i na hranici s lokalitou Pstruhovec zásahy, které by mohly jakkoliv
negativně ovlivnit podmínky v ploše obou lokalit

 Opatření k ochraně krajinného rázu v oblastech, do kterých spadá řešené území:
Převážná část řešeného k. ú. CZ 0610 – OB004 – Křemešnicko;
- vylučují se výškové stavby s charakterem krajinné dominanty
Okrajová část řešeného k. ú. CZ 0610 – OB014 – Jindřichohradecko;
- vylučují se výškové stavby přesahující dvojnásobek obvyklé výšky vzrostlého lesa
Větrné elektrárny nejsou v řešeném území přípustné.
 Vymezení cílových charakteristik krajiny podle ZÚR, zásady pro rozhodování v území:
Zásady:
Převažující typ – lesozemědělská ostatní
- Respektovat stávající charakter zástavby, tj. nevnášet do zástavby městské prvky, dodržovat
nízkopodlažní zástavbu a měřítko zástavby (viz prostorové uspořádání stávajících i
zastavitelných ploch).
- Ochrana cenných architektonických a urbanistických hodnot je zajištěna ochranou hodnot viz
kap.b. a požadavky na plošné a prostorové uspořádání zástavby kap.f.).
- Vyloučit rušivé vlivy, nevnášet nepůvodní architektonické a urbanizační prvky, nepovolovat
necitlivé umístění a vzhled nové zástavby – dále viz ochrana hodnot a plošné a prostorové
uspořádání zástavby.
- Respektovat krajinný ráz jako souhrn hodnot zastavěného (urbanizovaného) území a
nezastavěného území (volné krajiny). Uchovat charakteristické znaky krajiny: harmonické
měřítko, urbanistické a přírodní hodnoty. Chránit a rozvíjet stav území, kdy krajina a sídlo tvoří
harmonický celek – harmonické propojení vytvořené vzrostlou sídelní zelení a na ni navazující
roztroušenou zelení v okolí sídla důsledně respektovat, nesnižovat podíl vzrostlé zeleně.
Okraje sídla propojovat s okolím stromovou zelení.
- Zachovat základní strukturu ploch lesních a zemědělských, změna ploch zemědělských na
plochy lesní a vodní je možná (s ohledem na ochranu ZPF vyšších tříd – I. a II.).
- Nezvyšovat plochy orné půdy na úkor trvale zatravněných ploch, a to zejména v plochách
ohrožených erozí, nelikvidovat nelesní zeleň v krajině
- Zvyšovat pestrosti krajiny – zachování stávající nelesní zeleně, roztroušené zeleně a doplnění
prvků zeleně v rámci systému ÚSES včetně navržených interakčních prvků (aleje).
- Podporovat vznik nových nebo obnovených vodních ploch. Územní plán je nenavrhuje, ale
umožňuje jejich vznik podle potřeby a přírodních podmínek v plochách zemědělských, lesních
i přírodních (viz přípustné a podmíněně přípustné využití NZ, NL a ZP).
- Udržovat historicky prověřenou strukturu zemědělské krajiny – cest, mezí, nelesní zeleně.
Důležité je zachování sítě stávajících polních a lesních cest. Prostupnost krajiny nebude
snižována likvidací cest. Mohou vznikat i nová komunikační propojení v krajině formou cest,
účelových komunikací, cyklotras a cyklostezek. Tato komunikační propojení budou doplněna
doprovodnou zelení.
Jihozápadní část – lesozemědělská harmonická
- udržovat plochy veškeré nelesní zeleně ZS (zeleň sídelní) a ZP (zeleň přírodní), jakož i
veškerou zeleň samostatně nevymezenou (součást jiných ploch s rozdílným způsobem
využití)
Jihovýchodní část – zemědělská intenzivní
- Chránit a hospodárně využívat zemědělský půdní fond. Preferovat ochranu ZPF vyšších tříd
ochrany, minimalizovat zábory ZPF, nepřipustit vymezování zastavitelných ploch
v nezastavěném území s výjimkou staveb technické infrastruktury a staveb přípustných na
plochách zemědělských (viz stavby v nezastavěném území, krajina a kap.f.)
 Nadmístní systém ÚSES
ZE ZÚR Kraje Vysočina je v řešeném území obce Bělá převzato veřejně prospěšné opatření (VPO) –
jedná se o VPO U015 – NRBK (nadregionální biokoridor) NKOD 120 Čunkovský hřbet –
Pařezitý/Roštejn. Dále viz ÚSES.
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Plochy s rozdílným způsobem využití v koncepci krajiny
 Základní schema řešeného území:
Území s převážně produkční zemědělskou funkcí – plochy zemědělské, lesní, v centru území
urbanizovaná plocha.
- priorita je produkční funkce – ochrana ploch zemědělských
- změna ploch zemědělských na plochy lesní a vodní je možná (s ohledem na ochranu ZPF
vyšších tříd – I. a II.)
- důraz na ochranu přírody, stabilizaci členitosti funkčních typů ploch – střídání lesních, vodních
a zemědělských ploch
 Stavby v nezastavěném území (ve volné krajině):
Nová zástavba mimo sídla ve volné krajině je možná pouze v rozsahu, který je vymezen
v přípustném využití funkčních ploch (zejména NZ, NL a ZP), stavby pro zemědělství pouze formou
lehkých přístřešků (definice viz. kap.f.). Nepřípustné jsou zejména stavby pro rekreaci, bydlení,
dále stavby pro zemědělství spojené s jakoukoliv formou bydlení nebo rekreace. Nepřípustné jsou
mobilní domy.
Stavby pro rekreaci a cestovní ruch – přípustné jsou pouze cyklostezky a přístřešky pro odpočinek
v přímé vazbě na cyklistické trasy (definice viz. kap.f.)
Velkoplošné oplocení ve volné krajině je přípustné pouze formou umožňující prostupnost pro
drobné živočichy. Respektovat důsledně v trase migračního koridoru.
V nezastavěném území v plochách lesních a zemědělských je přípustné umisťovat stavby
protipovodňových a protierozních opatření včetně suchých poldrů, revitalizační opatření pro
zvýšení ekologické stability a retenční schopnosti krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof.
Technická a dopravní infrastruktura v krajině
 Technická infrastruktura v nezastavěném území bude umisťována s ohledem na krajinný ráz,
omezit počet výškových stožárových staveb (sdružování mobilních operátorů do jednoho objektu).
Větrné elektrárny nejsou v řešeném území přípustné.
Dopravní infrastruktura v nezastavěném území: přípustné jsou místní a účelové komunikace a
rozšiřování stávajících silnic.
Územní systém ekologické stability
Nadregionální úroveň:
V řešeném území je zastoupena pásem nadregionálního biokoridoru – jedná se o VPO U015 – NRBK
(nadregionální biokoridor) NKOD 120 Čunkovský hřbet – Pařezitý/Roštejn.
Regionální úroveň: v řešeném území není zastoupena
Lokální úroveň:
Kostrou územního systému ekologické stability je v řešeném území nadregionální biokoridor,
doplněný dvěma vloženými lokálními biocentry a lokální systém je propojen pomocí lokálního
biokoridoru LBK6 (celou plochou v řešeném území), navazující na lokální systém v k.ú. Veselá.
Koordinace s ostatními zájmy v území: Vymezení systému ÚSES je plně v souladu s ostatními
zájmy v území. Je součástí celkové koncepce krajiny.
Návaznost na vyšší úroveň ÚSES: Lokální systém řešeného území je napojen na nadregionální
ÚSES.
NRBK – nadregionální biokoridor, LBC – lokální biocentrum, LBK – lokální biokoridor, IP – interakční
prvek, Funk – funkčnost: F – funkční; N – nefunkční
Označení

Funk

Název

charakteristika (STG)

NRBK 120

F

ČUNKOVSKÝ HŘBET - PAŘEZITÝ/ROŠTEJN
VE SKALÍ

5AB3-4
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LBC 2

F

KUBELKA

5AB3-4, 5B4, 5BC-C4-5
vloženo do NrBK

NRBK 120

F

ČUNKOVSKÝ HŘBET – PAŘEZITÝ/ROŠTEJN
NA NIVKÁCH

5AB-B3-4, 5AB5

LBC 4

F

V BAŘINÁCH

5AB-B3-4, 5-6A6
vloženo do NrBK

NRBK 120

F

ČUNKOVSKÝ HŘBET – PAŘEZITÝ/ROŠTEJN
PANSKÉ

5AB-B3-4

LBK 6

ČÁST.
F

V NAPAJEDLÍCH

5AB-B3

VNĚJŠÍ OCHRANNÁ ZÓNA NADREGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU – CELÉ ÚZEMÍ
Pokyny:
- Vyloučit jakékoliv zásahy a opatření, snižující biodiverzitu území jako odlesňování, rušení
vodních ploch a toků, intenzivní zemědělské využívání včetně intenzivního rybničního
hospodaření.
Podmínky pro plochy ÚSES (hlavní, přípustné a nepřípustné využití) viz kap.f.
NRBK 120 je vymezen jako veřejně prospěšné opatření. Je v současné době funkční, vymezením jako
VPO je zajištěna možnost budoucích opatření pro obnovu funkčnosti v případě jejího narušení.
Interakční prvky
označení název

funk.

charakter

A

VE SKALÍ

F

porost autochtonních dřevin okolo cest a mezí severně od
Bělé

B

KE HŘÍBĚCÍ

F

oboustranná alej podél silnice východně od Bělé

C

NA BĚLÉ

F

břehový porost okolo potoka Bělé a rybníka jižně od Bělé

D

BORKY

F

PP Borky – prameniště, přechodové rašeliniště, zamokřené
louky a bažinné vrbiny

E

K BĚLÉ

N

výsadba autochtonních dřevin podél cesty

F

K TUROVCE

N

výsadba autochtonních dřevin podél cesty

G

K VESELÉ

N

výsadba autochtonních dřevin podél cesty

Návrhy v krajině
- L19 - parc.č.98/2: navrženo jako plocha ZS – zeleně sídelní
- ÚSES:
NRBK120 – plocha nadregionálního biokoridoru (funkčního) navržena jako VPO. Podmínky
pro plochu NRBK viz kap.f.
LBK6 – nefunkční část lokálního biokoridoru na zemědělsky obhospodařované půdě.
Konkrétní řešení bude navrženo v následných dokumentacích (Projekt prvku ÚSES).
Navrženo jako VPO.
IP E, F, G – nefunkční interakční prvek – výsadba alejí dřevin podél stávajících cest (dle
katastrální mapy). Konkrétní řešení bude navrženo v následných dokumentacích (Projekt
prvku ÚSES).
- L15 – ZP - lokalita pro revitalizaci území v ploše interakčního prvku ÚSES kombinující přírodní
zeleň s vodními plochami
Migračně významné území
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Dálkový migrační koridor v severní části území není návrhem dotčen.
Migračně významné území pokrývá celé řešené území s výjimkou zastavěného území. V územním
plánu je navržena koncepce krajiny, která zajišťuje migrační propustnost území v plném rozsahu.
Protierozní opatření
 Jako protierozní opatření slouží návrh interakčních prvků ÚSES ve formě alejí dřevin podél
cest mezi plochami zemědělské půdy.
 Realizovat další protierozní opatření zejména formou zatravněných pásů a mezí
s doprovodnou zelení je umožněno v přípustném využití ploch zemědělských.
 Další protierozní opatření: nelikvidovat meze, remízy a přírodní porosty všude v řešeném
území, neodstraňovat barierové travnaté pásy kolem vodních ploch, toků a komunikací.
 Regulativy pro plochy nezastavěného území umožňují realizaci dalších protierozních opatření.
Ochrana před povodněmi
V řešeném území není vymezeno záplavové území.
Rekreační využití krajiny
Jakékoliv rekreační využití krajiny nesmí snižovat ekologickou stabilitu území ani ohrozit přírodní
hodnoty.
Umístění zařízení pro rekreaci ve volné krajině formou stanů nebo kempinkových přívěsů je možné
pouze za podmínky, že tato plocha bude řešena změnou stávajícího využití plochy (tj. vymezena jako
plocha pro funkci rekreace na plochách přírodních změnou ÚP).
Pro rekreační využití typu cyklistika, pěší turistika je důležité zachování prostupnosti krajiny formou sítí
stávajících polních a lesních cest a jejich oprava a údržba.
Prostupnost krajiny
Nelze snižovat prostupnost krajiny rušením stávající sítě cest nebo omezování prostupnosti stávající
sítě formou velkoplošných oplocených pastvin pro dobytek apod.
Nejdůležitější propojení v krajině jsou vymezena formou dopravní funkce DX, nejsou součástí ploch
zemědělských.
Mohou vznikat i nová komunikační propojení v krajině formou cest, účelových komunikací, cyklotras a
cyklostezek. Tato komunikační propojení budou doplněna doprovodnou zelení.
Plochy pro dobývání nerostů
Nejsou v řešeném území zastoupeny ani se nenavrhují.
f.

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
s určením převažujícího účelu (hlavní využití), pokud je možné jej
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení,
ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely, uvedené v § 18, odst. 5 stavebního zákona),
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace
zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

Plochy s rozdílným způsobem využití v řešeném území
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV
OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
OS
OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SV
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DS
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ
15

DX
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – MÍSTNÍ
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ
TO
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – PLOCHY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VS
PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
ZS ZELEŇ SÍDELNÍ
ZO ZELEŇ OCHRANNÁ
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
VV
PLOCHY ZEMEDĚLSKÉ
NZ
PLOCHY LESNÍ
NL
PLOCHY PŘÍRODNÍ
ZP
Definice použitých pojmů

lehký přístřešek
Dočasná stavba přízemní, podlaha na úrovni terénu, stavba provedená takovým způsobem, aby po
likvidaci mohl být pozemek a jeho okolí užit k původnímu účelu (např. zemědělská půda, zeleň
přírodního charakteru). Jedná se např. o včelíny, seníky, přístřešky pro chovaná zvířata a zvěř.

přístřešky pro odpočinek
Lehký otevřený přístřešek pro odpočinek v přímé vazbě na turistické nebo cyklistické trasy nebo
stezky.

stavby pro myslivost a hospodaření v lese
Pouze nezbytně nutné stavby, zařízení a opatření pro hospodaření v lese, pro myslivost a ochranu
přírody, vždy bez pobytových místností, neumožňující bydlení a rekreaci. Podmínkou je respektování
krajinného rázu a ochrany přírody. Jedná se např. o posedy, krmelce, oplocení lesních školek, kolny
na krmivo a nářadí.
 drobná výroba:
Výroba umístěná v plochách bydlení, buď přímo jako součást obytné části domu nebo samostatný
objekt (např. využití stávajících hospodářských částí statku apod.), výroba nehlučná, bez vysokých
nároků na dopravu, bez přesahu negativních vlivů na na okolní pozemky, zejm. pro bydlení
 chov koní, ovcí, koz, krav, prasat v malém měřítku
Chov v podmínkách domácího chléva, ne velkochov v halovém objektu. Vždy bez vlivu na okolní
plochy bydlení, zejména z hlediska zápachu.
 vesnický charakter zástavby
Zásadní typické znaky:

Plošné uspořádání: Preference rozvolněné zástavby s dostatečně velkými zahradami,
uzavřené nebo polootevřené dvory, většinou všechny funkční části stavby stavebně spojené
do jednoho celku ; umístění staveb na pozemcích:
NIKDY uprostřed pozemku jako
městské vilky. Stavby mohou být orientovány ke komunikaci podélně i kolmo (štítem).
Půdorys staveb vždy obdélníkový (nejlépe v poměru stran 3 : 1, minimálně však 2 : 1).

Prostorové uspořádání: Výšková hladina: Stavby jednopodlažní, nadezdívku minimalizovat,
úroveň podlahy přízemí držet co nejníž. Tvar střech sedlový, zcela ojediněle s malou
polovalbou, sklon 38˚ až 45˚.
 oplocení formou pastvin – oplocení prostupné pro drobné živočichy
OV OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
hlavní využití: veřejné občanské vybavení
přípustné využití: školství, zdravotnictví, veřejná správa, sociální služby, kultura, potřebná dopravní a
technická infrastruktura, plochy parkování, veřejná zeleň, bydlení; výroba solární energie střešními
panely
nepřípustné využití: plochy výroby, jakékoliv další využití s vysokými nároky na dopravní obsluhu
s dopadem na okolní zejména bytovou zástavbu
podmínky prostorového uspořádání: při umisťování ve stávající zástavbě počet podlaží nepřevýší
okolní stavby – max. výška shodná s okolní zástavbou
Poznámka: pouze stávající plochy, nové OV je případně umožněno v plochách SV
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OS OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
hlavní využití: tělovýchova a sport
přípustné využití: hřiště, stavby pro zázemí (např. šatny, tribuny apod.), související dopravní a
technická infrastruktura, parkování a sídelní a ochranná zeleň, výroba solární energie střešními panely
nepřípustné využití: rodinné domy, plochy výroby
podmínky prostorového uspořádání: výšková regulace – stavby nepřevyšující stávající hladinu
zástavby
PV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
hlavní využití: zachování nebo vytvoření veřejného prostoru přístupného veřejnosti umožňujícího
setkávání obyvatel obce, průchodnost některých částí sídla apod.
přípustné využití: umisťování potřebné technické infrastruktury; náměstí, návsi a další veřejné
prostory, veřejná sídelní zeleň, komunikace, drobná dětská hřiště apod. vždy veřejně přístupná;
přístavby ke stavbám občanského vybavení
nepřípustné využití: jiné než uvedené jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné.
SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ
hlavní využití: bydlení
přípustné využití: rodinné a bytové domy, stavby ke stavbě hlavní: garáže, domácí dílny apod.;
zázemí chovatelské a pěstitelské – zahrady, drobné zemědělské pozemky, chov drobného domácího
zvířectva; související technická a dopravní infrastruktura k obsluze území včetně nezbytných
parkovacích ploch, veřejné prostranství včetně zeleně;
technická infrastruktura, zeleň, plochy pro tříděný komunální odpad, veřejná prostranství včetně
zeleně apod., dětská hřiště, parkovací plochy pro veřejnost; stavby a opatření pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo
jinými pohromami; výroba solární energie střešními panely
podmíněně přípustné využití: Za podmínky vyloučení negativního vlivu na okolní pozemky bydlení
(hluk, prašnost, zápach apod.) a nadměrné dopravní zátěže okolí veřejná infrastruktura a komerční
občanské vybavení – obchod a služby typu stravování, ubytování, penzion, obchod potravinami,
sociální služby, drobné služby. Za podmínky vyloučení negativního vlivu na okolní pozemky bydlení
(hluk, prašnost, zápach apod.), nadměrné dopravní zátěže a zajištění parkování na vlastním pozemku:
drobná výroba, malá zařízení řemeslná a hospodářská např., keramická dílna, zámečnictví, pokrývač,
zednictví, služby pro cyklisty – např. opravy kol, dále zahradnictví, chov drobného zvířectva, chov
koní, ovcí, koz v malém měřítku apod., výroba solární energie střešními panely;
za podmínky dodržení ochrany okolní zástavby z hlediska hluku ve vnějším i vnitřním chráněném
prostoru a bez přesahu jiného negativního vlivu (prach, zápach apod.) na okolní plochy bydlení:
řemeslná drobná výroba (např., výrobna potravin, truhlářství, tesařství, jiná stavební výroba,
zámečnictví apod.); autodílna; drobné pěstitelství a chovatelství; drobné plochy pro sport při dodržení
hygienických limitů hluku;
podmínky plošného a prostorového uspořádání: izolovaná zástavba, výšková hladina max. 1
nadzemní podlaží a podkroví - vztahuje se na urbanisticky cenné plochy H1, v ostatních plochách SV
max. výšková hladina 2. N. P. a podkroví.
nepřípustné využití: výroba a občanské vybavení s negativním vlivem na okolní pozemky bydlení např. hlučná výroba, služby s nároky na parkování a dopravu
DS DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ
hlavní využití: silniční doprava
přípustné využití: komunikace, náspy, mosty, zářezy, opěrné zdi, dopravní vybavení, protihluková
opatření, autobusová zastávka, ochranná zeleň, chodníky pro pěší, umisťování potřebné technické
infrastruktury
nepřípustné využití: jiné než uvedené jako hlavní a přípustné
DX DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – MÍSTNÍ
hlavní využití: účelová doprava, manipulační plocha, dále pěší, cyklistická doprava apod.
přípustné využití: místní komunikace, polní a lesní cesty, uložení sítí technické infrastruktury,
doprovodná zeleň; stavby ke snižování ohrožení území živelními a jinými pohromami
nepřípustné využití: jiné než uvedené jako hlavní a přípustné
TI

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ
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hlavní využití: technická infrastruktura
přípustné využití: čistírny odpadních vod, trafostanice, telekomunikační zařízení, vodojem, úpravna
vody, apod., potřebná související dopravní infrastruktura a ochranná zeleň.
nepřípustné využití: jiné než uvedené jako hlavní a přípustné
podmínky prostorového uspořádání: ČOV jako přízemní nebo podzemní objekt, zařízení mobilních
operátorů koncentrovat přednostně do jednoho objektu
TO
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – PLOCHY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
hlavní využití: komunitní kompostování
přípustné využití: komunitní kompostování
nepřípustné využití: jiné než uvedené jako hlavní a přípustné
podmínky prostorového uspořádání: VS PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
hlavní využití: výroba a skladování
přípustné využití: zemědělská výroba, lehký průmysl, skladování, související dopravní a technická
infrastruktura, administrativa, ochranná zeleň
podmíněně přípustné využití: bydlení (např. služební byt) - ojediněle za podmínky, že bude
zajištěna ochrana před negativními vlivy v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb. Výroba
el. energie např. formou solárních paneĺů - pouze jako doplňková funkce výroby, ne hlavní využití.
nepřípustné využití: plochy pro podnikání a výrobu, které vyžadují ukládání nebezpečných látek;
bydlení v rodinných domech; výroba s negativním vlivem většího rozsahu než je stanovená max.
hranice negativního vlivu
podmínky prostorového uspořádání: výšková regulace – dvě nadzemní podlaží, případně halový
objekt tomu odpovídající výšky
ZS ZELEŇ SÍDELNÍ
hlavní využití: zeleň
přípustné využití: zahrady, parky, plochy přírodní zeleně v sídle, ostatní veřejná zeleň; drobné vodní
plochy a toky; pěší komunikace; liniová technická infrastruktura;
ochranná zeleň v sídlech
podmíněně přípustné využití: ostatní nezbytná technická infrastruktura bodová např. trafostanice za
podmínky nenarušení estetické a přírodní hodnoty prostoru;
nepřípustné využití: jakékoliv využití omezující a ohrožující hygienické podmínky v okolních plochách
smíšených obytných venkovských SV
podmínky prostorového uspořádání: umístění vysoké a střední zeleně musí respektovat
rozhledové poměry komunikací
ZO ZELEŇ - OCHRANNÁ
hlavní využití: zeleň
přípustné využití: ochranná zeleň v sídlech i v nezastavěném území; stavby protihlukových opatření,
pěší komunikace, liniová technická infrastruktura a dopravní infrastruktura (např. vjezd do areálu)
podmíněně přípustné využití: ostatní technická infrastruktura za podmínky, že nenaruší a neomezí
hlavní ochrannou funkci
nepřípustné využití: jakékoliv využití omezující a ohrožující funkci hlavní
podmínky prostorového uspořádání: umístění vysoké a střední zeleně musí respektovat
rozhledové poměry komunikací
VV PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
hlavní využití: pozemky vodních ploch, hrází, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro
převažující vodohospodářské využití
přípustné využití: využití nezhoršující životní prostředí a životní podmínky, neomezující hlavní funkci;
požární nádrž (na návsi)
nepřípustné využití: jakékoliv využití, zhoršující výše uvedené podmínky nad stanovenou hranici,
stavby pro těžbu nerostů
NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
hlavní využití: zemědělské hospodaření
přípustné využití: stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území,
zařízení a opatření pro zemědělství (např. silážní žlaby, polní hnojiště, komunitní kompostování, lehké
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přístřešky pro dobytek apod.), změny kultur v rámci zemědělských pozemků, změny na lesní půdu
(PUPFL) nebo vodní plochy, realizace ÚSES, umístění sítí technické infrastruktury v nezbytném
rozsahu, místní a účelové komunikace, cesty pro obsluhu území, cyklostezky, rozšiřování stávajících
komunikací, zřizování účelových staveb včelínů a přístřešků pro chovaná zvířata a zvěř vždy formou
lehkých přístřešků, plochy a stavby protipovodňových a protierozních opatření včetně suchých poldrů,
revitalizační opatření pro zvýšení ekologické stability a retenční schopnosti krajiny, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, oplocení v nezastavěném území pouze formou
oplocení pastvin, propustné pro drobnou zvěř.
nepřípustné využití: jakákoliv zařízení a zejména stavby mimo hlavního a přípustného využití,
zejména stavby pro bydlení a rekreaci, stavby pro zemědělství výše neuvedené (např. pro ustájení
dobytka), zemědělské stavby spojené s jakoukoliv formou bydlení nebo pobytu či výroby, stavby pro
účely rekreace a cestovního ruchu s výjimkou cyklistických stezek apod.
podmínky prostorového uspořádání: nadzemní stavby uvedené jako přípustné vždy přízemní
formou lehkého přístřešku
NL PLOCHY LESNÍ
hlavní využití: lesní hospodaření
přípustné využití: činnosti související s touto funkcí (např. účelové manipulační plochy, oplocení
lesních školek), stavby pro myslivost a hospodaření v lese; činnosti a zařízení související se
zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opatření pro udržení vody v krajině,
zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření k vyšší retenční
schopnosti krajiny. Rozšiřování stávajících komunikací, dále účelové komunikace, komunikace pro
pěší, cyklisty, apod.; dále výstavba malých vodních nádrží v případě, že jejich využití bude extenzivní.
podmíněně přípustné využití: pouze nezbytně nutné stavby pro myslivost a hospodaření v lese, pro
ochranu přírody; dále pouze nezbytně nutné stavby dopravní a technické infrastruktury
nepřípustné využití: všechny funkce, činnosti a zařízení kromě výše uvedených (např. výstavba
objektů bydlení, sportu a rekreace, individuální rekreace a objektů, které by mohly sloužit k bydlení a
rekreaci atd.
podmínky prostorového uspořádání: stavby uvedené jako podmíněně přípustné max. přízemní
ZP PLOCHY PŘÍRODNÍ
hlavní využití: přírodní zeleň
přípustné využití: plochy zeleně s převažující přírodní funkcí, roztroušená a doprovodná zeleň apod.,
plnící funkci ekologicky stabilizačních prvků v krajině; vodní toky a plochy;
dále přípustné např. liniová vedení technické infrastruktury;
zřizování účelových staveb včelínů a seníků a přístřešků pro chovaná zvířata a zvěř vše formou
lehkých přístřešků, revitalizační opatření pro zvýšení ekologické stability a retenční schopnosti krajiny;
stavby a opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, stavby ke snižování
ohrožení území živelními nebo jinými pohromami; oplocení v nezastavěném území pouze formou
oplocení pastvin.
nepřípustné využití: stavby pro bydlení a rekreaci, jakékoliv zásahy snižující retenční schopnost
krajiny (např. meliorace a převedení na ornou půdu, apod.)
podmínky prostorového uspořádání: stavby uvedené jako podmíněně přípustné max. přízemní
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Územní systém ekologické stability je vymezen v území jako síť ekologicky stabilních ploch (biocentra)
a koridorů mezi nimi (biokoridory) zajišťujících ekologicky stabilní kostru území.
Jedná se o překryvnou funkci. Ve všech plochách ÚSES je jejich využití podmíněno zachováním
základního účelu, kterým je ekologicko-stabilizační funkce plochy.
NRBK, LBC – NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR, LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
Hlavní využití: zajištění ekologicko-stabilizační funkce
Přípustné využití: Jen současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené ÚP, jestliže
zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám. Nesmí
dojít ke znemožnění nebo zhoršení přírodní funkce vymezených ploch ÚSES.
Podmíněně přípustné využití: Přípustné jsou, a to jen ve výjimečných případech, nezbytně nutné
liniové stavby technické a dopravní infrastruktury (např. el. vedení, cesta), vodohospodářská zařízení,
při co nejmenším zásahu do biokoridoru a biocentra a narušení jeho funkčnosti.
Nepřípustné využití: změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES, např. změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické
19

stability na druh s nižším stupněm ekologické stability (např. z louky na ornou půdu), stavby jiné než
přípustné a podmíněně přípustné, dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES,
jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily funkčnost biokoridoru a
biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich, rušivé činnosti jako je
umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin apod., mimo činnosti přípustné a
podmíněné.
LBK – LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
Hlavní využití: zajištění ekologicko-stabilizační funkce
Přípustné využití: jen současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené ÚP, jestliže
zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při
běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extensivní
sady, lesy apod.), jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, přitom nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití a přírodní funkce současných biokoridorů.
Podmíněně přípustné využití: jen funkční využití pouze pro nezbytně nutné liniové stavby křížící
biokoridor, vodohospodářské zařízení, ČOV, trafostanice atd., při co nejmenším zásahu a narušení
funkčnosti biokoridoru.
Nepřípustné využití: změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na
druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), stavby jiné než přípustné a
podmíněně přípustné, dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv změny
funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily založení chybějících částí biokoridorů, rušivé
činnosti, jako je umisťování staveb (odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin apod.), mimo
činností podmíněných.
IP INTERAKČNÍ PRVKY
hlavní využití: zajištění doplňující ekologicko-stabilizační funkce ÚSES
přípustné využití: současné nebo budoucí využití, zajišťující hlavní funkci – ekologicko-stabilizační,
např. louky, vodní plochy a toky, aleje, lesní zeleň, zeleň přírodního charakteru, sídelní zeleň
podmíněně přípustné využití: pěší komunikace, liniová technická infrastruktura, ostatní nezbytná
technická infrastruktura bodová např. trafostanice za podmínky nenarušení funkce hlavní
nepřípustné využití: jakékoliv narušující hlavní funkci
PLOCHY KORIDORŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace záměrů výstavby technické infrastruktury.
Tato území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících
řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů) a popřípadě také
následný přístup k nim. Působnost koridoru pro vedení sítí technické infrastruktury končí realizací
stavby, pokud nebude změnou územního plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající způsob
využití. Zde se jedná o koridor pro návrh hlavního kanalizačního řadu TI – K.
PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV
V řešeném území nejsou navrženy.
VÝSTUPNÍ LIMITY
Výstupní limity – definice:
Soubor omezení a podmínek v území použitých pro účely tohoto územního plánu, které vyplývají
zejména z potřeb ochrany veřejného zdraví, případně dalších zájmů ochrany zpravidla jinde ve
výrokové části neuvedených (zde např. ochrana funkčnosti melioračního systému, speciální
požadavek umisťování staveb od okraje lesa apod.).
 Hranice negativního vlivu
Navržená maximální hranice negativního vlivu TI čistírny odpadních vod – hranice, kterou nesmí
negativní vlivy překročit směrem k zastavěnému území a k zastavitelným plochám. Uvnitř této hranice
není možno umisťovat stavby s výjimkou staveb technického a dopravního vybavení a
protipovodňových opatření. Hranice je vyznačena v grafické části dokumentace.
Navržené maximální hranice negativního vlivu z ploch smíšených výrobních VS – hranice, které nesmí
negativní vlivy areálu překročit směrem k zastavěnému území a k zastavitelným plochám. Hranice
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jsou vymezeny vzhledem k zastavěnému území (případně zastavitelným plochám), směrem do volné
krajiny nejsou omezeny. Hranice jsou vyznačeny v grafické části dokumentace.
Hranice negativních vlivů z provozu (např. hluk, prašnost, apod.) u ploch technické infrastruktury, u
ploch občanského vybavení bude na hranici této plochy rozdílného využití, u smíšených obytných –
venkovských v případě jiného využití než bydlení na hranici vlastního pozemku. Negativní vlivy nesmí
přesáhnout tuto hranici směrem na okolní pozemky. Platí pro plochy stávající i navrhované. V grafické
části neznačeno (kryje se s hranicí dotčeného pozemku)


Ochrana proti hluku: bydlení v L 7, 10 je možné za podmínky prokázání dodržení ochrany
z hlediska hluku (z přilehlé komunikace II.tř.).



Trafostanice nebudou umisťovány do chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných
venkovních prostorů.



Ochrana investic do půdy: Bude zajištěna funkčnost melioračního systému, dotčeného
navrženými zastavitelnými plochami. V případě dotčení a možnosti narušení meliorovaných
ploch je nutno před zahájením záměru provést úpravu drenážního sytému tak, aby
nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění zamokřením navazujících ploch.

g.

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY – VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
KÓD
ÚČEL
K.Ú.
VVD1
DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ČOV BĚLÁ U HORNÍ
CEREKVE
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
KÓD
ÚČEL
K.Ú.
VVT1
ČISTÍRNA ODPADNÍCH
BĚLÁ U HORNÍ
VOD
CEREKVE
VVT2
HLAVNÍ KANALIZAČNÍ
BĚLÁ U HORNÍ
SBĚRAČ
CEREKVE
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
KÓD
ÚČEL
VPO1
NRBK 120
VPO2

h.

LBK6 nefunkční část

K.Ú.
BĚLÁ U HORNÍ
CEREKVE
BĚLÁ U HORNÍ
CEREKVE

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením, v čí prospěch je
předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu
katastrálního území a popřípadě dalších údajů podle § 5 odst. 1
katastrálního zákona.

Nejsou vymezeny.

i.

Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
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Kompenzační opatření nejsou.

j.

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Územní rezervy nebyly vymezeny.

k.

Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci, regulačním plánem nebo územní studií

Plochy nebyly vymezeny.

l.

Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Etapizace se nestanovuje.

m.

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části

Počet listů územního plánu: 22
Počet výkresů: Grafická část územního plánu je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
(příloha č. 1) skládající se z níže uvedených výkresů:
1) výkres základního členění území v měř. 1 : 5 000
2) hlavní výkres v měř. 1 : 5 000
3) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

1.

Postup při pořízení územního plánu

Postup pořizení Územního plánu Bělá je zpracované v kapitole A) Postup pořízení územního plánu,
textové části odůvodnění územního plánu - „Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem“,
tohoto dokumentu

2.

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztahů v území

Soulad s požadavky politiky územního rozvoje (PÚR) v platném znění
 Jsou vytvořeny předpoklady pro polyfunkční využívání areálů a ploch průmyslového a
zemědělského původu navržením funkce VS – plochy smíšené výrobní, což umožňuje variabilitu
využití. Hospodárně je využito zastavěné území, převážně s funkcí SV – plochy smíšené obytné
venkovské (podpora přestaveb, návrh zastavitelné plochy v proluce zastavěného území a
umožnění podnikatelských aktivit) a zajištění ochrany nezastavěného území (zejména zemědělské
a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace fragmentace krajiny.
 Jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) při zachování a rozvoji hodnot území.
 Úroveň technické infrastruktury je koncipována s ohledem na vysokou kvalitu života, stávající
centrální zásobování vodou je doplněno návrhem plochy pro centrální čištění odpadních vod
včetně koridorů pro hlavní kanalizační řad.
 Řešené území tvořené k. ú. Bělá u Horní Cerekve nenáleží podle tohoto dokumentu do žádné
republikové rozvojové oblasti nebo osy.
 Obec se nenachází v republikové specifické oblasti podle tohoto dokumentu.
 Do řešeného území nezasahují koridory a plochy dopravní infrastruktury vymezené PÚR ČR.
 Do řešeného území zasahuje dálkový migrační koridor a migračně významné území. Územní plán
vytváří předpoklad pro bezproblémovou funkci obou prvků.
 S ostatními požadavky Politiky územního rozvoje v platném znění není návrh územního plánu
v rozporu.
Soulad s požadavky Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (včetně 1, 2 a 3aktualizace ZÚR a
prioritami územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území
Při zpracování ÚP Bělá jsou respektovány Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (dále ZÚR).
Byly zohledněny aktualizace č. 2 a 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, které nabyly účinnosti
dne 7.10. 2016.
Níže uvedené priority územního plánování Kraje Vysočina zůstávají v platnosti i po nabytí účinnosti
výše uvedených aktualizací. Do ÚP Bělá jsou zapracovány priority územního plánování Kraje
Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území, zejména:
Návrh vytváří předpoklady rozvoje bytové výstavby a tím stabilizace obyvatel vymezením
zastavitelných ploch SV – smíšených obytných venkovských s možností ekonomického rozvoje
formou drobného podnikání.
Další ekonomické aktivity jsou umožněny formou víceúčelového využití zemědělského areálu a
návrhem dalších rozvojových ploch v návaznosti na areál. Příznivé životní prostředí zajišťuje
v návrhu ochrana přírodních a kulturních hodnot území a zvýšení úrovně technické infrastruktury
návrhem ČOV.
 Řešené území obce Bělá není zařazeno podle výše uvedených ZÚR včetně aktualizací do žádné
krajské rozvojové oblasti nebo osy;
 Řešené území obce Bělá není zařazeno podle výše uvedených ZÚR včetně aktualizací do žádné
specifické oblasti krajského významu;
 Dle ZÚR vymezení ploch a koridorů nadmístního významu:
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Dopravní infrastruktura: Nejsou vymezeny. Územím prochází silnice II / 639, která je součástí
vybraných úseků silnic II. a III. třídy dle ZÚR. V řešeném území není však navržen koridor pro
homogenizaci stávajících tahů.
- Technická infrastruktura: přes severovýchodní část k.ú. páteřní radioreléová trasa ve směru
severozápad – jihovýchod Stražiště – Javořice. Návrhem není dotčena.
- Energetika: nejsou vymezeny
- Plynárenství: nejsou vymezeny
- Ropovod: nejsou vymezeny
- Horkovod: nejsou vymezeny
- Vodovod: nejsou vymezeny
- Plochy a koridory pro biocentra a biokoridory nadregionálního a regionálního územního
systému ekologické stability:
- NRBK (nadregionální biokoridor) NKOD 120 Čunkovský hřbet – Pařezitý/Roštejn – dle
ZÚR včetně aktualizací - byl v územním plánu Bělá zpřesněn.
Byla vymezena síť lokálních biokoridorů a vložených biocenter v souladu s metodikou ÚSES
tak, aby byly dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost. Z aktualizace
vyplývá úkol koordinace se sousedními správními územími. Návrh lokálního systému ÚSES
byl v průběhu zpracování koordinován s územními plány sousedních obcí.
- Plochy speciálních zájmů: nejsou vymezeny
Do ÚP Bělá je zapracována koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot
Přírodní hodnoty území kraje
- do území obce Bělá zasahuje z k.ú. Léskovec část maloplošného zvláště chráněného území
Borky; na hranici řešeného území (cele v k.ú. Hříběcí) lokalita Pstruhovec
Tyto a další přírodní hodnoty jsou chráněny stanovením podmínek pro plochy přírodně
hodnotné – viz Koncepce uspořádání krajiny.
Kulturní hodnoty území kraje
- v území obce Bělá se nachází urbanisticky hodnotný celek a architektonicky hodnotné
objekty, ochrana je zajištěna – viz ochrana hodnot.
Krajinné hodnoty území kraje
- v území obce Bělá jsou respektovány cenné části kulturní krajiny integrující přírodní i kulturní
složku – viz ochrana hodnot.
Civilizační hodnoty území kraje
- v území obce Bělá je respektována stávající veřejná infrastruktura. Z hlediska Zásad
územního rozvoje se jedná zejména o komunikaci II /639, která je v územním plánu
respektována.
Jsou respektována vymezení cílových charakteristik krajiny podle ZÚR. V řešeném území Bělá
jsou zastoupeny typy krajiny:
- většina území – lesozemědělská ostatní
- jihozápad území – lesozemědělská - harmonická
- jihovýchod území – zemědělská intenzivní
V územním plánu jsou stanoveny zásady pro uchování krajinných typů – viz Koncepce uspořádání
krajiny.
Respektovat opatření k ochraně krajinného rázu v oblasti, do které spadá řešené území. Celé
řešené území spadá do oblastí krajinného rázu:
- převážná část řešeného k.ú. CZ 0610 – OB004 – Křemešnicko;
- malý cíp v západní části řešeného k.ú. CZ 0610 – OB014 – Jindřichohradecko;
Jsou stanoveny pokyny pro ochranu krajinného rázu obou oblastí podle ZÚR – viz Koncepce
uspořádání krajiny. Dále viz odůvodnění, kap. 10, podkapitola e., část Oblasti krajinného rázu.
Z aktualizace č.1, 2 a 3. ZÚR Kraje Vysočina je v řešeném území obce Bělá navrženo veřejně
prospěšné opatření (VPO): – jedná se o VPO U015 – NRBK (nadregionální biokoridor) NKOD 120
Čunkovský hřbet – Pařezitý/Roštejn.
-










Soulad s prioritami územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje
území
 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 plánu obcí, regulačních
plánu a při rozhodování o změnách ve využití území
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Územní plán je navržen podle požadavků na ochranu životního prostředí formou doplnění technické
infrastruktury o čistírnu odpadních vod, dále návrhem ochrany přírodních hodnot v území, návrhem
ÚSES, návrhem podmínek pro stavby v urbanizovaném prostoru, které zajistí ochranu před
negativními vlivy činností. Hospodářství řešeného území je stabilizované, rozvoj je umožněn
podmínkami pro plochy s rozdílným způsobem využití, umožňujícími drobné podnikání a služby v obci.
Sociální soudržnost je podporována dobrými podmínkami pro bydlení a možností realizovat pracovní
příležitosti v místě.
 vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na
městech Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou, zejména:
- posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP;
- podporovat funkční vztahy mezi městy a venkovským osídlením
Obec není ani centrem osídlení, ani ORP.
Důležitá pro obec je vazba na město Počátky a Horní Cerekev. Dopravní propojení je funkční,
nenavrhují se změny.
 vytvářet podmínky pro koordinované umísťování a realizaci potřebných staveb a opatření pro
zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje
Zadáním nebylo požadováno nové řešení dopravních napojení, stávající stav je vyhovující.
 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:
- zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
- minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahu do pozemků
určených k plnění funkcí lesa;
- ochranu pozitivních znaků utvářejících území a lokality s vysokou hodnotou
krajinného rázu a území, v nichž se pozitivní působení znaku krajinného rázu vizuálně
a funkčně uplatňuje;
- ochranu kvality životního prostředí, včetně ochrany kvality podzemních a
povrchových vod;
- snižování potenciálních rizik a přírodních katastrof v území a zvyšování přirozené
retence srážkových vod;
- zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné venkovské
urbanistické struktury a omezit fragmentaci krajiny
Rozmanitost krajiny není řešením negativně ovlivněna, protože zastavitelné plochy jsou navrženy tak,
aby navazovaly na zastavěné území. Nedochází tedy k fragmentaci krajiny. Rozmanitost krajiny je
podpořena navrženou koncepcí krajiny, podmínkami pro nezastavěné území a vymezením ploch
přírodní zeleně a ploch ÚSES, včetně interakčních prvků. Jsou stanoveny podmínky pro ochranu
krajinného rázu, jak přírodní, tak urbanistické hodnoty jsou respektovány a chráněny. Jsou stanoveny
takové podmínky pro zastavitelné plochy, které nenaruší venkovský charakter sídla. Prvky ÚSES
přispívají k přirozené retenci srážkových vod a snižují riziko větrné eroze.
Zastavitelné plochy navazují na zastavěné území. Navržen je jen nezbytný zábor ZPF.
Dále viz kap.10 Odůvodnění.
 vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje
zvláště ve vymezené rozvojové oblasti a vymezených rozvojových osách
Přitom se soustředit zejména na:
- posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá
urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní
řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou
veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;
- vyvážené a efektivní využívání zastaveného území a zachování funkční a
urbanistické celistvosti sídel a v souvislosti s tím zajišťovat plnohodnotné využití ploch
a objektu v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných
objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině;
- intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace včetně rozšiřování
sítě pěších a cyklistických tras;
- uplatnění mimoprodukční funkce zemědělské krajiny, tedy zajistit účelné členění
pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvku
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny, pozitivně působících na vzhled krajiny a
eliminujících erozní poškození;
- uplatnění mimoprodukční funkce lesu zejména v rekreačně atraktivních oblastech,
s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;
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- rozvíjení systému dopravní obsluhy a technické vybavenosti, likvidace odpadních
vod a soustav zásobování vodou a energiemi včetně využívání energie z
alternativních zdrojů a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci
hospodářských činností v ostatním území kraje.
Území obce Bělá není součástí žádných rozvojových oblastí a vymezených specifických oblastí ani
rozvojových os krajského významu, není součástí center osídlení uvedených v tomto dokumentu.
Pozornost byla věnována ochraně kvality života v obci návrhem přípustného, podmíněně přípustného
a nepřípustného využití ploch, doplněna veřejná technická infrastruktura. Prostupnost krajiny byla
řešena vymezením ploch DX, tedy cest polních a lesních a tím i jejich stabilizací. Je minimalizována
možnost staveb v nezastavěném území (volné krajině). Intenzivní rekreační funkce formou chat
v území není, není ani navržena.
Dále viz kap.10 Odůvodnění.
 vytvářet na území kraje a zejména ve venkovských územích a oblastech podmínky pro
zachování a další rozvoj hospodářského potenciálu zemědělství a lesnictví a pro ochranu a
hospodářské využití kvalitní orné a lesní půdy, při současném zachování a posilování
ekologických funkcí krajiny
Ochrana nezastavěného území, čili ochrana zemědělské a lesní půdy je prioritou návrhu územního
plánu. Je minimalizován zábor půdního fondu, zejména vyšších tříd ochrany, pro zastavitelné plochy
je využito přednostně proluk v zastavěném území. Ekologické funkce krajiny jsou posíleny návrhem
systému ÚSES a rovněž návrhem lokality L15, určené pro revitalizaci území včetně realizace menších
vodních ploch.
Z kapitoly 8. Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po aktualizaci 2 a 3 - Stanovení požadavků na
koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí,
zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury – vyplývá pro obec Bělá
požadavek na ÚSES, záměr U015. Tento záměr je v územním plánu zahrnut.
Širší vztahy
Doprava a inženýrské sítě.
Nenavrhují se žádné stavby zasahující do sousedních území.
Ochrana přírody.
Řešené území je součástí přírodního parku Javořická vrchovina. Ochrana hodnot je promítnuta do
řešení územního plánu.
Je řešena návaznost systému ÚSES, řešený v souladu s generelem ÚSES, ZÚR. Všechny úrovně
ÚSES (NR, L) jsou napojeny na sousední území.
Občanské vybavení.
Obec má občanské vybavení na úrovni odpovídající základním potřebám obce do 100 obyvatel. Vyšší
vybavenost je dostupná zejména v sousedních městech Počátky a Horní Cerekev, na kterých je obec
ve většině občanského vybavení závislá. Jedná se o základní zdravotnictví, správu (úřady, instituce),
školství, finanční služby (banky), komerční občanské vybavení. Vyšší vybavenost je dostupná v centru
osídlení Pelhřimově (okresní město).
Nejsou navrženy žádné změny využití, které by měly vliv na sousední obce.
Části řešení, které byly od společného jednání změněny, neovlivní negativně koordinaci využití území
s ohledem na širší územní vazby, soulad s Politikou územního rozvoje České republiky a soulad se
Zásadami územního rozvojeKraje Vysočina.

3.

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavěného území

Cíle územního plánování
1. Návrhem územního plánu dochází k vytvoření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj území i
k vyváženému vztahu pro udržitelný rozvoj území tj. vyváženého hospodářského rozvoje, sociální
soudržnosti a kvalitních životních podmínek.
2. Územní plán je koncipován se snahou o ochranu nezastavěného území, zachování volné krajiny a
přírodních hodnot území.
Zastavitelné plochy rozšiřují zastavěné území přiměřeně velikosti a významu sídla ve struktuře
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osídlení. Tento princip je uplatněn a je respektován v celém správním území obce.
3. Územní plán je v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území. Byly navrženy hodnoty území zahrnující prostory urbanisticky a architektonicky cenné
(prostory s geniem loci), soubory objektů určující urbanistickou kompozici, objekty charakterizující
místní prostředí a tradici, které jsou dokladem cenné přírody a příznivého životního prostředí řešeného
území. Návrhem územního plánu jsou tyto hodnoty respektovány a chráněny. Dále viz kap. 10
odůvodnění.
4. S ohledem na vysoký přírodní potenciál řešeného území nejsou ve volné krajině vymezovány
žádné zastavitelné plochy s výjimkou ploch technické a dopravní infrastruktury.
Úkoly územního plánování
1. Úkoly územního plánování: Dokumentace je v souladu s úkoly územního plánování. Byl zjištěn a
posouzen stav území, jeho kulturní a civilizační hodnoty.
2. Byla stanovena koncepce rozvoje území navržením urbanistické koncepce a koncepce krajiny.
3. Po prověření a posouzení potřeb změn v území byly navrženy zastavitelné plochy a doplněna
technická infrastruktura.
4. Návrh obsahuje podmínky pro provedení změn v území.
5. Návrh stanovuje v souladu se stavebním zákonem urbanistické, architektonické a estetické
požadavky na využívání a prostorové uspořádání staveb s ohledem na ochranu zjištěných hodnot.
Koncepce je navržena na základě současných poznatků v oboru.
6. Je stanovena etapizace pro rozvoj ploch smíšených obytných. První etapu tvoří převážně plochy
vymezené v zastavěném území. Druhá etapa jsou zastavitelné plochy mimo zastavěné
území,vyžadující zábor půdního fondu, včetně II.třídy ochrany ZPF.
7. Jsou stanoveny podmínky pro obnovu i rozvoj stávající sídelní struktury vyváženým návrhem
rozvojových ploch a podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
8. Návrh zohledňuje potřebu hospodárného nakládání s prostředky koncentrací rozvojových ploch a
tím i ekonomickým uspořádáním veřejného občanského vybavení.
9. V návrhu územního plánu jsou podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů
zapracovány.
10. Uplatňování poznatků z architektury, urbanismu a územního plánování - Viz bod 5.
Podrobně k jednotlivým bodům - viz Odůvodnění, bod 7.

4.

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů

Textová část návrhu a textová část odůvodnění je zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky 500, grafická
část územního plánu je zpracována v měř. 1:5000, výkres základního členění je zpracován v měřítku
1:5 000, výkres širších vztahů je zpracován v měř. 1:100 000, tedy v měřítku Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina.
Zdůvodnění návrhu vymezení funkčních ploch neuvedených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb.:
Vymezení funkčních ploch je vesměs v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., některé funkční plochy
jsou podrobněji rozčleněny kvůli odlišné regulaci. Nad rámec vyhlášky jsou samostatně vymezeny
plochy zeleně. Mají v řešení význam pro zúžení hlavních a přípustných způsobů využití pouze na
zeleň a omezené další využití. Smyslem je ochrana krajinného rázu i urbanistické hodnoty sídla a
posílení funkce sídelní zeleně.

5.

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledky řešení rozporů

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů
Návrh územního plánu Bělá je v souladu se zvláštními právními předpisy, např.:
Zákon 334/92 Sb, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů je
respektován, vyhodnoceny zábory půdního fondu dle metodického doporučení MMR a MŽP.
Zákon 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění je zohledněn v návrhu regulativů využití funkčních ploch a výstupních limitů.
Návrh územního plánu Bělá se nedotýká negativně zájmů chráněných dalšími zvláštními právními
předpisy: zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů; zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
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zákon č.86/ 2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; zákon č.20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění
pozdějších předpisů; zákon č. 133 /1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; zákon
č.13/1997, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a další.

6.

Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Schválené zadání je v návrhu územního plánu Bělá respektováno, požadavky zadání jsou v ÚP
řešeny a návrh je vypracován v souladu se zadáním. Obsah dokumentace je přizpůsoben zákonu
183/2006 Sb. a jeho prováděcím právním předpisům v platném znění.
A1. požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v
požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné
infrastruktury
A1a)
základní koncepce rozvoje území obce
V návrhu je zapracován požadavek na rozvoj bytové výstavby formou RD, rozsah navržených ploch
odpovídá požadavku nárůstu o cca 25% obyvatel. Viz bod 11. odůvodnění. Plochy jsou navrženy
v návaznosti na zastavěné území obce. Jsou řešeny jako smíšené obytné venkovské s možností
bydlení i podnikání. Je navržena plocha pro chybějící technické vybavení – čistírnu odpadních vod.
Navržené víceúčelové využití ploch výroby umožní lépe využít stávající plochy výroby intenzifikací
nebo změnou typu výroby.
Hodnoty nejsou dotčeny navrhovaným řešením.
Základní koncepce rozvoje obce dle Zadání – rozbor
 Území plán Bělá bude řešit celé správní území obce, které je tvořeno k.ú. Bělá u Horní
Cerekve. Celková výměra správního území je 331ha, v obci bydlí v současné době 53
obyvatel.
Požadavek je splněn, územní plán řeší celé správní území obce, sestávající z jednoho katastrálního
území Bělá u Horní Cerekve.
 Osídlení řešeného území tvoří vlastní sídlo Bělá.
 Obec Bělá bude rozvíjena jako samostatné sídlo s převažující obytnou funkcí s možností
drobné nerušící výroby a služeb.
Požadavky splněny, Bělá je rozvíjena jako samostatné sídlo v souladu s výše uvedeným požadavkem,
tedy rozvoj obytné funkce s umožněním drobné výroby a služeb.
 Nové zastavitelné plochy pro bydlení budou navrženy v návaznosti na zastavěné území obce
Bělá
 V územním plánu Bělá bude prověřen návrh rozvojových ploch pro bydlení - bydlení
v rodinných domech.
Zastavitelné plochy bydlení jsou navrženy jako bydlení v rodinných domech a to vždy v návaznosti na
zastavěné území.
 V územním plánu Bělá budou navrženy plochy pro technickou vybavenost.
Je navržena plocha pro čištění odpadních vod včetně přístupové komunikace.
 V územním plánu budou navrženy plochy veřejné zeleně, bude navržena ochranná zeleň,
zejména u zemědělských staveb na jihovýchodě obce.
Požadavek na umístění ploch veřejné a ochranné zeleně byl zapracován do návrhu ploch s rozdílným
způsobem využití.
 V rámci zvolené urbanistické koncepce mohou být navrženy i jiné plochy s rozdílným
způsobem využití
 Rozvoj obce musí respektovat přírodní podmínky území, terénní reliéf, vodoteče a vodní
plochy
 Rozvojové plochy musí respektovat trasy a koridory technické infrastruktury a jejich ochranná
a bezpečnostní pásma.
Přírodní podmínky jsou součástí koncepce rozvoje obce a návrh územního plánu s nimi není
v rozporu. Technická infrastruktura včetně ochranných pásem je respektována.
 Plánovaný rozvoj funkčních ploch bude respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území a zároveň bude chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik
krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability.
Vlivy na faunu, flóru a krajinu budou minimální až vysoce pozitivní.
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Ochrana hodnot území je jednou z priorit návrhu územního plánu. Návrh řeší jak ochranu hodnot
v zastavěném území a zastavitelných plochách, tak ochranu krajinného rázu v souladu s požadavky
ZÚR kraje Vysočina. Je navržena ochrana a zvýšení ekologické stability vymezením systému ÚSES.
 Ve volné krajině nebudou navržena žádná zastavitelná území (zejména pro bydlení)
s výjimkou případných liniových staveb technického vybavení a dopravy, staveb na tocích,
(vodní nádrže, rybníky, propustky protipovodňová opatření a další vodní díla, která jsou
uvedena ve vodním zákoně) a to zejména dle možnosti a únosnosti území.
Všechny uvedené požadované stavby a opatření jsou umožněny v podmínkách ploch s rozdílným
způsobem využití. V nezastavěném území nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy v rozporu s §
18, odst. 5 stavebního zákona.
A1b)
Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a
A1c)
Požadavky vyplývající ze zásad územního rozvoje
Řešeno v souladu se zadáním, viz kap. 2
A1d)
Další požadavky z hlediska širších vztahů
Zde se týká zejména koordinace ÚSES. Návrh je v souladu s dostupnými podklady.
A1e)
Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů
Limity využití území jsou v návrhu respektovány. Střety a závady: ohrožení exhalacemi z procházející
silnice. Tato závada je řešitelná obchvatem obce. Takové řešení je ale vzhledem k dopravním
prioritám státu, velikosti obce a nízké frekventovanosti silnice nereálné. Řešení pomocí protihlukových
stěn rozdělujících obec na dvě části je urbanisticky nesmyslné.
A1f)
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
V územním plánu jsou hodnoty specifikovány, stanovena ochrana pro jednotlivé hodnoty včetně
urbanistických a přírodních hodnot.
A1g)
Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
Ochrana veřejného zdraví – podmínky stanoveny ve výstupních limitech a podmínkách pro plochy
RZV.
Civilní ochrana řešena v samostatné podkapitole kapitoly d.
Ochrana před rizikovými přírodními jevy je řešena návrhem systému ÚSES, zejména interakčními
prvky, které zabraňují vodní erozi.
Jsou respektovány další související zvláštní právní předpisy a jejich požadavky, pokud jsou v řešeném
území zastoupeny, např. ochrana a bezpečnost státu, nejsou nijak negativně dotčena OP
radioreléových spojů.
A2. požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných
ploch
Soulad s požadavky na urbanistickou koncepci je odůvodněn v kap. A.1.1. a zejména v kap. 10.
odůvodnění podrobně.
Požadavek na rozvoj zastavitelných ploch byl splněn, byly navrženy následující požadované plochy:
Zastavitelné plochy pro bydlení: V prolukách stávající zástavby a na pozemcích bezprostředně
navazujících na zastavěné území obce Bělá. Byly prověřeny rozvojové plochy pro bydlení vymezené
v urbanistické studii.
Zastavitelná plocha pro občanské vybavení – sport a rekreace: V zastavěném území obce, vedle
stávajícího víceúčelového hřiště.
Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování, plocha pro zemědělství: Ve východní části obce
v návaznosti na stávající zemědělský areál byla navržena rozvojová plocha pro rozšíření výrobního
areálu vymezená v urbanistické studii.
Zastavitelná plocha pro rozvoj technické infrastruktury: Byla navržena plocha pro výstavbu ČOV
(čistírny odpadních vod).
A3.
požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn
Oblast veřejné infrastruktury obsahuje zejména požadavek na chybějící technické vybavení – v návrhu
je řešen vymezením plochy pro čistírnu odpadních vod a hlavní kanalizační sběrač. Dále viz kap. 10
odůvodnění.
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A4. požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
Do návrhu územního plánu byly zapracovány limity využití území v oblasti ochrany přírody a krajiny.
Byl vymezen systém ÚSES na základě zpracovaného Plánu ÚSES dle platné metodiky. Do koncepce
krajiny je promítnut požadavek ZÚR na zastoupené krajinné typy a řešena vazba na §18, odst.5.
stavebního zákona. Dále viz kap. 10. odůvodnění.
Zásady pro vyhodnocení záborů půdního fondu (ZPF):
Bylo provedeno vyhodnocení záboru ZPF včetně odůvodnění záboru půdy I. tř. ochrany.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF bylo zpracováno ve smyslu přílohy č. 3 k vyhl. č.
13/1994 Sb. v souladu s metodickým doporučením k vyhodnocení důsledků na ZPF.
B. požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit
Nejsou požadavky na řešení.
C. požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Nejsou požadavky na řešení.
D. požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo
uzavřením dohody o parcelaci
Nejsou požadavky na řešení.
E. požadavek na zpracování variant řešení
Nejsou požadavky na řešení.
F. požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Obsah a rozsah návrhu změny je v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále též jen „stavební zákon“), vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území (dále též jen “vyhláška 501“), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále též
jen „vyhláška 500“), vždy v platném znění.
H.
požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území není požadováno, neboť dotčené orgány neuplatnily
požadavky na posouzení změny územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a vyloučily
negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Schválené zadání je v návrhu územního plánu Bělá splněno.

7.

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

Dotčené orgány neuplatnily požadavky na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní
prostředí a shledaly, že územní plán nebude mít významný vliv na žádnou navrženou významnou
lokalitu či ptačí oblast. Krajským úřadem kraje Vysočina, odbor životního prostředí, bylo provedeno na
základě návrhu zadání územního plánu zjišťovací řízení o posouzení vlivů na životní prostředí.
Závěrem nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA).
Z těchto důvodů nebyly v zadání vzneseny požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území, a proto nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území.

8.

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5

Stanovisko nebylo vydáno, jelikož dotčený orgán z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí nepožadoval vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
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9.

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

Stanovisko nebylo vydáno, jelikož dotčený orgán z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí nepožadoval vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

10.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty
Vymezení vstupních požadavků a problémů k řešení

Koncepce návrhu byla vytvořena na základě zadání územního plánu, vstupních informací,
obsažených v územně analytických podkladech, ZÚR Kraje Vysočina, podkladech poskytnutých obcí
a zjištěných terénním průzkumem. Varianty nebyly zadáním požadovány.
Priority rozvoje obce jsou uvedeny v kap. b. výrokové části.
Problémy k řešení a střety
Problémy k řešení, vyplývající z doplňujících průzkumů:
 návrh páteřní cestní sítě v zemědělské krajině, řešit nedostatek nelesní zeleně – zejména
doprovodné zeleně
 zvýšení podílu vodních ploch buď přímo návrhem konkrétních ploch nebo umožněním jejich
realizace v plochách zemědělských
 návrh ochrany urbanistických a architektonických hodnot
Problémy k řešení vyplývající ze Zadání a Zásad územního rozvoje
 technické vybavení obce - řešit čištění odpadních vod
 požadavky ZÚR na vymezení systému ekologické stability
 požadavky ZÚR na ochranu krajinného rázu a cílového využití krajiny
 požadavky na ochranu hodnot
 vymezit plochy bytové výstavby
 vymezit plochy pro bydlení, výrobu a sport a umožnit drobné podnikání
Všechny uvedené problémy byly v návrhu územního plánu akceptovány a navržena řešení.
Podrobněji viz dále v textu.
Střety
 Převážná část řešeného území včetně sídla se nachází v ochranném pásmu vodárenské
nádrže Želivka. Navržené řešení nesmí být v rozporu s podmínkami tohoto ochranného
pásma.
V územním plánu nejsou navržena žádná řešení, která by byla v kolizi s požadavky ochrany
uvedeného vodního zdroje.
Podklady pro návrh územního plánu
 Politika územního rozvoje České republiky v platném znění
 Zásady územního rozvoje kraje Vysočina v platném znění
 Územně analytické podklady ORP Pelhřimov, 2. aktualizace 2012
 Zadání územního plánu Bělá
 Urbanistická studie Bělá, ing.arch. Ťukalová, 1996
 Plán lokálního územního systému ekologické stability, Ekoservis České Budějovice, 2015
 Krajina v České republice, kolektiv, Praha 2007
 Doplňující průzkumy a rozbory projektanta
 Schválené a rozpracované územní plány sousedních obcí.
 Územní plán byl zpracován nad katastrální mapou, poskytnutou Katastrálním úřadem
 Zastavěné území bylo vymezeno k datu 30. 6. 2016
 plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 Udržitelný rozvoj území, K. Mayer a kol., Grada 2012
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Věstník Ministerstva životního prostředí, částka 8, ročník XXII
příslušné metodiky mmr. a úúr Brno
a další

Vstupní limity
 nadregionální biokoridor NKOD 120 Cunkovský hřbet – Pařezitý/Roštejn
 významné krajinné prvky dle zákona č.114/1992 Sb. – zejména rybníky, lesy
 lokalita zvláště chráněných druhů Borky (na hranici řešeného území, ale mimo něj lokalita
Pstruhovec)
 ochranné pásmo silnice II. a III. třídy
 ochranná pásma vodních zdrojů
 ochranné pásmo vodovodních řadů
 ochranná pásma elektrizační soustavy
 ochranná pásma komunikačních vedení
 ochranné pásmo radioreléové trasy severozápad – jihovýchod Stražiště - Javořice
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Změny provedené v dokumentaci po společném jednání
Změny provedené v dokumentaci po společném jednání na základě stanoviska Krajského úřadu,
Odbor územního plánování a stavebního řádu a Krajského úřadu, Odbor životního prostředí a
zemědělství:
Z návrhu byly vypuštěny na základě stanoviska orgánu ochrany ZPF následující zastavitelné plochy
na I. a II. třídě ochrany: L8, L14, L16 a L17. Byla vypuštěna i část zastavitelné plochy L8 na III. třídě
ochrany, protože po vypuštění části této lokality na I. třídě ochrany pak nenavazuje zmíněná část na
zastavěné území a vytváří izolovanou lokalitu. Změny se týkají grafické i textové části.
Bylo nově vymezeno zastavěné území k 30.6.2016, do nějž byla zahrnuta par.č.187/2. Dále:
Textová část:
 upraveny podmínky ochrany architektonických hodnot
 upraveny podmínky ochrany H6 - kruhového rozhledu
 upraven prostorový regulativ pro výšku staveb (pro plochy občanského vybavení sport OS a
plochy smíšené výrobní VS)
 zrušen limit nezastavitelnosti ploch do 25 m od hranice lesa – žádná zastavitelná plocha se
nevyskytuje v OP lesa
 byl doplněn text výstupních limitů pro hranice negativního vlivu slovy „směrem k zastavěnému
území a k zastavitelným plochám“
 úpravy některých definic použitých pojmů tak, aby byly v souladu s § 43 stavebního zákona.
 po vypuštění výše uvedené lokality L8 se vypouští původně stanovená etapizace, kde lok. L8
byla II. etapou výstavby
 vazba na ZÚR – Přírodní park Javořická vrchovina není limitem využití území, je pouze
v návrhu – upraven text
Grafická část
 výkres širších vztahů doplněn o lokální ÚSES s přesahem do okolních správních území
 z výkresu základního členění vypuštěno označení lokalit, které nejsou zastavitelnými plochami
 vazba na ZÚR – Přírodní park Javořická vrchovina není limitem využití území, je pouze
v návrhu – upraveny výkresy

Odůvodnění podle jednotlivých kapitol výrokové části územního plánu
a.

Vymezení zastavěného území

Zastavěné území bylo vymezeno k 30.6.2016. Zčásti bylo převzato vymezení samostatným postupem
podle stavebního zákona nebo převzetím vymezení zastavěné části obce (intravilánu) z r k 1.9.1966
a doplněno ve východní části obce a u samostatných zastavěných území.
V grafické části zobrazeno zejména ve výkresu základního členění území a hlavním výkresu.
b.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
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Zásady celkové koncepce rozvoje obce
Zásady celkové koncepce obce: poskytovat zázemí pro bydlení venkovského charakteru; ekonomický
rozvoj možný v oblasti zemědělské výroby, lesnictví a drobného podnikání; kvalitní veřejná
infrastruktura v oblasti technické a dopravní (silniční) infrastruktury; veřejná infrastruktura – občanské
vybavení v obci základní, zásadní je vazba na občanskou infrastrukturu Počátek a Horní Cerekve.;
ochrana nezastavěného území. Obec nemá zásadní funkční problémy, vyžadující změnu stávající
koncepce.
Zásady celkové koncepce obce vycházejí z funkce obce v sídelní struktuře: Bělá je malá obec.
Poskytuje zázemí kvalitního venkovského bydlení, nemá a ani nemůže mít rozvinuté veřejné
občanské vybavení, které poskytují v dostatečné míře Počátky a Horní Cerekev.
Ekonomické aktivity jsou převážně v oblasti zemědělství.
Rozvoj podnikatelských aktivit
Rozvoj podnikatelských aktivit je podpořen třemi základními způsoby.
Prvním je intenzivní využívání stávající plochy výroby, s navrženým umožněním flexibility funkce, tj.
umožnit v uvedených plochách nejen výrobu zemědělskou.
Druhým umožnění podnikatelských aktivit v plochách smíšených s bydlením.
Třetím je návrh nových zastavitelných ploch výroby jako rozšíření stávající plochy výroby (L5).
Nabídka pracovních míst je omezená, možností je vlastní podnikatelská činnost v drobném měřítku,
která je umožněna v plochách smíšených obytných venkovských a dále dojíždění do okolních obcí a
měst. Obec má dobré podmínky v oblasti životního prostředí, v oblasti ekonomické a sociální
soudržnosti je závislá na související sídelní struktuře. Proto prioritou je využití kladných stránek, tedy
podmínek pro bydlení, umožňující ekonomické aktivity a ochrana přírodních hodnot, využitelných pro
rekreační účely – turistika, cyklistika, stávající individuální rekreace.

Základní koncepce uspořádání území
Území je stabilizované, mimo rozvojové osy a oblasti. Proto se nenavrhuje změna stávající koncepce
uspořádání území.
V centru správního území je urbanizovaná plocha – sídlo. Rozvoj zastavitelných ploch je vázán na toto
centrum, s maximální snahou o ochranu nezastavěného území.
Základní osa dopravní obslužnosti (silniční) prochází územím východozápadním směrem. Mimo
centrální zastavěné území, rozvíjené zastavitelnými plochami, se nachází pouze jedna samostatná
zastavěná plocha. Tato koncepce je podporována, jsou minimalizovány zastavitelné plochy bez
souvislosti se zastavěným územím.

Hlavní cíle rozvoje obce
Cíle rozvoje obce vycházejí z výše uvedených podmínek území. Jsou to:
Zajištění dalších dostupných ploch bydlení s možností drobného podnikání – jsou navrženy
zastavitelné plochy v rozsahu, který byl určen v zadání, s nutnou rezervou.
Veřejná technická infrastruktura – je navržena plocha pro centrální čištění odpadních vod a koridory
pro hlavní větve vodovodního řadu. Tím je doplněno základní vybavení obce stávajícím vodovodem i
o likvidaci odpadních vod stávající zástavby i zastavitelných ploch.
Ochrana urbanistických a architektonických hodnot je navržena vymezením pravidel pro urbanisticky
cennou plochu a jednotlivé cenné architektonické i historické hodnoty – dále viz odůvodnění ochrany
hodnot.
Stabilizace, případně rozvoj funkcí, které jsou už v území zastoupeny – jsou to bydlení, zemědělská
výroba, lesnictví – jsou návrhem umožněny. Bydlení viz výše. Půdní fond je různorodý, od ploch I.
třídy ochrany až po V. třídu, podmínky pro zemědělskou výrobu jsou zejména v západní a jižní části
území.
Lesní plochy v území zastoupené nejsou dotčeny návrhem zastavitelných ploch, vznik nových
vodních a lesních ploch je umožněn v přípustném využití ploch zemědělských za splnění zákonných
podmínek a s ohledem na kvalitu půdního fondu. Zábor lesního půdního fondu v minimálním rozsahu
je odůvodněn v kap. 13.
Cílem rozvoje obce je i ochrana přírodních hodnot, které jsou nedílnou součástí kvality prostředí. Dále
viz odůvodnění koncepce uspořádání krajiny.

33

Hlavní cíle rozvoje a ochrany hodnot
Specifikace hodnot a zásady ochrany byly stanoveny na základě zadání územního plánu a
doplňujících průzkumů projektanta. Byly vytipovány architektonicky nebo kulturně cenné stavby a dále
je za hodnotu považována dochovaná historická struktura zástavby části obce.
Architektonické a urbanistické hodnoty
H1
Urbanisticky cenná plocha vymezená v historické části obce, zahrnující původní
urbanistickou kompozici
Vymezená urbanisticky cenná plocha představuje historicky dochované jádro obce s mírně
rozvolněnou zástavbou včetně několika samostatných usedlostí. Dominantou je bývalá škola,
v centrálním prostoru je i kaple a rekonstruovaný obecní úřad. Kolem je soustředěná starší zástavba
s poměrně neporušenou architektonickou podobou. Byla zahrnuta i nezastavěná plocha, která je
součástí centrálního prostoru, aby případná nová výstavba odpovídala celkovému dochovanému
vesnickému charakteru okolí.
H2
Architektonická hodnota - stavby dochované v původní architektonické hodnotě
tradiční lidové architektury – selská stavení
Jedná se o několik dvorcových usedlostí v mírně izolované poloze, typických pro venkovské osídlení
Vysočiny. Stavby jsou dochovány v celé hmotové skladbě, včetně stodol. Umístění hodnotných
staveb viz grafická část. Stavby tvoří kostru celkové dochované kulturní hodnoty obce.
H3
Architektonické hodnoty - všechna boží muka v řešeném území
Jsou nedílnou součástí paměti krajiny, dotvářejí typický obraz krajiny a jsou dokladem řemeslné a
umělecké dovednosti předků. Platí pro všechny objekty tohoto druhu v řešeném území, v zastavěném
území i ve volné krajině.
H4
Architektonická hodnota
Kaple v centrálním prostoru obce je dokladem tradice a historie obce. Její umístění vytváří přirozenou
dominantu centrálního prostoru návsi (spolu s novodobější budovou bývalé školy).
H5
Stavební dominanta
Stavební dominantou obce je budova bývalé školy. Uplatňuje se výrazně v panoramatu obce,
zejména při pohledech od východu (od zemědělského areálu). Budova sama nemá ale významnou
historickou ani architektonickou hodnotu.
H6
Významné vyhlídkové body
Vrchol s vysílačem západně od obce – nezalesněný vrchol, který poskytuje panoramatické
0
pohledy do krajiny téměř v rozsahu 360 , cílem pohledu je celkové kruhové panorama okolní krajiny
Cílem ochrany je stavbami ani výsadbou vysoké zeleně nebránit výhledu, dále ochrana spočívá v
ochraně rázu krajiny viditelné z tohoto bodu – ochrana krajinného rázu (viz.kap.e) a ochrana
urbanistických hodnot (viz. zejm. H1).
Místní komunikace k zemědělskému areálu – celkový pohled na centrální část obce.
Ochrana spočívá v zachování pohledů z těchto významných vyhlídkových bodů na cíle pohledu, zde
uvedené. Znamená to nenarušit a neznemožnit pohledy např. vysokou zelení okolo vyhlídkových
bodů, nebo stavbami na nevhodném místě výhledy zaclonit.
Přírodní hodnoty, krajinný ráz
Zachování stávajících přírodních hodnot v území specifikovaných jako krajinný ráz, VKP ze zákona
(lesní plochy, vodní plochy a toky apod.), lokalita zvláště chráněných druhů, přírodní park (pouze
v návrhu), nadregionální biokoridor a jeho ochranná zóna je odůvodněno v části koncepce uspořádání
krajiny, rovněž tak ochrana přírodních hodnot vymezením ploch lokálního ÚSES.
Civilizační hodnoty
Odůvodnění civilizačních hodnot je zařazeno v koncepci veřejné infrastruktury.
c.

Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně.

Urbanistická koncepce
Obec má centrální polohu v řešeném území – katastru Bělá u Horní Cerekve.
Řešené území zahrnuje správní území obce Bělá, katastrální území Bělá u Horní Cerekve. Rozloha
území je 331,2 ha (uvedený číselný údaj o plochách z databáze Českého úřadu statistického).
Osídlení je soustředěno v centru správního území, v obci Bělá. Mimo kompaktní zastavěné území se
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vyskytují dvě zastavěné lokality: severozápadně od obce je hájovna, západně elektronické
komunikační zařízení.
V rámci doplňujících průzkumů a rozborů bylo aktualizováno zastavěné území.
Zastavěné území obce je kompaktní. Starší část, pravděpodobně pozdně středověkého původu, leží
na východním svahu nejvyššího bodu území. Prolukou, sledující vodní tok, je oddělena východní část
zastavěného území.
Návrh zastavitelných ploch je zejména koncentrován na střední část, dále doplňuje proluky
v zastavěném území.
Zástavba je dobře dochována jak v půdorysné struktuře, tak v hmotovém uspořádání. Zázemí statků
tvoří zahrady. Návesní prostor je ze severní strany ohraničen silnicí, zčásti zastavěn kaplí a budovou
bývalé školy (dnes byty), požární nádrží, dále je tu situován obecní úřad.
Zeleň na návsi je doplněna zelení soukromých předzahrádek.
Jsou zde architektonicky zajímavé statky (viz ochrana hodnot, grafická část).
Urbanistická koncepce vychází ze dvou základních principů: ochrana nezastavěného území a
rozvíjení stávajícího zastavěného území a dále variabilita využití ploch s rozdílným způsobem využití.
První princip je uplatněn v umístění a rozsahu zastavitelných ploch, druhý pak ve stanovení škály
přípustného (případně podmíněně přípustného) využití jednotlivých typů ploch.
Plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy):
Funkční plochy, které tvoří základní kostru urbanistické koncepce jsou navrženy tak, aby základní
funkce byla doplněna co nejširším možným spektrem přípustných funkcí pro dosažení variability a
pružnosti při následné realizaci zástavby, vždy však s ohledem na ochranu prostředí. Jsou navržena
jen nezbytná omezení s ohledem na stávající strukturu zástavby a hygienické požadavky.
Funkční členění zastavěného území a zastavitelných ploch je rozděleno na plochy smíšené obytné
venkovské, plochy výroby, plochy občanského vybavení, plochy veřejných prostranství, plochy
dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy sídelní zeleně. Samostatně nejsou
vyčleněny plochy rekreace, nejsou zde individuální rekreační chaty. Rodinné domy, využívané
k rekreaci, jsou zahrnuty v smíšených obytných venkovských plochách, není důvod vyčleňovat je
samostatně, funkce rekreace a trvalého bydlení není nutno z hlediska územního plánu rozlišovat.
Funkce může být proměnného charakteru.
Stávající základní funkce území jsou i prioritami dalšího rozvoje: bydlení, výroba a služby, rekreace a
sport. Není důvod navrhovat zásadní změny ve funkčním využití území. Současné funkce mohou být
dále rozvíjeny jako formy vhodné pro dané území v souladu s ochranou hodnot.
Plochy venkovského bydlení jsou smíšené, s možností podnikání, buď drobné výroby včetně chovu
zvířat, nebo služeb (v souladu s hygienickými požadavky) – vymezeny jako plochy smíšené obytné
venkovské SV.
Specializované funkce jsou vyčleněny pouze v odůvodněných případech, tj. výroba většího rozsahu plochy smíšené výrobní (VS) nebo technická infrastruktura (TI) (oboje s přesahem hranice negativního
vlivu na okolní pozemky, ale mimo chráněné plochy např. bydlení (SV), občanské vybavení (veřejné technická infrastruktura (TI), základní veřejné občanské vybavení typu obecní úřad (OV), sport tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) z důvodu jejich stabilizace.
Funkce veřejné sídelní zeleně je zahrnuta převážně do ploch veřejných prostranství. Samostatně je
navržena plocha sídelní zeleně, která zahrnuje pouze jednu funkci – veřejnou zeleň. Soukromá sídelní
zeleň není vyčleněna samostatně, je součástí ploch smíšených obytných. Celková koncepce zde
nevyžaduje soukromou zeleň v sídle speciálně vyčlenit.
Centrem obce je plocha veřejného prostranství se stavbami občanského vybavení, stavbami kulturní
hodnoty a požární nádrží.
Individuální rekreace je zastoupena v řešeném území pouze rekreačním bydlením v rámci
zastavěného území obce formou vesnických rodinných domů.
Vymezení funkčních ploch je vesměs v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb..
Zastavitelné plochy
Zastavitelné plochy bydlení
Zadáním požadovaný rozvoj počítá s mírným nárůstem, max. o cca 25%. Při současném počtu
obyvatel 53 se tedy jedná o nárůst o cca 13 osob. Z toho vyplývá potřeba nárůstu o cca 4 - 5 rodiných
domů. Se započítáním rezervy byla navržena plocha pro realizaci asi 7 rodinných domů. Dále viz bod
11. Odůvodnění.
Nároky na prostorové uspořádání staveb pro bydlení by měly zohlednit požadavek na upřednostnění
zajištění vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení – není to úkolem územního

35

plánu (Vyhl. 501/ 2006 Sb., v platném znění, § 21, odst. 3 takové podmínky stanovuje – minimum
plochy je 40% pozemku RD schopného vsakování, což je stanovením 60% plochy pro zeleň
v zastavitelných lokalitách splněno s rezervou pro případ přívalových dešťů.).
Zastavitelné plochy výroby
V souladu se zadáním nejsou navrženy žádné plochy pro solární ani větrné elektrárny. Navržené
plochy výroby mají stanoveny podmínky, vylučující významný vliv na životní prostředí.
Odůvodnění jednotlivých zastavitelných lokalit
Zastavitelné plochy
L1
TI
plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě a zařízení
umístění:
čistírna odpadních vod severně od centra obce, u vodního toku
Požadavek zadání na vymezení plochy pro čištění odpadních vod je splněn návrhem zastavitelné
plochy TI (ČOV). Plocha byla vymezena na základě spádových poměrů a poloze u vodního toku.
Plocha svým rozsahem neomezuje typ čistírny, který bude upřesněn v následných dokumentacích.
Návrh je doplněn komunikačním napojením plochy (L2). Je stanovena hranice negativního vlivu, která
nezasahuje ani zastavěné území, ani zastavitelné plochy. Součástí plochy je i ochranná zeleň.
L2
DX
dopravní infrastruktura - místní
umístění:
přístupová komunikace k ploše čistírny odpadních vod
Umístění dopravního propojení je navrženo optimálně v souladu s možnostmi obce.
L3
OS
plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
umístění:
vedle sportovního hřiště, v zastavěném území
Jedná se o potřebné rozšíření stávající funkční plochy pro sport
L5
VS
plochy smíšené výrobní
umístění:
rozšíření stávajícího výrobního areálu, v zastavěném území
Pro rozvoj dalších aktivit výrobního charakteru je výhodné soustředění v jedné lokalitě v obci, proto je
navrženo rozšíření stávajících ploch výroby.
L6
SV
plochy smíšené obytné venkovské
umístění:
jižně od výrobního areálu
Je navržen stavební pozemek okolo stávajícho rodinného domu.
L7
SV
plochy smíšené obytné venkovské
umístění:
severně od výrobního areálu, v zastavěném území
Využití nezastavěného pozemku uvnitř zastavěného území.
L9
SV
plochy smíšené obytné venkovské
umístění:
navazuje na zastavěné území v severním směru od centra
Lokalita rozvíjí zástavbu soustředěnou kolem centra obce.
L10
SV
plochy smíšené obytné venkovské
umístění:
v centrální části obce, jižně od silnice, v zastavěném území
Lokalita rozvíjí zástavbu soustředěnou kolem centra obce.
L11
SV
plochy smíšené obytné venkovské
umístění:
v jižní části obce, v zastavěném území
Využití nezastavěného pozemku uvnitř zastavěného území.
L12
SV
plochy smíšené obytné venkovské
umístění:
severně od centra obce, v zastavěném území
Využití nezastavěného pozemku uvnitř zastavěného území.
L13
SV
plochy smíšené obytné venkovské
umístění:
severně od centra obce, v zastavěném území
Využití nezastavěného pozemku uvnitř zastavěného území.
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Lokality neurčené k zastavění
L4
ZS
zeleň sídelní
umístění:
vedle sportovního hřiště
Umístění sídelní zeleně v centru obce u ploch občanského vybavení pro sport umožňuje vytvoření
rozsáhlejšího areálu pro rekreaci obyvatel v minimální dostupné vzdálenosti. Funkce se vhodně
doplňují.
L15
NP
plochy přírodní
umístění:
jižně od zemědělského areálu
Plochy navržené na základě studie revitalizace těchto ploch. Jedná se o zamokřené plochy s přírodní
zelení, které budou doplněny malými vodními plochami.
L18
TO
technická infrastruktura – plochy pro nakládání s odpady
umístění:
na parc. č. 195/11, k.ú. Bělá u Horní Cerekve
Plocha pro komunitní kompostování – shromažďování obecního biologického odpadu z údržby zeleně.
L19
ZS
zeleň sídelní
umístění:
na parc. č. 98/2, k.ú. Bělá u Horní Cerekve
Lokalita je navržena na vynětí z lesního půdního fondu. Nachází se bezprostředně v sousedství
staveb zastavěného území. Aplikace lesního zákona by byla v rozporu s funkčním využitím sousední
plochy smíšené obytné venkovské (ochranné pásmo ani 25 m od hranice lesa nelze dodržet). Funkce
zeleně zůstane zachována.
Plochy přestavby
Plochy přestavby nebyly vymezeny.
Systém sídelní zeleně
Sídelní zeleň je komplexním souborem soukromé a veřejné zeleně, který je součástí hodnoty vesnice.

d.

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

Veřejná infrastruktura
Stávající vybavení obce:
 Technická infrastruktura
Vodovod: ano – místní síť, kapacitně dostačující
Likvidace odpadních vod: ne
Plynovod: ne
Zásobování elektrickou energií – vedení VN, 2 trafostanice
 Dopravní infrastruktura
Obec leží na silnici II. třídy II /639 Kamenice nad Lipou – Horní Cerekev.
 Občanské vybavení
Veřejné občanské vybavení – obecní úřad, kaple, požární zbrojnice, dětské hřiště
Občanské vybavení sport: sportovní areál
Návrh:
Čištění odpadních vod: V územním plánu je navržen systém čištění odpadních vod, obsahující
plochu pro čistírnu odpadních vod (TI) a koridor pro hlavní kanalizační sběrač (TI – K).
Plocha je navržena podle místních možností - na základě spádových poměrů a následné možnosti
zaústění do vodoteče.
Plocha pro ČOV je navržena v takovém rozsahu, aby umožňovala umístění kompletní stavby ČOV
bez ohledu na typ čistírny nebo kanalizace.
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Zásobování vodou: Kapacita vodních zdrojů je postačující i pro zásobování navržených lokalit
navazujících na zastavěné území.
Zásobování elektrickou energií: Rozsah navrženého rozvoje nevyžaduje nové trafostanice
(konzultováno s e. on ). Realizace TS i vedení VN je v případě potřeby umožněna regulativy pro
příslušné plochy s rozdílným způsobem využití. Případné negativní vlivy z provozu těchto zařízení
jsou eliminovány podmínkou, že trafostanice nebudou umisťovány do chráněných venkovních
prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů.
Plochy pro nakládání s odpady: Pro potřeby obce je navržena plocha pro komunitní kompostování,
umístěna je na pozemku obce, s přístupem po stávající místní komunikaci.
V obci u obecního úřadu je plocha pro soustředění komunálního odpadu.
Ochranné pásmo vodárenské nádrže Želivka.
Severní a střední část řešeného území se nachází v ochranném pásmu vodárenské nádrže Želivka.
Nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy ani žádná opatření, která by mohla zasáhnout negativně
ochranné pásmo.
Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
Hlavní komunikace řešeného území – silnice II/ 639 prochází centrem obce. V jihozápadním okraji
území prochází silnice III. třídy 13215, která se (mimo řešené území) napojuje na silnici 639.
Nebyly zjištěny žádné požadavky na změny silniční sítě.
Úprava šířkových parametrů je umožněna v přípustném využití pro plochy s rozdílným způsobem
využití.
Základní kostra místní komunikační sítě je zachována. Je navržena plocha dopravní infrastruktury
formou DX L2 jako obslužná komunikace k navržené ploše čistírny odpadních vod.
V rozvojových plochách návrh umožňuje vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu
s příslušnými normami dle druhu důvodu vzniku komunikace.
Při využití zastavitelných ploch podél komunikací bude ponechána rezerva pro úpravy parametrů
těchto komunikací, zřízení chodníků, případně pro ukládání inženýrských sítí.
Dále jsou vymezeny samostatnou funkcí DX stávající cesty důležité pro prostupnost krajiny.
Je tím splněn požadavek na propustnost krajiny a současně členění půdního fondu jakom ochrana
proti zejména větrné erozi a v rámci interakčních prvků ÚSES i doplnění nelesní zeleně v krajině.
Doprava cyklistická.
Nenavrhují se plochy pro dopravu cyklistickou ani cyklotrasy, protože územní podmínky dovolují
využití místních komunikací, lesních cest a silnice k cyklistické dopravě. Žádná dálková trasa územím
neprochází.
Doprava v klidu.
Nenavrhují se nové plochy parkování u zastavitelných ploch, protože dle zákona musí být řešeny na
vlastních pozemcích.
Plochy příležitostného parkování jsou umožněny v přípustném využití ploch s rozdílným způsobem
využití. Pro potřeby obce je postačující současná možnost parkování na návsi.
Doprava pěší
V obci je realizován částečně chodník podél silnice II. třídy, procházející obcí. Intenzita místní dopravy
na místních komunikacích nevyžaduje budování chodníků, je to v případě potřeby umožněno
v přípustném využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Plochy veřejného občanského vybavení
Veřejné občanské vybavení zde představují zejména plochy pro sport. Dále je to základní vybavení
obce – obecní úřad.
Nové plochy veřejného občanského vybavení se navrhují ve formě ploch pro sport – je navrženo
rozšíření stávajícího sportoviště. Další vznik ploch tohoto typu je ale možný v plochách smíšených
obytných venkovských, vždy však v souladu s přípustným a podmíněně přípustným využitím
(hygienické podmínky z hlediska hluku, prachu apod.).
Plochy veřejných prostranství
V řešeném území byly vymezeny plochy veřejných prostranství v zastavěném území, zahrnující
náves, místní komunikace a veřejnou zeleň.
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e.

Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a
podobně

Obec je položena uprostřed svého správního území, v nadmořské výšce cca 650 až 700 m
n.m. Okolní krajina je zvlněná, nejvyšší vrcholy: na severu bezejmenný 691 m. n. m., vrchol nad obcí
s vysílačem 705 m. n. m., nejvyšší vrchol v řešeném území je Bělský kopec se 709 m. n. m.
Na celkovou koncepci krajiny má zde výškový reliéf krajiny významný vliv, projevující se mimo jiné
v urbanistické koncepci sídla.
Krajina je převážně zemědělsky využívaná (okolí obce a převažující část ploch – celkem
63,7% z celkové výměry, t.j. 210,7 ha).
Významnější souvislé lesní plochy tvoří pás od západu přes sever až k východnímu cípu území.
Drobnější spíše fragmentované lesní plochy jsou na jihu (celkem 32% z celkové výměry, t.j.105,5 ha).
Na rozdíl od sousedícího Polesí zde rybníky netvoří významný prvek území, jsou zastoupeny
minimálně: 3,9 ha, což je pouze 1,18% z celkové rozlohy.
Územím prochází potok Bělá.
Přírodní hodnoty jsou významné. Územím prochází nadregionální biokoridor NKOD 120. Jeho trasa je
zapracována do návrhu ÚSES v územním plánu obce. Dále jsou zde dvě lokality zvláště chráněných
druhů – Borky (v řešeném území) a Pstruhovec (mimo řešené území, ale na jeho hranici). V jižní části
území zasahuje v minimálním rozsahu přírodní park Javořická vrchovina.
Nebyly zjištěny praktické problémy s vodní erozí.
Zeleň v krajině, prostupnost krajiny: Ve velkých zemědělsky obhospodařovaných plochách je
nedostatek roztroušené zeleně. V zastavěném území není zeleň příliš zastoupena ve veřejném
prostoru, doplnění vyžaduje i ochranná zeleň zemědělského areálu.
V zemědělské části krajiny byly zafixovány páteřní cesty a navržena doprovodná zeleň.
Zásady územního rozvoje kraje Vysočina
Přírodní park Javořická vrchovina – je pouze návrhem. Řešení územního plánu návrh neovlivňuje.
protože do řešeného území zasahuje jen okrajově ve vplné krajině.
Zásady pro podporu krajinného rázu:
Zásady pro podporu krajinného rázu jsou stanoveny tak, aby korespondovaly s vymezením cílových
charakteristik krajiny podle ZÚR. Znamená to především takovou koncepci krajiny, která umožní
zachování stávajících charakteristických pozitivních prvků – vodní plochy, roztroušené lesní plochy,
cestní síť a nelesní zeleň, dále i kulturní hodnota, kterou představuje zejména urbanistická hodnota
vesnice. Současně je kladen důraz i na produkční funkci krajiny – zejména v ochraně půdního fondu.
Proto je v návrhu podstatným prvkem důsledná ochrana nezastavěného území čili volné krajiny před
další urbanizací.
Koncepce je vedena snahou respektovat krajinný ráz jako souhrn hodnot zastavěného
(urbanizovaného) území a nezastavěného území (volné krajiny). Cílem je uchovat charakteristické
znaky krajiny. Důležité je dodržovat harmonické měřítko proporcí a ploch – tedy výšek, hmot a
přírodních kontrastů. To se promítá do návrhu prostorového uspořádání zástavby a do požadavků na
vesnický charakter zástavby, jako např. vyloučit rušivé vlivy, nevnášet nepůvodní architektonické a
urbanizační prvky, nepovolovat necitlivé umístění a vzhled nové zástavby.
Oblasti krajinného rázu
Do návrhu je zapracován požadavek k ochraně krajinného rázu v oblastech, do kterých spadá řešené
území: převážná část řešeného k.ú. CZ 0610 – OB004 – Křemešnicko – výškové stavby s
charakterem krajinné dominanty se neumisťují do prostorů vymezujících horizontů a do prostorů
s dochovanými znaky původní struktury krajiny;
v minimální ploše CZ 0610 – OB014 –
Jindřichohradecko – při umisťování staveb přesahujících dvojnásobek obvyklé výšky vzrostlého lesa.
Návrh prostorového uspořádání obsahuje tato omezení. Z hlediska krajinného rázu jsou tato opatření
potřebná ze dvou základních důvodů:
1. Obec Bělá a její okolí (řešené území) je sídlo a krajina drobného měřítka, s nízkou zástavbou,
v současné době harmonická. Výškové stavby, např. větrné elektrárny, by zásadně narušily tyto
vztahy a vazby v krajině a potlačily by žádoucí a chráněný charakter krajinného rázu. Nevylučuje to
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např. vysílače mobilních operátorů, protože se jedná o stavby skeletové, bez masivní hmoty
konstrukce.
1. území se rozkládá na náhorní plošině, odkud jsou daleké výhledy do kraje (viz body výhledu nad
obcí). Výškové stavby by tedy narušovaly pohledy z okolní krajiny nejen v lokálním měřítku, ale
zejména z dálkových pohledů. Opět by zde docházelo k narušení krajiny, v tomto případě i krajinného
horizontu.
Maloplošné zvláště chráněné území
Za východní hranicí území obce Bělá (mimo řešené území) se nachází lokalita zvláště chráněných
druhů Pstruhovec. Není navrženo žádné řešení, zasahující negativně toto sousední území.
V jižní části k.ú. je lokalita zvláště chráněných druhů Borky. Plocha je navržena jako součást
navrženého funkčního interakčního prvku ÚSES – IP D.
Do řešení se promítá i rozdělení území na tři různé typy krajiny dle cílového využití krajiny podle ZÚR:
Převažující typ – lesozemědělská ostatní, jihozápadní část – lesozemědělská harmonická a
jihovýchodní část – zemědělská intenzivní.
Všechny tři typy se v území prolínají, nemají ostré hranice. Základní pravidla pro krajinu platí pro
všechny typy. Je to ochrana nezastavěného území, zachování struktury krajiny v členění na
zemědělské, lesní a vodní plochy, ochrana půdního fondu vyšších tříd ochrany a ochrana
architektonických a urbanistických hodnot. Všechny tyto požadavky jsou v návrhu uplatněny. V krajině
jsou umožněny pouze nezbytně nutné typy staveb. Struktura krajiny je zachována v současném
členění, pestrost krajiny zvýšena návrhem lokálního systému ÚSES zejména interakčních prvků
formou doprovodné zeleně cest.
Z aktualizací č. 2 a 3 ZÚR Kraje Vysočina je v řešeném území obce Bělá převzat nadregionální
biokoridor NKOD 120 Čunkovský hřbet – Pařezitý/Roštejn.
Je navržen jako veřejně prospěšné opatření (VPO) – jedná se o VPO U015 – NRBK.
Územní systém ekologické stability
Pro územní plán byl zpracován v r. 2015 plán ÚSES, autorem je oprávněný projektant systému ÚSES
ing.Škopek z firmy Ekoservis České Budějovice. Plán ÚSES slouží jako podklad pro zapracování
systému ÚSES do územního plánu.
Nadregionální úroveň je v řešeném území je zastoupena zasahujícím pásem nadregionálního
biokoridoru na severu, východě a jihu – jedná se o VPO U015 – NRBK (nadregionální biokoridor)
NKOD 120 Čunkovský hřbet – Pařezitý/Roštejn.
Regionální úroveň: v řešeném území není zastoupena.
Lokální úroveň: Kostrou územního systému ekologické stability je v řešeném území nadregionální
biokoridor. Lokální systém obsahuje dvě do nadregionálního biokoridoru vložená lokální biocentra –
LBC2 a LBC4. Dále je navržen lokální biokoridor LBK6 navazující na lokální systém v sousední obci
Veselá. Parametry předepsané pro prvky systému ÚSES jsou dodrženy.
Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru zahrnuje celé řešené území. Navržená koncepce
krajiny a podmínky pro plochy nezastavěného území dostatečně zajišťují ochranu funkčnosti všech
částí nadregionálního biokoridoru. V ochranném pásmu nejsou navrženy žádné činnosti a záměry,
které by snižovaly ekologickou stabilitu prvku biokoridoru.
Návrhy v krajině
- L19 - parc.č. 98/2: navrženo jako plocha ZS – zeleně sídelní. Lokalita je navržena na vynětí
z lesního půdního fondu. Nachází se bezprostředně v sousedství staveb zastavěného území.
Aplikace lesního zákona by byla v rozporu s funkčním využitím sousední plochy smíšené
obytné venkovské (ochranné pásmo ani 25 m od hranice lesa nelze dodržet). Funkce zeleně
zůstane zachována.
- ÚSES:
NRBK120 – plocha nadregionálního biokoridoru (funkčního) navržena jako VPO. Podmínky
pro plochu NRBK viz kap. f.
LBK6 – nefunkční část lokálního biokoridoru na zemědělsky obhospodařované půdě.
Konkrétní řešení bude navrženo v následných dokumentacích (Projekt prvku ÚSES).
Navrženo jako VPO.
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IP E, F, G – nefunkční interakční prvek – výsadba alejí dřevin podél stávajících cest (dle
katastrální mapy). Konkrétní řešení bude navrženo v následných dokumentacích (Projekt
prvku ÚSES).
- L15 – ZP - lokalita pro revitalizaci území v ploše interakčního prvku ÚSES kombinující přírodní
zeleň s vodními plochami
Migračně významné území
Pokrývá celé řešené území. V územním plánu je navržena koncepce krajiny, která zajišťuje migrační
propustnost území. Návrh nenarušuje žádným způsobem kvalitu ani rozsah lesních porostů ani
nevytváří bariéry v krajině, bránící trvalému výskytu zájmových druhů nebo jejich migraci.

f.

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití,
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely, uvedené v § 18, odst. 5 stavebního zákona),
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

Plochy s rozdílným způsobem využití v řešeném území
Přípustné a podmíněné využití ploch s rozdílným způsobem využití je vždy koncipováno se snahou o
širokou nabídku možností využití, variabilitu, kterou vyžadují společenské změny. Územní plán musí
být dokumentem, který neomezuje nadměrně aktivitu obyvatel a není nutné ho neustále upravovat
změnami. Současně ale je zde nutná korekce zohledňující ochranu veřejných zájmů.
Jsou to zejména hygienické požadavky, nároky na veřejnou infrastrukturu a ochrana podstatných
hodnot území, které nemají jen krátkodobý význam.
Stavby v nezastavěném území (ve volné krajině):
V přípustném a nepřípustném využití ploch je obsaženo i stanovení ploch, ve kterých je vyloučeno
umisťování staveb. Toto vyloučení je podmínkou pro splnění požadavku na ochranu přírodních hodnot
i ochranu volné krajiny.
Proto byl stanoven výčet přípustných staveb tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky. Nová
zástavba mimo sídla ve volné krajině je možná pouze v rozsahu, který je vymezen v přípustném
využití funkčních ploch (zejména NZ, NL a ZP), stavby pro zemědělství pouze formou lehkých
přístřešků (viz definice). Proto nepřípustné jsou zejména stavby pro rekreaci, bydlení, dále stavby pro
zemědělství spojené s jakoukoliv formou bydlení nebo rekreace. Zcela nevhodné jsou mobilní domy
jako neodpovídající charakteru místní zástavby.
Stavby pro rekreaci a cestovní ruch – přípustné v krajině jsou pouze cyklostezky.
Velkoplošné oplocení ve volné krajině je přípustné pouze formou umožňující prostupnost pro drobné
živočichy.
Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny s přihlédnutím k požadavkům na ochranu
krajinného rázu – tomu odpovídá výšková regulace zástavby i % zastavění pozemků. Výškové stavby
jsou vyloučeny, odpovídá to požadavku na krajinný ráz oblastí Křemešnicko a Jindřichohradecko.

g.

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Odůvodnění veřejně prospěšných staveb a opatření
VVD1 dopravní napojení plochy pro ČOV na stávající komunikaci.
Komunikace pro nezbytnou obsluhu ČOV a jedná se o optimální místo k realizaci
komunikace.
VVT1 čistírna odpadních vod
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VVT2

Stavba je základním technickým vybavením obce. Umístění je dáno jako jediné možné
vzhledem ke spádovým a prostorovým poměrům v obci, s možností následného zaústění do
vodoteče.
hlavní kanalizační sběrač
Stavba je nedílnou součástí systému čištění odpadních vod v obci, je technickým napojením
ČOV na kanalizační systém obce.

VPO1 NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR NRBK120
Vymezení jako VPO vyplývá z požadavku ZÚR
VPO2 LBK6
Jedná se o nefunkční část biokoridoru na zemědělské půdě.
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních
čísel pozemků, názvu katastrálního území a popřípadě dalších údajů podle § 5 odst. 1
katastrálního zákona.
Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo, nebyly vymezeny.
h.

i.
Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Kompenzační opatření nejsou.
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,
včetně podmínek pro jeho prověření
Územní rezervy nebyly vymezeny. Rozsah a obsah potřeb obce nevyžaduje vymezení územních
rezerv.
j.

Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o
parcelaci, regulačním plánem nebo územní studií
Plochy nebyly vymezeny, protože rozsah zastavitelných ploch nevyžaduje podrobnější řešení. Vždy se
jedná o malé plochy pro max. několik rodinných domů, a to při stávajících komunikacích.
k.

l.
Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Etapizace se nestanovuje. V důsledku společného jednání byly vyřazeny zastavitelné plochy určené
jako II. etapa.
Zdůvodnění přijatého řešení vzhledem k rozboru udržitelného rozvoje území ve vztahu na ÚAP
Silné stránky
+ celková kvalita ovzduší nezhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví
+vysoká úroveň koeficientu ekologické stability
Slabé stránky
-nedostatek zastavitelných ploch pro bydlení
-absence napojení na železnici
-vysoký podíl zaměstnanosti v priméru
Příležitosti
+vysoký potenciál individuální rekreace
Hrozby
- nižší atraktivnost pro mladé rodiny vzhledem k absenci základní školy
- omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
-omezení pracovních příležitostí kvůli malému množství zastavitelných ploch pro výrobu
-stagnace rozvoje vzhledem k omezeným investicím do bydlení
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Uvedené „slabé“ stránky a hrozby úap jsou diskutabilní – železniční napojení se nikdy neuvažovalo a
ani výhledově nebude, aniž by tím obec trpěla. Zaměstnanost v priméru je přirozená v území
s kvalitními předpoklady pro zemědělství a lesnictví, rozvíjení služeb ve větší míře není reálné.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou v územním plánu navrženy. Prioritou je ochrana přírodních
hodnot a čistého životního prostředí, které jsou základními pozitivy pro život obyvatel.
Příležitosti v oblasti rozvoje služeb jsou umožněny v zastavěném území i zastavitelných plochách
v měřítku, které odpovídá velikosti místa, pro něž je to postačující rozsah. Cesta k rozvoji výroby není
v extenzivním způsobu záborů půdního fondu a kvantitativním nárůstu výrobních ploch.
Drobná výroba je umožněna ve smíšených plochách obytných, možná je intenzifikace stávajícího
areálu, popřípadě další rozvoj nového zemědělského odvětví, kterým je pěstování stromků.
Atraktivita bydlení není tak podstatně snížena tím, že přímo v místě není velká nabídka služeb. Je to
dobře kompenzováno životním prostředím a dostupností služeb v okolí – Počátky, Horní Cerekev.
Jedná se o podmínky lepší než na okrajovém sídlišti velkého města. Velikost obce a její možnosti
v oblasti občanské vybavenosti jsou vzájemně provázány.
Vyváženost územních podmínek
A. PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zlepšení životního prostředí je dosaženo návrhem centrálního čištění odpadních vod,
návrhem hranice negativního vlivu ploch výroby a ČOV a dále navrženou formou ochrany
přírody. Součástí ochrany je i návrh systému ÚSES.
B. PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Návrh územního plánu umožňuje další rozvoj výroby, drobného podnikání a služeb.
C. PRO SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST OBYVATEL
Návrh územního plánu obsahuje vymezení ploch pro stabilizaci obyvatel formou ploch pro
bydlení a veřejnou zeleň. Nepříznivé podmínky nízké podnikatelské aktivity řeší vymezením
ploch smíšených obytných. Ráz místa (identifikace obyvatel s místem) je chráněn formou
ochrany architektonických a urbanistických hodnot.
Definice použitých pojmů, neuvedených ve stavebním zákoně (SZ) ani jiných právních
předpisech
Definice použitých pojmů:
Definice požitých pojmů vysvětlují zejména pojmy v oblati ochrany hodnot a životního prostředí.
Základní závazné definice pojmů jsou uvedeny ve výrokové části.
Definice upřesňují funkční využití ploch zastavěného území, využívaných ke smíšeným funkcím.
Stanovují hranici rozsahu činností, které jsou umožněny, a to tak, aby byly zajištěny nerušené
podmínky pro bydlení.
Plochy bydlení jsou vymezeny jako smíšené obytné, s možností drobného podnikání a chovu
domácích zvířat. Je tedy nutné nějakým způsobem omezit rozsah těchto aktivit, aby nedocházelo
k narušování životních podmínek mezi sousedy na základě neadekvátně rozsáhlé hospodářské
činnosti, omezující práva sousedů. Jsou tedy stanoveny podmínky, aby negativní vliv nepřesahoval na
pozemky sousedů.
Velká pozornost je věnována ochraně architektonických a urbanistických hodnot a související ochraně
krajinného rázu. Tyto povinnosti vyplývají pro projektanta z § 19 stavebního zákona, odst. b),d),a e).
Projektant je vázán dále povinností respektovat požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje
kraje Vysočina (včetně 1. aktualizace ZÚR z 23. 10. 2012) a prioritami územního plánování Kraje
Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území:
Pro převažující typ – lesozemědělská ostatní je povinen:
Respektovat stávající vesnický charakter zástavby, chránit vesnický ráz současné zástavby a
dodržet ho i u staveb v zastavitelných plochách. Vyloučit rušivé vlivy, nevnášet nepůvodní
architektonické a urbanizační prvky, nepovolovat necitlivé umístění a vzhled nové zástavby.
Respektovat krajinný ráz jako souhrn hodnot zastavěného (urbanizovaného) území a
nezastavěného území (volné krajiny). Uchovat charakteristické znaky krajiny: harmonické
měřítko, urbanistické a přírodní hodnoty.
Projektant tedy odpovídá za řešení ochrany hodnot, jak jsou výše uvedeny.
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V řešeném případě se jedná o malou obec, která nebyla zasažena nevhodnými zásahy do charakteru
obce tak, jak je běžné zejména v bývalých střediskových obcích. Je dochováno plošné uspořádání urbanistická struktura (rozvolněná zástavba, centrální prostor, půdorysné uspořádání stavení) i
prostorové uspořádání – obytné stavby s jedním nadzemním podlažím a typickým sedlovým tvarem
střech. Celkový charakter je harmonický prostorově i plošně. Proto jsou hodnoty, které mají být
chráněny, dobře dochovány a nelze dopustit jejich narušování v budoucnu. Prostředkem pro ochranu
je zejména stanovení plošného a prostorového uspořádání takovým způsobem, aby tyto hodnoty
nebyly třeba i jedním nevhodným zásahem porušeny nenávratně. V §19 odst. d) je uvedeno:
„Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.“
V daném případě byl proto stanoven požadavek na výškovou hladinu včetně tvaru střech, protože
v měřítku malé obce je podstatný právě tvar střechy, pouze uvedení podlažnosti nezabrání rušivým
stavbám (např. s plochou střechou), které zásadně porušují vesnický ráz, soulad a harmonii prostředí.
Tyto podmínky jsou nutné zejména pro vymezenou urbanisticky cennou plochu.
Vesnický charakter zástavby
Zásadní typické znaky:
 Plošné uspořádání: Preference rozvolněné zástavby s dostatečně velkými zahradami,
uzavřené nebo polootevřené dvory, většinou všechny funkční části stavby stavebně spojené
do jednoho celku; umístění staveb na pozemcích: NIKDY uprostřed pozemku jako městské
vilky. Stavby mohou být orientovány ke komunikaci podélně i kolmo (štítem). Půdorys staveb
vždy obdélníkový (nejlépe v poměru stran 3 : 1, minimálně však 2 : 1).
 Prostorové uspořádání: Výšková hladina: Stavby jednopodlažní, nadezdívku minimalizovat,
úroveň podlahy přízemí držet co nejníže. Tvar střech sedlový, zcela ojediněle s malou
polovalbou, sklon 38˚ až 45˚.
Užitá definice vesnického charakteru zástavby je na hranici běžného plošného a prostorového
uspořádání územních plánů dle §43 stavebního zákona. Jak bylo výše vysvětleno, projektant se
domnívá, že s detailem územního plánu malé obce je třeba pracovat jinak, než u velké obce nebo
města. Narušení měřítka a charakteru je zde v jiné rovině než u větších sídel. Definice použitá ve
výroku obsahuje podrobnost nezbytnou pro jednoznačné specifikování vesnického charakteru
zástavby. Neobejde se bez určitých zásadních detailů, které jsou ale pro ochranu krajinného rázu a
ochranu architektonických a urbanistických hodnot klíčové. Definice vesnického charakteru zástavby
musí být stanovena tak, aby sloužila dostatečně ochraně hodnot při rozhodování v území. Pro
požadovanou ochranu hodnot (zejména požadavek zásad územního rozvoje na ochranu krajinného
rázu) nestačí běžné požadavky na prostorové uspořádání, protože obecnými formulacemi nelze docílit
požadované ochrany. Například: detail sklonu sedlových střech – pokud nebude dodržen rozsah 38˚
0,
až 45˚, může vzniknout objekt se sklonem střechy např. 15 – 20 zcela neodpovídající požadovanému
charakteru. Obdobně se to týká i půdorysného tvaru objektu, který se nesmí blížit čtverci. Na rozdíl od
územních plánů větších obcí a měst, kde pro prostorové uspořádání postačí výšková hladina určená
např. počtem podlaží, v menším dobře dochovaném sídle je pro ochranu hodnot v prostorovém
uspořádání tvar střech zásadní – objekt s např. plochou střechou mezi klasickými sedlovými střechami
nenapravitelně naruší charakter prostředí.
Informativní podrobnější charakteristika typických znaků:
Vesnický charakter zástavby je nutno specifikovat pro tuto konkrétní oblast. Každý region má vlastní
typické znaky lidové architektury, které se vzájemně mohou významně odlišovat. Zde se zabýváme
vesnickou architekturou Vysočiny, kam lze přiřadit i řešené území. Typická je jednoduchost až
strohost architektonického výrazu. Stavby se mohou lišit velikostí, uspořádáním hmot i způsobem
urbanistického uspořádání zástavby, sjednocujícím prvkem je tvarová i barevná jednoduchost
vlastních staveb.
 způsob zástavby obce:
Preference rozvolněné zástavby s dostatečně velkými zahradami, uzavřené nebo polootevřené dvory,
většinou všechny části stavby stavebně spojené do jednoho celku
 funkční využití:
Funkční využití může být pouze takové, které nevyžaduje netypické stavby z měřítka vesnice.
Převážně se jedná o bydlení, rekreaci v menším měřítku, zemědělskou výrobu, místní služby, drobná
řemesla – malovýrobu.
Např. nelze umisťovat: hotely, nákupní střediska, velké průmyslové a skladové objekty, sportovní
areály s nadmístním významem apod.
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 umístění staveb na pozemcích:
NIKDY uprostřed pozemku jako městské vilky. Stavby mohou být orientovány ke komunikaci podélně i
kolmo (štítem).
 stavební čáry a oplocení:
Stavební čáry mohou být často nejednotné, vzdálenosti staveb od komunikace přizpůsobeny terénu.
Stavby s předzahrádkami i bez nich.
 tvar, tj. půdorys a výška staveb, počet podlaží a tvar střech:
Půdorys staveb vždy obdélníkový, nejlépe v poměru stran 3 : 1, minimálně však 2 : 1. Uzavřené nebo
polootevřené dvory, stavba hlavní a stavby doplňkové tvoří jeden stavební celek. Výšková hladina:
Stavby jednopodlažní, nadezdívku minimalizovat, úroveň podlahy přízemí držet co nejníž.
Tvar střech sedlový, zcela ojediněle s malou polovalbou, sklon 38˚ až 45˚.
 materiály a architektonický detail staveb:
V současné době již pouze zděné stavby.
Omítky hladké, dominantně převažuje bílá barva, možné jsou tlumené odstíny teplých barev (žlutá,
růžová, světle oranžová).
Vstup do objektu bydlení ne ze štítové stěny, vždy z podélné strany domu.
U novostaveb je nevhodné navrhovat kopie – lépe jednoduché fasády bez ozdob.
Štíty zásadně bez vyřezávaných dřevěných ozdob a vystupujících částí krovu, bez přetažené střechy
ve štítě, bez jakýchkoliv tvarů balkonů a lodžií. V rozporu s vesnickým charakterem jsou rovněž
arkýře, více vikýřů, velké a tvarově složité vikýře, vysoká nadezdívka. Charakter nenarušují střešní
okna a solární panely na střeše.
 sídelní zeleň:
Sídelní zeleň je významným prvkem urbanistické kompozice vesnice. Sídelní zeleň tvoří: soukromé
zahrady za stavbami, případně předzahrádky a veřejná zeleň. Stavby jsou obvykle umístěny dále od
komunikace, což umožňuje umístění zeleně - komunikace bývá lemována zelení, travními plochami i
stromy. Důležitou součástí je zeleň na vnějším okraji zastavěných ploch (zeleň zahrad nebo
doprovodná zeleň humenních cest), tvořící plynulé zapojení zástavby do krajiny.
 veřejné prostranství:
Typickým prvkem vesnice je náves jako společný veřejný prostor, zpravidla s kaplí nebo kostelíkem a
dostatkem sídelní zeleně, často bývá součástí prostoru návesní rybník. Nelze připustit přeměny návsi
na parkovací plochy a podobně.
Závěr: Nově navrhované stavby ve vesnických sídlech a zejména tam, kde je vymezena urbanistická
hodnota sídla, nemusejí být zásadně kopiemi historické zástavby, ale je požadováno, aby ctily
základní charakteristiky staveb. Stavby mohou být současnou architekturou, splňující všechny
požadavky na soudobou technickou i architektonickou úroveň. Znamená to především, že není nutné,
aby stavba měla např. dělená okna na šest tabulek a napodobeniny štukových ozdob, ale je nutné,
aby nevybočovala výškou (např. příliš vysoká nadezdívka), nadměrnou dekorativností, výraznou
barevností, nepůvodními materiály, tvary a konstrukcemi, netypickým půdorysem a polohou na
pozemku.
Cizí architektonické a urbanizační prvky jsou zejména takové, které neodpovídají výše uvedené
charakteristice, např. ploché střechy, střechy s nízkým sklonem, pultové střechy staveb pro bydlení,
nepravoúhlé půdorysy, výrazná barevnost fasád, nadměrné vikýře, balkony ve štítě apod.
Charakter kompaktní vesnické zástavby Vysočiny nesplňují zejména sruby a mobilní domy.

11.

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch

Zastavitelné plochy bydlení
Zadáním požadovaný rozvoj počítá s mírným nárůstem, max. o cca 25%. Při současném počtu
obyvatel 53 se tedy jedná o nárůst o cca 13 osob. Z toho vyplývá potřeba nárůstu o cca 4 - 5 rodiných
domů. Se započítáním rezervy byla navržena plocha pro realizaci asi 7 rodinných domů.
V návrhu byl využit zejména potenciál zastavěného území. Většina zastavitelných ploch je navržena
v zastavěném území obce. Vzhledem k celkově úspornému řešení byly akceptovány požadavky na
zastavitelné plochy mimo zastavěné území, a to pouze lokality L9 – v návaznosti na zastavěné území.
U L6 se jedná o rozšíření stávající plochy zastavěné stavbou. Žádná z lokalit není na ZPF I. třídy
ochrany.
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Nároky na prostorové uspořádání staveb pro bydlení zohledňují požadavek na upřednostnění
zajištění vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení (Vyhl. 501/ 2006 Sb. , v platném
znění, § 21, odst. 5 takové podmínky stanovuje).
Po společném jednání byly vypuštěny plochy L8, celkový počet zastavitelných ploch pro RD je tedy
cca 7 RD. Návrh zastavitelných ploch je tedy postačující.
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Územní plán řeší záležitost nadmístního významu, jíž je nadregionální biokoridor NRBK120. Je
vymezen podle Zásad územního rozvoje kraje Vysočina.
12.

13.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na zemědělský půdní fond
a pozemky určené k plnění funkce lesa

Odůvodnění záborů půdního fondu
L1
TI
plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě a zařízení
Požadavek zadání na vymezení plochy pro čištění odpadních vod je splněn návrhem zastavitelné
plochy TI (ČOV). Plocha byla vymezena na základě spádových poměrů a poloze u vodního toku.
Návrh je doplněn komunikačním napojením plochy (L2). Rozsah plochy umožňuje realizaci různých
typů ČOV.
L2
DX
plocha dopravní infrastruktury - místní
Viz výše L1. Umístění dopravního propojení ČOV je navrženo v souladu s možnostmi obce.
L3
OS
plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
Plocha je v zastavěném území, menší než 2000m2. Nevyhodnocuje se.
L4
ZS
plochy veřejného prostranství – sídelní zeleně
Umístění sídelní zeleně v centru obce u ploch občanského vybavení pro sport umožňuje vytvoření
rozsáhlejšího souvislého areálu pro rekreaci obyvatel a posílení sídelní zeleně
L5
VS
plochy smíšené výrobní
Pro rozvoj dalších aktivit výrobního charakteru je výhodné soustředění v jedné lokalitě v obci, proto je
navrženo rozšíření stávajících ploch výroby. Lokalita se nachází v zastavěném území.
L6
SV
plochy smíšené obytné venkovské
Je navržen stavební pozemek okolo stávajícho rodinného domu. Větší část plochy tř. ochrany III.
L7
SV
plochy smíšené obytné venkovské
Využití nezastavěného pozemku uvnitř zastavěného území. Plochy určené k bydlení. Nevyhodnocuje
se.
L9
SV
plochy smíšené obytné venkovské
Lokalita rozvíjí zástavbu soustředěnou kolem centra obce. Třída ochrany III.
L10
SV
plochy smíšené obytné venkovské
Lokalita rozvíjí zástavbu soustředěnou kolem centra obce. Je v zastavěném území. Určeno pro
bydlení. Nevyhodnocuje se.
L11
SV
plochy smíšené obytné venkovské
Využití nezastavěného pozemku uvnitř zastavěného území. Určeno pro bydlení. Nevyhodnocuje se.
L12
SV
plochy smíšené obytné venkovské
Využití nezastavěného pozemku uvnitř zastavěného území. Určeno pro bydlení. Nevyhodnocuje se.
L13

SV

plochy smíšené obytné venkovské
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Využití nezastavěného pozemku uvnitř zastavěného území. Určeno pro bydlení. Nevyhodnocuje se.
L15
NP
plochy přírodní
Plochy navržené na základě studie revitalizace těchto ploch. Jedná se o zamokřené plochy s přírodní
zelení, které budou doplněny malými vodními plochami. III. a V. třída ochrany
ÚSES
Jsou navrženy prvky lokálního systému územní stability v nutné minimální šíři. Jedná se o nefunkční
část LBK 6 a nefunkční interakční prvky formou alejí podél cest.
Tabulka záborů viz následující strana
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CELKEM

způsob
využití
plochy

celkový
zábor ZPF
(ha)

zábor ZPF dle kultur (ha)
orná

zahrady

TTP

V.

Investice
do půdy
(ha)

zábory dle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

Bělá
L1
plochy TI
celkem
L2
plochy DX
celkem
L4
plochy ZS
celkem
L5
plochy VS
celkem
L5
plochy ZO
celkem
L6
L9
plochy SV
celkem
L15
plochy ZP
celkem

CELKEM

TI

0,73

DX

0,73
0,22

ZS

0,22
0,33

0,33

VS

0,33
0,76

0,76

0,34

0,01

0,42

ZO

0,76
0,16

0,16

0,11

0,01

0,04

SV
SV

0,16
0,11
0,52

0,11

0,02

0,09
0,52

ZP

0,63
1,14

0,17

0,73

0,10

0,62

0,70

0,05

0,18

0,02

0,2

0,33

0,52

1,14

0,38

0,24

0,90

0,15

1,14

3,95

0,69

0,00

3,27

0,00

0,47

1,14

0,00

2,33
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1,32
0,44

0,27
0,38

krajina
1,05
0,06

CELKEM

1,76

0,65

Zábory celkem

5,71

1,34

LBK
IP

USES
USES

0,00

0,03

0,26
0,22

1,05
0,10

0,06

0,03

1,11

0,03

0,48

1,15

0,06

0,03

4,38

0,03

0,95

2,29

0,06

2,36
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Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Zábor PUPFL
L19

ZS

0,06 ha

Lokalita je navržena na vynětí z lesního půdního fondu. Nachází se bezprostředně v sousedství
staveb zastavěného území. Aplikace lesního zákona by byla v rozporu s funkčním využitím sousední
plochy smíšené obytné venkovské (ochranné pásmo ani 25 m od hranice lesa nelze dodržet). Funkce
zeleně zůstane zachována.
V případě lokality L15 je dotčeno ochranné pásmo lesa. Lokalita L15 není určena pro nadzemní
stavby – jedná se pouze o plochy přírodní - L15.
14.
Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění
Rozhodnutí o námitkách je zpracované v kapitole C) Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného
odůvodnění, textové části odůvodnění územního plánu - „Textová část odůvodnění zpracovaná
pořizovatelem“, tohoto dokumentu
15.
Vypořádání připomínek
Vypořádání připomínek je zpracované v kapitole D) Vyhodnocení připomínek, textové části
odůvodnění územního plánu - „Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem“, tohoto
dokumentu
B. Grafická část odůvodnění je nedílnou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy
(příloha č. 2) skládající se z níže uvedených výkresů:
1. koordinační výkres v měř. 1: 5 000
2. výkres širších vztahů v měř 1: 100 000
3. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000
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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
III. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM

A) Postup pořízení územního plánu
-

Zastupitelstvo obce Bělá na svém veřejném zasedání konaném dne 27.3.2014 projednalo a
schválilo pořízení Územního plánu (dále ÚP) Bělá (k.ú. Bělá u Horní Cerekve) a dne 7.4.2014
požádala obec Bělá MěÚ Pelhřimov odbor výstavby, oddělení územního plánu o jeho pořízení.
Žádost byla doplněna dne 14.4.2014. Určeným zastupitelem pro spolupráci při pořizování ÚP Bělá
byla zvolena starostka obce Hana Valková.
Po provedených doplňujících průzkumech a rozborech v květnu 2014 (pořizovatel a starostka
obce) a vyhodnocení všech podkladů zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v
červnu 2014 návrh zadání ÚP Bělá.

-

Návrh zadání ÚP Bělá 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.; a v souladu se schválením Zastupitelstva obce Bělá.
Dne 23.6.2014 oznámil MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému
úřadu, obci Bělá a sousedním obcím projednávání návrhu Zadání ÚP Bělá. Oznámení o
projednávání návrhu Zadání ÚP Bělá a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí bylo vyvěšeno dne
23.6.2014 a sejmuto dne 24.7.2014 na úřední desce MěÚ Pelhřimov a vyvěšeno dne 30.6.2014 a
sejmuto dne 3.8.2014 na úřední desce obce Bělá. Dále byl návrh zadání umístěn na webových
stránkách Města Pelhřimova (vyvěšeno 23.6.2014-24.7.2014) a webových stránkách obce Bělá
(vyvěšeno 30.6.2014-3.8.2014).
Na základě výsledků projednání upravil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh
zadání (požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do textu návrhu zadání, uplatněná
připomínka byla obecná, podněty nebyly uplatněny). Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního
prostředí, jako dotčený orgán, vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí
oblast a neuplatnil požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí. Citace uplatněných
stanovisek a připomínek k návrhu Zadání ÚP Bělá – viz „Textová část odůvodnění zpracovaná
pořizovatelem, kapitola B. Přezkum návrhu územního plánu dle §53 odst.4 stavebního zákona,
podkapitola d) Přezkum souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů dle §53 odst.4 písm. d) stavebního zákona“,
tohoto dokumentu.
Zadání územního plánu Bělá bylo schváleno Zastupitelstvem obce Bělá dne 2.9.2014.
Zastupitelstvo obce Bělá nepožadovalo zpracování variantního řešení;
Dne 4.9.2014 předal pořizovatel zpracovateli ÚP Bělá podklady pro zpracování návrhu ÚP Bělá.

-

Na základě voleb do obecných zastupitelstev požádal dne 29.12.2014 MěÚ Pelhřimov, odbor
výstavby o sdělení určeného zastupitele pro tvorbu Územního plánu Bělá. Určeným zastupitelem
byl určen, dle sdělení obce Bělá ze dne 3.2.2015, p. Miroslav Koch, starosta obce.

-

Návrh ÚP Bělá 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 se Zadáním ÚP Bělá a v souladu se schválením Zastupitelstva obce Bělá. Návrh
územního plánu obsahuje textovou a grafickou část.
Dne 22.9.2015 oznámil MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému
úřadu, obci Bělá a sousedním obcím konání společného jednání za účelem projednání návrhu ÚP
Bělá na den 29.10.2015 a zároveň v souladu s §50 odst.3 stavebního zákona oznámil dne
22.9.2015 veřejnou vyhláškou doručení návrhu ÚP Bělá (včetně vystavení návrhu ÚP Bělá)
veřejnosti. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 22.9.2015 a sejmuta dne 9.11.2015 na úřední
desce MěÚ Pelhřimov a vyvěšena dne 23.9.2015 a sejmuta dne 20.11.2015 na úřední desce OÚ
Bělá. Dále byl návrh ÚP Bělá umístěn na webových stránkách Města Pelhřimova (22.9.201530.11.2015) a webových stránkách obce Bělá (23.9.2015-20.11.2015).
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Dne 22.9.2015 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 Bělá pro posouzení.
Dne 22.9.2015 požádal MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby, KÚ Kraje Vysočina, odbor životního
prostředí a zemědělství o vydání souhlasu podle §5 odst.2 zákona č.334/1992Sb.; o ochraně ZPF,
ve znění pozdějších předpisů, zároveň požádal MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí o vydání
stanoviska podle §14 odst.1 zákona č.289/1995Sb.; (lesní zákon).
Společné jednání s dotčenými orgány o návrhu ÚP Bělá proběhlo dne 29.10.2015 na MěÚ
Pelhřimov, odboru výstavby za účasti pořizovatele, určeného zastupitele, projektanta a zástupců
dotčených orgánů. Z jednání byl vyhotoven písemný protokol.
Dne 7.12.2015 požádal pořizovatel dotčené orgány k vydání stanoviska (dle §50, odst.2 stavebního
zákona) ke společnému jednání o návrhu ÚP Bělá – jednalo se o dotčené orgány, které svá
stanoviska ještě nevydaly v zákonném termínu, určil lhůtu pro vydání stanoviska a návrh ÚP Bělá
po tuto dobu vyvěsil na webové stránky Města Pelhřimova;
Dne 21.1.2016 předal pořizovatel nadřízenému orgánu (Krajský úřad Kraje Vysočina odbor
územního plánování a stavebního řádu) veškerá uplatněná stanoviska a podané připomínky k
návrhu ÚP Bělá.
Posouzení návrhu ÚP Bělá Krajským úřadem Kraje Vysočina odborem územního plánování a
stavebního řádu bylo vydáno dne 19.2.2016 pod ČJ: KUJI 7502/2016 OUP 260/2014-6 OUP.
Nadřízený správní orgán na úseku územního plánování posoudil předložený návrh ÚP Bělá dle
§50 odst.7 stavebního zákona a konstatoval, že po zapracování uvedených připomínek, lze zahájit
řízení o návrhu ÚP Bělá podle §52 stavebního zákona (znění stanoviska – viz „Textová část
odůvodnění zpracovaná pořizovatelem, kapitola B. Přezkum návrhu územního plánu dle §53 odst.4
stavebního zákona, podkapitola 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“, tohoto dokumentu.
Dne 2.3.2016 se konala schůzka na MěÚ Pelhřimov, odboru výstavby ve věci projednávání návrhu
ÚP Bělá. Určený zastupitel – starosta obce p. Koch sdělil pořizovateli požadavek obce Bělá
prověřit možnost opětovného zařazení ploch L8, L14, L16, L17 (k plochám nebyl vydán souhlas
z hlediska zákona č.334//1992Sb.; o ochraně zemědělského půdního fondu - dále též „zákon
o ochraně ZPF“) a zařazení pozemků p.č. 276/6, 276/7 a 276/8 v k.ú. Bělá u Horní Cerekve do
návrhu ÚP Bělá. Na základě této skutečnosti pořizovatel prověřil s dotčeným orgánem možnost
zařazení výše uvedených ploch do dalšího projednávání. Dotčený orgán ochrany ZPF opětovně
potvrdil své vydané nesouhlasné stanovisko. Tuto skutečnost pořizovatel oznámil určenému
zastupiteli.
Dne 18. 3. 2016 předal pořizovatel zpracovateli stanovisko nadřízeného orgánu, stanoviska
dotčených orgánů a připomínku uplatněnou k návrhu ÚP Bělá a požádal zpracovatele o úpravu
návrhu ÚP Bělá.
Dne 3.8.2016 byl předán pořizovateli konečný návrh ÚP Bělá pro veřejné projednání. Oznámení o
konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Bělá bylo dne 10.8.2016
jednotlivě doručeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Bělá a sousedním obcím. Veřejná
vyhláška o konání veřejného jednání byla vyvěšena dne 10.8.2016 a sejmuta dne 13.10.2016 na
úřední desce MěÚ Pelhřimov a vyvěšena dne 11.8.2016 a sejmuta dne 11.10.2016 na úřední
desce OÚ Bělá. Dále bylo oznámení a návrh ÚP Bělá umístěn na webových stránkách Města
Pelhřimova (vyvěšeno od 10.8.2016-12.10.2016) a webových stránkách obce Bělá (vyvěšeno od
11.8.2016-11.10.2016).
Veřejné projednání o upraveném návrhu ÚP Bělá proběhlo dne 5.10.2016 na OÚ Bělá 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, v platném znění
nebyly k návrhu ÚP Bělá uplatněny připomínky a nebyly podány žádné námitky. V rámci procesu
veřejného projednání upozornil ve svém stanovisku nadřízený správní orgán na úseku územního
plánování – Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, že dne
13.9.2016 byla vydána Aktualizace č.2 a č.3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a je třeba
doplnit (upravit) odůvodnění územního plánu o vyhodnocení souladu se Zásadami územního

52

rozvoje Kraje Vysočina ve znění těchto aktualizací, které nabyly účinnosti dne 7.10.2016.
Stanovisko bylo respektováno. Do textu odůvodnění územního plánu, „Textová část odůvodnění
zpracovaná pořizovatelem, kapitola B) Přezkum návrhu územního plánu dle §53 odst.4 stavebního
zákona, podkapitola a) Přezkum souladu s politikou územního rozvoje územně plánovací
dokumentací vydanou krajem dle §53 odst.4 písm. a) stavebního zákona“, bylo doplněno
vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, v platném znění. Zpracovatel
ÚP Bělá doplnil vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, v platném
znění do textu odůvodnění územního plánu, „Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem“.
Vzhledem k tomu, že nebyla měněna textová a grafická část návrhu ÚP Bělá (měnila se textová
část odůvodnění návrhu ÚP Bělá) nedošlo k „podstatné úpravě“ návrhu ÚP Bělá a nebylo nutné
opakovat veřejné projednání návrhu ÚP Bělá.
Citace stanovisek uplatněných v rámci veřejného projednání - viz „Textová část odůvodnění
zpracovaná pořizovatelem, kapitola B. Přezkum návrhu územního plánu dle §53 odst.4 stavebního
zákona, podkapitola 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)“, tohoto dokumentu.
-

V souladu s §53 odst.1 stavebního zákona vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem výsledky projednání návrhu ÚP Bělá a zpracoval „Návrh vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu Územního plánu Bělá“. Dne 26.10.2016 pořizovatel oznámil jednotlivě
dotčeným orgánům a KÚ Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, že k
návrhu Územního plánu Bělá byly v zákonné lhůtě dle §50 stavebního zákona uplatněny
připomínky, zaslal jim „Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu
Bělá“a požádal je ve lhůtě 30 dnů o uplatnění stanovisek, 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 - viz „ Textová část odůvodnění
zpracovaná pořizovatelem, kapitola B. Přezkum návrhu územního plánu dle §53 odst.4 stavebního
zákona, podkapitola 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)“, tohoto dokumentu.

-

Po uplynutí lhůty pro vydání stanovisek pořizovatel upravil a doplnil textovou část odůvodnění –
„Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem“ a dle ustanovení §53 odst.4 stavebního
zákona vyhodnotil a přezkoumal návrh ÚP Bělá a následně dle §54 odst.1 stavebního zákona
předložil Zastupitelstvu obce Bělá návrh na vydání Územního plánu Bělá.

B) Přezkum návrhu územního plánu dle § 53 odst. 4 stavebního zákona
a) Přezkum souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
Politika územního rozvoje
Pro řešené území nevyplývají z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 schválené usnesením
vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009 žádné konkrétní požadavky a ani Aktualizace č.1 Politiky územního
rozvoje České republiky, schválená vládou České republiky usnesením č.276 dne 15. 4. 2015 (dále
PÚR) neklade na správní území obce Bělá žádné požadavky.
PÚR stanovuje pro zajištění udržitelného rozvoje obecně formulované republikové priority.
Byl vyhodnocen a přezkoumán soulad Územního plánu Bělá 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, kulturní
hodnoty území a urbanistické, architektonické a archeologické dědictví jsou územním plánem
chráněny. Jsou stanoveny podmínky pro rozvoj ploch – jak stabilizovaných, tak rozvojových, jež
zajišťují přirozenou kontinuitu rozvoje území s respektem k jeho stávajícím hodnotám.
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.“
Územní plán hospodárně využívá zastavěné území, zastavitelné plochy jsou navrženy v nezbytné
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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“. Územní plán respektuje stávající samotu ve volné krajině, nové
zastavitelné plochy bydlení jsou však vymezeny v návaznosti na zastavěné území obce - nedochází
tedy ke vzniku dalších samot
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.“ Územní plán
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.
Ćlánek 17) „Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí“. Územní plán umožňuje hospodářský rozvoj
a udržení místních pracovních příležitostí jak ve stávajících tak návrhových plochách výroby a
skladování - plochy VS – plochy smíšené výrobní.
Článek 19 – „Zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy)“ – v územním
plánu jsou stanoveny podmínky využití ploch nezastavěného území v souladu s §18 odst.5 stavebního
zákona.
Článek 20 – „Respektovat veřejné zájmy zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných
území. Vytvářet územní podmínky pro respektování územních systémů ekologické stability“. Územní
plán plně respektuje rmaloplošné zvláště chráněné území Borky (jižní část katastrálního území obce)
a lokalitu zvláště chráněných druhů – Pstruhovec (k.ú. Hříběcí na hranicích s k.ú. Hříběcí). Je
zpřesněn nadregionální ÚSES (NKOD 120 Čunkovský hřbet – Pařezitý /Roštějn) a vymezen lokální
ÚSES a zajištěna návaznost prvků ÚSES na území sousedních obcí.,
Článek 20a) – „Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny“. Územní plán
vymezuje migračně významné území, ve kterém nejsou připuštěny záměry, které by funkci migračně
významného území mohly negativně ovlivnit. Migrační propustnost pro živočichy je zajištěna
vymezením ploch ÚSES, migrační propustnost pro obhospodařování krajiny je zajištěna stávající
případně navrhovanou dopravní infrastrukturou. V rámci podmínek využití je pro většinu ploch
nezastavěného území přípustná dopravní a technická infrastruktura.
Článek 24) – „Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území, možnosti nové výstavby je třeba
dostatečnou veřejnou infrastrukturou podmínit“. Územní plán stanovil koncepci dopravní infrastruktury,
nové zastavitelné plochy jsou buď přímo napojeny na stávající silniční síť nebo je k jejich obsluze
navržena nová síť místních komunikací. V rozvojových plochách je umožněn vznik nových
komunikací.
Článek 30) – „Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života“. V územním plánu je
navržen systém veřejné kanalizace se zakončením v čistírně odpadních vod (ČOV). Zásobování
pitnou vodou kapacitně vyhovuje pro současnou i budoucí výstavbu.
Obecně formulované republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje byly
při řešení Územního plánu Bělá vzaty na zřetel. Projektant vyhodnotil soulad Územního plánu Bělá
s PÚR v textové části odůvodnění územního plánu, „Textová část odůvodnění zpracovaná
projektantem – kapitola 2) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem“, tohoto dokumentu.
Správní území obce Bělá není součástí žádné rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti,
koridorů a ploch dopravní infrastruktury a koridorů a ploch techické infrastruktury vymezených v PÚR.
Pořizovatel přezkoumal soulad Územního plánu Bělá s politikou územního rozvoje a konstatuje, že
Územní plán Bělá je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1.
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 a nabyla účinnosti 23.10.2012. Aktualizace č.2 a č.3 Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina byly vydány dne 13.9.2016 (účinnost 7.10.2016). Aktualizace č.2 a č.3 Zásad územního
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rozvoje Kraje Vysočina nabyly účinnosti v době probíhajícího řízení o návrhu Územního plánu Bělá
(veřejné jednání), pořizovatel tedy po veřejném projednání doplnil tuto kapitolu o vyhodnocení souladu
se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění těchto aktualizací - dále též ZÚR.
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina stanovují zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovují
požadavky na jejich využití, zejména veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření,
stanovují kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití.
ZÚR stanovují priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje.
Je vyhodnocen a přezkoumán soulad Územního plánu Bělá s následujícími prioritami:
(Článek 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“.
Územní plán 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 Bělá, umožňující její všestranný rozvoj.
(Článek 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: zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability, minimalizaci záboru
zemědělského půdního fondu a negativních zásahů do pozemků určených k plnění funkcí lesa;
ochranu pozitivních znaků utvářejících území a lokality s vysokou hodnotou krajinného rázu a území,
v nichž se pozitivní působení znaku krajinného rázu vizuálně a funkčně uplatňuje; ochranu kvality
životního prostředí, včetně ochrany kvality podzemních a povrchových vod; zachování a citlivé
doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné venkovské urbanistické struktury a omezit
fragmentaci krajiny; ochranu území a ploch prvků územního systému ekologické stability
nadregionálního a lokálního významu, zlepšovat migrační prostupnost krajiny“.
Cílem územního plánu bylo stanovit rozvoj území ve smyslu stabilizace celého správního území obce
Bělá. Jsou popsány hodnoty a zásady ochrany území – kulturní hodnoty (architektonické a
urbanistické), přírodní hodnoty, krajinný ráz (koncepce uspořádání krajiny) a civilizační hodnoty
(koncepce veřejné infrastruktury). 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. Územní plán vymezuje migračně významné území, ve kterém
nejsou připuštěny záměry, které by funkci migračně významného území mohly negativně ovlivnit.
Migrační propustnost pro živočichy je zajištěna vymezením ploch ÚSES, migrační propustnost pro
obhospodařování krajiny je zajištěna stávající případně navrhovanou dopravní infrastrukturou.
(Článek 07) „Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území
kraje zvláště ve vymezené rozvojové oblasti a vymezených rozvojových osách, přitom se soustředit
zejména na: posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická
a architektonická řešení sídel, kvalitní řešení veřejných prostranství, vybavení sídel potřebnou
veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny; vyvážené a efektivní
využívání zastaveného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel; uplatnění
mimoprodukční funkce zemědělské krajiny, tedy zajistit doplnění krajinných prvků zvyšujících
ekologickou stabilitu krajiny, pozitivně působících na vzhled krajiny a eliminujících erozní poškození;
rozvíjení systému dopravní obsluhy a technické vybavenosti, likvidace odpadních vod a soustav
zásobování vodou“;
Urbanistická koncepce plně respektuje výše uvedené podmínky pro rozvoj území. Je kladen důraz na
ochranu krajiny jako celku, je posílen rozvoj bydlení s možností každodenní i sezónní rekreace. Je
posílen rozvoj ekonomických aktivit nabídkou ploch smíšených výrobních, je řešena dopravní i
technická infrastruktura (likvidace odpadních vod). Stabilizované i zastavitelné plochy jsou doplněny
zelení a jsou řešena veřejná prostranství, zejména v souvislosti s bydlením. Jsou navrženy plochy
sídelní zeleně v centru obce. V nezastavěném území jsou podporovány mimoprodukční funkce
zemědělské krajiny. Je dodržena prostupnost krajiny systémem polních a lesních cest a řešena
koncepce likvidace odpadních vod.
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(Článek 8a) „Vytvářet na území kraje a zejména ve venkovských oblastech podmínky pro zachování a
další rozvoj hospodářského potenciálu zemědělství a lesnictví a pro ochranu a hospodářské využití
kvalitní orné a lesní půdy“.
Urbanistická koncepce v nejvyšší míře chrání nezastavěné území – pro plochy změn je přednostně
využito proluk v zastavěném území obce a půdy s nižší třídou ochrany. Lesní pozemky jsou dotčeny
v co nejmenší míře a se zachováním funkce zeleně.
Obecně formulované priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje
byly při řešení Územního plánu Bělá zohledněny. Projektant podrobně vyhodnotil soulad Územního
plánu Bělá se ZÚR v textové části odůvodnění Územního plánu - „Textová část odůvodnění
zpracovaná projektantem – kapitola 2) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem“, tohoto dokumentu.
Správní území obce Bělá není součástí žádných rozvojových oblastí, rozvojových os (nadmístních
rozvojových oblastí a nadmístních rozvojových os) a rozvojových center krajského významu a není
součástí vymezených specifických oblastí krajského významu, není součástí center osídlení
uvedených v ZÚR.
Soulad s vymezením ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch
a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému
ekologické stability a územních rezerv.
Územím obce prochází silnice II/639, kterou řadí ZÚR do silniční sítě republikového a nadmístního
významu, nevymezují však ve správním území obce Bělá koridor pro homogenizaci jejího tahu.
Stávající trasa silnice je v územním plánu respektovaná. Jiné plochy či koridory technické a dopravní
infrastruktury celostátního významu na řešené území nezasahují.
V severní a východní části řešeného území vymezují ZÚR nadregionální biokoridor NKOD 120
Čunkovský hřbet – Pařezitý/Roštejn (U015), který územní plán zpřesňuje.
Soulad se zásadami koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území
Kraje Vysočina.
Vymezením zastavitelných ploch jsou dotčeny mj. i půdy v I. a II. třídě ochrany, nicméně v nezbytném
rozsahu přiměřeném velikosti a rozvoji obce a v návaznosti na zastavěné území. K významným
urbanistickým hodnotám patří původní cenná plocha vymezená v historické části obce zahrnující
původní urbanistickou kompozici - dochované urbanistické jádro obce. Územní plán stanovuje
ochranu těchto hodnot v kapitole „b) Základní koncepce rozvoje ochrany obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot“, tohoto dokumentu a návrhem přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného
využití jednotlivých ploch.
Územní plán plně respektuje přírodní hodnoty na území obce – viz výše - kapitola „a) přezkum
souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle §53
odst.4 písm. a) stavebního zákona“ . Jsou respektovány cenné části kulturní krajiny integrující přírodní
a kulturní složku a to zejména přírodní dominanty a hodnotné krajinné scenérie.
Soulad s vymezenými cílovými charakteristikami krajiny na území Kraje Vysočina.
ZÚR vymezují na území kraje typy krajin charakterizované převažujícím nebo určujícím cílovým
využitím. Řešené území obce Bělá je součástí typu krajin - lesozemědělská ostatní, lesozemědělská
harmonická a zemědělská intenzivní a součástí krajinných rázů krajinný ráz Křemešnicko a
Jindřichohradecko.
Převážná část řešeného území obce Bělá je součástí krajinného typu krajiny lesozemědělské ostatní.
Územní plán respektuje v ZÚR stanovené hlavní cílové využití a zásady pro činnost v území a
rozhodování o změnách v území této krajiny. Je navržen zábor zemědělského půdního fondu
v rozsahu nezbytném pro přiměřený rozvoj obce - je umožněn rozvoj bydlení a místních ekonomických
aktivit (plochy výroby a skladování plochy - smíšené výrobní). Bylo prověřeno zastavěné území obce.
Je zachován harmonický vztah sídla a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých travních
porostů. Lesní pozemky jsou dotčeny minimálně. Zeleň v území je chráněna vymezením územního
systému ekologické stability. Veškeré regulativy jsou specifikovány tak, aby chránily obec před
umístěním nevhodných staveb jak do zastavěného, tak zastavitelného území.
Okrajově na řešené území zasahují typy krajin lesozemědělská harmonická (jihozápadní část území)
a zemědělská intenzivní (jihovýchodní část území). Jedná se o okraj řešeného území bez návrhu
zastavitelných ploch – stávající využití zemědělských a lesních pozemků se řešením územního plánu
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nemění. Částí území prochází nadregionální biokoridor NRBK – v územním plánu se jedná o veřejně
prospěšné opatření VPO1.
Převážná část řešeného území obce Bělá je součástí krajinného rázu CZ0610-OB004 Křemešnicko.
Územní plán respektuje specifickou zásadu platnou pro tento typ krajiny – neumožňuje umisťovat
výškové stavby s charakterem dominanty do prostorů s dochovanými znaky původní struktury krajiny.
Krajinný ráz Jindřichohradecko CZ0610-OB014 zasahuje na jihozápadní okraj řešeného území. Je
respektována specifická zásada platná pro tento typ krajiny – není umožněno umisťovat výškové
stavby přesahující dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu.
Soulad s vymezením veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ Na území obce Bělá zasahuje biokoridor nadregionálního
územního systému ekologické stability - NRBK (nadregionální biokoridor) NKOD 120 Čunkovský hřbet
– Pařezitý/Roštejn, který je v územním plánu zpřesněn za dodržení jeho parametrů a zajištění jeho
funkčnosti.
Na území obce nevymezují ZÚR plochy nebo koridory, ve kterých se ukládá prověření změn jejich
využití územní studií nebo ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou
pro rozhodování o změnách jejich využití.
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Všechny návaznosti na využívání území z hlediska širších vztahů v území, zejména návaznosti na
správní území sousedních obcí jsou zobrazeny ve výkrese širších vztahů. Je zajištěna návaznost
prvků ÚSES a technické i dopravní infrastruktury. Je zajištěna koordinace s platnou územně plánovací
dokumentací sousedních obcí.
Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností Pelhřimov
Na základě schválených Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pelhřimov
z roku 2008, včetně následných aktualizací z roku 2012, 2014 a 2016 jsou v územním plánu
zapracovány aktualizované limity využití území.
Projektant vyhodnotil soulad Územního plánu Bělá s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
a z hlediska širších vztahů v textové části odůvodnění územního plánu, „Textová část odůvodnění
zpracovaná projektantem – kapitola 2) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem“, tohoto dokumentu.
Soulad návrhu Územního plánu Bělá s politikou územního rozvoje, soulad s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem a zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší
územní vztahy posoudil Krajský úřad Kraje Vysočina ve svém stanovisku ze dne 19.2.2016 pod
ČJ:KUJI 7502/2016 OUP 260/2014-6 OUP. Citace stanoviska viz kapitola „B. Přezkum návrhu
územního plánu dle §53 odst.4 stavebního zákona, podkapitola 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)“, tohoto
dokumentu.
Pořizovatel přezkoumal soulad Územního plánu Bělá s politikou územního rozvoje a s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že Územní plán Bělá je v souladu s Politikou
územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1 a je v souladu se Zásadami územního
rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č.1, Aktualizace č.2 a Aktualizace č.3 Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina.

b) Přezkum souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastavěného území
Přezkum souladu s cíli územního plánování
Požadavek na soulad s cíli územního plánování je naplněn vytvořením komplexního názoru na
urbanistické řešení správního území obce, vymezením a stanovením podmínek pro využití ploch
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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. Je řešeno celé správní území obce Bělá (k.ú. Bělá u Horní Cerekve).
Jsou vytvořeny předpoklady pro výstavbu, pro udržitelný rozvoj území a pro vyvážený hospodářský
rozvoj - je navržena plochy výroby a skladování (plochy smíšené výrobní VS). Jsou vytvořené
podmínky pro sociální soudržnost – jsou navrženy plochy bydlení – plochy smíšené obytné venkovské
SV a plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS. Navržené zastavitelné
plochy přímo navazují na současně zastavěné území obce Bělá 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 (plochy smíšené obytné venkovské SV),
občanskou vybavenost (veřejná infrastruktura OV, tělovýchovná a sportovní zařízení OS), veřejná
prostranství. Řešením územního plánu je zajištěn soulad mezi soukromými zájmy a veřejnými zájmy v území jsou zachovány a stabilizovány plochy výroby a skladování (plochy smíšené výrobní). Je
navržen nezbytně nutný zábor zemědělského půdního fondu, jsou stanoveny podmínky pro ochranu
nezastavěného území (využití nezastavěného území nesmí narušit charakter území, jeho hodnoty a
krajinný ráz) je stanovena koncepce krajiny a vymezen systém územního systému ekologické stability.
Řešení územního plánu 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 (jsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury).
Umožňuje umisťovat technickou a dopravní infrastrukturu v nezbytném rozsahu v nezastavěném
území v rámci podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Přezkum souladu územního plánu s úkoly územního plánování
Územní plán Bělá ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území.
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. Jsou stanoveny hlavní cíle rozvoje a ochrana hodnot, stanoveny specifikace hodnot a
zásady ochrany hodnot.
Civilizační a kulturní hodnoty území.
Na území obce jsou stanoveny stávající urbanistické hodnoty H1, H2, H3, H4, H5 a H6 a jejich způsob
a pravidla ochrany. Je předepsáno, že na území obce budou jmenované hodnoty respektovány a
zachovány.
Navržené řešení respektuje uvedené hodnoty území a vytváří podmínky pro jejich ochranu především
tím, že jsou pro veškerou zástavbu v řešeném území stanoveny podmínky prostorového příp. plošného
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
sídla. 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 stanovené hodnoty území.
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
Nejvýznamnější přírodní hodnotou na území obce je lokalita zvláště chráněných druhů Borky. Na
hranicích řešeného území s k.ú.Hříběcí (mimo řešené území) se nachází lokalita zvláště chráněných
druhů Pstruhovec. Další významná území s obecnou ochranou přírody dle zákona č.114/92 Sb. jsou
všechny plochy lesů, přírodní plochy a plochy smíšené nezastavěného území. 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 se specifickými
podmínkami využití, které zajišťují ochranu uvedených území před nežádoucími zásahy.
Ochrana krajinného rázu je zajištěna vhodným situováním zastavitelných ploch a stanovením
podmínek plošného a prostorového uspořádání pro budoucí zástavbu. Jsou stanoveny závazné
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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 a pozemků určených k plnění funkcí lesa je navržen pouze
v nezbytně nutném rozsahu a především v lokalitách mimo 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, „Textová část odůvodnění
zpracovaná projektantem – kapitola 13) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa“, tohoto dokumentu.
Územní plán Bělá:
- klade důraz na zachování urbanistických a architektonických hodnot obce a podmínek území, tím
je zajištěno zachování stávajícího charakteru obce.
- prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika – byla stanovena koncepce rozvoje území a potřeba změn v území především
pro kvalitní bydlení, občanské vybavení, výrobu a skladování. Je navržena a doplněna veřejná
infrastruktura (technická a dopravní).
- stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb – územní
plán toto řeší v podrobnostech, jejichž požadování je náležitě zdůvodněno v kapitole 10. Komplexní
zdůvodnění přijatého řešení, textové části odůvodnění územního plánu, „Textová část odůvodnění
zpracovaná projektantem“.
- stanovuje 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, jejichž členění a uspořádání je řešeno takovým způsobem,
aby zastavitelné rozvojové plochy organicky srostly se zastavěným územím a aby byly vhodně
komunikačně propojeny. Stabilizované plochy bydlení rovněž představují dostatečný potenciál
stavebních parcel pro budoucí výstavbu. Jsou stanoveny podmínky charakteru zástavby, které
zabrání negativní změně charakteru obce – viz bod výše.
- v území vytváří podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn – jsou
navrženy plochy výroby a skladování – plochy smíšené výrobní VS, rozvoj je navržen v
jihovýchodní části obce.
- zájmy civilní obrany jsou územním plánem řešeny, jsou stanovena opatření ochrany obyvatelstva,
a to v podrobnosti, která přísluší územnímu plánu. Nebyly stanoveny zvláštní požadavky na řešení
civilní ochrany.
- územním plánem nejsou vymezeny plochy přestaveb a asanací.
- vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy
záměrů na území a navrhuje 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.
- reguluje rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů – z přírodních zdrojů je nejvýrazněji dotčen
zemědělský půdní fond, odůvodnění záboru zemědělského půdního fondu je samostatnou
kapitolou odůvodnění – kapitola 13. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, textové části odůvodnění
územního plánu, „Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem“.
- uplatňuje 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.
Projektant vyhodnotil soulad Územního plánu Bělá s cíli a úkoly územního plánování v textové části
odůvodnění územního plánu, „Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem kapitola 3)
Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území“,
tohoto dokumentu.
Pořizovatel přezkoumal soulad Územního plánu Bělá s cíly a úkoly územního plánování. Osnovou pro
přezkum mu byla ustanovení §18 a §19 stavebního zákona. Pořizovatel konstatuje, že Územní plán
Bělá je v souladu s cíly a úkoly územního plánování.
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c) Přezkum souladu územního plánu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích
předpisů dle § 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona
Způsob zpracování i stanovený postup projednání je v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 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, v platném znění. Nad rámec uváděné vyhlášky byly
vymezeny plochy zeleně. Odůvodnění vymezení těchto ploch je uvedeno v textové části odůvodnění
územního plánu, „Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem - kapitola 4) Vyhodnocení
souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů“, tohoto dokumentu.
Textová část (návrh a odůvodnění) je zpracována dle přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006Sb.; v platném
znění, grafická část územního plánu je zpracována v měř. 1:5000, výkres širších vztahů je zpracován
v měř. 1:100 000.
Proces pořízení a vyhodnocení jeho souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů je uveden v samostatné kapitole A) Postup pořízení územního plánu - textové části
odůvodnění územního plánu, „Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem“.
Územní plán Bělá:
- řeší celé správní území obce Bělá (k.ú. Bělá u Horní Cerekve)
- vymezuje zastavěné území
- vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření pro která lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit
- 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
- nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie
- nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno pořízením
regulačního plánu
- nestanovuje pořadí změn – etapizaci.
- 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 (viz Výkres širších vztahů)
- výroková textová část Územního plánu Bělá obsahuje pouze části, o kterých je kompetentní
rozhodovat Zastupitelstvo obce a které slouží k rozhodování o změnách v území.
- z důvodu vymezení rozdílných podmínek pro některé plochy – jsou tyto dále členěny: např.
občanské vybavení na OV, OS.
- v návrhu byla vymezena maximální hranice negativních vlivů (čistírny odpadních vod,
zemědělského areálu) - popis viz textová část odůvodnění územního plánu, „Textová část
odůvodnění zpracovaná projektantem, kapitola 10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a
vybrané varianty“, tohoto dokumentu
Projektant vyhodnotil soulad Územního plánu Bělá s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů v textové části odůvodnění územního plánu, „Textová část odůvodnění
zpracovaná projektantem kapitola 4) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů“, tohoto dokumentu.
Pořizovatel přezkoumal soulad Územního plánu Bělá s požadavky stavebního zákona a konstatuje, že
Územní plán Bělá, je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů.
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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
Územní plán Bělá je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Nedochází ke
střetu veřejných zájmů a je zcela v souladu se stanovisky dotčených orgánů a se zvláštními právními
předpisy. Především zákonem č.254/2001Sb., 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.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.289/1995Sb., 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.
Pořizovatel přezkoumal soulad:
- s požadavky dotčených orgánů vznesených během projednání zadání
- se stanovisky dotčených orgánů uplatněných při projednávání návrhu (společné jednání)
- se stanovisky dotčených orgánů uplatněných při řízení o návrhu (veřejné projednání)
- se stanovisky dotčených orgánů uplatněných k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu Územního plánu Bělá
Stručné shrnutí - požadavky vznesené během projednávání návrhu zadání Územního plánu Bělá byly
zapracovány do textu zadání Územního plánu Bělá. Při zpracování návrhu Územního plánu Bělá byly
požadavky řešeny. Při projednávání návrhu zadání nebyly uplatněny žádné podněty sousedních obcí.
Stanoviska dotčených orgánů uplatněná k návrhu v rámci společného jednání byla respektována.
Nebyl řešen žádný rozpor. Stanoviska dotčených orgánů uplatněná při řízení o návrhu byla souhlasná,
rovněž tak stanoviska dotčených orgánů uplatněná k návrhu vyhodnocení připomínek.
Požadavky dotčených orgánů uplatněných při projednávání návrhu Zadání územního plánu
Bělá:
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII), Mezírka 1, Brno
(stanoviso ze dne 25.6.2014 pod ČJ:1250/560/14, 44968/ENV/14. Ministerstvo životního prostředí
(MŽP) - odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII) 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 23-32 Kamenice nad Lipou, nejsou v k.ú. Bělá
vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná
ložisková území (CHLÚ). Protože nejsou v k.ú. Bělá dotčeny zájmy výhradních ložisek nerostů, nemá
MŽP OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek a
s projednáním návrhu zadání územního plánu souhlasí. Pro úplnost uvádíme, že v k.ú. Bělá nejsou
evidována poddolovaná území z minulých těžeb ani sesuvná území. Z hlediska zájmů chráněných
Státní báňskou správou je nutné si vyžádat rovněž stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území
krajů Libereckého a Vysočina v Liberci.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené vyjádření na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno
bez komentáře. Požadavek uvedený v poslední větě vyjádření byl splněn – oznámení projednávání
návrhu zadání ÚP Bělá byl Obvodnímu báňskému úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina
v Liberci rovněž zasláno;
ČR - Ministerstvo obrany,Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy
majetku Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, Návrh zadání územního plánu Bělá, stanovisko ze dne
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1.7.2014 pod MOCR 20192-2/2014-6440 Sp.zn.30161/2014-6440-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 17.12.2013 a
ve smyslu §7 odst.2 zákona č.219/2000Sb.; ředitel odboru územní správy majetku Pardubice,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Slavomil Mareš, se sídlem Teplého 1899,
Pardubice, v souladu s §175 zák.č.183/2006Sb.; o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), následující vyjádření: 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,nemá AHNM, Odbor územní správy majetku Pardubice k předmětné územně
plánovací dokumentaci připomínky.
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a ochranná
pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny
příp. nemovitosti ve vlastnictví ČR MO. Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je
podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren (dále VE) respektování
podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně
plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto skutečnost lze
zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE,
souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci
k posouzení a vyžádat si stanovisko MO AHNM ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se
prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude
stanovisko k výstavbě VE zamítavé.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí: Předem bude s MO AHNM
Odborem územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, projednána výstavba:
VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území
Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák.č.183/06 Sb., v němž lze vydat územní rozhodnutí a
povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, je celé území: celé území
pro tyto druhy výstavby:
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území;
• výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s
kovovou konstrukcí apod.);
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných
elektráren apod.);
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN;
• změny využití území;
• nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení
objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity;
• zřizování vodních děl ( přehrady, rybníky);
• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž
výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
• říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení;
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich;
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.;
• stavby vyšší než 15 m nad terénem ve volném terénu;
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO.
ČR–MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené vyjádření na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno
bez komentáře – v řešeném území nejsou navrhovány žádné plochy pro výstavbu větrných elektráren,
druhá část vyjádření se obecně týká územní a stavební činnosti v řešeném území, dle názoru
pořizovatele se toto netýká řešení územního plánu, ale je předmětem dalších řízení podle zákona
č.183/2006Sb.; v platném znění.
Krajská hygienická stanice 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 3.7.2014 pod zn.:KHSV/12548/2014/PE/ HOK/Tvr
ve věci návrhu zadání Územního plánu Bělá, v řízení podle ustanovení §82 odst.2 písm. j) cit. zákona,
toto stanovisko: S Návrhem zadání územního plánu Bělá se souhlasí, souhlas je však vázán ve
smyslu ustanovení §77 zákona č.258/2000Sb.; o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
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souvisejících zákonů, v platném znění, na splnění této podmínky: V koordinačním výkrese
dokumentace ÚP bude zakresleno ochranné pásmo areálu zemědělské výroby (pokud bylo
vyhlášeno). V ochranném pásmu zemědělského areálu nebude navrhována žádná chráněná
zástavba.
Odůvodnění:Na základě žádosti Městského úřadu Pelhřimov, odboru výstavby, doručené dne
24.6.2014 posoudila KHS kraje Vysočina návrh zadání územního plánu Bělá (k.ú. Bělá u Horní
Cerekve). V řešeném území leží pouze hlavní sídlo Bělá. Rozloha řešeného území je 331 ha. V
současné době má obec 53 obyvatel. Územím prochází silnice II. třídy a III.třídy. Územní plán ve své
konečné podobě předpokládá 65 obyvatel. V Návrhu ÚP Bělá budou zapracovány všechny vodní
zdroje a jejich ochranná pásma (koordinační výkres) a respektována omezení z nich vyplývající. Na
severní a střední část Bělá u Horní Cerekve zasahuje ochrané pásmo vodárenské nádrže Želivka.
Obec Bělá je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu. V obci se předpokládá vybudování
kanalizační sítě a ČOV. Stanovení podmínky vychází z požadavku splnění ustanovení §30 zákona
č.258/2000Sb.; o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a §12 nařízení vlády č.227/2011Sb.; o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Navrhované řešení při splnění výše uvedené podmínky je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000
Sb., v platném znění, a proto byl vysloven souhlas.
Pořizovatel: Požadavek je respektován. Ochranné pásmo zemědělského areálu nebylo vyhlášeno. V
ÚP Bělá je navržena maximální hranice negativního vlivu z ploch smíšených výrobních VS – hranice,
které nesmí negativní vlivy areálu překročit směrem k zastavěnému území a k zastavitelným plochám.
Hranice jsou vyznačeny v grafické části ÚP Bělá.
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor 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 uvedenou dokumentaci - Projednání návrhu zadání územního plánu Bělá a k této
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. Vyjádření ze dne
8.7.2014 pod ČJ.:HSJI-3201-2/PE-2014,EV.Č.:PE-479/2014.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené vyjádření na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno
bez komentáře.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Źižkova 57, Jihlava obdržel
oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Bělá. Po seznámení s předloženým návrhem
uvádíme 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: K předloženému návrhu
zadání územního plánu Bělá 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.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené vyjádření na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno
bez komentáře.
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 zadání územního plánu Bělá nejsme příslušní, je třeba požádat o vyjádření vodoprávní úřad
obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí.
Vyjádření ze dne 9.7.2014 pod ČJ:KUJI 47357/2014 OŽPZ 1886/2014 Fr-2
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené vyjádření na vědomí. Z hlediska zákona č.254/2001Sb.; o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – nejsou příslušní
k vydání stanoviska. MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí byl obeslán jako dotčený orgán
k vydání vyjádření.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř.1.máje 858/26, PO BOX 16,
Liberec. Návrh zadání územního plánu Bělá, vyjádření. K Vašemu oznámení ze dne 23.6.2014, které
bylo na zdejší úřad doručeno dne 26.6.2014 a je zaevidováno pod č.j.SBS 19126/2014, 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
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č.44/1988Sb.; o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších přepisů,
vydává následující vyjádření: 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 zadání územního plánu Bělá. Vyjádření ze dne 11.7.2014 pod č.j. SBS 19126/2014.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené vyjádření na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno
bez komentáře.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, Jihlava
Vyjádření k návrhu zadání Územního plánu Bělá
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, oddělení územního plánování, jako pořizovatel Územního
plánu Bělá dle §6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů oznámil dne 23.6.2013 zahájení projednání návrhu zadání
Územního plánu Bělá (dále jen návrh zadání ÚP).
Po seznámení se s návrhem zadání ÚP a v souladu s ustanovením §47 odst.2 stavebního zákona
uplatňujeme následující vyjádření:
V návrhu zadání ÚP jsou zapracovány požadavky na respektování priorit pro zajištění udržitelného
rozvoje území vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 2008 i Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina, ve znění aktualizace č.1 (dále jen ZÚR KrV). V rámci ÚP bude provedeno posouzení
souladu územně plánovací dokumentace s prioritami pro zajištění udržitelného rozvoje území.
Území obce Bělá není součástí rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti republikového ani
krajského významu.
V návrhu zadání ÚP jsou zapracovány požadavky vyplývající ze ZÚR KrV na respektování oblasti
krajinného rázu CZ0610-OB014 Jindřichohradecko s CZ0610-OB004 Křemešnícko a krajinných typů
krajina lesozemědělská ostatní, krajina lesozemědělská harmonická a krajina zemědělská intenzivní.
V rámci ÚP bude provedeno posouzení souladu územně plánovací dokumentace s výše uvedenými
oblastmi krajinného rázu a krajinnými typy.
Území obce Bělá není dotčeno veřejně prospěšnou stavbou. Požadavek na zapracování veřejně
prospěšného opatření U015 nadregionálního biokoridoru Čunkovský hřbet – Pařezitý/Roštejn je
součástí návrhu zadání ÚP.
Do návrhu zadání požadujeme zapracovat požadavek na koordinaci prvků ÚSES, dopravní a
technické infrastruktury v rámci širších vztahů a to nejen s ohledem na územně plánovací sousedních
obcí, ale v případě ÚSES ve vazbě na probíhající či dokončené komplexní pozemkové úpravy.
Pořizovatel: požadavek je respektován a byl zapracován do textu upraveného Zadání územního plánu
Bělá.
Upozorňujeme, že návrh zadání by měl být souhrnem požadavků a pokynů na zpracování územního
plánu. Mezi takové však nepatří přehled sledovaných jevů ÚAP dotýkajících se řešeného území či
obecné popisy a konstatování.
Pořizovatel: v tomto případě se pořizovatel domnívá, že i když přehled sledovaných jevů ÚAP je
nadbytečný není nezákonný a navazuje na přílohu Zadání ÚP Bělá – „Výkres limitů využití území“
Sledované jevy tedy pro názornost v textu zadání ponechal.
V případě požadavku na zohledňování koncepčních materiálů je nutné blíže specifikovat požadavky
vyplývající z uvedených dokumentů.
Pořizovatel: z textu upraveného Zadání územního plánu Bělá byl seznam koncepčních materiálů
vyřazen, požadavky vyplývající z těchto dokumentů tedy nebyly specifikovány.
Požadavek na řešení ÚP v souladu s právními předpisy je nadbytečný, neboť toto vyplývá již ze
samotné podstaty dokumentu a stavebního zákona.
Pořizovatel: v tomto případě se pořizovatel domnívá, že i když je požadavek na řešení návrhu ÚP
v souladu s platnými právními předpisy nadbytečný, není nezákonný a může být tedy součástí textu
Zadání ÚP Bělá. Požadavek v textu zadání ponechal.
Územní plán nesmí být zpracován v podrobnostech, které přísluší regulačnímu plánu či územnímu
rozhodnutí. Požadavek na respektování objemového i tvarového řešení objektů bydlení vzhledem ke
stávajícímu charakteru zástavby je tak nezákonný.
Pořizovatel: požadavek je respektován – text byl z upraveného Zadání územního plánu Bělá vyřazen.
Ze stavebního zákona ani jeho prováděcích předpisů nevyplývá, že by součástí řešení ÚP mohla být
otázka stanovení stavebních uzávěr.
Pořizovatel: požadavek je respektován – text byl z upraveného Zadání územního plánu Bělá vyřazen.
Za předpokladu povědomosti o nutnosti vymezení VPS a VPO je nutné tento požadavek blíže
specifikovat. Soupis kategorií VPS a VPO je nedostačující. VPS a VPO se vždy zobrazují na
samostatném výkresu.
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Pořizovatel: požadavek je respektován – text v příslušné kapitole byl v souladu s výše uvedeným v
textu upraveného Zadání ÚP Bělá upraven.
ČR-Státní energetická inspekce, ÚI pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Opuštěná 4, Brno vydává
dne 16.7.2014 pod zn.:1339/14/062.103/Bě, 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, nemá k návrhu zadání Územního plánu Bělá, jak byl zaslán v příloze k oznámení o
projednávání návrhu zadání Územního plánu Bělá MěÚ Pelhřimov, připomínky. Upozorňujeme však
pořizovatele ÚPD na nutnost respektovat požadavky vyplývající ze zpracované územně energetické
koncepce v aktuálním znění v době zpracování územně plánovací dokumentace, na platnost zákona
č.458/2000Sb.; ve znění pozdějších předpisů a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a
bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních
pásem k zamezení zmírnění účinků případných havárií. ČR–SEI, územní inspektorát pro Jihomoravský
kraj a Kraj Vysočina s návrhem zadání ÚP Rovná, souhlasí a nemá další požadavky.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedený požadavek na vědomí. Do ÚP Bělá byly zapracovány
požadavky Územní energetické koncepce (ÚEK) Kraje Vysočina na základě zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií z roku 2004 aktualizované v průběhu roku 2008 - Zastupitelstvo Kraje Vysočina
vzalo dne 16. 9. 2008 na vědomí aktualizaci ÚEK. Obec Bělá zpracovanou územně energetickou
koncepci nemá. Státní energetická koncepce byla schválena usnesením vlády České republiky č. 211
ze dne 10. března 2004. Do této koncepce byly implementovány cíle a závěry Směrnice Evropského
parlamentu a Rady Evropy 2001/77/ES o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů. Rovněž tento
dokument ÚP Bělá respektuje.
Územní plán Bělá plně respektuje ochranná a bezpečnostní pásma stávajících energetických zařízení.
.
MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, Pelhřimov (vyjádření ze dne 17.7.2014 pod
ČJ:OŽP/832/2014-2): Odbor životního prostředí MěÚ Pelhřimov dává tato vyjádření a stanoviska:
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.334/1992Sb.; o ochraně zemědělského
půdního fondu (ZPF), v platném znění (dále jen „zákona“) budou návrhem územního plánu dotčeny
pozemky náležející do ZPF, proto je nutné zařazení těchto ploch do návrhu územního plánu projednat
v souladu s ustanovením §5 odst.2 zákona s příslušným orgánem ochrany ZPF, kterým je dle §17 a
písm. a) zákona krajský úřad. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č.289/1995Sb.; o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesního zákona“) případné zařazení
pozemků určených k plnění funkcí lesa do návrhu územního plánu je nutné projednat v souladu s
ustanovením §14 odst.1 lesního zákona s příslušnými orgány státní správy lesů (§48 odst. 2 písm. b/ a
§48a odst.2 písm. a/ lesního zákona). Úsek vodoprávní, odpadové hospodářství, ochrana přírody –
bez připomínek.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené vyjádření na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno
bez komentáře.
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, Źižkova 57, Jihlava jako
příslušný správní orgán dle §29 odst.1 zákona č.129/2000Sb.; o krajích v platném znění, obdržel dne
23.6.2014 návrh zadání územního plánu Bělá. Na základě jednotlivých složkových zákonů na úseku
životního prostředí a ve smyslu §47 odst.2 zákona č.183/2006Sb.; o územním plánování a stavebním
řádu, sděluje následující (vyjádření ze dne 17.7.2014 pod ČJ.KUJI 49634/2014, OZPZ 1962/2014):
Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle
§17a písmene a) zákona č.334/1992Sb.; o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zpf“), a v souladu s §180 odst.2 zákona
č.500/2004Sb.; správní řád, vydává k návrhu zadání územního plánu obce Bělá toto vyjádření: pokud
dojde k dotčení pozemků, které jsou součástí ZPF, je nutno dodržet zásady ochrany zemědělského
půdního fondu dle §4 zákona o ochraně zpf. Návrh územního plánu podléhá projednání s orgány
ochrany zemědělského půdního fondu a vydání jejich stanoviska dle §5 odst.2 zákona o ochraně zpf.
Vyhodnocení musí být provedeno dle přílohy č.3 k vyhlášce č.13/1994Sb. a metodického doporučení
– Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
v územním plánu, VII/2011. 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 o ochraně zpf,
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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 ochraně zpf.
Pořizovatel: Jedná se o obecné požadavky a upozornění, které pořizovatel bere na vědomí. Vzhledem
k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře – uvedené požadavky byly v dalších fázích
projednávání zohledněny při zpracování návrhu ÚP Bělá a v rámci společného jednání byl dotčený
orgán požádán o vydání stanoviska – souhlasu k návrhu ÚP Bělá – viz níže.
Při projednávání návrhu zadání bylo vydáno stanovisko dotčeného orgánu:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava jako příslušný správní
orgán dle §29 odst.1 zákona č.129/2000 Sb., o krajích v platném znění, obdržel dne 23.6.2014 návrh
zadání územního plánu Bělá. Na základě jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí
a ve smyslu §47 odst.2 zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, sděluje
následující:
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany
přírody podle §77a odst.4 zákona č.114/1992Sb.; o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody“) a ve smyslu §45i odst.1 zákona o ochraně přírody,
sděluje, že návrh zadání územního plánu Bělá, samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry, nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti (nařízení vlády č.132/2005Sb.) V uvedeném území ani
bezprostředně navazujícím území nejsou vymezeny tyto lokality. Současně orgán ochrany přírody
konstatuje, že z hlediska dalších zájmů chráněných výše uvedeným zákonem o ochraně přírody
uplatňuje požadavek na zajištění územního zabezpečení funkčnosti těchto prvků: dálkový migrační
koridor a migračně významné území; nadregionální biokoridor NRBK-U015-NKOD-120-Čunkovský
hřbet - Pařezitý, Roštejn; přírodní památka Borky vč. ochranného pásma; evidovaná lokalita
Pstruhovec u Hříběcí (Stinná smrčina v okolí lesního potůčku s dřípatkou horskou, (na hranici
řešeného území). V aktualizaci ZÚR Kraje Vysočina je správní území obce Bělá zařazeno do oblasti
krajinného rázu Křemešnicko CZ0610-OB004. ZÚR stanovují specifické zásady pro činnost a
rozhodování o změnách v území, chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvářející
jedinečnost krajiny. Opatření k ochraně krajinného rázu jsou definována ve Strategii ochrany
krajinného rázu Kraje Vysočina (stanovisko ze dne 17.7.2014 pod ČJ.KUJI 49634/2014, OZPZ
1962/2014)
Pořizovatel – požadavky ve stanovisku jsou respektovány. Územní zabezpečení funkčnosti prvků
uvedených ve stanovisku dotčeného orgánu ÚP Bělá plně respektuje. Koncepce řešení ÚP Bělá nemá
negativní vliv na funkční zabezpečení těchto prvků. Pořizovatel bere na vědomí upozornění
na dokument Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočin a dokument ZÚR Kraje Vysočina
Krajský úřad kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, 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 (dále též „zákon o posuzování vlivů“) a ve smyslu
§47 odst.3 zákona č.183/2006Sb.; o územním plánování a stavebním řádu na základě předloženého
návrhu zadání územního plánu Bělá a podle §10i odst.3 zákona o posuzování vlivů nepožaduje
vyhodnocení vlivů návrhu zadání územního plánu Bělá na životní prostředí. Krajský úřad přihlédl ke
skutečnosti, že posuzovaný návrh zadání územního plánu nebude mít významný vliv na evropsky
významné lokality či ptačí oblasti, jak vyplývá ze stanoviska orgánu ochrany přírody (viz výše).
Předložený návrh zadání byl posouzen podle kritérií uvedených v příloze č.8 tohoto zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vlivů na
životní prostředí a veřejného zdraví. 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 17.7.2014 pod ČJ.KUJI 49634/2014, OZPZ 1962/2014).
Pořizovatel: Souhlasné stanovisko, není uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu zadání
Územního plánu Bělá na životní prostředí.
Při projednávání návrhu zadání nebyly uplatněny žádné podněty sousedních obcí
Stanoviska dotčených orgánů uplatněná při projednávání návrhu Územního plánu Bělá s dotčenými
orgány (dle §50, odst.2 zákona č.183/2006Sb.; v platném znění) - společné jednání:
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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 Pelhřimov, po posouzení návrhu územního plánu obce Bělá souhlasí
s předloženým návrhem, který se bude projednávat dne 2.12.2014 z pohledu ochrany silnic II. a III.
třídy bez připomínek (stanovisko ze dne 24.9.2015 pod ČJ.:OD/1301/2015-2/Kr).
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř.1.máje 858/26, PO BOX 16,
Liberec. Návrh územního plánu Bělá, stanovisko. K Vašemu oznámení ze dne 22.9.2015, které bylo
na zdejší úřad doručeno dne 23.9.2015 a je zaevidováno pod č.j.SBS 29733/2015, 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 (horní zákon), ve znění pozdějších přepisů,
vydává následující stanovisko: z důvodu, že na řešeném území není dotčen vrchní dozor státní
báňské správy, OBÚ se sídlem v Liberci z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá
námitky k návrhu Územního plánu Bělá. Stanovisko ze dne 25.9.2015 pod č.j. SBS 29733/2015.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha1. Z hlediska působnosti MPO ve věci
využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení §50
odst.2 stavebního zákona a ustanovení §15 odst.2 horního zákona k výše uvedené územně plánovací
dokumentaci (projednání návrhu ÚP Bělá) žádné připomínky, protože v k.ú. Bělá u Horní Cerekve se
nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin (stanovisko ze dne 29.9.2015 pod zn.:MPO
45871/2015.
Pořizovatel:pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, Pelhřimov, stanovisko ze dne 20.10.2015
pod ČJ:OŽP/1336/2015-2. MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby, oddělení územního plánu jako pořizovatel
územního plánu Bělá žádá o vydání stanoviska ke společnému jednání o návrhu ÚP ze dne
27.3.2015. Návrh ke společnému jednání je vyvěšen na webových stránkách města Pelhřimova a
obce Bělá.
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“) budou návrhem územního plánu dotčeny pozemky
náležející do ZPF, proto je nutné zařazení těchto ploch 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.
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, v platném znění (dále jen „lesního zákona“) bylo požádáno o vydání stanoviska dle § 14 odst.
1 lesního zákona k návrhu územního plánu.
Úsek vodoprávní, odpadové hospodářství, ochrana přírody – bez připomínek.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí.
Z hlediska zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č.334/1992Sb.; o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění je stanovisko respektováno
- dne 22.9.2015 oznámil MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby dotčeným orgánům – tj. i KÚ Kraje Vysočina,
odboru životního prostředí a zemědělství společné jednání za účelem projednání návrhu ÚP Bělá.
Zároveň požádal samostatnou žádostí dotčený orgán - KÚ Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a
zemědělství o vydání stanoviska dle zákona č.334/1992Sb.; v platném znění.
MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, Pelhřimov, stanovisko ze dne 20.10.2015
pod ČJ:OŽP/1358/2015-5. Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí jako věcně a místně
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příslušný orgán státní správy lesů podle § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
a podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) v y d á v á stanovisko dle § 14 odst. 1 lesního zákona
k návrhu územního plánu Bělá: Z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem se uděluje kladné
stanovisko k zařazení plochy změny L19 do návrhu územního plánu Bělá (dle přílohy tohoto
stanoviska). Plocha změny řeší využití pozemku určeného k plnění funkcí lesa pro umístění nové
plochy zeleně sídelní (lokalita neurčená k zastavění L19). Návrhovou plochou bude dotčen lesní
pozemek p.č. 98/2 KN v k.ú. Bělá u Horní Cerekve o celkové výměře 0,0625 ha.
Odůvodnění: Dne 22.9.2015 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov žádost o
vydání stanoviska k návrhu územního plánu Bělá. K žádosti byla doložena textová část návrhu a
odůvodnění územního plánu, koordinační výkres a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Dle ustanovení §14 odst.1 lesního zákona jsou projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací
dokumentace povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa,
ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni
provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnou alternativní řešení,
způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby. Jedná se o samostatný
pozemek v proluce stávající zástavby, bezprostředně navazující na zastavěné území obce. Funkční
využití navazující sousední plochy smíšené obytné venkovské by bylo v rozporu s lesním zákonem
(nelze dodržet ochranné pásmo lesa). Funkce zeleně zůstane na ploše zachována. Porost na
pozemku je mezernatý, tvořený modřínem (7 ks) a jedním smrkem. Z hlediska zabezpečení plnění
dalších funkcí lesa nemá dotčený pozemek zásadní význam. Městský úřad Pelhřimov, odbor životního
prostředí posoudil návrh územního plánu ve smyslu lesního zákona a dospěl k závěru, že navržený
zábor lesního pozemku je minimální a předložené řešení je z hlediska zachování lesa, ochrany
životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů je navržené řešení nejvhodnější.
Pořizovatel:pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě, ÚP Pelhřimov, Pražská 127,
Pelhřimov, jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným, správním úřadem ve smyslu
ustanovení §77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení §82
odst.2 písm. j) cit. zákona, toto stanovisko: S Návrhem územního plánu Bělá se souhlasí.
Odůvodnění: Na základě žádosti Městského úřadu Pelhřimov, odboru výstavby, doručené dne 23. 9.
2015, posoudila KHS kraje Vysočina návrh územního plánu Bělá, jehož pořizovatelem je Městský úřad
Pelhřimov, odbor výstavby. Zpracovatelem návrhu územního plánu Bělá je Ing. arch. Zuzana
Hudcová, Na Hradbách 52/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Řešeným územím je správní území obce Bělá
(k.ú. Bělá u Horní Cerekve). V řešeném území leží pouze sídlo Bělá. Rozloha řešeného území je 331
ha. V současné době má obec 50 obyvatel. Územím prochází silnice II. třídy (II/639), v jihozápadním
okraji území prochází silnice III. třídy 13215 a síť místních komunikací. Obec Bělá je zásobována
pitnou vodou z vlastního vodovodu. Návrhem územního plánu jsou v Bělé vymezeny nové plochy
smíšené obytné venkovské (L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L16), plochy smíšené výrobní (L5 –
rozšíření stávajícího výrobního areálu, L14 – skladovací plocha), plochy občanského vybavení (L3 rozšíření plochy pro sport), plochy pro technickou infrastrukturu (L1 – plocha pro ČOV, L18 - plocha
pro komunitní kompostování), plochy pro dopravní infrastrukturu (L17 – manipulační plocha u
pěstování stromků), plocha přírodní (L15) a plocha zeleně sídelní (L4, L19). Navrhované řešení je v
souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl vysloven souhlas.
Stanovisko ze dne 2.11.2015 pod zn:KHSV/19447/2015/PE/HOK/Tes.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, 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 jen „zákon o ochraně přírody“), na základě oznámení, které
jsme obdrželi dne 23. 9. 2015, o společném projednání konaném dne 29. 10. 2015, vydává stanovisko
z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem k návrhu územního plánu: S předloženým návrhem
souhlasíme.
Odůvodnění. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále též jen
„OŽPZ KrÚ Vysočina“) prověřil předložený návrh územního plánu z hlediska zájmů chráněných
zákonem o ochraně přírody. Podkladem pro vydání stanoviska jsou skutečnosti obecně známé. Za
skutečnosti obecně známé považuje OŽPZ KrÚ Vysočina, mj. takové poznatky, které jsou
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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 OŽPZ KrÚ 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://www.kr-vysocina.cz/uzemneanalyticke-podklady-obci-s-rozsirenou-pusobnosti/d-4020165/p1=37755),
i
pro
území
kraje
(http://www.kr-vysocina.cz/aktualizace-uap-kraje-vysocina-2011/ds-301807/p1=44071).
Dále
pak
informace z ústředního seznamu ochrany přírody dle §42 odst.1 a §47 odst.1 zákona o ochraně
přírody (http://drusop.nature.cz/index.php), znalosti aktuálního stavu předmětu ochrany zvláště
chráněných území a evropsky významných lokalit (inventarizační průzkumy, 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 OŽPZ KrÚ Vysočina (viz např. Strategie ochrany krajinného rázu http://www.krvysocina.cz/strategie-ochrany-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.kr-vysocina.cz/
priroda/ ms-4956/p1=4956) a pod.
Návrh územního plánu jsme zhodnotili z hlediska dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně
přírody, tyto zájmy jsou uvedeny zejména v §2 odst.2 zákona o ochraně přírody. 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.
Územní plán vymezuje skladebné prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) na lokální i
regionální úrovni. V řešeném území se nachází část vyhlášeného chráněného území přírodní památky
Borky. V řešeném území se nenachází žádná evropsky významné lokality.
Předložený návrh respektuje zájmy ochrany přírody dle zákona č.114/1992Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v působnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního
prostředí a zemědělství.
Upozorňujeme, že věcně a místně příslušným orgánem ochrany krajiny a přírody z hlediska lokálních
ÚSES, významných krajinných prvků a dalších zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody a
krajiny je Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí. Stanovisko ze dne 2.11.2015 pod ČJ
KUJI 63393/2015 OZPZ 1962/2014.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava. Stanovisko
z hlediska ochrany ZPF k návrhu ÚP Bělá ze dne 2.11.2015 pod ČJ:KUJI 63317/2015 OZPZ
1962/2014. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
správní orgán dle §29 odst. 1 zákona č.129/2000Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a podle
§17a písmene a) zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále též ZPF), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), vydává stanovisko dle §5 odst.2 zákona
o ochraně ZPF k návrhu ÚP Bělá na základě oznámení předloženého dne 22.9.2015, o společném
projednání konaném dne 29.10.2015.
Návrh ÚP Bělá navrhuje tyto zastavitelné plochy:
L1 TI ( ČOV) plochy technické infrastruktury
L2 DX dopravní infrastruktura - místní
L3 OS plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
umístění: vedle sportovního hřiště, v zastavěném území
L4 ZS zeleň sídelní, umístění: vedle sportovního hřiště
L5 VS plochy smíšené výrobní
umístění: rozšíření stávajícího výrobního areálu, v zastavěném území
L6 SV plochy smíšené obytné venkovské
Je navržen stavební pozemek okolo stávajícího rodinného domu.
L7 SV plochy smíšené obytné venkovské.
Využití nezastavěného pozemku uvnitř zastavěného území.
L8 SV plochy smíšené obytné venkovské.
Lokalita navržená jako II. etapa ploch smíšených obytných, navazující na zastavěné území
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L9 SV plochy smíšené obytné venkovské
umístění: navazuje na zastavěné území v severním směru od centra
L10 SV plochy smíšené obytné venkovské
umístění: v centrální části obce, jižně od silnice, v zastavěném území
L11 SV plochy smíšené obytné venkovské
Využití nezastavěného pozemku uvnitř zastavěného území.
L12 SV plochy smíšené obytné venkovské
Využití nezastavěného pozemku uvnitř zastavěného území
L13 SV plochy smíšené obytné venkovské
Využití nezastavěného pozemku uvnitř zastavěného území.
L14 VS plochy smíšené výrobní, umístění: navazuje na zastavěné území na jihu obce
Plocha pro výstavbu skladovacího objektu pro místní ekonomické aktivity na pozemku vlastníka.
L15 NP plochy přírodní
Plochy navržené na základě studie revitalizace těchto ploch. Jedná se o zamokřené plochy s přírodní
zelení, které budou doplněny malými vodními plochami.
L16 SV plochy smíšené obytné venkovské
umístění: rozšíření stávající zastavěné plochy
Samostatná stávající lokalita bývalé hájovny, sloužící k bydlení, doplněná o zastavitelnou plochu pro
doplňkové stavby.
L17 DX dopravní infrastruktura – místní
Manipulační plocha pro dopravní obsluhu přilehlých pozemků, které slouží pro pěstování stromků.
Stanovisko: Orgán ochrany ZPF nesouhlasí s následujícími navrženými plochami:
L8 – plocha z podstatné části na zemědělské půdě II. tř. ochrany (0,34 ha na II. tř. ochrany,
0,03 ha na III. tř. ochrany – tato méně kvalitní půda nenavazuje na zastavěné území)
L14 – plocha na I. tř. ochrany ZPF
L16 – plocha na II. tř. ochrany ZPF
L17 – plocha na I. tř. ochrany ZPF
Zároveň byla při společném jednání projednána připomínka Anny Reitoralové ze dne 16.10.2015,
která požaduje zahrnout pozemky p.č.276/6, 276/7 a 276/8 v k. ú. Bělá u Horní Cerekve do ploch pro
bydlení. Pozemky přímo navazují na návrhovou plochu L8. Protože však orgán ochrany ZPF
nesouhlasí se zařazením plochy L8 do územního plánu, nelze souhlasit ani s uvedenými pozemky
č.276/6, 276/7 a 276/8, protože by nenavazovaly na zastavěné území, narušila by se tak organizace
ZPF.
Odůvodnění: Nesouhlas s výše uvedenými plochami souvisí především se změnou zákona o ochraně
ZPF. Od 1. 4. 2015 je v účinnosti novela zákona o ochraně ZPF, kde v §4 odst.3 je uvedeno, že
zemědělskou půdu I. a II. tř. ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Orgán ochrany ZPF posoudil předložený návrh
územního plánu dle platného zákona o ochraně ZPF a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, na
základě čehož vydal nesouhlasné stanovisko k výše uvedeným 4 plochám. Plochy pro bydlení L8,
L16, plocha pro výstavbu skladovacího objektu L14 a manipulační plocha L18 jsou na vysoce
chráněné zemědělské půdě. Plochy pro bydlení ani ostatní uvedené plochy s navrženým funkčním
využitím nejsou převažujícím veřejným zájmem.
S ostatními navrženými plochami lze souhlasit, protože se nenachází na vysoce chráněných půdách s
výjimkou ploch L11, L7, L5, které jsou však součástí zastavěného území a plochy L6, kde 0,02 ha je
na II. tř. ochrany, 0,09 ha na III. tř. ochrany a již zde stojí stavba.
Kromě ploch L8, L14, L16, L17 s ostatními plochami předloženého návrhu ÚP tedy správní orgán
souhlasí, protože na základě vyhodnocení a odůvodnění záboru zastavitelných ploch je prokázáno, že
ve smyslu § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF je z hlediska záboru ZPF v rozsahu navrhovaných ploch
v nezbytně nutném rozsahu předložené řešení nejvýhodnější, nedojde k narušení organizace
zemědělského půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů ani sítě zemědělských účelových
komunikací.
Poučení. Stanovisko orgánu ochrany ZPF není dle § 21 odst. 1 zákona o ochraně ZPF správním
rozhodnutím a nelze se proti němu přímo odvolat. Toto stanovisko nenahrazuje souhlas s odnětím
půdy podle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF.
Pořizovatel: stanovisko je respektováno. Na základě výše uvedeného stanoviska byly plochy L8
(plocha SV – plocha smíšená obytná venkovská, II. etapa), L14 (plocha VS – plocha smíšená výrobní),
L16 (plocha SV – plocha smíšená obytná venkovská) a L17 (plocha DX – dopravní infrastruktura
místní) z dalšího projednávání – řízení o návrhu ÚP Bělá vyřazeny. Pozemky p.č. 276/6, 276/7 a 276/8
v k. ú. Bělá u Horní Cerekve uvedené v připomínce p. Anny Reitoralové nebyly na základě výše
uvedeného stanoviska do návrhu ÚP Bělá zařazeny. Vyhodnocení připomínky – viz níže - bod
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„D. Vyhodnocení připomínek, Textové části odůvodnění zpracovaného pořizovatelem“, tohoto
dokumentu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství,Žižkova 57,Jihlava
dne 22. září 2015 obdržel Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina
Váš Návrh Územního plánu obce Bělá. Po posouzení Návrhu Územního plánu obce Bělá Odborem
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina nemá Kraj Vysočina z hlediska
organizace dopravy žádných připomínek. Stanovisko ze dne 3.11.2015 pod ČJ:KUJI 72876/2015
ODSH 20/2015.
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, Pelhřimov, jako
dotčený orgán dle ustanovení §26 odst.2 písm.b) a ustanovení §31 odst.1 písm.b) zákona
č.133/1985Sb.; o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále je „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 návrh Územního plánu Bělá a vydává
v souladu s ustanovením §31 odst.4 zákona o PO a dále dle ustanovení §149 odst.1 zákona
č.500/2004Sb.; správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné koordinované stanovisko
Stanovisko ze dne 30.10.2015 pod Č.J.:HSJI-5550-2/PE-2015, EV.Č.:815/2015.
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava vydává dne
25.11.2015 pod ČJ: KUJI 77577/2015 OŽPZ 2980/2015 Št-2 stanovisko: Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel oznámení o konání
společného jednání o návrhu územního plánu Bělá. Po seznámení se 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 jen „lesní zákon“):
jelikož z návrhu územního plánu Bělá 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.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
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
Bělá je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. Městského úřadu,
odboru životního prostředí.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Z hlediska zákona č.254/2001Sb.;
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – není příslušný
k vydání stanoviska. MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí byl obeslán jako dotčený orgán
k vydání stanoviska.
Ministerstvo obrany ČR sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, Pardubice, Stanovisko ze dne 27.11.2015, MOCR
16969-701/2015-6440, Sp.zn.32357/2015-8201-OÚZ-ČB. Jako dotčený orgán státní správy na základě
zák. č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v y d á v á Česká republika – Ministerstvo
obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu
§7, odst.2 zákona č.219/2000 Sb.; 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, 530 02 Pardubice, v souladu s §175 zák. č.183/2006
Sb., 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, nemá SEM, Odbor ochrany
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury k předmětné územně plánovací
dokumentaci připomínky.
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Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Ministerstvo životního prostředí (MŽP), výkon státní správy VII, Mezírka 1, Brno – Věc: Bělá – žádost
o vydání stanoviska k návrhu územního plánu obce – stanovisko. Ministerstvo životního prostředí
(MŽP) - odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII) vydává ve smyslu ustanovení §4 odst. 2 a 5
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle části čtvrté
zákona č. 500/2004 Sb., 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.44/1988 Sb., 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 – 32 Kamenice nad Lipou, nejsou v k.ú. obce
Bělá vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena
chráněná ložisková území (CHLÚ). Protože nejsou v k.ú. Bělá dotčeny zájmy ochrany výhradních
ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu
podání připomínek nebo námitek a s návrhem zadání územního plánu obce souhlasí. Pro úplnost
uvádíme, že v k.ú. Bělá nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb ani sesuvná území.
Z hlediska zájmů chráněných Státní báňskou správou je nutné si vyžádat rovněž stanovisko
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina v Liberci.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře. Požadavek uvedený v poslední větě stanoviska byl splněn – oznámení
společného jednání o návrhu ÚP Bělá bylo Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Libereckého
a Vysočina v Liberci rovněž zasláno.
MěÚ Pelhřimov, Investiční odbor – úsek památkové péče, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov – naše
stanovisko k návrhu ÚP Bělá 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 4.1.2016).
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Posouzení návrhu Územního plánu Bělá – stanovisko nadřízeného orgánu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, Jihlava.
Stanovisko dle §50 odst.7 stavebního zákona k návrhu Územního plánu Bělá ze dne 19.2.2016 pod
ČJ: KUJI 7502/2016 OUP 260/2014-6 OUP. Věc: Posouzení návrhu Územního plánu Bělá
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby jako pořizovatel Územního plánu Bělá dle §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 (dále jen „krajský úřad“) dne 22.9.2015 podle §50 odst.2 stavebního
zákona konání společného jednání o návrhu Územního plánu Bělá konaného dne 29.10.2015. Dne
25.1.2016 obdržel krajský úřad žádost o posouzení návrhu Územního plánu Bělá (dále jen „návrh
ÚP“), včetně stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu ÚP.
Návrh ÚP byl podle §50 odst.7 stavebního zákona, posouzen z hlediska zajištění koordinace
využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje a
se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina.
Posouzení z hlediska širších územních vazeb: Návrhem ÚP nedochází ke změně funkce obce v
sídelní struktuře. Je zajištěna návaznost veřejné infrastruktury na území sousedních obcí včetně
spojitého vymezení ÚSES.
Posouzení z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje (dále jen „PÚR“): Území obce se dotýkají
pouze priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Odůvodnění návrhu ÚP
obsahuje vyhodnocení souladu s těmito prioritami. Návrh ÚP je v souladu s PÚR.
Posouzení z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací kraje – Zásady územního rozvoje
Kraje Vysočina (dále jen „ZÚR“):
- Odůvodnění návrhu ÚP obsahuje vyhodnocení souladu s prioritami územního plánování Kraje
Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území. Návrh ÚP je v souladu s těmito prioritami.
- Území obce není dle ZÚR zařazeno do rozvojové osy, rozvojové oblasti nebo specifické oblasti.
- Návrh ÚP stanovuje koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v
souladu se ZÚR.
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Území obce je dle ZÚR zařazeno do krajiny lesozemědělské ostatní, lesozemědělské harmonické,
lesozemědělské intenzivní a do oblastní krajinného rázu Křemešnicko a Jindřichohradecko. Návrh
ÚP je v souladu s cílovým využitím a se zásadami pro činnost v území a rozhodování o změnách
v území stanovenými pro tyto typy krajin a pro tyto oblasti krajinného rázu.
ZÚR vymezují na území obce nadregionální biokoridor NKOD 120 Čunkovský hřbet Pařezitý/
Roštejn. Návrh ÚP tento nadregionální biokoridor vymezuje a zpřesňuje v souladu se ZÚR.

S ohledem na §171 stavebního zákona, dle něhož krajský úřad vykonává státní dozor ve věcech
územního plánování, upozorňujeme, že návrh ÚP obsahuje tyto zjištěné nedostatky:
- Požadujeme prověřit soulad s ustanovením §43, odst.3), především v části stanovující ochranu
architektonických hodnot.
Pořizovatel: „výroková část“ (textová část) územního plánu byla prověřena. Z kapitoly „b. Základní
koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, podkapitola kulturní hodnoty
(architektonické a urbanistické)“ byly odstraněny podrobnosti náležející svým obsahem
regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí.
- Konkrétní stanovení nepřekročitelné hranice např. 7 m výšky nebo 25 m od hranice lesa je třeba
náležitě odůvodnit.
Pořizovatel: „výroková část“ (textová část) územního plánu byla upravena. V kapitole „f. Stanovení
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití“ byly pro plochy občanské vybavení OS a
plochy smíšené výrobní VS upraveny podmínky prostorového uspořádání. Výstupní limit ochrany
PUPFL – neumisťovat nadzemní stavby blíže než 25m od hranic ploch pozemků určených pro
plnění funkcí lesa byl zrušen - žádná zastavitelná plocha v tomto pásmu není navržena.
- V rámci stanovení etapizace je třeba konkretizovat, co je míněno výrazem „vyčerpání“ 60% ploch
I. etapy.
Pořizovatel: požadavek etapizace byl stanoven v souvislosti s lokalitou Z8 (plocha změn – plochy
smíšené obytné venkovské) vzhledem k tomu, že tato lokalita byla na základě stanoviska
dotčeného orgánu vyřazena z dalšího projednávání návrhu ÚP Bělá, byl tento požadavek
z „výrokové části“ textu odstraněn.
- Do výkresu širších vztahů je třeba schematicky doplnit lokální systém ÚSES, včetně relevantního
přesahu na území sousední obcí, za účelem prokázání spojitého vymezení ÚSES.
Pořizovatel: do výkresu „Širších vztahů“ byl doplněn lokální systém ÚSES včetně návaznosti na
území sousedních obcí.
- Z výkresu základního členění a z výkresu veřejně prospěšných staveb je třeba odstranit označení
ploch, které nejsou plochami zastavitelnými (je zobrazeno pouze číselné označení bez plošného
vymezení).
Pořizovatel: výkres základního členění a výkres veřejně prospěšných staveb byl upraven
v souladu s výše uvedeným.
Po zapracování výše uvedených připomínek lze zahájit řízení o návrhu Územního plánu Bělá podle
§52 stavebního zákona.
Doporučujeme vzájemně zkoordinovat podmínky ochrany místa výhledů H6 a podmínky využití
zastavitelných ploch L8, L7, L6, L5, plochy zeleně ZO a stabilizované plochy VS a dalších, případně
jednoznačněji specifikovat, jaký rozsah výhledů je předmětem ochrany.
Pořizovatel: „výroková část“ (textová část) územního plánu byla upravena. V kapitole „b. Základní
koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, podkapitola kulturní hodnoty
(architektonické a urbanistické)“ byly upraveny a doplněny podmínky ochrany hodnoty H6 Místa
výhledů – významné vyhlídkové body.
Stanoviska dotčených orgánů uplatněná při řízení o návrhu Územního plánu Bělá dle §52
zákona č.183/2006Sb.; v platném znění) – veřejné projednání
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř.1.máje 858/26, PO BOX 16,
Liberec. Návrh územního plánu Bělá stanovisko. K Vašemu oznámení ze dne 9.8.2016, které bylo na
zdejší úřad doručeno dne 10.8.2016 a je zaevidováno pod č.j.SBS 26118/2016, 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 (horní zákon), ve znění pozdějších přepisů,
vydává následující stanovisko: Z důvodu, že návrhem Územního plánu Bělá není dotčen vrchní dozor
státní báňské správy, OBÚ se sídlem v Liberci z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství
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nemá námitky k návrhu Územního plánu Bělá (stanovisko ze dne 12.8.2016 pod č.j. SBS
26118/2016).
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
HZS Kraje Vysočina ÚO Pelhřimov, Požárnická 1240, Pelhřimov. Koordinované stanovisko dotčeného
orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Předložený druh dokumentace: Oznámení
zahájení řízení o Územním plánu Bělá a konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném
návrhu Územního plánu Bělá. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle
ustanovení §26 odst.2písm. b) a ustanovení §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 „Upravený návrh územního plánu Bělá“ a vydává v
souladu s ustanovením §31 odst.4 zákona o PO a dále dle ustanovení §149 odst.1 zákona
č.500/2004Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné koordinované
stanovisko.Poučení: Proti obsahu koordinovaného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava: (stanovisko
ze dne 29.8.2016 pod ČJ KUJI 66092/2016 OZP 2391/2016 No-2)
Vyjádření k veřejnému projednání návrhu ÚP Bělá
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel
oznámení o veřejném jednání návrhu územního plánu Bělá. Po seznámení s tímto návrhem uvádí
krajský úřad následující:
1. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 48a, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“).
Jelikož z návrhu územního plánu Bělá nevyplývá, že na pozemky určené k plnění funkcí lesa by měly
být umisťovány rekreační nebo sportovní stavby a také se nejedná o územní plán obce s rozšířenou
působností, nemá krajský úřad, jako orgán státní správy lesů, připomínek.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
2. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 107 zákona č. 254/2001 Sb., 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 Bělá je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, tj. Městského úřadu Pelhřimov, odboru životního prostředí.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Z hlediska zákona č.254/2001Sb.;
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – není příslušný
k vydání stanoviska. MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí byl obeslán jako dotčený orgán
k vydání stanoviska.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, Jihlava:
(stanovisko ze dne 10.10.2016 pod ČJ KUJI 62386/2016, OUP 260/2014-8).
Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Bělá dle §52 odst.3 zákona č.183/2006Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby jako pořizovatel Územního plánu Bělá dle §6 odst.1 zákona
č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznámil dne 10.8.2016 dle §52 stavebního zákona konání
veřejného projednání návrhu Územního plánu Bělá dne 5.10.2016.
Dle §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, které byly od společného jednání změněny.
Krajský úřad posoudil návrh ÚP a konstatuje, že části řešení, které byly od společného jednání
změněny, neovlivní negativně koordinaci využití území s ohledem na širší územní vazby, soulad s
Politikou územního rozvoje České republiky a soulad se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina.
Upozorňujme, že dne 13.9.2016 byla vydána Aktualizace č.2 a č.3 Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina. Je třeba doplnit (upravit) odůvodnění o vyhodnocení souladu se Zásadami územního
rozvoje ve znění těchto aktualizací, které nabyly účinnosti dne 7.10.2016.
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K návrhu Územního plánu Bělá nemá krajský úřad, kromě výše uvedené, dalších připomínek.
Pořizovatel: stanovisko je respektováno. Do textu odůvodnění územního plánu, „Textová část
odůvodnění zpracovaná pořizovatelem, kapitola b) Přezkum návrhu územního plánu dle §53 odst.4
stavebního zákona, podkapitola A) Přezkum souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem“ bylo doplněno vyhodnocení souladu se Zásadami územního
rozvoje Kraje Vysočina v platném znění. Zpracovatel ÚP Bělá doplnil vyhodnocení souladu se
Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina v platném znění do textu odůvodnění územního plánu,
„Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem, kapitola 2. Vyhodnocení souladu s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem“, tohoto dokumentu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava: (stanovisko
ze dne 20.10.2016 pod ČJ KUJI 62387/2016 OZP 1962/2014)
1. stanovisko z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle
§ 17a písmene a) zákona č.334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
pozdějších předpisů, vydává k návrhu ÚP Bělá kladné stanovisko dle §5 odst.2 zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
2. stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán
podle §77a odst.4 písm. x) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
přepisů požaduje vydává k návrhu ÚP Bělá kladné stanovisko z hlediska zájmů chráněných tímto
zákonem.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Stanoviska dotčených orgánů uplatněná k Návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu Územního plánu Bělá
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř.1.máje 858/26, PO BOX 16,
Liberec. Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Bělá stanovisko.
K Vašemu oznámení ze dne 26.10.2016 které bylo na zdejší úřad doručeno dne 27.10.2016 a je
zaevidováno pod č.j.SBS 34995/2016, 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 (horní zákon), ve znění pozdějších přepisů, vydává následující stanovisko: Z důvodu, že
návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Bělá není dotčen vrchní
dozor státní báňské správy, OBÚ se sídlem v Liberci z hlediska ochrany a využití nerostného
bohatství nemá námitky k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu
Bělá (stanovisko ze dne 3.11.2016 pod č.j. SBS 34995/2016).
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Pelhřimov, Pražská 127, 393 01
Pelhřimov Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Bělá – stanovisko
orgánu ochrany veřejného zdraví ze dne 3.11.2016 pod zn. KHSV/24088/2016/PE/HOK/Tes.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví,
který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení §77 odst.1 zákona č.258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše
uvedené věci, v řízení podle ustanovení §82 odst.2 písm. j) cit. zákona ve spojení s ustanovením §4
odst.2 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, toto stanovisko:
S předloženým návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Bělá se
souhlasí.
Odůvodnění: Dne 26.10.2016 byla na KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě podána s odkazem na
§53 odst.1 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, žádost o uplatnění stanoviska k
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Bělá. Návrh vyhodnocení
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připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Bělá není v rozporu s požadavky zákona
č.258/2000 Sb., v platném znění, proto byl vysloven souhlas.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
HZS Kraje Vysočina ÚO Pelhřimov, Požárnická 1240, Pelhřimov. Koordinované stanovisko dotčeného
orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva ze dne 2.11.2016 pod Čj:HSJI-4706-4/PE2016, Ev.č. PE-1131/2016. Název dokumentace: Oznámení návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu Územního plánu Bělá.
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle ustanovení §26 odst.2 písm. b) a
ustanovení §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 vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Bělá“ a vydává v
souladu s ustanovením §31 odst4 zákona o PO a dále dle ustanovení §149 odst.1 zákona
č.500/2004Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné koordinované stanovisko.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava:
(stanovisko ze dne 9.11.2016 pod ČJ KUJI 81439/2016 OZP 1962/2014)
Na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ OŽPZ“) byl
dne 26. 10. 2016 doručen návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Bělá.
Jedná se o následující připomínku:
Vlastník pozemků p. č. 276/6, 276/7 a 276/8 požádal o zahrnutí těchto pozemků do územního plánu
jako plochu bydlení. Připomínce nebylo vyhověno. Důvodem je, že tyto pozemky navazují na původně
navrženou zastavitelnou plochu L8, která nebyla orgánem ochrany zemědělského půdního fondu
(dále jen „ZPF“) odsouhlasena a nelze tedy souhlasit ani se zařazením uvedené „druhé poloviny
pozemku p. č.276/6“ v k. ú. Bělá u Horní Cerekve do návrhu územního plánu Bělá a to vzhledem k
tomu, že by tato část pozemku nenavazovala na zastavěné území obce, případně zastavitelnou
plochu a došlo by ke vzniku plochy změn ve volné krajině a narušila by se organizace ZPF.
1. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny
KrÚ OŽPZ, jako příslušný správní orgán podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s návrhem vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu Bělá.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
2. Stanovisko orgánu ochrany ZPF
KrÚ OŽPZ, jako příslušný správní orgán dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, ve znění pozdějších předpisů vydává souhlasné stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně
ZPF.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 Pardubice–Návrh územního plánu Bělá Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek (stanovisko ze dne 11.11.2016
Sp.zn.34449/2016-8201-OÚZ-ČB. Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č.222/1999 Sb.,
o zajišťování obrany České republiky, v y d á v á Česká republika – Ministerstvo obrany, jejímž
jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu §7, odst.2
zákona č.219/2000 Sb. 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, 530 02 Pardubice, v souladu s §175 zák. č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), následující stanovisko: k předloženému
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek nemám žádné připomínky.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, Jihlava:
(stanovisko ze dne 22.11.2016 pod ČJ KUJI 81438/2016, OUP 260/2014-10).
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Věc: Stanovisko k Návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Bělá
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby jako pořizovatel Územního plánu Bělá dle §6 odst.1 zákona
č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), předložil dne 26.10.2016 Krajskému úřadu Kraje Vysočina,
odboru územního plánování a stavebního řádu, dle §53 odst.1 stavebního zákona k uplatnění
stanoviska Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Bělá (dále jen
„Návrh vyhodnocení připomínek“).
Dle Návrhu vyhodnocení připomínek nebyly uplatněny námitky.
Dle Návrhu vyhodnocení připomínek byla uplatněna jedna připomínka.
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
vyhodnocení připomínek uvádí následující:
Návrh vyhodnocení připomínek 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 ani se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Městský úřad Pelhřimov, Investiční odbor – úsek památkové péče, Masarykovo náměstí 1, 393 01
Pelhřimov. Stanovisko ze dne 23.11.2016 k návrhu vyhodnocení připomínek uplatňovaných k návrhu
ÚP Bělá. Naše stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek uplatňovaných k návrhu ÚP Bělá 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.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, stanovisko ze
dne 25.11.2016 pod ČJ OŽP/1726/2016-2. Oznámení návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu Územního plánu Bělá.
MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby, oddělení územního plánu jako pořizovatel ÚP Bělá žádá o vydání
stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu tohoto ÚP. Návrh je přílohou
dopisu. 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.201/2012Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Úsek vodoprávní, odpadové hospodářství, ochrana přírody, státní správa lesů, zemědělský půdní fond
– bez připomínek.
Pořizovatel: pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska
ponecháno bez komentáře.
V průběhu pořizování Územního plánu Bělá nebyly řešeny žádné rozpory.
Pořizovatel přezkoumal soulad Územního plánu Bělá s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů a vzhledem k výše uvedenému konstatuje, že Územní plán Bělá je v
souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů.

e)Zpráva o vyhodnocení vli vů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení vče tně výsl edků
vyhodnocení vli vů na ži votní prostředí
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany
přírody podle §77a odst.4 zákona č.114/1992Sb.; o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody“) a ve smyslu §45i odst.1 zákona o ochraně přírody,
sdělil, že návrh zadání územního plánu Bělá, samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry, nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti (nařízení vlády č.132/2005Sb.). Zároveň, 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 (dále též „zákon o posuzování vlivů“) a ve smyslu
§47 odst.3 zákona č.183/2006Sb.; o územním plánování a stavebním řádu na základě předloženého
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návrhu zadání územního plánu Bělá a podle §10i odst.3 zákona o posuzování vlivů nepožadoval
vyhodnocení vlivů návrhu zadání územního plánu Bělá na životní prostředí. Stanovisko ze dne
17.7.2014 pod ČJ.KUJI 49634/2014, OZPZ 1962/2014).
Znění stanoviska – viz „Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem, kapitola B. Přezkum
návrhu územního plánu dle §53 odst.4 stavebního zákona, podkapitola 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)“, tohoto
dokumentu.

f) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.5 (stanovisko k vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj )
Protože dotčený orgán ve svém stanovisku z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) k
návrhu zadání Územního plánu Bělá, nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí
návrhu Územního plánu Bělá a současně vyloučil významný vliv návrhu zadání Územního plánu Bělá
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,
nebylo vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území zpracováno a tudíž stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.5 nebylo vydáno.

g) sdělení, jak b ylo stanovisko podle §50 odst. 5 zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavk y nebo podmínky zohledněn y
nebyl y
Z výše uvedených důvodů pod bodem e) a f) odůvodnění tohoto dokumentu nebylo vydáno stanovisko
krajského úřadu podle §50 odst.5 stavebního zákona a pořizovatel nezpracoval sdělení o jeho
zohlednění v řešení.

C) Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění
V průběhu řízení o návrhu Územního plánu Bělá (§52 stavebního zákona), v platném znění – veřejné
projednání, nebyly podány žádné námitky.

D) Vyhodnocení připomínek
Připomínky mohly být uplatněny:
- při projednávání návrhu zadání územního plánu dle §47 odst 2 stavebního zákona
- při doručení návrhu územního plánu dle § 50 odst. 3 stavebního zákona
- při řízení o návrhu územního plánu dle § 52 odst. 3 stavebního zákona včetně veřejného
projednání
Vyhodnocení připomínky uplatněné k návrhu zadání Územního plánu Bělá
stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů):

(§47 odst.2

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 612 54 Brno podává jako majetkový správce dálnic a
silnic I. třídy v rámci návrhu zadání územního plánu Bělá (k.ú. Bělá u Horní Cerekve) následující
vyjádření: Územím obce jsou vedeny následující silnice:
II/639 Kamenice nad Lipou – Horní Cerekev - Kostelec,
III/13215 Počátky - Polesí
Pořizovatel: Informace o výše uvedených silnicích v území řešeném územním plánem (dále ÚP) Bělá
jsou součástí textu Zadání územního plánu Bělá a jsou rovněž respektovány v ÚP Bělá.
Z hlediska dopravního připojení lokalit upozorňujeme, že veškeré návrhové plochy a jejich připojení
k silniční síti musí být vymezeny v souladu s vyhláškou č.501/2006Sb.; kterou se provádí Zákon
č.183/2006Sb.; o územním plánování a stavebním řádu, zejména §20 vyhlášky č.104/1997 Sb.;
zejména §§11 a 12, kterou se provádí Zákon č.13/1997Sb.; o pozemních komunikacích.
Při návrhu nových místních komunikací je nutné postupovat také v souladu s ČSN736110
„Projektování místních komunikací“ a ČSN736102 „Projektování křižovatek na pozemních
komunikacích“, v jejich aktuálním znění.
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Vzhledem k tomu, že územím obec Bělá nejsou vedeny stávající ani výhledové trasy dálnic a silnic I.
třídy, projednávaná ÚPD se nedotýká zájmů ŘSD. K předloženému návrhu zadání ÚP Bělá nemáme
připomínky.
Pořizovatel: pořizovatel bere připomínku na vědomí. Napojení ploch změn řešených v ÚP Bělá
k silniční síti je řešeno v souladu s platnými právními předpisy. Výše uvedené všeobecné připomínky
nejsou předmětem řešení v územně plánovací dokumentaci, ale předmětem řešení v dalších stupních
řízení (územní a stavební řízení) podle zákona č.183/2006Sb.; o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění.

Vyhodnocení připomínky uplatněné při projednávání návrhu Územního plánu Bělá (§50
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů - společné jednání):
Dne 15.10.2015 (16.10.2015 došlo na MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby) vznesla k návrhu ÚP Bělá
Anna Reitoralová, Ulička č.10, Kohoutovice 623 00 Brno, připomínku:
Citace připomínky.....Využívám v zákonné lhůtě možnosti připomínkovat Návrh územního plánu Bělá.
V mé žádosti ze dne 15.6.2015 jsem žádala o zahrnutí pozemků č.276/6, 276/7 a 276/8 do územního
plánu pro výstavbu obytné zástavby obce Bělá. V Návrhu územního plánu Bělá se tato změna dotýká
jen částečně pozemku č.276/7 a ½ pozemku č.276/6. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou drženy
dvěma vlastníky, prosím o možnost posunoutí hranice zastavitelných ploch a vynětí z ZPF i druhou
polovinu pozemku č.276/6. O mé žádosti byl informován starosta obce Bělá p. M.Koch….konec citace.
Připomínce nebylo vyhověno.
Poznámka pořizovatele - zmiňovaná žádost ze dne 15.6.2015 nebyla na MěÚ Pelhřimov, odbor
výstavby doručena ani předána, na žádost pořizovatele mu byla zaslána zpracovatelem ÚP Bělá
(součást spisu). Dle sdělení určeného zastupitele p. Kocha se v květnu 2015 konala bez účasti
pořizovatele na OÚ Bělá informativní schůzka pro občany obce ve věci zpracování návrhu ÚP Bělá.
Na základě této schůzky byla podaná dne 15.6.2015 žádost p. Reitoralové, která byla odsouhlasena
starostou obce Bělá, k zapracování pozemků p.č. 276/6, 276/7 a 276/8 v k.ú. Bělá u Horní Cerekev
pro výstavbu obytné zástavby obce Bělá, do návrhu ÚP Bělá. Žádost byla podána v době zpracování
návrhu ÚP Bělá, tedy ještě před vlastním zahájením projednávání návrhu ÚP Bělá podle §50
stavebního zákona (společné jednání). Zpracovatel zapracoval části pozemků p.č. 276/7 a 276/6
v k.ú. Bělá u Horní Cerekve do návrhu ÚP Bělá jako plochu změn L8 s funkčním využitím - plochy
smíšené obytné venkovské SV – II. etapa. Pozemek p.č. 276/8 v k.ú. Bělá u Horní Cerekve do
projednávání návrhu ÚP Bělá zařazen nebyl. Plocha změn L8 byla projednána podle §50 stavebního
zákona v rámci společného jednání o návrhu ÚP Bělá, které oznámil MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby
dne 22.9.2015.
V zákonné lhůtě byla dne 16.10.2015 na MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby doručena výše uvedená
připomínka. S doručením této připomínky seznámil pořizovatel účastníky řízení a dotčené orgány při
společném jednání konaném dne 29.10.2015 na MěÚ Pelhřimov, odboru výstavby.
V rámci projednání návrhu ÚP Bělá podle §50 stavebního zákona, vyslovil Krajský úřad Kraje
Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle §17a písmene a)
zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále též ZPF), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), ve svém stanovisku, mj. nesouhlas se zařazením plochy
změn L8 - plochy smíšené obytné venkovské SV do návrhu ÚP Bělá. Plocha L8 zahrnuje části
pozemků p.č. 276/5, 274, 276/6 a 276/7 v k.ú. Bělá U Horní Cerekve. Vyřazení plochy L8 z dalšího
projednávání odůvodnil dotčený orgán v souvislosti se změnou zákona o ochraně ZPF (od 1. 4. 2015),
kde je v §4 odst.3 uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. tř. ochrany lze odejmout pouze v případech,
kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Lokalita L8 je navržena
na vysoce chráněné zemědělské půdě a její navržené funkční využití jako plochy smíšené obytné
nejsou převažujícím veřejným zájmem.
V souvislosti s výše uvedeným zároveň vyslovil nesouhlas se zařazením i druhé poloviny pozemku
p.č. 276/6 v k.ú. Bělá u Horní Cerekve (požadované v připomínce v podané dne 16.10.2015) do
návrhu ÚP Bělá - jako rozšíření zastavitelné plochy L8 (plocha smíšená obytná venkovská SV).
Zmiňovaná část pozemku p.č.276/6 v k.ú. Bělá u Horní Cerekve přímo navazuje na plochu změn L8
směrem do volné krajiny. Protože však orgán ochrany ZPF nesouhlasil se zařazením plochy změn L8
do územního plánu, nelze souhlasit ani se zařazením uvedené „druhé poloviny pozemku p. č.276/6“
v k.ú. Bělá u Horní Cerekve do návrhu ÚP Bělá a to vzhledem k tomu, že by tato část pozemku
nenavazovala na zastavěné území obce, případně zastavitelnou plochu a došlo by ke vzniku plochy
změn ve volné krajině a narušila by se organizace zemědělského půdního fondu.
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Zařazení „druhé poloviny pozemku p. č.276/6“ v k.ú. Bělá u Horní Cerekve do návrhu ÚP Bělá by bylo
rovněž v rozporu s koncepcí návrhu ÚP Bělá, který v kapitole „C) Urbanistická koncepce, včetně
vymezení zastavitelných ploch, podkapitola Koncepce uspořádání sídelní struktury“ uvádí citace…
rozvoj soustředit v přímé návaznosti na toto zastavěné území, nepřipustit další samostatné enklávy
osídlení…konec citace.
Na žádost obce Bělá pořizovatel prověřil s dotčeným orgánem možnost zařazení výše uvedené plochy
L8 do dalšího projednávání návrhu ÚP Bělá, dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu
však opakovaně potvrdil své vydané nesouhlasné stanovisko.
Takto upravený návrh ÚP Bělá byl projednán při řízení o návrhu ÚP Bělá dle §52 zákona
č.183/200Sb.; v platném znění – veřejné projednání.

V průběhu řízení o návrhu Územního plánu Bělá (§52 stavebního zákona), v platném
znění – veřejné projednání, nebyly uplatněny žádné připomínky.

POUČENÍ
Proti Územnímu plánu Bělá, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.; správní řád, v platném znění)

ÚČINNOST
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední
desce (§ 173 odst.1 zákona č.500/2004Sb.; správní řád, v platném znění).

Stanislav Valek
místostarosta obce

Miroslav Koch
starosta obce
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