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l. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DUBOVICE 
 
1) Textová část výroku Územního plánu obce Dubovice se mění takto: 
 
a) vymezení zastavěného území 

 
Nadpis kapitoly zní „a) vymezení zastavěného území“. 
Ruší se věta „Změnou č. 3 se zastavěné území nemění.“ 
Jako poslední odstavec se vkládá věta „Změna č. 4 aktualizuje hranici zastavěného území ke dni 8. 

8. 2017.“ 
 
b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

 
Název kapitoly „základní koncepce rozvoje zemí obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot“ se vkládá za 

poslední odstavec kapitoly s označením písmene „a)“. 
Ruší se tabulky „Obyvatelstvo a bytový fond“ a „Vývoj domovního a bytového fondu“. 
Ruší se odstavce „První písemná zmínka: r. 1379“, „Nadmořská výška: 556 m n. m.“, „Katastrální 

výměra: 304 ha“. 
Ruší se celá podkapitola „Bilance navrhovaných ploch z hlediska počtu obyvatel“. 
Ruší se celá podkapitola „Občanská vybavenost sídla“. 
Ruší se celá podkapitola „Historické údaje“. 
 
V podkapitole „Stručná charakteristika“ se ruší první odstavec „Obec Dubovice je sídlem Obecního 

úřadu.“ 
Ve druhém odstavci, první větě, se ruší „tř. č. 19“ a nahrazuje se slovem „třídy“. 
Ve třetím odstavci, větě „Centrum obce tvoří náves s návesní zástavbou – typická okrouhlice, kdy 

uprostřed návsi je rybník s kapličkou.“ se ruší „, kdy uprostřed návsi je rybník s kapličkou“. Ruší se 
věta „Současná zástavba je v únosném stavebním stavu.“ Ve větě „Před obcí končí silnice III. tř. 
odbočující ze sil. I. tř. I. třídy Komunikace procházející návsí je místní komunikací.“ se ruší slova „sil. I. 
tř.“ a nahrazují se slovy „silnice I. třídy“. 

V pátém odstavci, větě „Návesní prostor uzavírá zemědělský areál tvořený původním kravínem 
a skladovým objektem ve formě ocelokůlny.“ se ruší slova „ve formě ocelokůlny“. 

V devátém odstavci se ruší věta „Doplnění této zeleně v místech rekultivace zcelených 
zemědělských ploch v kontaktu se zastavěným územím obce je předmětem návrhu – řešení zeleně.“ 

 
Ruší se odstavce „Změna č. 1 umožní zlepšit podmínky vývoje obce po stránce zvýšení nabídky 

pracovních míst přímo v obci a následně stabilizace demografického vývoje obce. Z hlediska ochrany 
přírodních hodnot nedojde k narušení, jelikož funkce navrhované změnou pouze zlepšují a doplňují 
stávající funkce v obci, resp. v zastavěném území obce a nenarušuje okolní prostředí. Pouze změna 
v lokalitě „C“ se nachází mimo zastavěné území obce a plocha je vedena ve schváleném ÚP obce 
Dubovice jako pole a krajinná zeleň. Nová plocha bude vedena jako vyšší občanská vybavenost 
a nevýrobní služby (penzion). Výměra nově vzniklé plochy bude cca 600 m2 z toho plocha pozemku KN 
479 v k. ú. Dubovice – 200 m2, plocha pozemku KN 472/1 (dle PK 475) v k. ú. Dubovice - 400 m2 
(jedná se o vlastní stavbu a zpevněné plochy). Stavba bude doplněna vhodným ozeleněním a bude 
mít nerušící charakter jak z hlediska objemových a prostorových hledisek okolní zástavby tak po 
stránce provozní. Důvodem vzniku této plochy je skutečnost, že obec má zájem na propagaci obce, 
poskytování služeb a tato forma podnikání v obci není. Lokalita bude přístupná zpevněnou účelovou 
komunikací (v současné době je k místu vedena po poli nezpevněná účelová komunikace), která bude 
vyňata ze ZPF a bude zasíťovaná. Jedná se o stavbu ve volné krajině, která bude respektovat tuto 
skutečnost a bude navržena tak, aby nerušila okolí, hodnoty v území a bude doplněna vhodnou zelení.  

Tato změna přináší zlepšení podmínek k prosperitě obce, uplatnění nejen ve výrobní sféře, ale také 
v cestovním ruchu, čímž pomůže obci navrátit „život“ původně soběstačného územního celku, který 
kdysi v obci panoval.  

Změna č. 2 lokalita „A“ - umožní vyřešit nedostatek pozemků pro výstavbu rodinných domů.  
Změna č. 2 lokalita „B“ - bude vodní plocha tvořit doplněk území s revitalizací pozemků. Rybník 

může být využíván k rybochovnému hospodaření.  
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Z hlediska ochrany přírodních hodnot nedojde k jejich narušení, jelikož funkce navrhované 
změnami pouze zlepšují a doplňují stávající funkce v obci, resp. v zastavěném a zastavitelném území 
obce a nenarušují okolní prostředí.  

Změna č. 3 obsahuje lokality 3a – 3h, jedná se o jedinou funkční plochu – plochy dopravy – místní, 
účelové komunikace.  

Lokalita 3a  
Na parcele 405/4 je navržena plocha dopravní infrastruktury – místní, účelové komunikace.  
Lokalita 3b  
Na pozemcích p. č. 62, 905, 906/2, 915, 916/1, 916/4, 918, 919 a 920 je navržena plocha dopravní 

infrastruktury – místní, účelové komunikace.  
Lokalita 3c  
Na parcele 922 je navržena plocha dopravní infrastruktury – místní, účelové komunikace.  
Lokalita 3d 
Na parcele 923 je navržena plocha dopravní infrastruktury – místní, účelové komunikace.  
Lokalita 3e 
Na pozemcích p. č. 907, 908, 909 a 910 je navržena plocha dopravní infrastruktury – místní, 

účelové komunikace.  
Lokalita 3f  
Na parcele 911 je navržena plocha dopravní infrastruktury – místní, účelové komunikace.  
Lokalita 3g  
Na parcele 913/1 je navržena plocha dopravní infrastruktury – místní, účelové komunikace.  
Lokalita 3h 
Na parcele 913/2 je navržena plocha dopravní infrastruktury – místní, účelové komunikace.  
Navrhované trasy místních obslužných komunikací slouží rozvoji obce a jsou proto zařazeny mezi 

veřejně prospěšné stavby.  
Nemovité kulturní památky se v řešeném území změny č. 3 nevyskytují. Do části řešeného území 

změny č. 3 zasahuje území s archeologickými nálezy.“ 
 
c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby 

a systému sídelní zeleně 
 
Vkládá se nadpis „c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby 

a systému sídelní zeleně“. Tato kapitola se nově vkládá celá za poslední odstavec kapitoly s označením 
písmene „b“. 

V první větě „Jsou vytypované plochy pro zástavbu, především rodinnými domy a domy pro bydlení 
s drobnou výrobou neobtěžující okolí, službami.“ Se ruší slovo „vytypované“ a nahrazuje slovem 
„navrženy“, ruší se slova „s drobnou výrobou neobtěžující okolí, službami“ a nahrazují se slovy 
„s podnikáním a službami.“ 

Ve čtvrtém odstavci se ruší druhá věta „Na jihu obce je určeno místo pro dva větší objekty, celý 
mírný svah nad obcí – za rodinných domů se stane kultivovanou krajinou přírodního, neumělého 
charakteru (s vodní plochou, vhodnou vysokou i středně vysokou zelení apod.).“ 

V šestém odstavci, větě „Způsob umístění je však přísně vázán k dosažitelnosti zastavěného 
pozemku s ohledem na stávající využívání cestní sítě a přirozeného způsobu rekultivace pozemků 
na možnou změnu v kultuře zahrada a louka.“ se ruší slova „a přirozeného způsobu rekultivace 
pozemků na možnou změnu v kultuře zahrada a louka“. 

Ruší se odstavec „Z uvedeného jsou stanovena závazná regulativa pro charakter této zástavby.“ 
Ruší se věta „Důležitým prostředkem pro obnovu a rozvoj tohoto venkovského sídla je dodržení 

zásad urbanistické kompozice jejíž genese byla široce vysvětlována jak na úrovni občanského fóra, tak 
s jednotlivými partnery, členy zastupitelstva obce.“ 

Ve větě „Dále pak obnovu terasovitého uspořádání záhumenního prostoru na východním okraji 
a sice v prostoru pro 7 RD budoucí výstavbu rodinných domů spolu se zázemím pro regeneraci 
záhumenních pozemků se zemědělskou usedlostí v jejich těžišti.“ se ruší slova „7 RD“ a nahrazují slovy 
„výstavbu rodinných domů“. 

Ve větě „Směr takto volených úprav je orientován východně od svahu nad obec směrem 
k okresnímu městu a sleduje tak původní obnovení cestní sítě do Starého Pelhřimova vzdáleného 1,5 
km.“ se ruší slova „směrem k okresnímu městu“. 



7 
 

Ruší se věta „Tímto řešením je sledován konkrétní záměr účelných pozemkových úprav s cílem 
dosažení skutečné tvorby a ochrany krajiny dominantně viditelné a zároveň blízké obci a okresnímu 
městu.“ 

Ruší se věta „Vzhledem k tomu, že ÚSES je závaznou částí územně plánovací dokumentace, byla 
zvýšená pozornost věnována koncepci krajinného uspořádání katastrálního území jako celku.“ 

Ruší se odstavec „Zpracovatel územního plánu v rámci katastru řešil jak úpravu ploch přiléhajících 
k rozvodnici mezi Hejlovkou a říčkou Bělou (totožná s východní částí hranicí katastru, tak úpravu ploch 
podél vlastního toku Hejlovky, která současně tvoří západní hranici katastrálního území obce. Proto 
navržený ekosystém lokálního významu dále rozšiřuje biokoridor regionálního významu podél 
Hejlovky.“ 

Ruší se věty „Účelnost provázání místního systému ÚSES s regionálním umožňuje především 
vybudování specificky koncipované retenční nádrže na Hejlovce s umístěním hráze před původním 
přemostěním Hejlovky na trase bývalé státní komunikace I/19. Význam takto navrženého vodního díla 
nadmístního významu je z hlediska jeho funkce pro obec významný vzhledem ke kultivaci jinak špatně 
přístupných neobdělávatelných ploch a z hlediska regionálního jde pak o vytvoření významného 
biocentra značného rozsahu se širokým regeneračním vlivem na bližší i vzdálenější krajinu.  

Ruší se věta „Nezanedbatelný je též vztah k sídlu a účelnost propojení místních komunikací 
s využitím původní trasy I/19 na nově budovanou hráz.“ 

 
Ruší se nadpis „Zdůvodnění záboru ZPF“. 
Ve větě „Rozšíření zastavěného území na severozápadním okraji obce Dubovice není náhodné.“ 

se ruší část slova „západním“ a nahrazuje „východním“. Ve větě "Jedná se především o část silně 
zamokřených, dnes neobhospodařovaných pozemků ve vyšší poloze záboru ZPF a v nižší poloze 
záboru se jedná o špatně zcelený hon vzniklý z původně terasových políček postižený vysokým 
stupněm vodní eroze.“, slově „zcelený“ se ruší „z“ a nahrazuje se „s“. 

Ruší se věta „Zábor lesního půdního fondu v návrhu neexistuje.“ 
Ruší se odstavce „Nárůst obyvatel při navržené zástavbě je 35 lidí v návrhu“ a „cca 40 lidí 

ve výhledu“ 
 
Ruší se odstavce „Změna č. 1 ÚPO obce Dubovice výrazně zhodnotí území řešené změnou a bude 

mít kladný vliv na rozvoj obce. Řešené území bude návrhem plochy pro drobné podnikatelské aktivity 
bez negativního vlivu na okolí.  

 Lokalita „A“ se nachází v jižní části obce Dubovice, lokalita „B“ se nachází v severozápadní části 
obce Dubovice a lokalita „C“ se nachází v jihovýchodní části obce Dubovice. Lokalita „A“ leží 
ve stávajícím zastavěném území, lokalita „B“ je mimo současně zastavěné území, ale navazuje 
na navržené zastavitelné území, lokalita „C“ je mimo současně zastavěné a zastavitelné území.  

Obec má zájem o vybudování nové místní komunikace, rozšíření poskytovaných služeb v obci 
(výstavba penzionu) a vznik nového území pro stavbu rodinného domu. Urbanistické hodnoty v území 
nebudou úpravou lokality dotčeny v lokalitě A a B. V lokalitě C bude navrhovaná stavba pensionu 
navržena v takovém provedení, aby nedošlo k narušení území. Přírodní hodnoty nebudou změnou 
zlepšeny ani zhoršeny. Naopak uplatnění obce ve sféře ubytovacích a rekreačních služeb povede 
k důsledným snahám o zlepšení a udržení kvalitních přírodních a kulturních hodnot v obci. Celkově 
změna přinese zlepšení podmínek civilizačních – rozvoj obytných ploch a ploch pro podnikání vede 
ke stabilizaci (tj. nabídka pracovních míst včetně nových ploch pro bydlení) v konečném důsledku 
povede ke zvyšování trvale žijících obyvatel.  

Změna č. 2 ÚPO obce Dubovice zhodnotí území řešené změnou a bude mít kladný vliv na rozvoj 
obce. Řešené území bude návrhem plochy pro rodinné domy bez negativního vlivu na okolí.  

Navrhovaná vodní plocha naopak zhodnotí přírodní prostředí obce.  
Urbanistická koncepce obce není návrhem Změny č. 3 dotčena, jedná se o stávající trasy dopravní 

infrastruktury.“ 
Vkládá podnadpis „Vymezení ploch přestavby“ a odstavec „Plochy přestavby nejsou v ÚPO 

Dubovice vymezeny.“  
 
d) 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 

 
Tato kapitola se nově vkládá celá za poslední odstavec kapitoly s označením písmene „c“. 
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Ruší se název kapitoly „NÁVRH“. 
Ruší se odrážky „-Veřejně prospěšné stavby“, „-Směrná část“ a „Závazná část“ a odstavce „Veřejně 

prospěšné stavby“, „Směrná a závazná část územního plánu obce Dubovice“. 
 
Na začátek podkapitoly „Veřejně prospěšně stavby“ se nově vkládají odrážky: 

- E05 nadzemní vedení ZVN 400 kV Kočín – Mírovka (ZÚR Kraje Vysočina) 
- E11 nadzemní vedení VVN 110 kV Pelhřimov – R Tábor (ZÚR Kraje Vysočina) 
- přeložka nadzemního vedení VVN 110 kV Pelhřimov – R Tábor 
- DK02 homogenizace silnice I. třídy (ZÚR Kraje Vysočina) 

V odstavci „Přeložka silnice III. tř. č. 01934“ se ruší „tř. č. 01934“ a nahrazuje se „třídy“. Ve větě 
„Ve stanoveném úseku v délce 585 m v prostoru mezi obcí a novým připojením na I/19.“ se ruší slova 
„v délce 585 m“ a „I/19“ se nahrazuje slovy „silnice I. třídy“. Vkládá se věta „Změna č. 4 upravuje 
trasu přeložky silnice III. třídy v návaznosti na tuto silnici dle Územního plánu Pelhřimov – jedná 
se o úpravu v rámci návazností dopravní infrastruktury dle širších vztahů v území.“ 

 
V odstavci „Místní komunikace“ se za slovo „místní“ vkládají slova „a účelové“. 
Ruší se odstavce „Pokračování komunikace III/01934 v zastavěném území sídla parcel č. 938, 

903/7, 903/2, 903/1, 905.“, „Úpravy v prostoru návse umožní plnohodnotné připojení navržených 
místních komunikací na pozemcích parcel č. 20, 908, 430/2, 429/3, 453/3, 451, 450/1, 450/2, 918, 
448/2, 441, 916/1.“ 

Ruší se odstavce „Parkoviště na návsi“, „Součástí uvedených ploch pro komunikace jsou jednotlivě 
umístěné parkovací plochy.“ 

Ruší se odstavce „Rekultivace návesného prostoru.“, „Týká se všech pozemkových parcel 
vymezených pro bývalou školu parcel. č. 25, 26, 29, 8/2, 903/1, 34, dále navazujících pozemků před 
zemědělským areálem parcel č. 59.“ 

Ruší se odstavce „Dočišťovací rybník o rozloze cca 1 ha“, „Je navržen na pozemcích parcel. č. 
146/1, 140/2.“ 

V odstavci „Čistírna odpadních vod“, se ruší věta „Je navržena na pozemcích parcel. č. 146/1, 
140/2“. 

V odstavci „Rozvody vodovodu“, větě „Jsou vedeny obdobně po pozemcích místních komunikací 
a veřejného prostranství, dále pak na pozemcích místních komunikací a veřejného prostranství, dále 
pak na pozemcích parcel. č. 472/1, 438/1, 441, 48/1, 26/4, 22, 21.“ se ruší slova „, dále pak na 
pozemcích parcel. č. 472/1, 438/1, 441, 48/1, 26/4, 22, 21“. 

Ruší se odstavce „Vodojem“, „Je umístěn na pozemku parcel. č. 472/1.“ 
Ruší se odstavce „Rozvod STL plynovodu“, „Je proveden přes pozemky parcel č. 428/1, 429/1, 915 

a dále pak po pozemcích již zmíněných komunikací.“ 
Ruší se odstavce „Trafostanice.“ a „Navržená trafostanice je umístěna na pozemku parcel. č. 

448/2.“, „Prvky územního systému ekologické stability“, „Jsou součástí konkretizace navrženého 
lokálního systému (viz. Příloha).“ 

Ruší se odstavce „Retenční nádrž na Hejlovce“, „Bude umístěna na pozemcích v k. ú. Dubovice č. 
204, 202, 203, 201, 200, 199, 198, 193, 138, 137, 185, 186, 180, 181, 172/1, 163, 168, 172/2, 165/1, 
166, 187, 184 a v k. ú. Stanovice č. 730, 700/3, 732, 731, 681/1, 622, 167, 184, 622, 690, 687, 688.“ 

Ruší se odstavce „Účelové komunikace“ a „Změnou č. 1 vzniká požadavek na vymezení veřejně 
prospěšné stavby u lokality A – přístupová komunikace k objektům a pozemkům kolem stávajícího 
areálu a pro přístup požární techniky. Týká se účelových komunikací na parcelách výše uvedených 
k lokalitě A.“, „Změnou č. 2 nevzniká požadavek na vymezení veřejně prospěšných staveb.“, „Veřejně 
prospěšné stavby dopravní infrastruktury“, „D návrh a obnova místních obslužných komunikací“. 

 
Vkládá se podnadpis „Veřejně prospěšná opatření“ a odstavce: 
„- Regionální biokoridor 198 U Mosteckého – Hejlov (ZÚR Kraje Vysočina); 

- Skladebné prvky lokálního ÚSES; 
- Dočišťovací rybník“. 

 
Vkládá podnadpis „Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu“ a text „Stavby 

a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou v ÚPO Dubovice navrženy.“  
Vkládá se podnadpis „Plochy pro asanaci“ a text „Plochy pro asanaci nejsou v ÚPO Dubovice 

navrženy.“  
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e) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo 

 
Tato kapitola se nově vkládá celá za poslední odstavec kapitoly s označením písmene „d“. 
Vkládá podnadpis „Veřejně prospěšné stavby“. 
Ruší se věta „Návrhem Změny č. 3 ÚPO nejsou vymezeny plochy veřejně prospěšných staveb, 

pro které lze uplatnit předkupní právo.“ a nahrazuje se větou „ÚPO Dubovice nevymezuje žádná další 
veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo.“ 

 
Dále se vkládá podnadpis „Veřejná prostranství“ a odstavec „ÚPO Dubovice nevymezuje žádná 

další veřejná prostranství opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo.“ 
 
f) stanovení kompenzačních opatření 

 
Tato kapitola se nově vkládá celá za poslední odstavec kapitoly s označením písmene „e“. 
Kompenzační opatření z návrhu ÚPO Dubovice nevyplývají. 
 
g) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího 

využití, včetně podmínek pro jeho prověření 
 
Tato kapitola se nově vkládá celá za poslední odstavec kapitoly s označením písmene „f“. 
Takové plochy nejsou ÚPO Dubovice navrženy. 
 
h) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení 
a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 
činnosti 

 
Tato kapitola se nově vkládá celá za poslední odstavec kapitoly s označením písmene „g“. 
Takové plochy ÚPO Dubovice nenavrhuje.  

 
i) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, 
nepřípustné využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustné využití těchto ploch, 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 

 
Tato kapitola se nově vkládá celá za poslední odstavec kapitoly s označením písmene „h“. 
Ruší odstavce „Směrná část – regulační prvky 
- lokalizace objektů 
- limity využití území 
výška a charakter staveb 
 
Lokalizace objektů 
Funkční náplň jednotlivých ploch – viz. Komplexní urbanistický návrh. Grafické znázornění cca 

rozměrů jednotlivých objektů a jejich umístění na parcele. Parcelace graficky znázorněna.  
 
Limity využití území 
V rámci celého katastrálního území Dubovice je závazné umístění prvků lokálního územního 

systému ekologické stability.  
V rámci zastavěného území obce je určena hranice zastavěného území zahrnující i plochy časově 

usazené do výhledu.  
Jednoznačnými limity pro zástavbu (objekty) jsou ochranná pásma volného vedení VN a VVN – 

vztahují se i na zeleň, kdy v ochranném pásmu nesmí být zeleň vyšší 3 m, dále ochranná pásma 
trafostanic, pásmo hygienické ochrany a živočišné výroby.  

 
Výška a charakter staveb 
- je určena – jedna z příloh: Regulační výkres-návrh.“ 
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Ruší se dosavadní regulativy „1. Plochy obytné – nízkopodlažní zástavba (podkroví)“, „2. Plochy 

zemědělské výroby“, „3. Plochy občanské vybavenosti“, „4. Plochy pro dopravu, účelové komunikace“, 
„1. Plochy obytné – rodinné domy, zahrady“, „2. Vodní plochy a toky“. 

Ruší se věta „Podmínky využití funkčních ploch řešených Změnou č. 3 ÚPO Dubovice:“ a regulativ 
„Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace“. 

Ruší se odstavce „Změnou č. 1 ÚP obce Dubovice dojde k využití stávající zpevněné plochy (lokalita 
„A“) areálu výroby – zemědělství, na které obec Dubovice předpokládá vybudování sítě místních 
komunikací z důvodu snažšího a bezproblémového přístupu na okolní pozemky a k objektům v areálu. 
Pozemky (lokalita „B“) přiléhají k zastavitelnému území obce. Nedaleko navrhované plochy se nachází 
stavba rodinného domu (vzdálenost cca 80 m). Případná nová výstavba rodinných domů bude 
respektovat tuto zástavbu, bude řešena ve stejném architektonickém a urbanistickém provedení, aby 
nebyly narušena tyto hodnoty území a obce, protože nezastavěná část pozemků bude využita jako 
zahrada a vhodným doplněním zelení se tyto hodnoty zlepší. V této lokalitě obec uvažuje s přeložkou 
VN do dostatečné vzdálenosti od obce. Z hlediska civilizačních hodnot dojde ke vzniku nové místní 
komunikace a k rozvoji inženýrských sítí v nových lokalitách.  

Pozemky (lokalita „C“) nepřiléhají k zastavěnému ani zastavitelnému území obce. V tomto případě 
se bude jednat o stavbu ve volné krajině umístěnou na návrší zvané K Vartě nad obcí Dubovice. Této 
skutečnosti bude odpovídat i architektonické a urbanistické řešení. Stavba bude provedena tak, aby 
nebyly narušeny kulturní hodnoty v území, tj. jeho význam ve výhledových poměrech do okolí. Při 
vhodném doplnění stávající zeleně nebudou přírodní hodnoty území změnou narušeny. Z hlediska 
civilizačních hodnot dojde ke vzniku nové místní komunikace a k rozvoji inženýrských sítí v nových 
lokalitách.  

Limity využití území se změnou č. 1 nemění. Výkres limitů využití území řeší pouze limity stanovené 
ze zákona, tj. ochranná pásma silnice I. třídy.  

Dotčené pozemky se nenachází v záplavovém území.  
Vstupní limity využití území  
OP stávajícího vedení 22kV,110 kV 
OP stávajících inženýrských sítí –kanalizace vodovod, plyn 
Výstupní limity využití území.  
Výstupním limitem jsou všechny navrhované plochy včetně příslušných regulativů (viz. kapitola B. 

d.) Vstupní limity využití území“ 
 
Ruší se dosavadní regulativy ze Změn č. 2 a 3 ÚPO Dubovice „1. Plochy obytné – nízkopodlažní 

zástavba (podkroví)“, „2. Plochy zemědělské výroby“, „3. Plochy občanské vybavenosti“, „4. Plochy pro 
dopravu, účelové komunikace“, „1. Plochy obytné –rodinné domy, zahrady“, „3. Vodní plochy a toky“, 
„Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace“. 

 
 Vkládají se odstavce: 

„Bydlení – rodinné domy 

Hlavní využití 
Bydlení v individuálních rodinných domech venkovského charakteru, které zajišťují podmínky 

pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňují nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci 
a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.  

Přípustné využití 
- je zejména zřizovat a provozovat na tomto území stavby pro bydlení vesnického charakteru, 

které mají odpovídající zázemí užitkové zahrady a chov drobného domácího zvířectva 
pro vlastní potřebu  

- možnost výstavby doplňkového objektu pro zajištění údržby zahrady 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmíněným 

využitím území 
- je zřizovat a provozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové 

plochy objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci 
- výška výstavby u ploch pro nízkopodlažní zástavbu je přízemní, popřípadě zvýšené přízemí + 

obyvatelné podkroví 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 



11 
 

- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují 
nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce příslušnými 
hygienickými normami 

- stavby pro výrobu většího rozsahu, haly, velké skladové prostory 
- velkokapacitní stavby občanského vybavení 
- velkokapacitní stavby pro dopravu 
- velkokapacitní stavby technického vybavení 
- jiná než přípustná a podmíněné využití 

 
Bydlení s podnikáním, službami 
Hlavní využití 
Bydlení s možností výstavby objektů pro bydlení a podnikatelské aktivity vesnického charakteru 

s lokálním provozováním zemědělské prvovýroby živočišné i rostlinné s případným zpracováním 
produktů pro místní trh.  

Přípustné využití 
- objekty, které mohou obsahovat byty a provozovny v souladu s provozováním funkce 

hlavní 
- objekty pro ustájení zvířat a skladové objekty  
- zpevněné plochy pro pěší, parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané 

přípustným využitím území 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití 
- zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost, která svým charakterem nesmí narušovat 

obytnou funkci nad zákonem stanovené limity 
Nepřípustné využití 

- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, 
nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými 
hygienickými normami 

- velkokapacitní stavby pro výrobu a skladování 
- velkokapacitní stavby občanského vybavení 
- velkokapacitní stavby pro dopravu 
- velkokapacitní stavby technického vybavení 
- umisťování staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí v této ploše 

 
Občanská vybavenost 
Hlavní využití 
Občanská vybavenost, služby. 
Přípustné využití 
- plochy pro stavby, zařízení a související činnosti a děje občanské vybavenosti městského, 

lokálního charakteru 
- celoroční, sezónní ubytování formou pensionu, hotelu, turistické ubytovny včetně stravování  
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území 

budou řešena na vlastním pozemku 
- sadovnická a parková architektura např. altánek, kryté sezení, lavičky apod.  
- zeleň parková, travnaté plochy pro oddech apod.  
- byt majitele, správce 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 
Nepřípustné využití 
- výrobní činnost 
- jakékoli činnosti, které by mohly být nebo jsou v rozporu s funkcemi přípustnými 

 
Technická vybavenost 
Hlavní využití 

Plochy pro technickou infrastrukturu  
Přípustné využití 
- výstavba zařízení související bezprostředně s danou funkcí staveb energetických 

a vodohospodářských 
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- zastavitelnost pozemku je podřízena základním funkcím zařízení zahrnující objekty a zpevněné 
manipulační plochy  

- parkování, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území budou 
řešena na vlastním pozemku 

- zeleň parková, travnaté plochy pro oddech 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 
- jiné než přípustné využití 

 
Výrobní plocha – zemědělství 
Hlavní využití 

Plochy zemědělské pro převažující zemědělské využití. Týká se i samostatně podnikajících 
soukromých zemědělců.  
Přípustné využití 
- plochy výrobní a zemědělské s přízemní, popřípadě s halovou výstavbou ve formě odpovídající 

proporcím objektům zemědělské výroby, které jsou v místě obvyklé 
- přestavby či asanace stávajících zemědělských areálů odpovídající charakterem i objemem 

okolní zástavbě 
- dřevěné stavby (seníky, přístřešky pro dobytek, zimoviště apod.) spojené s volným chovem 

dobytka 
- vodní plochy do 2000 m2 extenzivně využívané pro chov ryb a vodní drůbeže 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro potřeby vyvolané 

přípustným využitím území  
- skladové hospodářství 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 
Podmíněně přípustné využití 
- zřizovat sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého 

území kolmo na vodní toky, případně nejkratším možným způsobem přes, nebo pod vodní 
hladinou  

Nepřípustné využití 
- jsou veškeré činnosti obtěžující okolí nad zákonem stanovené limity – hluk, prašnost, exhalace 

a zápach překračující režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami 
a které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí s hlavní 

- jiné než přípustné využití a podmíněně přípustné  
Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného 
rázu 
- případné umístění dílčích novodobých prvků potřebných k zemědělskému podnikání (např. sila, 

výškové skladovací objekty apod.) bude posuzováno vždy jednotlivě s ohledem na soulad 
s okolním prostředím. Stavby nesmí vytvářet nežádoucí dominanty pro okolní krajinu.  

 
Sportovní plocha 
Hlavní využití 
Broková střelnice, zázemí vhodné pro výchovu mladých adeptů myslivosti a plochy určené 

pro mimoškolní aktivity a aktivity zájmových organizací. Plochy pro sportovní vyžití – hřiště, zázemí 
sportovců.  

Přípustné využití 
- střelecký areál pro střelbu z kulových zbraní na pevný terč a pro střelbu z brokových zbraní 

na letící asfaltový terč a na pohyblivý terč 
- výstavba objektu pro šatny, umývárny, sklad sportovního náčiní, dílnu pro rychlou opravu 

a údržbu sportovních potřeb, objekt pro klubovou činnost, občerstvení apod.  
- zřízení přístupové místní komunikace s podélným odstavným stáním jako součást provozu 

brokové střelnice a jejích aktivit 
- zřizovat jednoúčelová i víceúčelová hřiště, půjčovny kol a sportovních potřeb apod.  
- provoz celoročních volnočasových aktivit (tábory, soustředění, pobyty) 
- výstavba altánků, krytého sezení, osazení laviček apod.  
- zeleň parková, travnaté plochy pro oddech apod.  
- stavby dopravní a technické infrastruktury 
Nepřípustné využití 
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- jiné než přípustné 
 
Veřejná zeleň 
Vysoká zeleň 
Hlavní využití 
Zeleň ve veřejném prostoru. 
Přípustné využití 
- zeleň parková, travnaté plochy pro oddech apod. 
- výstavba altánků, krytého sezení, osazení laviček apod. 
- nezbytné technické vybavení 
- možnost výstavby objektu pro údržbu porostu 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 
- jiné než přípustné využití 

 
Lesy, krajinná zeleň 
Hlavní využití 
Plochy pozemků pro les a jeho stabilizační funkci.  
Podmíněně přípustné využití 
- využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa 
- zřizovat a provozovat účelové stavby, technické i dopravní infrastruktury a zařízení pro lesní 

hospodářství a ochranu přírody místního významu za podmínky, že nebude narušena 
organizaci PUPFL 

- stavby dopravní a technické infrastruktury 
Nepřípustné využití 
- zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná 

nebo podmíněně přípustná 
- zřizovat a provozovat jakákoliv nová zařízení (zejména stavby), nesouvisející s funkcí lesa, 

a to včetně rekreačních staveb a zařízení a dále pak využití a činnosti, které nejsou uvedeny 
jako přípustné nebo podmíněně přípustné 

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného 
rázu 

- způsob využívání území je limitován vymezením lesů zvláštního určení a lesů ochranných 
 
Louky 
Hlavní využití 

Plochy zemědělské jsou plochy pro zemědělské využití.  
Přípustné využití 
- extenzivní hospodaření na trvalých travních porostech 
- zřizování pastvin 
- výstavba přístřešků, které slouží k ochraně zvířat před nepřízní počasí při sezónním chovu 

na pastvinách 
- umisťovat jednoduché stavby zemědělské výroby (např. seníky, včelíny, bažantnice apod.) 
- je přípustné na polních a lučních pozemcích zřizovat vodní plochy a provádět revitalizaci 

vodních toků (rozvlnění tras, úprava příčného profilu…) nejenom v návaznosti na prvky ÚSES 
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

- stavby dopravní a technické infrastruktury 
Podmíněné přípustné využití 
- stavby dopravní a technické infrastruktury pouze na nekvalitních půdách, pokud se bude 

jednat o vysoce chráněné půdy pouze při prokázaném převažujícím zájmu nad zájmy ochrany 
ZPF a za podmínky, že nebude narušena organizace ZPF 

- zornění TTP, pokud nedojde k ohrožení území erozí 
- zalesnění bude možné za podmínky, že nebude narušena organizace ZPF  
Nepřípustné využití  
- zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena 

jako přípustná, nebo podmíněně přípustná 
Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného 
rázu 
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- případné umístění dílčích novodobých prvků potřebných k zemědělskému podnikání (např. sila, 
výškové skladovací objekty apod.) bude posuzováno vždy jednotlivě s ohledem na soulad 
s okolním prostředím 

- stavby nesmí vytvářet nežádoucí dominanty pro okolní krajinu 
 
Pole 
Hlavní využití 
Plochy zemědělské jsou plochy pro zemědělské využití.  
Přípustné využití 
- intenzivní hospodaření s ornou půdou 
- činnosti pro zajištění zemědělského využití, stavby pro zemědělství, seníky, zařízení a jiná 

opatření pro zemědělství 
- provádět změnu kultury na trvalý travní porost 
- revitalizace vodotečí, 
- zřizovat vodní plochy a toky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 

a pro odstraňování jejich důsledků 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití 
- zřizovat sítě a zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování 

přilehlého území za podmínky, že nebude narušena organizaci ZPF 
- zalesnění bude možné za podmínky, že nebude narušena organizace ZPF  

Nepřípustné využití 
- zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena 

jako přípustná, nebo podmíněně přípustná 
Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného 

rázu 
- případné umístění dílčích novodobých prvků potřebných k zemědělskému podnikání (např. sila, 

výškové skladovací objekty apod.) bude posuzováno vždy jednotlivě s ohledem na soulad 
s okolním prostředím 

- stavby nesmí vytvářet nežádoucí dominanty pro okolní krajinu 
 
Vodní plochy 
Vodní toky 
Hlavní využití 
Pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující 

vodohospodářské využití (např. zamokřené pozemky).  
Přípustné využití 
- budovat nové vodní plochy  
- revitalizace toků 
- stávající způsob využití vodních ploch ponechat 
- zásahy do vodních ploch, toků a území s nimi bezprostředně souvisejícího nutné pro stabilizaci 

vodních poměrů v území 
Podmíněné přípustné využití 
- zřizovat sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého 

území kolmo na vodní toky, případně nejkratším možným způsobem přes, nebo pod vodní 
hladinou  

Nepřípustné využití  
- zřizovat a provozovat jakákoliv nová zařízení (zejména stavby), nesouvisející s využitím vodní 

plochy, a to včetně rekreačních staveb a zařízení a dále pak využití a činnosti, které nejsou 
uvedeny jako přípustné, nebo podmíněně přípustné 

 
Zahrady 
Hlavní využití 

Individuální rodinná zahrada za účelem pěstování zeleniny, ovoce a květin, chov drobného 
domácího zvířectva pro vlastní spotřebu a rekreace. Zahrada venkovských usedlostí s trvalým 
bydlením s extenzivním sadem a parkovými úpravami včetně hospodářských staveb.  

Přípustné využití 
- možnost výstavby objektu pro údržbu zahrady 
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- drobná architektura (okrasné vodní plochy, sochy, lavičky, kříže, boží muka, informační 
zařízení a vybavení apod.) 

- zeleň 
- zpevněné plochy za účelem odstavení vozidel 
- sezónní ubytování zejména formou sezónních letních objektů provozovaných jako součást 

hlavních objektů občanské vybavenosti provozovaných celoročně 
- dětská hřiště a sportovní plochy jako součást hlavních objektů občanské vybavenosti 

provozovaných celoročně 
- objekty, které mohou obsahovat byty a provozovny v souladu s provozováním funkce hlavní 

(garáže, dílny) 
- vodní plochy, pokud nedojde k narušení hydrologického režimu 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 
- zřizování pastvin, výstavba přístřešků, které slouží k ochraně zvířat před nepřízní počasí při 

sezónním chovu na pastvinách 
- umisťovat jednoduché stavby zemědělské výroby (např. seníky, včelíny, bažantnice apod.) 
Nepřípustné využití  
- jiné než hlavní a přípustné využití 
- jsou veškeré činnosti, které zatěžují nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený 

vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami 
Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného 
rázu 
- výstavba nových objektů a rekonstrukce stávajících objektů bude svými proporcemi, celkovým 

vzhledem shodná, nebo architektonicky úměrná charakteru původní zástavby 
 
Plochy dopravní infrastruktury 
- silnice III. třídy 
- místní a účelové komunikace 
- cesta, komunikace pro pěší 

Hlavní využití 
Plochy sloužící dopravní přístupnosti, případné obsluhy zastavěných i zastavitelných ploch, např. 

ploch výroby, ploch občanského vybavení, ploch pro manipulaci a skladování, sídelní zeleně, 
vodohospodářských staveb a koridorů nadřazených inženýrských sítí.  

Přípustné využití 
- výstavba zařízení související bezprostředně s danou funkcí staveb dopravních  
- komunikace včetně chodníků a zelených pásů v navržené výstavbě, veřejná parkoviště, 

veřejná zeleň převážně liniového charakteru podél komunikací a parkovišť. Výstavba 
a rekonstrukce zařízení související bezprostředně s danou funkcí staveb dopravních 

- liniové stavby technické infrastruktury, jejichž výstavba neznemožní hlavní využití 
Podmíněně přípustné využití 
- umisťování sítí a technické infrastruktury, kdy toto umístění nesmí ohrozit ani omezit funkci 

hlavní (viz. přípustné). Pokud bude možné, měly by být tyto stavby umisťovány do zelených 
pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní. Do doby realizace navržených záměrů 
lze návrhové plochy využívat pro dočasná zařízení.  

Nepřípustné využití 
- jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití 
 

Pro všechny části ploch s rozdílným využitím zasahujícím do vymezeného koridoru 
dopravní infrastruktury DK02 jsou stanoveny následující podmínky: 
Přípustné využití je takové, které neztíží nebo neznemožní výstavbu dopravní stavby, pro níž byl 
koridor vymezen. 
Podmíněně přípustné využití je využití podle podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
které dopravní infrastruktury překrývá, za podmínky, že neztíží realizaci dopravní stavby, pro kterou 
byl koridor vymezen. 
Nepřípustné je jakékoliv využití, které znemožní nebo ztíží realizaci dopravní stavby, pro kterou byl 
koridor vymezen. 

 
Pro všechny části ploch s rozdílným využitím zasahujícím do vymezených koridorů 

technické infrastruktury E7/E05a a E11 jsou stanoveny následující podmínky: 
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Přípustné využití je takové, které neztíží nebo neznemožní výstavbu technické infrastruktury, pro níž 
byl koridor vymezen. 
Podmíněně přípustné využití je využití podle podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
které koridor technické infrastruktury překrývá, za podmínky, že neztíží realizaci stavby technické 
infrastruktury, pro kterou byl koridor vymezen. 
Nepřípustné je jakékoliv využití, které znemožní nebo ztíží realizaci stavby technické infrastruktury, 
pro kterou byl koridor vymezen.“ 

 
Vkládá se odstavec „Pozn. Velkokapacitní stavba = stavba nad 1000 m2.“ 
 
j) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování  

 
Tato kapitola se nově vkládá celá za poslední odstavec kapitoly s označením písmene „i“. 
Ruší se odstavce „Závazná část“, „- liniové stavby inženýrských sítí“, „- stavby technické 

vybavenosti“, „- doprava“ a „- účelové využití ploch“. 
 
Ruší se podnadpis „Doprava a dopravní zařízení“. Ruší se slovo „Doprava“ a nahrazuje se slovy 

„Koncepce dopravní infrastruktury“.  
V prvním odstavci, větě „Obec Dubovice je koncovkou komunikace III. tř. č. 01934 odbočující 

ze silnice I. tř. č. z Tábora do Pelhřimova.“ se ruší slova „. tř. č. 01934“ a nahrazují se „třídy“. 
V prvním odstavci se ruší slova „. tř. č. 019“ a nahrazují se „třídy“. 

Ve druhém odstavci, větě „Návrh přeložení úseku této silnice mezi obcí a I/19 do nové trasy 
přivrácené ke Starému Pelhřimovu byl projednán dne 13. 5. 1997 s konceptem územního plánu 
v rámci územního plánu Pelhřimov.“ se ruší slova „I/19“ a nahrazují se slovy „silnicí I. třídy“, ruší 
se slova „dne 13.5.1997 s konceptem územního plánu“ a nahrazují se slovy „v rámci ÚP“. 

Ruší se věta „Stanovisko příslušných orgánů vojenské dopravy na možnost vyřazení stávající trasy 
ze silniční sítě a zrušení stávajícího připojení na I/19 bude předloženo na projednání konečného 
návrhu.“ Ve větě „Vedení stávající trasy této komunikace III. tř. se stane součástí místní komunikační 
sítě a bude propojeno pouze na původní (historickou) trasu I/19 směrem na navrhovanou hráz 
retenční nádrže na Hejlovce.“ se ruší „tř. „a nahrazuje se „třídy“, ruší se slova „I/19 směrem 
na navrhovanou hráz retenční nádrže na Hejlovce“ a nahrazují se slovy „silnice I. třídy“. 

 
Ruší se odstavce „Po levé straně stávající komunikace při vjezdu do obce je navržen pěší chodník, 

který před kapličkou přechází na druhou stranu komunikace podél předzahrádek a končí před bývalou 
školou. Komunikační řešení v zastavěném území obce končí před vjezdem k objektu vodojemu. 

Po levé straně stávající komunikace při vjezdu do obce je navržen pěší chodník, který před 
kapličkou přechází na druhou stranu komunikace podél předzahrádek a končí před bývalou školou. 
Komunikační řešení v zastavěném území obce končí před vjezdem k objektu vodojemu.  

Lokalita „A“ – nová síť ploch místní komunikace bude napojena stávajícími vjezdy do areálu 
nastávající místní komunikaci v obci.  

Lokalita „B“ – jednotlivé pozemky jsou přístupné z účelové komunikace vedené jihozápadně 
pod lokalitou.  

Lokalita „C“ – bude komunikačně napojena na stávající účelovou komunikaci vedenou 
od severozápadu k lokalitě, tato komunikace bude upravena.  

Lokalita „A“ – bude komunikačně napojena na stávající účelovou komunikaci vedenou 
severovýchodně nad plochou (pozemek pozemkové parcely 911 v k. ú. Dubovice) 

Lokalita „B“ – bude přístupná ze stávající účelové komunikace vedené jižně pod plochou (pozemek 
pozemkové parcely 910 v k. ú. Dubovice). 

Jsou navrženy místní obslužné komunikace z důvodu zlepšení prostupnosti krajiny. Navrhované 
plochy budou sloužit jako přístupové komunikace na pozemky.“ 

 
Ruší se nadpisy „Vodohospodářské řešení“ a „Vodovody a vodní zdroje“. 
Vkládá se nadpis podkapitoly „Koncepce technické infrastruktury“ a podnadpis „Zásobování vodou“. 
Ve větě „Zdrojem pro obecní veřejný vodovod je prameniště se studnami, který se nachází 

na parcele kat. č. 438/1.“ se ruší slova „, který se nachází na parcele kat. č. 438/1“. 
Ruší se věta „Voda je poměrně kvalitní, avšak s ohledem na rozvoj je nutné řešit rovnoměrnost 

dodávky vody.“ 
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Ve větě „Proto bude zřízeno nové prameniště jihovýchod – na parcele kat. č. 472/1, kterým budou 
podchyceny stávající prameny.“ se ruší slova „– na parcele kat. č. 472/1“. 

Ve větě „Od nového prameniště bude proveden výtlačný řád do vodojemu o obsahu 50 m3 
na parcele kat. č. 472/1 na jižní straně obce.“ se ruší slova „o obsahu 50 m3 na parcele kat. č. 472/1“. 

Ruší se věta „Nové řady budou provedeny z plastových rour v dimenzích, které určí výpočet 
jako součást dalších stupňů dokumentace.“ 

 
Ruší se podnadpis „Kanalizace a ČOV“ a nahrazuje se podnadpisem „Kanalizace“. 
Ve větě „Před ČOV bude vybudována odlehčovací komora s poměrem ředění dle požadavků OHES.“ 

se ruší slova „s poměrem ředění dle požadavků OHES“ 
Ruší se věty „Druh ČOV bude dohodnut v dalším procesu s vodohosp. orgány. Vzhledem k tomu, 

že nejsou k disposici vhodné podklady, ze kterých by bylo možné zjistit přesnou profiláž stávajících 
stok a s ohledem na nemožnost vizuelního ověření (není dostatek stávajících šachet), je nutné před 
zpracováním patřičných stupňů projektové dokumentace ověřit profily a vypracovat hydrotechnický 
výpočet stokové sítě s určením, které úseky možno ponechat a které je nutné provést v příslušné větší 
dimenzi. Předpokládá se, že jako materiál pro stoky bude použito trub z plastových materiálů. Na síti 
budou vybudovány příslušné objekty.“ 

 
Ruší se celý text s nadpisem „Hydrotechnické výpočty“. 
Ruší se nadpis „Zásobování el. energií“. 
Ruší se celý text s nadpisem „Základní údaje“.  
Ruší se celý text s nadpisem „Stávající el. sítě“. 
 
Vkládá se nadpis „Zásobování elektrickou energií“ a odstavce „Území obce je dotčeno energetickým 

koridorem E05 a pro elektrické dvojité vedení 400 kV Kočín – Mírovka. 
Územím obce prochází vedení VVN 110 kV Pelhřimov – R Tábor severovýchodním směrem. 

Stávající vedení je doplněno o souběžné vedení VN 22 kV s odbočkami do obce k trafostanicím. 
Dle ZÚR Kraje Vysočina je navíc stávající vedení VVN 110 kV doplněno o možnou trasu – nadzemního 
vedení VVN 110kV Pelhřimov – Tábor (E11). Právě v tomto koridoru bude umístěna přeložka 
vzdušného vedení VVN 110 kV a to tak, že v místě zlomu plánovaného vedení ZVN 400 kV 
severovýchodním směrem bude i trasa vedení VVN 110 kV takto upravena a po překročení silnice III. 
třídy do obce se vrátí jihovýchodním směrem zpět na původní trasu vedení VVN 110 kV. Stávající trasa 
vedení VVN 110 kV mezi lomovými body bude zrušena.“ 

 
Ve větě „TS T1 je v provedení BTS do 250 kVA (H) a napájí převážnou část obce.“ se ruší slova „je 

v provedení BTS do 250 kVA (H) a“. Ruší se věta „Byla vybudována v roce 1964, tj. je značného stáří 
a má minimální rezervu výkonu.“ 

Ruší se věta „Stávající VN síť byla převzata z dokumentace POS JČE Pelhřimov a byla kontrolována 
dle skutečného stavu v terénu“ a nahrazuje se větou „Severní částí zájmového území prochází 
vzdušné vedení 110 kV Pelhřimov – Tábor. Stávající vedení je doplněno o souběžné vedení VN 22 kV 
s odbočkami do obce k trafostanicím“. 

Ruší se věta „Velkoodběratel nad 1 MW zde není.“ 
Ve větě „Sekunderní síť je z velké většiny provedena venkovním vedením po střešnících 

a betonových sloupech.“ se ruší slova „po střešnících a betonových sloupech“. 
Ruší se celý text a tabulka v části s nadpisem „Výkonová bilance“. 
 
Ruší se slova „Návrh sítě VN“. 
Ve větě „Výhledově uvažujeme tuto TS dozbrojit na typ do 400 kVA.“ se ruší slova „Výhledově 

uvažujeme“ nahrazuje slovy „je navrženo“. Ve větě „V rámci výstavby na jihovýchodně obce 
navrhujeme vybudovat novou TS T2 typu BTS do 400 kVA.“ se za slovo „obce“ vkládají slova „je 
navržena“, ruší slova „navrhujeme vybudovat novou“ a „typu BTS do 400 kVA. 

Ruší se slova „Návrh sítě NN“ a věta „Stávající sekunderní síť byla budována před 40-ti lety a dnes 
již nevyhovuje požadavkům na el. energii.“ 

Ruší se věta „Není návrhem Změny č. 3 dotčeno.“. 
  
Ruší se celý oddíl „Ochranná pásma“. 
 



18 
 

V oddílu „Veřejné osvětlení“ se ruší věty „Nové rozvody VO budou provedeny kabely uloženými 
ve výkopu. Spínání, ovládání a měření bude provedeno v pilíři PRVO, regulace osvětlení v závislosti 
na večerním a nočním jednotlivých lokalit.“ 

Ruší se celý text nadpisem „Závěr“. 
 
Ruší se nadpis „Řešení plynofikace“ a nahrazuje se slovy „Zásobování plynem“. 
Jako druhý odstavec se vkládá „Obec je plynofikovaná z vysokotlakého plynovodu od Starého 

Pelhřimova, a to na východní okraj sídla Dubovice. Na hranicích pozemků nebo na objektech jsou 
osazeny hlavní uzávěry plynu a AL regulátory na snížení tlaku pro nízkotlaký rozvod.“ 

 
Ruší se odstavce „Navrhované řešení: 
Středotlaký plynovod bude do obce přiveden z vysokotlakého plynovodu od Starého Pelhřimova, 

a to na východní okraj sídla Dubovice. Po obci bude plyn rozveden v řádech, které jsou zakresleny 
v situaci 1:2000. Na hranicích pozemků, nebo na objektech budou osazeny hlavní uzávěry plynu a AL 
regulátory na snížení tlaku na nízkotlaký rozvod. Řády budou zaokruhovány a budou vybaveny 
příslušnými armaturami. Předpokládá se použití plastových trub jak pro řády, tak pro přípojky.  

Lokalita „B“ – budou provedeno napojení na stávající sítě (přípojka NN, vodovod, plynovod 
a dešťová kanalizace) vedené v účelové.  

Lokalita „C“– bude plně zasíťovaná v rámci připojení stavby na inženýrské sítě.  
Lokalita „A“ – bude provedeno napojení na stávající sítě (přípojka NN, vodovod, plynovod 

a dešťová kanalizace) vedené v účelové komunikaci.  
Lokalita „B“ – nebude potřebovat připojení stavby na inženýrské sítě.“ 
 
Vkládá se podnadpis „Nakládání s odpady“. 
Ruší se první odstavec „Nakládání s odpady nebude změnou dotčeno a bude v souladu 

se stávajícím ÚPO“. 
Ve větě „Nakládání s odpady – komunální odpad je odvážen firmou SOMPO“ se ruší slova „firmou 

SOMPO“ a nahrazují se slovy „specializovanou firmou“. 
Ruší se věta „Není návrhem Změny č. 3 dotčeno.“ 
 
Koncepce veřejné infrastruktury – občanské vybavení 
Tato podkapitola se nově vkládá celá. 
Takové plochy ÚPO Dubovice nenavrhuje. 
 
Koncepce veřejných prostranství 
Tato podkapitola se nově vkládá celá. 
Takové plochy ÚPO Dubovice nenavrhuje. 
 
Koncepce dalšího občanského vybavení 
Tato podkapitola se nově vkládá celá. 
Občanské vybavení se soustřeďuje převážně v centru obce. V obce Dubovice se nachází obecní 

úřad, hasičská zbrojnice, mateřská škola, penzion, ubytovna, restaurace, sportovní hřiště. 
 
k) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 
opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod. 

 
Tato kapitola se nově vkládá celá za poslední odstavec kapitoly s označením písmene „j“. 
Vkládá se podnadpis „Koncepce uspořádání krajiny“ a odstavec „Na ploše správního území obce 

Dubovice se nevyskytuje zvláště chráněné území, evropsky významná lokalita, ptačí oblast, jiné 
smluvně chráněné území ani s nimi nesdílí hranice. Památné stromy se zde nenachází.“ 

Ruší se druhý odstavec „Změna č. 3 nezasahuje do koncepce uspořádání krajiny.“ 
 
Vkládá se podnadpis „Územní systém ekologické stability“ a odstavce „V ÚPO Dubovice je vymezen 

územní systém ekologické stability (ÚSES). Ve správném území obce Dubovice dle ZÚR Kraje Vysočina 
vede podél západní katastrální hranice trasa regionálního biokoridoru RBK 198 U Mosteckého – Hejlov. 

Ruší se odstavce „Oblast střetu s ÚSES v dané oblasti není dotčena – stávající lokalita je v ÚPO 
výkres ÚSES vedena jako plocha ekologicky málo stabilní.  
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Změna č. 3: Lokalita 3b, 3c a 3e se částečně nachází na území lokálního a regionálního územního 
systému ekologické stability. Předmětem změny je vymezení stávající místní obslužné komunikace, 
tzn. že funkce územního systému ekologické stability bude dotčena minimálně.“ 

 
Vkládá podnadpis „Prostupnost krajiny“ a odstavce „Prostupnost krajiny je zajištěna silnicemi I. 

a III. třídy, a místními komunikacemi. Tyto komunikace jsou doplněny sítí účelových komunikací. 
Všechny cesty, pěšiny, účelové a místní komunikace je nutno udržovat a zlepšovat s ohledem 

na jejich význam, včetně záhumenných cest na zemědělské a lesní pozemky mimo zastavěné území 
Pro zlepšení krajinného rázu je vhodné komunikace doplnit doprovodnou zelení.“ 

Ruší se odstavec „Je Změnou č. 3 zlepšena návrhem místních obslužných komunikací.“ 
 
Vkládá se podnadpis „Protierozní opatření a ochrana před povodněmi“ a odstavec „Obec Dubovice 

patří mezí území neohrožené až mírně ohrožené vodní erozí. Jedná se především o lokální ohrožení. 
Jako protierozní opatření fungují v krajině prvky podporující retenci vody – drobné remízy, meze 
a roztroušená zeleň. 

Podél vodního toku Želivka (Hejlovka) je vyhlášeno záplavové území Q100, Q20, a Q5 včetně aktivní 
zóny toku v pásmu od Hejlovského mlýna (rybníka Hejlov). Návrh ÚPO záplavové území respektuje, 
v údolní nivě vodního toku Želivka (Hejlovka) nejsou navrhována zastavitelná území.“ 

 
Ruší se podnadpis „Ochrana před povodněmi“ a odstavec „Není změnou navrhováno“. 
Ruší se podnadpis „Dobývání nerostů“ a odstavec „Není změnou dotčeno“. 
 
Nově se vkládá podnadpis „Dobývání ložisek nerostných surovin“ a odstavec „V zájmovém území 

se nenachází dobývací prostory, chráněné ložiskové území ani prognózní zdroje nerostných surovin 
či průzkumná území. Sesuvná a poddolovaná území nebyla detekována.  

 
Nově se vkládá podnadpis „Další opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability“ a odstavec 

„Další opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability nejsou stanovena.“ 
 
 
l) údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

 
Jako první odstavec se vkládá: 
„Počet stran (listů) ÚPO Dubovice        15 (8) 
 
Počet výkresů k ní připojené grafické části      3 
1. Výkres základního členění území měř. 1: 5 000, 
2. Komplexní urbanistický návrh měř. 1: 5 000, 
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací měř. 1:5 000.“ 
 
Ruší se odstavce „Návrh Změny č. 3 ÚPO obsahuje: 
Textová část návrhu obsahuje 5 listů.  
Grafická část návrhu obsahuje 3 výkresy.  
Odůvodnění Změny č. 3 ÚPO obsahuje: 
Textová část odůvodnění obsahuje 7 listů.  
Grafická část odůvodnění ÚP obsahuje 3 výkresů.“ 

 
 
 
Ruší se kapitola „Průzkum krajinného prostředí katastru obce Dubovice a návrh ekologických 

opatření“. 
Ruší se celá kapitola „Zemědělský půdní fond“. 
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II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DUBOVICE TEXTOVÁ 
ČÁST ZPRACOVANÁ ZPRACOVATELEM 

 
a) plné znění výrokové části územního plánu obce Dubovice s viditelnými změnami 

 
a) vymezení zastavěného území 
Zastavěné území je vymezeno územním plánem, který byl schválen v r. 1998 Zastupitelstvem 

obce Dubovice. 
Změnou č. 3 se zastavěné území nemění. 
Změna č. 4 aktualizuje hranici zastavěného území ke dni 8. 8. 2015. 
 

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
Obyvatelstvo a bytový fond 

rok  1869 1900    1930 1950 1961 1970 1980 1990 
  144 146    137 98 95 88 78 60 

 
Vývoj domovního a bytového fondu 

rok 1930 1950 1961 19701 1980 1990 
počet domů 24 25  21  14 
trvale obydlené byty   22 22 21 16 
Z toho v RD   20 20 14 14 

 
První písemná zpráva:  r. 1379 
Nadmořská výška:   556 m n. m.  
Katastrální výměra:   304 ha 
 
Bilance návrhových ploch z hlediska počtu obyvatel 
Rodinné domy  7 domů  28 obyvatel 
Smíšená zástavba  2 domy  10 obyvatel 
Zemědělská usedlost 1  10 obyvatel 
Počet domů v obci  stav  14 
     návrh  10 
     konečný stav 24 domů 
 
Předpokládaný nárůst obyvatel je cca. 50.  
Časový horizont působnosti územního plánu – rok 2015.  
 
Z uvedeného vyplývá, že územní plán uvažuje s dalším rozvojem sídla.  
Poloha obce Dubovice umožňuje tento rozvoj z mnoha důvodů.  
Pro město Pelhřimov může být katastr obce Dubovice vynikajícím klidovým krajinným zázemím 

přístupným po obnovených historických cestách.  
 
Občanská vybavenost sídla 
Obecní úřad 
Hasičská zbrojnice 
Nemovitá kulturní památka.  
V obci není žádná nemovitá památka zapsaná na seznamu.  

 
Historické údaje 
Doklad jména Dubovice je z roku 1379 (Dubowiczie-Dubowicze). V Dubovicích byla ve XIV. stol. 

robota orná a povinnost dovážení dříví. Od podzima roku 1854 měly Dubovice školu. Sem chodily v té 
době i děti z Vlásenice.  

Historická stopa původní zástavby svědčí o původním slovanském osídlení.  
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Stručná charakteristika sídla 
Obec Dubovice je sídlem Obecního úřadu.  
Leží západním směrem od Pelhřimova. Klidová poloha, stranou od silnice I. tř. č. 19třídy 

z Pelhřimova do Tábora i jako koncové místo na silnici III. tř. spolu s malou vzdáleností od okresního 
města činí z místa oblast krátkodobé (nedělní) rekreace.  

Dubovice jsou typicky venkovské sídlo zemědělského a obytného charakteru. Centrum obce tvoří 
náves s návesní zástavbou – typická okrouhlice, kdy uprostřed návsi je rybník s kapličkou. Současná 
zástavba je v únosném stavebním stavu. Před obcí končí silnice III. tř. odbočující ze sil. I. tř. I. třídy 
Komunikace procházející návsí je místní komunikací.  

Charakter zástavby je po obou stranách návesního prostoru nesouvislý s rozvolněným 
obestavěním po obou stranách komunikace. Ve středu návsi je rybníček s kapličkou a školkou, 
hasičská zbrojnice je umístěna samostatně na východním okraji návesného prostoru.  

 
Podstatnou část zástavby tvoří původní zemědělské usedlosti, jejichž zázemí je v několika 

případech pozměněno novodobou dostavbou. Návesní prostor uzavírá zemědělský areál tvořený 
původním kravínem a skladovým objektem ve formě ocelokůlny.  

Výšková skladba zástavby je ve vztahu ke svažitému terénu převážně přízemní v tradiční podobě 
původních venkovských chalup protáhlého půdorysného tvaru, zastřešenými sedlovou střechou.  

Celkově zástavba je realizována v terasovitém uspořádání respektující terén vzhledem k tomu, 
že rozdíl převýšení nadmořské výšky mezi východním a západním okrajem intravilánu činí cca 40 m.  

Vzhledem k tomu, že obec je situována pod rozvodnicí povodí Hejlovky, je pramenná oblast 
regulována svedením místních vodotečí a přívalových vod pomocí retenčních nádrží (místních rybníků).  

Zastavěné území obce je prostoupeno vysoce vzrostlou zelení liniového i solitérního tvaru. 
Doplnění této zeleně v místech rekultivace zcelených zemědělských ploch v kontaktu se zastavěným 
územím obce je předmětem návrhu – řešení zeleně.  

 
Změna č. 1 umožní zlepšit podmínky vývoje obce po stránce zvýšení nabídky pracovních míst 

přímo v obci a následně stabilizace demografického vývoje obce. Z hlediska ochrany přírodních 
hodnot nedojde k narušení, jelikož funkce navrhované změnou pouze zlepšují a doplňují stávající 
funkce v obci, resp. v zastavěném území obce a nenarušuje okolní prostředí. Pouze změna v lokalitě 
„C“ se nachází mimo zastavěné území obce a plocha je vedena ve schváleném ÚP obce Dubovice 
jako pole a krajinná zeleň. Nová plocha bude vedena jako vyšší občanská vybavenost 
a nevýrobní služby (penzion). Výměra nově vzniklé plochy bude cca 600 m2 z toho plocha 
pozemku KN 479 v k. ú. Dubovice – 200 m2, plocha pozemku KN 472/1 (dle PK 475) v k. ú. Dubovice 
- 400 m2 (jedná se o vlastní stavbu a zpevněné plochy). Stavba bude doplněna vhodným ozeleněním 
a bude mít nerušící charakter jak z hlediska objemových a prostorových hledisek okolní zástavby tak 
po stránce provozní. Důvodem vzniku této plochy je skutečnost, že obec má zájem na propagaci obce, 
poskytování služeb a tato forma podnikání v obci není. Lokalita bude přístupná zpevněnou účelovou 
komunikací (v současné době je k místu vedena po poli nezpevněná účelová komunikace), která bude 
vyňata ze ZPF a bude zasíťovaná. Jedná se o stavbu ve volné krajině, která bude respektovat tuto 
skutečnost a bude navržena tak, aby nerušila okolí, hodnoty v území a bude doplněna vhodnou zelení.  

Tato změna přináší zlepšení podmínek k prosperitě obce, uplatnění nejen ve výrobní sféře, ale 
také v cestovním ruchu, čímž pomůže obci navrátit „život“ původně soběstačného územního celku, 
který kdysi v obci panoval.  

 
Změna č. 2 lokalita „A“ - umožní vyřešit nedostatek pozemků pro výstavbu rodinných domů.  
Změna č. 2 lokalita „B“ - bude vodní plocha tvořit doplněk území s revitalizací pozemků. Rybník 

může být využíván k rybochovnému hospodaření.  
Z hlediska ochrany přírodních hodnot nedojde k jejich narušení, jelikož funkce 

navrhované změnami pouze zlepšují a doplňují stávající funkce v obci, resp. v zastavěném 
a zastavitelném území obce a nenarušují okolní prostředí.  

 
Změna č. 3 obsahuje lokality 3a – 3h, jedná se o jedinou funkční plochu – plochy dopravy –místní, 

účelové komunikace.  
Lokalita 3a  
Na parcele 405/4 je navržena plocha dopravní infrastruktury – místní, účelové komunikace.  
Lokalita 3b  
Na pozemcích p. č. 62, 905, 906/2, 915, 916/1, 916/4, 918, 919 a 920 je navržena plocha 
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dopravní infrastruktury – místní, účelové komunikace.  
Lokalita 3c  
Na parcele 922 je navržena plocha dopravní infrastruktury – místní, účelové komunikace.  
Lokalita 3d 
Na parcele 923 je navržena plocha dopravní infrastruktury – místní, účelové komunikace.  
Lokalita 3e 
Na pozemcích p. č. 907, 908, 909 a 910 je navržena plocha dopravní infrastruktury – místní, 

účelové komunikace.  
Lokalita 3f  
Na parcele 911 je navržena plocha dopravní infrastruktury – místní, účelové komunikace.  
Lokalita 3g  
Na parcele 913/1 je navržena plocha dopravní infrastruktury – místní, účelové komunikace.  
Lokalita 3h 
Na parcele 913/2 je navržena plocha dopravní infrastruktury – místní, účelové komunikace.  
Navrhované trasy místních obslužných komunikací slouží rozvoji obce a jsou proto zařazeny 

mezi veřejně prospěšné stavby.  
Nemovité kulturní památky se v řešeném území změny č. 3 nevyskytují. Do části řešeného území 

změny č. 3 zasahuje území s archeologickými nálezy. 
 
 

c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby 
a systému sídelní zeleně 

 
Urbanistická koncepce 
Jsou vytypovanénavrženy plochy pro zástavbu, především rodinnými domy a domy pro bydlení 

s drobnou výrobou neobtěžující okolí, službamis podnikáním a službami.  
Sídlo je navrženo k rozšíření východním směrem.  
Veškerá nově navržená zástavba je poměrně rozvolněná ve svažitém terénu, i nové funkční využití 

ploch je zcela volně a plynule navazující na stávající zástavbu v obci. Stávající zástavba je poměrně 
řídká na méně svažitém terénu a v tomto duchu bude vhodné obec rozšířit.  

Současnou záhumenní cestu je navrženo upravit tak, aby se stala místní komunikací, při niž 
vzniknou parcely pro rodinné domy. Na jihu obce je určeno místo pro dva větší objekty, celý mírný 
svah nad obcí – za rodinných domů se stane kultivovanou krajinou přírodního, neumělého charakteru 
(s vodní plochou, vhodnou vysokou i středně vysokou zelení apod.). 

Předpokladem pro toto rozšíření a využití ploch v zastavěném území je vybudování čistírny 
odpadních vod západně od obce a dočišťovacího rybníku pod ČOV na přítoku říčky Hejlovky.  

 
Veškerá nově navrhovaná zástavba má individuální solitérní charakter. Způsob umístění 

je však přísně vázán k dosažitelnosti zastavěného pozemku s ohledem na stávající využívání cestní sítě 
a přirozeného způsobu rekultivace pozemků na možnou změnu v kultuře zahrada a louka.  

Z uvedeného jsou stanovena závazná regulativa pro charakter této zástavby.  
Důležitým prostředkem pro obnovu a rozvoj tohoto venkovského sídla je dodržení zásad 

urbanistické kompozice jejíž genese byla široce vysvětlována jak na úrovni občanského fóra, tak 
s jednotlivými partnery, členy zastupitelstva obce. Výsledkem je kompoziční návrh, který umožňuje 
typickou rekonstrukci jádra sídla. Dále pak obnovu terasovitého uspořádání záhumenního prostoru 
na východním okraji a sice v prostoru pro 7 RDvýstavbu rodinných domů spolu se zázemím 
pro regeneraci záhumenních pozemků se zemědělskou usedlostí v jejich těžišti.  

Směr takto volených úprav je orientován východně od svahu nad obec směrem k okresnímu 
městu a sleduje tak původní obnovení cestní sítě do Starého Pelhřimova vzdáleného 1,5 km. Tímto 
řešením je sledován konkrétní záměr účelných pozemkových úprav s cílem dosažení skutečné tvorby 
a ochrany krajiny dominantně viditelné a zároveň blízké obci a okresnímu městu. 

Součástí urbanistické koncepce je postupná rekonstrukce uspořádání ploch v katastru ve smyslu 
realizace územního systému ekologické stability. Vzhledem k tomu, že ÚSES je závaznou částí územně 
plánovací dokumentace, byla zvýšená pozornost věnována koncepci krajinného uspořádání 
katastrálního území jako celku.  

Zpracovatel územního plánu v rámci katastru řešil jak úpravu ploch přiléhajících k rozvodnici mezi 
Hejlovkou a říčkou Bělou (totožná s východní částí hranicí katastru, tak úpravu ploch podél vlastního 
toku Hejlovky, která současně tvoří západní hranici katastrálního území obce. Proto navržený 
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ekosystém lokálního významu dále rozšiřuje biokoridor regionálního významu podél Hejlovky.  
Účelnost provázání místního systému ÚSES s regionálním umožňuje především vybudování 

specificky koncipované retenční nádrže na Hejlovce s umístěním hráze před původním přemostěním 
Hejlovky na trase bývalé státní komunikace I/19. Význam takto navrženého vodního díla nadmístního 
významu je z hlediska jeho funkce pro obec významný vzhledem ke kultivaci jinak špatně přístupných 
neobdělávatelných ploch a z hlediska regionálního jde pak o vytvoření významného biocentra 
značného rozsahu se širokým regeneračním vlivem na bližší i vzdálenější krajinu.  

 
Nezanedbatelný je též vztah k sídlu a účelnost propojení místních komunikací s využitím původní 

trasy I/19 na nově budovanou hráz.  
Konečný návrh územního plánu obce Dubovice je tudíž výsledkem společných záměrů pro obnovu 

a rozvoj sídla současně s regenerací krajinných prvků a účelného uspořádání ekologického systému 
společně s obhospodařovanými zemědělskými a lesními pozemky.  

 
Zdůvodnění záboru ZPF 
Rozšíření zastavěného území na severozápadnímvýchodním okraji obce Dubovice není náhodné. 

Jedná se především o část silně zamokřených, dnes neobhospodařovaných pozemků ve vyšší poloze 
záboru ZPF a v nižší poloze záboru se jedná o špatně zscelený hon vzniklý z původně terasových 
políček postižený vysokým stupněm vodní eroze. V některých částech tohoto pozemku je dokonce 
vrstva ornice úplně smytá. Začlenění těchto ploch do pozemků zahrad rodinných domů a do pozemků 
rodinné farmy je jejich jedinou záchranou.  

Zábor lesního půdního fondu v návrhu neexistuje.  
 
Nárůst obyvatel při navržené zástavbě je  35 lidí v návrhu 
       cca 40 lidí ve výhledu.  
 
Z uvedeného vyplývá, že územní plán uvažuje s dalším rozvojem sídla. Poloha obce Dubovice 

umožňuje tento rozvoj z mnoha důvodů. Pro město Pelhřimov může být katastr Dubovice vynikajícím 
klidovým zázemím přístupným po obnovených historických cestách.  

Změna č. 1 ÚPO obce Dubovice výrazně zhodnotí území řešené změnou a bude mít kladný vliv 
na rozvoj obce. Řešené území bude návrhem plochy pro drobné podnikatelské aktivity bez negativního 
vlivu na okolí.  

 Lokalita „A“ se nachází v jižní části obce Dubovice, lokalita „B“ se nachází v severozápadní 
části obce Dubovice a lokalita „C“ se nachází v jihovýchodní části obce Dubovice. Lokalita „A“ leží 
ve stávajícím zastavěném území, lokalita „B“ je mimo současně zastavěné území, ale navazuje 
na navržené zastavitelné území, lokalita „C“ je mimo současně zastavěné a zastavitelné území.  

Obec má zájem o vybudování nové místní komunikace, rozšíření poskytovaných služeb v obci 
(výstavba penzionu) a vznik nového území pro stavbu rodinného domu. Urbanistické hodnoty v území 
nebudou úpravou lokality dotčeny v lokalitě A a B. V lokalitě C bude navrhovaná stavba pensionu 
navržena v takovém provedení, aby nedošlo k narušení území. Přírodní hodnoty nebudou změnou 
zlepšeny ani zhoršeny. Naopak uplatnění obce ve sféře ubytovacích a rekreačních služeb povede 
k důsledným snahám o zlepšení a udržení kvalitních přírodních a kulturních hodnot v obci. Celkově 
změna přinese zlepšení podmínek civilizačních – rozvoj obytných ploch a ploch pro podnikání vede 
ke stabilizaci (tj. nabídka pracovních míst včetně nových ploch pro bydlení) v konečném důsledku 
povede ke zvyšování trvale žijících obyvatel.  

Změna č. 2 ÚPO obce Dubovice zhodnotí území řešené změnou a bude mít kladný vliv na rozvoj 
obce. Řešené území bude návrhem plochy pro rodinné domy bez negativního vlivu na okolí.  

Navrhovaná vodní plocha naopak zhodnotí přírodní prostředí obce.  
 
Urbanistická koncepce obce není návrhem Změny č. 3 dotčena, jedná se o stávající trasy dopravní 

infrastruktury. 
 
Vymezení ploch přestavby 
Plochy přestavby nejsou v ÚPO Dubovice vymezeny.  
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d) 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 

NÁVRH 
- Veřejně prospěšné stavby 
- Směrná část 
- Závazná část 
 
Veřejně prospěšné stavby 
Směrná a závazná část územního plánu obce Dubovice 

 
Veřejně prospěšné stavby 
- E05 nadzemní vedení ZVN 400 kV Kočín – Mírovka (ZÚR Kraje Vysočina) 
- E11 nadzemní vedení VVN 110 kV Pelhřimov – RTábor (ZÚR Kraje Vysočina) 
- přeložka nadzemního vedení VVN 110 kV Pelhřimov – R Tábor 
- DK02 homogenizace silnice I. třídy (ZÚR Kraje Vysočina) 
- Přeložka silnice III. tř. č. 01934třídy 

Ve stanoveném úseku v délce 585 m v prostoru mezi obcí a novým připojením na I/19silnici I. 
třídy. Změna č. 4 upravuje trasu přeložky silnice III. třídy v návaznosti na tuto silnici dle Územního 
plánu Pelhřimov – jedná se o úpravu v rámci návazností dopravní infrastruktury dle širších vztahů 
v území.  

 
- Místní a účelové komunikace 
Pokračování komunikace III/01934 v zastavěném území sídla parcel č. 938, 903/7, 903/2, 903/1, 
905. Úpravy v prostoru návse umožní plnohodnotné připojení navržených místních komunikací na 
pozemcích parcel č. 20, 908, 430/2, 429/3, 453/3, 451, 450/1, 450/2, 918, 448/2, 441, 916/1.  
- Parkoviště na návsi 
Součástí uvedených ploch pro komunikace jsou jednotlivě umístěné parkovací plochy.  
- Rekultivace návesného prostoru.  
Týká se všech pozemkových parcel vymezených pro bývalou školu parcel. č. 25, 26, 29, 8/2, 

903/1, 34, dále navazujících pozemků před zemědělským areálem parcel č. 59.  
- Dočišťovací rybník o rozloze cca 1 ha.  
Je navržen na pozemcích parcel. č. 146/1, 140/2.  
- Čistírna odpadních vod.  
Je navržena na pozemcích parcel č. 146/1, 140/2.  
- Oddílná kanalizace 
Je vedena přes uvedené pozemky místních komunikací a veřejných prostranství návesního 
prostoru. 
- Rozvody vodovodu.  
Jsou vedeny obdobně po pozemcích místních komunikací a veřejného prostranství, dále pak 
na pozemcích místních komunikací a veřejného prostranství, dále pak na pozemcích parcel. č. 
472/1, 438/1, 441, 48/1, 26/4, 22, 21.  
- Vodojem 
Je umístěn na pozemku parcel. č. 472/1.  
- Rozvod STL plynovodu 
Je proveden přes pozemky parcel č. 428/1, 429/1, 915 a dále pak po pozemcích již zmíněných 
komunikací.  
- Trafostanice.  
Navržená trafostanice je umístěna na pozemku parcel. č. 448/2.  
- Prvky územního systému ekologické stability 
Jsou součástí konkretizace navrženého lokálního systému (viz. Příloha).  
- Retenční nádrž na Hejlovce 
Bude umístěna na pozemcích v k. ú. Dubovice č. 204, 202, 203, 201, 200, 199, 198, 193, 138, 
137, 185, 186, 180, 181, 172/1, 163, 168, 172/2, 165/1, 166, 187, 184 a v k. ú. Stanovice č. 730, 
700/3, 732, 731, 681/1, 622, 167, 184, 622, 690, 687, 688.  
Účelové komunikace  
Změnou č. 1 vzniká požadavek na vymezení veřejně prospěšné stavby u lokality A – přístupová 

komunikace k objektům a pozemkům kolem stávajícího areálu a pro přístup požární techniky. Týká 
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se účelových komunikací na parcelách výše uvedených k lokalitě A.  
Změnou č. 2 nevzniká požadavek na vymezení veřejně prospěšných staveb.  

Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 
D návrh a obnova místních obslužných komunikací 
 
Veřejně prospěšná opatření 
- Regionální biokoridor 198 U Mosteckého – Hejlov (ZÚR Kraje Vysočina); 
- Skladebné prvky lokálního ÚSES; 
- Dočišťovací rybník. 

 
Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 
Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou v ÚPO Dubovice navrženy.  
 
Plochy pro asanaci 
Plochy pro asanaci nejsou v ÚPO Dubovice navrženy.  
 
 
e) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 

uplatnit předkupní právo 
 
Veřejně prospěšné stavby 
Návrhem Změny č. 3 ÚPO nejsou vymezeny plochy veřejně prospěšných staveb, pro které lze 

uplatnit předkupní právo. ÚPO Dubovice nevymezuje žádná další veřejně prospěšná opatření, 
pro která lze uplatnit předkupní právo.  

 
Veřejná prostranství 
ÚPO Dubovice nevymezuje žádná další veřejná prostranství opatření, pro která lze uplatnit 

předkupní právo.  
 
f) stanovení kompenzačních opatření 
 
Kompenzační opatření z návrhu ÚPO Dubovice nevyplývají. 
 
g) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 

včetně podmínek pro jeho prověření 
 
Takové plochy nejsou ÚPO Dubovice navrženy.  
 
h) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené 
lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

 
Takové plochy ÚPO Dubovice nenavrhuje.  
 
i) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, 
nepřípustné využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustné využití těchto ploch, stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. 
výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 

 
Směrná část – regulační prvky 
- lokalizace objektů 
- limity využití území 
výška a charakter staveb 
 
Lokalizace objektů 

Funkční náplň jednotlivých ploch – viz. Komplexní urbanistický návrh. Grafické znázornění cca 
rozměrů jednotlivých objektů a jejich umístění na parcele. Parcelace graficky znázorněna.  
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Limity využití území 
V rámci celého katastrálního území Dubovice je závazné umístění prvků lokálního územního 

systému ekologické stability.  
V rámci zastavěného území obce je určena hranice zastavěného území zahrnující i plochy časově 

usazené do výhledu.  
Jednoznačnými limity pro zástavbu (objekty) jsou ochranná pásma volného vedení VN a VVN – 

vztahují se i na zeleň, kdy v ochranném pásmu nesmí být zeleň vyšší 3 m, dále ochranná pásma 
trafostanic, pásmo hygienické ochrany a živočišné výroby.  

 
Výška a charakter staveb 
- je určena – jedna z příloh: Regulační výkres-návrh. 
 

1. Plochy obytné – nízkopodlažní zástavba (podkroví) 
Přípustné: 
- je zejména zřizovat a provozovat na tomto území stavby pro bydlení vesnického charakteru, které 

mají odpovídající zázemí užitkové zahrady a chov drobného domácího zvířectva pro vlastní potřebu,  
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmíněně využitím 

území 
- je zřizovat a provozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové 

plochy objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci 
- RD – výška výstavby u ploch pro nízkopodlažní zástavbu je přízemní, popřípadě zvýšené přízemí 

+ obyvatelné podkroví 
Podmíněné: 
- zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost 
- podmíněně přípustné využití nesmí svým charakterem narušovat obytnou funkci nad zákonem 

stanovené limity 
Nepřípustné : 
- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, nebo 

překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami 
- stavby pro výrobu většího rozsahu, haly, velké skladové prostory 
- velkokapacitní stavby občanského vybavení 
- velkokapacitní stavby pro dopravu 
- velkokapacitní stavby technického vybavení 
- jiná než přípustná a podmíněné využití.  
 
2. Plochy zemědělské výroby 
Přípustné: 
- plochy výrobní a zemědělské s přízemní, popřípadě s halovou výstavbou ve formě odpovídající 

proporcím objektům zemědělské výroby, které jsou v místě obvyklé 
- přestavby či asanace stávajících zemědělských areálů odpovídající charakterem i objemem okolní 

zástavbě 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro potřeby vyvolané přípustným 

využitím území  
- skladové hospodářství 
Podmíněné: 
- zařízení pro ekologicky čistou výrobu a služby nezemědělského charakteru 
- byt majitele firmy, případně byt správce  
Nepřípustné: 
- jsou veškeré činnosti obtěžující okolí nad zákonem stanovené limity – hluk, prašnost, exhalace 

a zápach překračující režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami a které 
jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí s hlavní 

 
3. Plochy občanské vybavenosti 
Přípustné: 
- plochy pro stavby, zařízení a související činnosti a děje občanské vybavenosti městského, 

lokálního charakteru 
- celoroční, sezónní ubytování formou pensionu, hotelu, turistické ubytovny včetně stravování  
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- výška staveb přízemní, maximálně dvě nadzemní podlaží, popřípadě zvýšené přízemí + 
obyvatelné podkroví  

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území budou 
řešena na vlastním pozemku 

- drobná sadovnická a parková architektura např. altánek, kryté sezení, lavičky 
- zeleň parková, travnaté plochy pro oddech, či slunění 
Podmíněné:  
 - byt majitele, správce 
Nepřípustné: 
 - výrobní činnost 
 - jakékoli činnosti, které by mohly být nebo jsou v rozporu s funkcemi přípustnými 
 
4. Plochy pro dopravu, účelové komunikace 
Přípustné:  
Komunikace včetně chodníků a zelených pásů v navržené výstavbě, veřejná parkoviště, veřejná 

zeleň převážně liniového charakteru podél komunikací a parkovišť.  
Podmíněné: 
Podmíněně přípustné je umisťování sítí a technické infrastruktury, kdy toto umístění nesmí ohrozit 

ani omezit funkci hlavní (viz. přípustné). Pokud bude možné, měly by být tyto stavby umisťovány 
do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní.  

Nepřípustné:  
Jiná, než hlavní funkce území je nepřípustná.  

 
1. Plochy obytné –rodinné domy, zahrady 
Přípustné: 

- je zejména zřizovat a provozovat na tomto území stavby pro bydlení vesnického charakteru, které 
mají odpovídající zázemí užitkové zahrady a chov drobného domácího zvířectva pro vlastní potřebu  

- možnost výstavby doplňkového objektu pro zajištění údržby zahrady 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmíněně využitím 

území 
- je zřizovat a provozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové 

plochy objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci 
- výška výstavby u ploch pro nízkopodlažní zástavbu je přízemní, popřípadě zvýšené přízemí + 

obyvatelné podkroví 
Podmíněné: 

- zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost, která svým charakterem nesmí narušovat obytnou 
funkci nad zákonem stanovené limity 
 
Nepřípustné: 

- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují nebo překračují 
stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce příslušnými hygienickými normami 

- stavby pro výrobu většího rozsahu, haly, velké skladové prostory 
- velkokapacitní stavby občanského vybavení 
- velkokapacitní stavby pro dopravu 
- velkokapacitní stavby technického vybavení 
- jiná než přípustná a podmíněné využití.  

 
2. Vodní plochy a toky 
Přípustné: 

- ponechat stávající způsob využití těchto ploch 
- zásahy do vodních ploch, toků a území s nimi bezprostředně souvisejícího nutné pro stabilizaci 

vodních poměrů v území 
Podmíněně přípustné: 

- zřizovat sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého 
území kolmo na vodní toky, plochy, případně nejkratším možným způsobem přes, nebo pod vodní 
hladinou 

Nepodmíněné: 
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- zřizovat a provozovat jakákoliv nová zařízení (zejména stavby) nesouvisející s využitím vodní 
plochy, a to včetně rekreačních staveb a zařízení, dále pak funkční využití a činnosti, které nejsou 
uvedeny jako přípustné, nebo podmíněně přípustné 

 
Podmínky využití funkčních ploch řešených Změnou č. 3 ÚPO Dubovice: 
Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace 
Hlavní využití 
Místní obslužné komunikace.  
Přípustné 
- výstavba a rekonstrukce zařízení související bezprostředně s danou funkcí staveb dopravních.  

Podmíněně přípustné 
- do doby realizace navržených záměrů lze návrhové plochy využívat pro dočasná zařízení 

Nepřípustné 
- veškeré stavby trvalého charakteru nesouvisející s danou funkcí 

 
Změnou č. 1 ÚP obce Dubovice dojde k využití stávající zpevněné plochy (lokalita „A“) areálu 

výroby – zemědělství, na které obec Dubovice předpokládá vybudování sítě místních komunikací 
z důvodu snažšího a bezproblémového přístupu na okolní pozemky a k objektům v areálu. Pozemky 
(lokalita „B“) přiléhají k zastavitelnému území obce. Nedaleko navrhované plochy se nachází stavba 
rodinného domu (vzdálenost cca 80 m). Případná nová výstavba rodinných domů bude respektovat 
tuto zástavbu, bude řešena ve stejném architektonickém a urbanistickém provedení, aby nebyly 
narušena tyto hodnoty území a obce, protože nezastavěná část pozemků bude využita jako zahrada 
a vhodným doplněním zelení se tyto hodnoty zlepší. V této lokalitě obec uvažuje s přeložkou VN 
do dostatečné vzdálenosti od obce. Z hlediska civilizačních hodnot dojde ke vzniku nové místní 
komunikace a k rozvoji inženýrských sítí v nových lokalitách.  

Pozemky (lokalita „C“) nepřiléhají k zastavěnému ani zastavitelnému území obce. V tomto případě 
se bude jednat o stavbu ve volné krajině umístěnou na návrší zvané K Vartě nad obcí Dubovice. Této 
skutečnosti bude odpovídat i architektonické a urbanistické řešení. Stavba bude provedena tak, 
aby nebyly narušeny kulturní hodnoty v území, tj. jeho význam ve výhledových poměrech do okolí. 
Při vhodném doplnění stávající zeleně nebudou přírodní hodnoty území změnou narušeny. Z hlediska 
civilizačních hodnot dojde ke vzniku nové místní komunikace a k rozvoji inženýrských sítí v nových 
lokalitách.  

Limity využití území se změnou č. 1 nemění. Výkres limitů využití území řeší pouze limity 
stanovené ze zákona, tj. ochranná pásma silnice I. třídy.  

Dotčené pozemky se nenachází v záplavovém území.  
Vstupní limity využití území  
OP stávajícího vedení 22kV,110 kV 
OP stávajících inženýrských sítí –kanalizace vodovod, plyn 
Výstupní limity využití území.  
Výstupním limitem jsou všechny navrhované plochy včetně příslušných regulativů (viz. kapitola B. 

d.) Vstupní limity využití území 
 

1. Plochy obytné – nízkopodlažní zástavba (podkroví) 
Přípustné: 
- je zejména zřizovat a provozovat na tomto území stavby pro bydlení vesnického charakteru, které 

mají odpovídající zázemí užitkové zahrady a chov drobného domácího zvířectva pro vlastní potřebu,  
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmíněně využitím 

území 
- je zřizovat a provozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové 

plochy objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci 
- RD – výška výstavby u ploch pro nízkopodlažní zástavbu je přízemní, popřípadě zvýšené přízemí 

+ obyvatelné podkroví 
Podmíněné: 
- zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost 
- podmíněně přípustné využití nesmí svým charakterem narušovat obytnou funkci nad zákonem 

stanovené limity 
Nepřípustné: 
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- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, nebo 
překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami 

- stavby pro výrobu většího rozsahu, haly, velké skladové prostory 
- velkokapacitní stavby občanského vybavení 
- velkokapacitní stavby pro dopravu 
- velkokapacitní stavby technického vybavení 
- jiná než přípustná a podmíněné využití. 
 
2. Plochy zemědělské výroby 
Přípustné: 
- plochy výrobní a zemědělské s přízemní, popřípadě s halovou výstavbou ve formě odpovídající 

proporcím objektům zemědělské výroby, které jsou v místě obvyklé 
- přestavby či asanace stávajících zemědělských areálů odpovídající charakterem i objemem okolní 

zástavbě 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro potřeby vyvolané přípustným 

využitím území  
- skladové hospodářství 
Podmíněné: 
- zařízení pro ekologicky čistou výrobu a služby nezemědělského charakteru 
- byt majitele firmy, případně byt správce  
Nepřípustné: 
- jsou veškeré činnosti obtěžující okolí nad zákonem stanovené limity – hluk, prašnost, exhalace 

a zápach překračující režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami a které 
jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí s hlavní 

 
3. Plochy občanské vybavenosti 
Přípustné: 
- plochy pro stavby, zařízení a související činnosti a děje občanské vybavenosti městského, 

lokálního charakteru 
- celoroční, sezónní ubytování formou pensionu, hotelu, turistické ubytovny včetně stravování  
- výška staveb přízemní, maximálně dvě nadzemní podlaží, popřípadě zvýšené přízemí + 

obyvatelné podkroví  
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území budou 

řešena na vlastním pozemku 
- drobná sadovnická a parková architektura např. altánek, kryté sezení, lavičky 
- zeleň parková, travnaté plochy pro oddech, či slunění 
Podmíněné:  
 - byt majitele, správce 
Nepřípustné: 
 - výrobní činnost 
 - jakékoli činnosti, které by mohly být nebo jsou v rozporu s funkcemi přípustnými 
 
4. Plochy pro dopravu, účelové komunikace 
Přípustné:  
Komunikace včetně chodníků a zelených pásů v navržené výstavbě, veřejná parkoviště, veřejná 

zeleň převážně liniového charakteru podél komunikací a parkovišť. 
Podmíněné: 
Podmíněně přípustné je umisťování sítí a technické infrastruktury, kdy toto umístění nesmí ohrozit 

ani omezit funkci hlavní (viz. přípustné). Pokud bude možné, měly by být tyto stavby umisťovány 
do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní. 

Nepřípustné:  
Jiná, než hlavní funkce území je nepřípustná. 
 
1. Plochy obytné –rodinné domy, zahrady 
Přípustné: 

- je zejména zřizovat a provozovat na tomto území stavby pro bydlení vesnického charakteru, které mají 
odpovídající zázemí užitkové zahrady a chov drobného domácího zvířectva pro vlastní potřebu  

- možnost výstavby doplňkového objektu pro zajištění údržby zahrady 
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- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmíněně využitím 
území 

- je zřizovat a provozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové plochy 
objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci 

- výška výstavby u ploch pro nízkopodlažní zástavbu je přízemní, popřípadě zvýšené přízemí + 
obyvatelné podkroví 

Podmíněné: 
- zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost, která svým charakterem nesmí narušovat obytnou funkci 

nad zákonem stanovené limity 
Nepřípustné: 

- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují nebo překračují 
stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce příslušnými hygienickými normami 

- stavby pro výrobu většího rozsahu, haly, velké skladové prostory 
- velkokapacitní stavby občanského vybavení 
- velkokapacitní stavby pro dopravu 
- velkokapacitní stavby technického vybavení 
- jiná než přípustná a podmíněné využití. 

 
1. Vodní plochy a toky 
Přípustné: 
ponechat stávající způsob využití těchto ploch 
zásahy do vodních ploch, toků a území s nimi bezprostředně souvisejícího nutné pro stabilizaci 

vodních poměrů v území 
Podmíněně přípustné: 
zřizovat sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území 

kolmo na vodní toky, plochy, případně nejkratším možným způsobem přes, nebo pod vodní hladinou 
Nepodmíněné: 
zřizovat a provozovat jakákoliv nová zařízení (zejména stavby) nesouvisející s využitím vodní 

plochy, a to včetně rekreačních staveb a zařízení, dále pak funkční využití a činnosti, které nejsou 
uvedeny jako přípustné, nebo podmíněně přípustné 
 

Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace 
Hlavní využití 

Místní obslužné komunikace. 
Přípustné 
- výstavba a rekonstrukce zařízení související bezprostředně s danou funkcí staveb dopravních. 

Podmíněně přípustné 
- do doby realizace navržených záměrů lze návrhové plochy využívat pro dočasná zařízení 

Nepřípustné 
- veškeré stavby trvalého charakteru nesouvisející s danou funkcí 

 
 

Bydlení – rodinné domy 
Hlavní využití 
Bydlení v individuálních rodinných domech venkovského charakteru, které zajišťují podmínky 

pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňují nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci 
a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.  

Přípustné využití 
- je zejména zřizovat a provozovat na tomto území stavby pro bydlení vesnického charakteru, 

které mají odpovídající zázemí užitkové zahrady a chov drobného domácího zvířectva 
pro vlastní potřebu  

- možnost výstavby doplňkového objektu pro zajištění údržby zahrady 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmíněným 

využitím území 
- je zřizovat a provozovat občanskou vybavenost na plochách menších než polovina podlahové 

plochy objektu, která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 
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- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují 
nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce příslušnými 
hygienickými normami 

- stavby pro výrobu většího rozsahu, haly, velké skladové prostory 
- velkokapacitní stavby občanského vybavení 
- velkokapacitní stavby pro dopravu 
- velkokapacitní stavby technického vybavení 
- jiná než přípustná a podmíněné využití 

 
Bydlení s podnikáním, službami 
Hlavní využití 
Bydlení s možností výstavby objektů pro bydlení a podnikatelské aktivity vesnického charakteru 

s lokálním provozováním zemědělské prvovýroby živočišné i rostlinné s případným zpracováním 
produktů pro místní trh.  

Přípustné využití 
- objekty, které mohou obsahovat byty a provozovny v souladu s provozováním funkce 

hlavní 
- objekty pro ustájení zvířat a skladové objekty  
- zpevněné plochy pro pěší, parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané 

přípustným využitím území 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití 
- zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost, která svým charakterem nesmí narušovat 

obytnou funkci nad zákonem stanovené limity 
Nepřípustné využití 

- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, 
nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými 
hygienickými normami 

- velkokapacitní stavby pro výrobu a skladování 
- velkokapacitní stavby občanského vybavení 
- velkokapacitní stavby pro dopravu 
- velkokapacitní stavby technického vybavení 
- umisťování staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí v této ploše 

 
Občanská vybavenost 
Hlavní využití 
Občanská vybavenost, služby. 
Přípustné využití 
- plochy pro stavby, zařízení a související činnosti a děje občanské vybavenosti městského, 

lokálního charakteru 
- celoroční, sezónní ubytování formou pensionu, hotelu, turistické ubytovny včetně stravování  
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území 

budou řešena na vlastním pozemku 
- sadovnická a parková architektura např. altánek, kryté sezení, lavičky apod.  
- zeleň parková, travnaté plochy pro oddech apod.  
- byt majitele, správce 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 
Nepřípustné využití 
- výrobní činnost 
- jakékoli činnosti, které by mohly být nebo jsou v rozporu s funkcemi přípustnými 

 
Technická vybavenost 
Hlavní využití 

Plochy pro technickou infrastrukturu  
Přípustné využití 
- výstavba zařízení související bezprostředně s danou funkcí staveb energetických 

a vodohospodářských 
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- zastavitelnost pozemku je podřízena základním funkcím zařízení zahrnující objekty a zpevněné 
manipulační plochy  

- parkování, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území budou 
řešena na vlastním pozemku 

- zeleň parková, travnaté plochy pro oddech 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 
- jiné než přípustné využití 

 
Výrobní plocha – zemědělství 
Hlavní využití 

Plochy zemědělské pro převažující zemědělské využití. Týká se i samostatně podnikajících 
soukromých zemědělců.  
Přípustné využití 
- plochy výrobní a zemědělské s přízemní, popřípadě s halovou výstavbou ve formě odpovídající 

proporcím objektům zemědělské výroby, které jsou v místě obvyklé 
- přestavby či asanace stávajících zemědělských areálů odpovídající charakterem i objemem 

okolní zástavbě 
- dřevěné stavby (seníky, přístřešky pro dobytek, zimoviště apod.) spojené s volným chovem 

dobytka 
- vodní plochy do 2000 m2 extenzivně využívané pro chov ryb a vodní drůbeže 
- parkovací stání, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro potřeby vyvolané 

přípustným využitím území  
- skladové hospodářství 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 
Podmíněně přípustné využití 
- zřizovat sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého 

území kolmo na vodní toky, případně nejkratším možným způsobem přes, nebo pod vodní 
hladinou  

Nepřípustné využití 
- jsou veškeré činnosti obtěžující okolí nad zákonem stanovené limity – hluk, prašnost, exhalace 

a zápach překračující režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami 
a které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí s hlavní 

- jiné než přípustné využití a podmíněně přípustné  
Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného 
rázu 
- případné umístění dílčích novodobých prvků potřebných k zemědělskému podnikání (např. sila, 

výškové skladovací objekty apod.) bude posuzováno vždy jednotlivě s ohledem na soulad 
s okolním prostředím. Stavby nesmí vytvářet nežádoucí dominanty pro okolní krajinu.  

 
Sportovní plocha 
Hlavní využití 
Broková střelnice, zázemí vhodné pro výchovu mladých adeptů myslivosti a plochy určené 

pro mimoškolní aktivity a aktivity zájmových organizací. Plochy pro sportovní vyžití – hřiště, zázemí 
sportovců.  

Přípustné využití 
- střelecký areál pro střelbu z kulových zbraní na pevný terč a pro střelbu z brokových zbraní 

na letící asfaltový terč a na pohyblivý terč 
- výstavba objektu pro šatny, umývárny, sklad sportovního náčiní, dílnu pro rychlou opravu 

a údržbu sportovních potřeb, objekt pro klubovou činnost, občerstvení apod.  
- zřízení přístupové místní komunikace s podélným odstavným stáním jako součást provozu 

brokové střelnice a jejích aktivit 
- zřizovat jednoúčelová i víceúčelová hřiště, půjčovny kol a sportovních potřeb apod.  
- provoz celoročních volnočasových aktivit (tábory, soustředění, pobyty) 
- výstavba altánků, krytého sezení, osazení laviček apod.  
- zeleň parková, travnaté plochy pro oddech apod.  
- stavby dopravní a technické infrastruktury 
Nepřípustné využití 
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- jiné než přípustné 
 
Veřejná zeleň 
Vysoká zeleň 
Hlavní využití 
Zeleň ve veřejném prostoru. 
Přípustné využití 
- zeleň parková, travnaté plochy pro oddech apod. 
- výstavba altánků, krytého sezení, osazení laviček apod. 
- nezbytné technické vybavení 
- možnost výstavby objektu pro údržbu porostu 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 
- jiné než přípustné využití 

 
Lesy, krajinná zeleň 
Hlavní využití 
Plochy pozemků pro les a jeho stabilizační funkci.  
Podmíněně přípustné využití 
- využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa 
- zřizovat a provozovat účelové stavby, technické i dopravní infrastruktury a zařízení pro lesní 

hospodářství a ochranu přírody místního významu za podmínky, že nebude narušena 
organizaci PUPFL 

- stavby dopravní a technické infrastruktury 
Nepřípustné využití 
- zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná 

nebo podmíněně přípustná 
- zřizovat a provozovat jakákoliv nová zařízení (zejména stavby), nesouvisející s funkcí lesa, 

a to včetně rekreačních staveb a zařízení a dále pak využití a činnosti, které nejsou uvedeny 
jako přípustné nebo podmíněně přípustné 

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného 
rázu 

- způsob využívání území je limitován vymezením lesů zvláštního určení a lesů ochranných 
 
Louky 
Hlavní využití 

Plochy zemědělské jsou plochy pro zemědělské využití.  
Přípustné využití 
- extenzivní hospodaření na trvalých travních porostech 
- zřizování pastvin 
- výstavba přístřešků, které slouží k ochraně zvířat před nepřízní počasí při sezónním chovu 

na pastvinách 
- umisťovat jednoduché stavby zemědělské výroby (např. seníky, včelíny, bažantnice apod.) 
- je přípustné na polních a lučních pozemcích zřizovat vodní plochy a provádět revitalizaci 

vodních toků nejenom v návaznosti na prvky ÚSES pro snižování nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

- stavby dopravní a technické infrastruktury 
Podmíněné přípustné využití 
- stavby dopravní a technické infrastruktury pouze na nekvalitních půdách, pokud se bude 

jednat o vysoce chráněné půdy pouze při prokázaném převažujícím zájmu nad zájmy ochrany 
ZPF a za podmínky, že nebude narušena organizace ZPF 

- zornění TTP, pokud nedojde k ohrožení území erozí 
- zalesnění bude možné za podmínky, že nebude prováděno na půdách I. a II. třídy ochrany 

zemědělské půdy a nebude narušena organizace ZPF  
Nepřípustné využití  
- zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena 

jako přípustná, nebo podmíněně přípustná 



34 
 

Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného 
rázu 
- případné umístění dílčích novodobých prvků potřebných k zemědělskému podnikání (např. sila, 

výškové skladovací objekty apod.) bude posuzováno vždy jednotlivě s ohledem na soulad 
s okolním prostředím 

- stavby nesmí vytvářet nežádoucí dominanty pro okolní krajinu 
 
Pole 
Hlavní využití 
Plochy zemědělské jsou plochy pro zemědělské využití.  
Přípustné využití 
- intenzivní hospodaření s ornou půdou 
- činnosti pro zajištění zemědělského využití, jednoduché stavby pro zemědělství jako např. 

seníky, zařízení a jiná opatření pro zemědělství; ostatní stavby pro zemědělství pouze na 
půdách mimo I. a II. třídy ochrany zemědělské půdy 

- provádět změnu kultury na trvalý travní porost 
- revitalizace vodotečí, 
- zřizovat vodní plochy a toky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 

a pro odstraňování jejich důsledků 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití 
- zřizovat sítě a zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování 

přilehlého území za podmínky, že nebude narušena organizaci ZPF 
- zalesnění bude možné za podmínky, že nebude prováděno na půdách I. a II. třídy ochrany 

zemědělské půdy a nebude narušena organizace ZPF  
Nepřípustné využití 
- zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena 

jako přípustná, nebo podmíněně přípustná 
Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného 

rázu 
- případné umístění dílčích novodobých prvků potřebných k zemědělskému podnikání (např. sila, 

výškové skladovací objekty apod.) bude posuzováno vždy jednotlivě s ohledem na soulad 
s okolním prostředím 

- stavby nesmí vytvářet nežádoucí dominanty pro okolní krajinu 
 
Vodní plochy 
Vodní toky 
Hlavní využití 
Pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující 

vodohospodářské využití (např. zamokřené pozemky).  
Přípustné využití 
- budovat nové vodní plochy  
- revitalizace toků 
- stávající způsob využití vodních ploch ponechat 
- zásahy do vodních ploch, toků a území s nimi bezprostředně souvisejícího nutné pro stabilizaci 

vodních poměrů v území 
Podmíněné přípustné využití 
- zřizovat sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého 

území kolmo na vodní toky, případně nejkratším možným způsobem přes, nebo pod vodní 
hladinou  

Nepřípustné využití  
- zřizovat a provozovat jakákoliv nová zařízení (zejména stavby), nesouvisející s využitím vodní 

plochy, a to včetně rekreačních staveb a zařízení a dále pak využití a činnosti, které nejsou 
uvedeny jako přípustné, nebo podmíněně přípustné 

 
Zahrady 
Hlavní využití 
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Individuální rodinná zahrada za účelem pěstování zeleniny, ovoce a květin, chov drobného 
domácího zvířectva pro vlastní spotřebu a rekreace. Zahrada venkovských usedlostí s trvalým 
bydlením s extenzivním sadem a parkovými úpravami včetně hospodářských staveb.  

Přípustné využití 
- možnost výstavby objektu pro údržbu zahrady 
- drobná architektura (okrasné vodní plochy, sochy, lavičky, kříže, boží muka, informační 

zařízení a vybavení apod.) 
- zeleň 
- zpevněné plochy za účelem odstavení vozidel 
- sezónní ubytování zejména formou sezónních letních objektů provozovaných jako součást 

hlavních objektů občanské vybavenosti provozovaných celoročně 
- dětská hřiště a sportovní plochy jako součást hlavních objektů občanské vybavenosti 

provozovaných celoročně 
- objekty, které mohou obsahovat byty a provozovny v souladu s provozováním funkce hlavní 

(garáže, dílny) 
- vodní plochy, pokud nedojde k narušení hydrologického režimu 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 
- zřizování pastvin, výstavba přístřešků, které slouží k ochraně zvířat před nepřízní počasí při 

sezónním chovu na pastvinách 
- umisťovat jednoduché stavby zemědělské výroby (např. seníky, včelíny, bažantnice apod.) 
Nepřípustné využití  
- jiné než hlavní a přípustné využití 
- jsou veškeré činnosti, které zatěžují nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený 

vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami 
Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného 
rázu 
- výstavba nových objektů a rekonstrukce stávajících objektů bude svými proporcemi, celkovým 

vzhledem shodná, nebo architektonicky úměrná charakteru původní zástavby 
 
Plochy dopravní infrastruktury 
- silnice III. třídy 
- místní a účelové komunikace 
- cesta, komunikace pro pěší 

Hlavní využití 
Plochy sloužící dopravní přístupnosti, případné obsluhy zastavěných i zastavitelných ploch, např. 

ploch výroby, ploch občanského vybavení, ploch pro manipulaci a skladování, sídelní zeleně, 
vodohospodářských staveb a koridorů nadřazených inženýrských sítí.  

Přípustné využití 
- výstavba zařízení související bezprostředně s danou funkcí staveb dopravních  
- komunikace včetně chodníků a zelených pásů v navržené výstavbě, veřejná parkoviště, 

veřejná zeleň převážně liniového charakteru podél komunikací a parkovišť. Výstavba 
a rekonstrukce zařízení související bezprostředně s danou funkcí staveb dopravních 

- liniové stavby technické infrastruktury, jejichž výstavba neznemožní hlavní využití 
Podmíněně přípustné využití 
- umisťování sítí a technické infrastruktury, kdy toto umístění nesmí ohrozit ani omezit funkci 

hlavní (viz. přípustné). Pokud bude možné, měly by být tyto stavby umisťovány do zelených 
pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní. Do doby realizace navržených záměrů 
lze návrhové plochy využívat pro dočasná zařízení.  

Nepřípustné využití 
- jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití 
 

Pro všechny části ploch s rozdílným využitím zasahujícím do vymezeného koridoru 
dopravní infrastruktury DK02 jsou stanoveny následující podmínky: 
Přípustné využití je takové, které neztíží nebo neznemožní výstavbu dopravní stavby, pro níž byl 
koridor vymezen. 
Podmíněně přípustné využití je využití podle podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
které dopravní infrastruktury překrývá, za podmínky, že neztíží realizaci dopravní stavby, pro kterou 
byl koridor vymezen. 
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Nepřípustné je jakékoliv využití, které znemožní nebo ztíží realizaci dopravní stavby, pro kterou byl 
koridor vymezen. 

 
Pro všechny části ploch s rozdílným využitím zasahujícím do vymezených koridorů 

technické infrastruktury E7/E05a a E11 jsou stanoveny následující podmínky: 
Přípustné využití je takové, které neztíží nebo neznemožní výstavbu technické infrastruktury, pro níž 
byl koridor vymezen. 
Podmíněně přípustné využití je využití podle podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
které koridor technické infrastruktury překrývá, za podmínky, že neztíží realizaci stavby technické 
infrastruktury, pro kterou byl koridor vymezen. 
Nepřípustné je jakékoliv využití, které znemožní nebo ztíží realizaci stavby technické infrastruktury, 
pro kterou byl koridor vymezen. 
 

Pozn. Velkokapacitní stavba = stavba nad 1000 m2. 
 
j) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování  
Závazná část 

- liniové stavby inženýrských sítí 

  vedení el. energie 
  středotlaký plynovod 
  rozvody plynu 
  kanalizační síť 
  vodovodní síť 

- stavby technické vybavenosti 
  trafostanice 
  čistírna odpadních vod 
  regulační stanice plynu 

- doprava 
  zajištění bezpečného provozu pěších – chodníky, 
   - u nové i stávající zástavby, pěšiny.  

- účelové využití ploch  
 koncepce řešení obce je podkladem pro optimální využití území pro veškeré 
požadované funkce v sídle i s návazností na přilehlou krajinu 

   navržené plochy jsou funkčně určeny pro bydlení a bydlení s podnikáním.  
 
DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Doprava Koncepce dopravní infrastruktury 
Obec Dubovice je koncovkou komunikace III. tř. č. 01934třídy odbočující ze silnice I. tř. č. 019 

třídy z Tábora do Pelhřimova.  
Návrh přeložení úseku této silnice mezi obcí a I/19silnicí I. třídy do nové trasy přivrácené 

ke Starému Pelhřimovu byl projednán dne 13. 5. 1997 s konceptem územního plánuv rámci ÚP 
Pelhřimov. Stanovisko příslušných orgánů vojenské dopravy na možnost vyřazení stávající trasy ze 
silniční sítě a zrušení stávajícího připojení na I/19 bude předloženo na projednání konečného návrhu. 
Vedení stávající trasy této komunikace III. tř.třídy se stane součástí místní komunikační sítě a bude 
propojeno pouze na původní (historickou) trasu I/19 směrem na navrhovanou hráz retenční nádrže 
na Hejlovce silnice I. třídy. 

Komunikační návrh v zastavěném území sídla je rozšířen o místní obslužnou komunikaci 
paralelně probíhající se systémem komunikační obsluhy v návesním prostoru. Nová komunikace 
propojuje návesní prostor v jeho nejvyšší poloze (jihovýchodní část obce) s odbočením ze státní 
komunikace III. tř. na opačném konci (severozápadní část) při vjezdu do obce. Tím vzniká účelová 
obslužná zkratka sloužící nejen pro nově navržené zastavění RD, ale i pro rekonstruovanou část 
původní zástavby na straně druhé. Z tohoto nového úseku místní komunikace jsou navrženy účelové 
přípojky pro místní obsluhu zemědělské usedlosti a obnovu původních místních cest propojujících 
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zastavěnou část obce se Starým Pelhřimovem.  
Po levé straně stávající komunikace při vjezdu do obce je navržen pěší chodník, který před 

kapličkou přechází na druhou stranu komunikace podél předzahrádek a končí před bývalou školou. 
Komunikační řešení v zastavěném území obce končí před vjezdem k objektu vodojemu.  

Lokalita „A“ – nová síť ploch místní komunikace bude napojena stávajícími vjezdy do areálu 
na stávající místní komunikaci v obci.  

Lokalita „B“ – jednotlivé pozemky jsou přístupné z účelové komunikace vedené jihozápadně 
pod lokalitou.  

Lokalita „C“ – bude komunikačně napojena na stávající účelovou komunikaci vedenou 
od severozápadu k lokalitě, tato komunikace bude upravena.  

Lokalita „A“ – bude komunikačně napojena na stávající účelovou komunikaci vedenou 
severovýchodně nad plochou (pozemek pozemkové parcely 911 v k. ú. Dubovice) 

Lokalita „B“ – bude přístupná ze stávající účelové komunikace vedené jižně pod plochou 
(pozemek pozemkové parcely 910 v k. ú. Dubovice). 

Jsou navrženy místní obslužné komunikace z důvodu zlepšení prostupnosti krajiny. Navrhované 
plochy budou sloužit jako přístupové komunikace na pozemky.  

 
VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Vodovody a vodní zdroje 
Koncepce technické infrastruktury 

Zásobování vodou 
Stávající stav: 
V současné době je v obci z části proveden rozvod vody. Zdrojem pro obecní veřejný vodovod 

je prameniště se studnami, který se nachází na parcele kat. č. 438/1. Odtud je voda vedena 
k zásobovacímu řadu, ze kterého jsou zásobovány pouze některé objekty v obci. Voda je poměrně 
kvalitní, avšak s ohledem na rozvoj je nutné řešit rovnoměrnost dodávky vody.  

 
Navrhované řešení: 
S ohledem na předpokládaný rozvoj sídla není možné stávající prameniště zachovat, neboť 

to neumožňuje rozměr hygienického ochranného pásma. Proto bude zřízeno nové prameniště 
jihovýchod – na parcele kat. č. 472/1, kterým budou podchyceny stávající prameny. Od nového 
prameniště bude proveden výtlačný řád do vodojemu o obsahu 50 m3 na parcele kat. č. 472/1 na jižní 
straně obce. Z vodojemu pak bude proveden zásobovací řád, který se bude sestávat jak ze stávajících 
úseků, tak z nových částí se zaokruhováním. Na síti budou osazeny příslušné armatury 
včetně požárních hydrantů. Nové řady budou provedeny z plastových rour v dimenzích, které určí 
výpočet jako součást dalších stupňů dokumentace.  

Kanalizace a ČOVKanalizace 
Stávající stav: 
Stávající kanalizace je vybudována pouze v části obce. Směrem od jihu k severu je vybudována 

kanalizační stoka a ze severovýchodu k jihozápadu další stoka. Vyústění je pak řešeno vybudovaným 
sběračem, který je vyústěn do vodoteče. Čištění odpadních vod je jen zčásti řešeno septiky u objektů, 
je však možné, že některé objekty jsou připojeny vůbec bez čištění.  

 
Navrhované řešení: 
V návrhu se předpokládá vybudování jednotné kanalizace doplněním stávajících stok jak 

pro stávající zástavbu, tak i pro rozvojový území. Pod stávajícím rybníkem je navržena plocha 
pro vybudování čistírny odpadních vod. Před ČOV bude vybudována odlehčovací komora s poměrem 
ředění dle požadavků OHES. Druh ČOV bude dohodnut v dalším procesu s vodohosp. orgány. 
Vzhledem k tomu, že nejsou k disposici vhodné podklady, ze kterých by bylo možné zjistit přesnou 
profiláž stávajících stok a s ohledem na nemožnost vizuelního ověření (není dostatek stávajících 
šachet), je nutné před zpracováním patřičných stupňů projektové dokumentace ověřit profily 
a vypracovat hydrotechnický výpočet stokové sítě s určením, které úseky možno ponechat a které 
je nutné provést v příslušné větší dimenzi. Předpokládá se, že jako materiál pro stoky bude použito 
trub z plastových materiálů. Na síti budou vybudovány příslušné objekty.  

Vodní toky a plochy  
Stávající stav: 
V katastru obce protékající potok Hejlovka a Cerekvický potok. Povodím spadá území do povodí 

řeky Želivky. Na jih od obce je lokalita soustavy rybníků. Dále je na území katastru několik dalších 
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vodotečí vesměs melioračního charakteru.  
 
Navrhované řešení: 
ÚPO uvažuje s vybudováním nové nádrže s rekreačním využitím. Pro další lepší využití stávajících 

vodních ploch je uvažováno s úpravou stávajících rybníků. Pro zabezpečení prostředí kolem ČOV 
je plánováno vysázení zeleně. Jinak o využití ploch rozhoduje urbanistický návrh.  

Hydrotechnické výpočty 
Spotřeba vody pro návrh ÚPO Dubovice – výhledová spotřeba do roku 2010 (výpočet podle 

upravené směrnice č. 9 – metody normativní): 
 
1. Spotřeba vody pro bytový fond: 
100 obyvatel × 230 l/os/den =  23000 l/den 
2. Občanská vybavenost: 
100 obyvatel × 20 l/os/den  =   2000 l/den 
3. Podnikání: 
20 pracovníků × 80 l/pr/den =   1600 l/den 
4. Zemědělství: 
Dle podkladů provozovatelů  =   3400 l/den 
Celková denní spotřeba  =   30000 l/den 
 
Požadavky na vodní zdroje:     30000 l/den 
Celková denní spotřeba     0,340 l/sec 
tj.  
Celkové denní maximum: 
Qd, max = 1,5 × 30,0 m3 = 45,0 m3    0,520 l/sec 
Qh  = 2,0 × 0,52 l/sec     1,040 l/sec 

 
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 
Základní údaje 
- konečný návrh  ÚP DUBOVICE 
- doplněn průzkum s analýzou stavu 
- záměry energetiky – plynofikace 
Stupeň elektrizace: den A, B1 
    noc B2 

Stávající el. sítě 
Rozvodné napětí  3+PEN  380/22kV 50Hz 
Kmenová linka  22 kV Černovice 
Nadřazená soustava TR 110/22kV Pelhřimov 

 
Zásobování elektrickou energií 

Území obce je dotčeno energetickým koridorem E05 a pro elektrické dvojité vedení 400 kV Kočín – 
Mírovka. 

Územím obce prochází vedení VVN 110 kV Pelhřimov – R Tábor severovýchodním směrem. 
Stávající vedení je doplněno o souběžné vedení VN 22 kV s odbočkami do obce k trafostanicím. 
Dle ZÚR Kraje Vysočina je navíc stávající vedení VVN 110 kV doplněno o možnou trasu – nadzemního 
vedení VVN 110kV Pelhřimov – Tábor (E11). Právě v tomto koridoru bude umístěna přeložka 
vzdušného vedení VVN 110 kV a to tak, že v místě zlomu plánovaného vedení ZVN 400 kV 
severovýchodním směrem bude i trasa vedení VVN 110 kV takto upravena a po překročení silnice III. 
třídy do obce se vrátí jihovýchodním směrem zpět na původní trasu vedení VVN 110 kV. Stávající trasa 
vedení VVN 110 kV mezi lomovými body bude zrušena.  

 
V řešeném území se nachází 1 tranformovna, která je připojena na odbočkou volného vedení 22kV 

z kmenové linky. TS T1 je v provedení BTS do 250 kVA (H) a napájí převážnou část obce. Byla 
vybudována v roce 1964, tj. je značného stáří a má minimální rezervu výkonu.  

Stávající VN síť byla převzata z dokumentace POS JČE Pelhřimov a byla kontrolována 
dle skutečného stavu v terénu. Severní částí zájmového území prochází vzdušné vedení 110 kV 
Pelhřimov – Tábor. Stávající vedení je doplněno o souběžné vedení VN 22 kV s odbočkami do obce 
k trafostanicím. 



39 
 

Velkoodběratel nad 1 MW zde není.  
Sekunderní síť je z velké většiny provedena venkovním vedením po střešnících a betonových 

sloupech. Vyhovuje pro dnešní zatížení.  
 
Výkonová bilance 
Oproti dnešními odběru lze v r. 2010 očekávat zvýšení denního maxima o 0,07 MW.  
 

Druh zástavby, lokalita  Měr. jednotka  Příkon kW  
RD, východ 7 bj á 1,5 10,5 
RD a živnosti, jih 2 obj á 7,0 14,0 
Rodinné agrofarmy, severovýchod 2 obj á 15,0 30,0 
ČOV, západ  10,0 
Soudob ě celkem v  kW  64,5 

 
Návrh sítě VN 
Z výše uvedené bilance vyplývá, že stávající transformovna T1 nepostačí nově výstavbě v obci, 

hlavně u hlediska délek sekundérní sítě. Výhledově uvažujemeJe navrženo tuto TS dozbrojit na typ 
do 400 kVA.  

V rámci výstavby na jihovýchodně obce je navrženanavrhujeme vybudovat novou TS T2 typu BTS 
do 400 kVA.  

 
Návrh sítě NN 
Stávající sekunderní síť byla budována před 40-ti lety a dnes již nevyhovuje požadavkům na el. 

energii.  
V rámci výstavby nových TS a ZTV v nových lokalitách bude provedena částečná kabelizace 

sekunderních rozvodů kabely AYKY uloženými do výkopů. Komplexní rekonstrukce NN rozvodů bude 
provedena až po zpracování generelu NN sítí, dimenzování sítě bude podle uvedené bilance. Provoz 
sítě smyčkový – zaokruhovaný.  

Není návrhem Změny č. 3 dotčeno.  
 
Ochranná pásma 
Ochranná pásma v elektroenergetice jsou dána novelizovaným energetickým zákonem č. 

222/1994 Sb., nabývající účinnosti dne 1. ledna 1995.  
A. U stávajících el. Zařízení, vybudovaných před účinností tohoto zákona, zůstávají původní 

ochranná pásma, viz. § 41: 
   Vedení 22 kV   =  10 m, 
   Sloupová a věžová TS  =  10 m.  
B. Ochranná pásma navrhovaných el. zařízení jsou zpracována v § 19 zákona, z kterého citujeme: 
Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti výrobního zařízení a rozvodného 

zařízení, určený k zajištění jejich spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.  
Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách 

vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení 
na každou stranu 

- u napětí 22 kV   7 m 
- u napětí 110 kV  12 m 
V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno: 
a) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
b) zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které 

by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu vedení nebo které by mohly 
ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, 

c) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 3 t.  
V lesních průsecích jsou vlastníci a uživatelé nemovitostí povinni udržovat volný pruh pozemků 

o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů.  
Ochranné pásmo podzemního vedení u napětí 22 kV činí 1 mpo obou stranách kabelu.  
V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno 
a) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
b) zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které 

by znemožnily nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu vedení nebo které by mohly 
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ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu 
c) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 3 tuny.  
7) Ochranné pásmo rozvoden a výroben elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými 

ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu.  
Pro trafostanice platí ochranné pásmo 
- sloupové a věžové   7m; 
- kioskové kabelové   20 m.  
8) V ochranném pásmu transformoven je zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za 

následek ohrožení životů, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice, nebo 
znemožňující či podstatně znesnadňující její údržbu.  

9) Výjimky z ochranných pásem povoluje ministerstvo.  
 
§20 – Přeložky rozvodných zařízení: 
přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky 

vyvolal, 
vlastnictví rozvodného zařízení po provedení přeložky se nemění.  
 
Další technická pásma a uspořádání podzemních inženýrských sítí jsou stanovena normou ČSN 73 

6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení, a dalšími souvisejícími normami.  
 
Veřejné osvětlení 
Stávající rozvod VO je tvořen 5-tým vodičem společně s NN rozvodem. Vyhovuje dnešní potřebě.  
Nové rozvody VO budou provedeny kabely uloženými ve výkopu. Spínání, ovládání a měření bude 

provedeno v pilíři PRVO, regulace osvětlení v závislosti na večerním a nočním jednotlivých lokalit.  
Závěr 
Navrhovaná koncepce dává nahlédnout do problematiky obce v zásobování el. energií. Byla 

vypracována jako doplněk pro novou výstavbu a řeší energetické napojení na el. energii. Koncepce 
elektrorozvodných sítí VN byla projednána na JČE v Pelhřimově (p. Řezábek).  

I. Řešení plynofikace Zásobování plynem 
Stávající stav: 
V současné době je v obci řešeno vytápění pouze v jednotlivých objektech buď lokálními topidly 

na tuhá paliva, nebo systémem ústředního vytápění v objektech s kotli rovněž na tuhá paliva. 
Ojediněle je použita jako média pro vytápění elektrická energie a pro vaření pak elektrický proud, 
nebo láhve s propan-butam. 

Obec je plynofikována z vysokotlakého plynovodu od Starého Pelhřimova, a to na východní okraj 
sídla Dubovice. Na hranicích pozemků nebo na objektech jsou osazeny hlavní uzávěry plynu a AL 
regulátory na snížení tlaku pro nízkotlaký rozvod.  

 
Navrhované řešení: 
Středotlaký plynovod bude do obce přiveden z vysokotlakého plynovodu od Starého Pelhřimova, 

a to na východní okraj sídla Dubovice. Po obci bude plyn rozveden v řádech, které jsou zakresleny 
v situaci 1:2000. Na hranicích pozemků, nebo na objektech budou osazeny hlavní uzávěry plynu a AL 
regulátory na snížení tlaku na nízkotlaký rozvod. Řády budou zaokruhovány a budou vybaveny 
příslušnými armaturami. Předpokládá se použití plastových trub jak pro řády, tak pro přípojky.  

Lokalita „B“ – budou provedeno napojení na stávající sítě (přípojka NN, vodovod, plynovod 
a dešťová kanalizace) vedené v účelové.  

Lokalita „C“– bude plně zasíťovaná v rámci připojení stavby na inženýrské sítě.  
Lokalita „A“ – bude provedeno napojení na stávající sítě (přípojka NN, vodovod, plynovod 

a dešťová kanalizace) vedené v účelové komunikaci.  
Lokalita „B“ – nebude potřebovat připojení stavby na inženýrské sítě.  
 

Nakládání s odpady 
Nakládání s odpady nebude změnou dotčeno a bude v souladu se stávajícím UPO.  
Nakládání s odpady – komunální odpad je odvážen firmou SOMPOspecializovanou firmou.  
Není návrhem Změny č. 3 dotčeno. 
 

Koncepce veřejné infrastruktury – občanské vybavení 
Takové plochy ÚPO Dubovice nenavrhuje. 
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Koncepce veřejných prostranství 
Takové plochy ÚPO Dubovice nenavrhuje.  
 

Koncepce dalšího občanského vybavení 
Občanské vybavení se soustřeďuje převážně v centru obce. V obce Dubovice se nachází obecní 

úřad, hasičská zbrojnice, mateřská školka, penzion, ubytovna, restaurace, sportovní hřiště.  
 

k) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek 
pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 
protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných 
surovin apod.  

 
Koncepce uspořádání krajiny 
Na ploše správního území obce Dubovice se nevyskytuje zvláště chráněné území, evropsky 

významná lokalita, ptačí oblast, jiné smluvně chráněné území ani s nimi nesdílí hranice. Památné 
stromy se zde nenachází.  

Změna č. 3 nezasahuje do koncepce uspořádání krajiny. 
 
Územní systém ekologické stability 
V ÚPO Dubovice je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES). Ve správním území obce 

Dubovice dle ZÚR Kraje Vysočina vede podél západní katastrální hranice trasa regionálního biokoridoru 
RBK 198 U Mosteckého – Hejlov. 

Oblast střetu s ÚSES v dané oblasti není dotčena – stávající lokalita je v ÚPO výkres ÚSES vedena 
jako plocha ekologicky málo stabilní.  

Změna č. 3: Lokalita 3b, 3c a 3e se částečně nachází na území lokálního a regionálního územního 
systému ekologické stability. Předmětem změny je vymezení stávající místní obslužné komunikace, 
tzn. že funkce územního systému ekologické stability bude dotčena minimálně.  

  
Prostupnost krajiny 
Prostupnost krajiny je zajištěna silnicemi I. a III. třídy, a místními komunikacemi. Tyto komunikace 

jsou doplněny sítí účelových komunikací.  
Všechny cesty, pěšiny, účelové a místní komunikace je nutno udržovat a zlepšovat s ohledem 

na jejich význam, včetně záhumenných cest na zemědělské a lesní pozemky mimo zastavěné území. 
Pro zlepšení krajinného rázu je vhodné komunikace doplnit doprovodnou zelení.  

Je Změnou č. 3 zlepšena návrhem místních obslužných komunikací.  
 
Protierozní opatření a ochrana před povodněmi 
Obec Dubovice patří mezí území neohrožené až mírně ohrožené vodní erozí. Jedná se především 

o lokální ohrožení. Jako protierozní opatření fungují v krajině prvky podporující retenci vody – drobné 
remízy, meze a roztroušená zeleň.  

Podél vodního toku Želivka (Hejlovka) je vyhlášeno záplavové území Q100, Q20, Q5 včetně aktivní 
zóny toku v pásmu od Hejlovského mlýna (rybníka Hejlov). Návrh ÚPO záplavové území respektuje, 
v údolní nivě vodního toku Želivka (Hejlovka) nejsou navrhována zastavitelná území.  

 
Ochrana před povodněmi 
Není změnou navrhována.  
 
Dobývání nerostů 
Není změnou dotčeno.  
 
Dobývání ložisek nerostných surovin 
V zájmovém území se nenachází dobývací prostory, chráněné ložiskové území a prognózní zdroje 

nerostných surovin či průzkumná území. Sesuvná a poddolovaná území nebyla detekována.  
 
Další opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability 
Další opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability nejsou stanovena.  
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l) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
 
Počet stran (listů) ÚPO Dubovice        15 (8) 
 
Počet výkresů k ní připojené grafické části      3 
1. Výkres základního členění území měř. 1: 5 000, 
2. Komplexní urbanistický návrh měř. 1: 5 000, 
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací měř. 1:5 000. 

 
Návrh Změny č. 3 ÚPO obsahuje: 
Textová část návrhu obsahuje 5 listů.  
Grafická část návrhu obsahuje 3 výkresy.  
Odůvodnění Změny č. 3 ÚPO obsahuje: 
Textová část odůvodnění obsahuje 7 listů.  
Grafická část odůvodnění ÚP obsahuje 3 výkresů.  
 
 

Průzkum krajinného prostředí katastru obce Dubovice a návrh ekologických 
opatření 

Biogeografické zařazení 
Popisované území je součástí provincie středoevropských listnatých lesů, konkrétně její nižší 

skladební jednotky – hercynské podprovincie, který je rozložena v západní a střední části střední 
Evropy. Vegetace je ovlivňována převážně kyselými krystalickými břidlicemi a hlubinnými vulkanity, 
typickými pro geologicky staré podloží Českého masivu.  

Půdy jsou zpravidla kyselé a chudé. Reliéf tvoří většinou pouze vrchoviny a zdvižené pahorkatiny. 
Podnebí je přechodné, převážně oceánicky ovlivněné, s častými anomáliemi (inverze, srážkový stín). 
V nižších polohách podprovincie vegetují typické dubohabrové háje (asociace Melampyro nemorosi-
Carpinetum), které údolími řek pronikají i do výše položených území. V teplých oblastech se vyskytují 
teplomilné doubravy (svaz Quercion petraeae), na nejteplejších lokalitách šípákové doubravy 
se submediteránními prvky (svaz Qurcon pubescenti-petraeae), acidofilní doubravy (svaz Genisto 
germanicae-Quercion) osidlují živinami chudá stanoviště. Na strmějších svazích jsou vyvinuty ostrůvky 
suťových lesů (svaz Tilio-Acerion), naopak na vlhkých stanovištích s minerálními půdami lužní lesy 
a potoční olšiny (svaz Alno-Ulmion), místy doplněné bažinnými olšinami (svaz Alnion glutinosae). 
Ve vyšších polohách převažují bučiny, ať již květniaté (svaz Fagion) či dominující acidofilní (svaz 
Luzulo-Fagion). Hojná podmáčená stanoviště doprovázejí podmáčené jedliny (podsvaz Galio-
Abietenion). Okolo potoků se vyskytují potoční olšiny (svaz Alno-Ulmion) pozvolna přecházející 
v podmáčené smrčiny (Mastigobryo-Piceetum a Spaghno-Piceetum). Mohutné vrstvy rašeliny hostí 
blatkové bory (Pino rotundatae-Sphagnetum), extrémně kyselé a písčité substráty bory (svaz Dicrano-
Pinion). Primární bezlesí se vyskytuje ostrůvkovitě a má reliktní charakter. V přirozené náhradní 
vegetaci převažují typická luční společenstva.  

Flóra hercynské podprovincie je středně bohatá, ale vyskytují se rozsáhlá jednotvárná území 
s uniformní flórou. Pestrost druhů se soustřeďuje do ostrůvků ultrabazických substrátů a míst více 
kontinentálně ovlivňovaných. Fauna je tvořena ochuzenou západopalearktickou arboreální směsí, která 
byla silně ovlivněna pleistocénními klimatickými změnami. Charakteristické je bohaté zastoupení 
západních a severních migrantů, domácí fauna se vyznačuje nižší druhovou diverzitou a nízkým 
počtem endemitů (pouze na rašeliništích glaciální a v teplých oblastech postglaciální relikty). Řešené 
území leží výhradně v bioregionu 1. 46 – Pelhřimovský bioregion, a to v jeho reprezentativní části.  

 
Bioregion 
Bioregion leží na pomezí jižních a středních Čech a jižní Moravy. Nachází se na hlavním evropském 

rozvodí Labe a Dunaje. Zabírá geomorfologický celek Křemešnická vrchovina s výjimkou 
Jindřichohradecké a severního výběžku, a zasahuje také do západního okraje Křižanovské vrchoviny. 
Bioregion je okrouhlého tvaru a zaujímá plochu 2160 km2. Bioregion je tvořen zdviženou plochou 
vrchovinou, převážně budovanou rulami. Má vegetaci 4. bukového a slaběji vyvinutého 5. 
jedlobukového stupně. Potenciální vegetaci převážné části území tvoří bikové bučiny (svaz Luzulo-
Fagion), na vystupujících hřbetech a kopcích či v údolních zářezech květnaté bučiny (svaz Fagion), 
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na skalnatých vrcholech i suťové lesy. V depresích jsou malé lokality podmáčených smrčin a rašelinišť. 
Pro současnou krajinu jsou charakteristické drobné rašelinnné louky, menší rybníky a fragmenty 
podhorských bučin, převažují však kulturní smrčiny a orná půda.  

Horniny a reliéf 
Většinu území tvoří jednotvárný komplex pararul až migmatitů s ojedinělými vložkami amfibolitů 

a ostrůvky ortorul nebo kvarcitů. Při východním okraji území se od severu táhne široký pruh kyselých 
žul centrálního moldanubického plutonu. Z pokryvů se vyskytují především kamenité svahoviny, 
drobné rašeliny a náslatě, ojediněle i tercierní štěrkopísky. Reliéf má převážně charakter členité 
pahorkatiny s výškovou členitostí 100-150 m. Vodní toky, s výjimkou Želivky a jejich přítoků, nemají 
zaříznutá údolí a zpravidla tečou v plochých sníženinách. Typická výška bioregionu je 480–710 m.  

Podnebí 
Klima je poměrně homogenní. Níže ležící části patří do klimatické oblasti mírně teplé MT 5, střední 

polohy do MT 3 a nejvyšší kopce do chladné oblasti CH 7. Podnebí je tedy převážně mírně teplé, 
místy chladnější, středně vlhké (Pelhřimov 7,0°C, 645 mm). Vrcholové partie kopců přesahujících 700 
m jsou chladnější (Křemešník), teploty klesají k 5,5°C a srážky rostou na 720 mm.  

Půdy 
V nižších částech bioregionu převládají typické kambizemě, ve vyšších převládají dystrické 

kambizemě. V malých plošších sníženinách jsou menší výskyty primárních pseudoglejů i s ostrůvky 
organozemí rázu rašelin.  

Biota 
Bioregion leží v mezofytiku a zaujímá přibližně západní polovinu fytogeografického okresu 67 – 

Českomoravská vrchovina a malý jihovýchodní cíp fytogeografického okresu 41 – Střední Povltaví. 
V potenciální vegetaci Pelhřimovska převládají kyselé bučiny (Luzulo-Fagetum), o něco méně 
je květnatých bučin (Dentario enneaphyli-Fagetum, Festuco-Fagetum). Nižší zastoupení mají acidofilní 
doubravy (Genisto-germanicae-Quercion). V nejpříhodnějších polohách (údolí říček na severovýchodě 
území) je možno uvažovat o dubohabrových hájích (Melampyro-nemoros-Carpinetum). V náhradní 
vegetaci převažují louky a pastviny, klasifikované do svazů Arrhentherion, Molinion, Cynosurion 
a Violion caninae. V minulosti byly více zastoupeny rašelinné louky (Caricion fuscae a Caricion 
demissae). V okolí rybníků jsou charakteristická společenstva vysokých ostřic (Magnocaricion elatae 
a Caricion rostratae). Vodní vegetace je představována společenstvy svazů Lemnion minoris, 
Utricularion vulgaris a Nymphaeion albae.  

Flóra území je chudá, mezní prvky jsou vzácné. Převažují druhy hercynské, doznívá zde výskyt 
druhů alpského migrantu, který zastupuje dřípatka horská (Soldanella montana). V bioregionu 
se vyskytuje běžná hercynská fauna zkulturněných středních poloh Českomoravské vrchoviny 
s fragmenty fauny hercynských bučin. Vodní toky typu bystřin a potoků náleží do pstruhového pásma.  

Geobiocenologická typizace 
Zastoupení vegetačních stupňů, trofických a hydrických řad v procentech plochy bioregionu.  
 

Vegetační 
stupně 

4/40 5/60    

Trofické řady A/89 B/6 Cn/1 Ca/4 D/0 
Hydrické řady n/88 z/88 raš. /0,1 a/4 o/0,2 
4=bukový (respektive dubovo-jehličnatý) 5= jedlobukový 
A=oligotrofní B=mezotrofní Cn=eutrofně nitrolní řada a meziřady mimo aluvia 
  Ca= eutrofně nitrolní řada a meziřady v aluviích 
  D=eutrofně bázická, nitrofilní řada 
N=normální Z=zamokřená (podíl rašeliny) A= aluviální O=exponovaná stanoviště 

Kontrasty 
Hranice bioregionu je zpravidla nevýrazná, daná vyšším a členitějším reliéfem. Výrazná 

morfologická i vegetační hranice je na západě podmíněna vůči bioregionům Voltickému (1. 45) 
a Posázavskému (1. 22) vysokým svahem a odlišnou biotou. Hranice vůči Velkomeziříčskému 
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bioregionu (1. 50) je dána především rozšířením vyšších hřbetů se skalnatými vrcholy, s půdami typu 
dystrických kambizemí a s odpovídající vegetací, výraznější rašelinní biotou.  

Současný stav krajiny a ochrany přírody 
Osídlení bioregionu se datuje až do počátku středověku. Lesy jsou z větší části převedeny na 

smrkové monokultury. V minulosti byly značně rozšířené louky a pastviny, jejich zbytky jsou dnes silně 
poničené melioracemi. Především na hranici s Třeboňskou pánví jsou četné rybníky.  

Plošná struktura využití území bioregionu v procentech a KES 
plocha bioregionu orná půda travní porosty lesy vodní plochy KES 

2160km2 45 14 31 1,6 1,0 
Zastoupení dřevin v lesních porostech v procentech 

Sm Bo BlKs Jd Md OJh Db Bk 
80,0 10,2 - 0,2 2,1 0,4 0,1 2,3 

 
Hb Jv Lp Js Tp Ol Vr Bř Ak Ols 
+ 0,3 0,2 0,2 +1,6 +1,7 - 0,32 

Genové zdroje lesních dřevin 
V Pelhřimovském bioregionu se nacházejí významné místní populace ekotypu podhorského 

smrku na kyselých stanovištích jedlobukového vegetačního stupně s vysokým podílem rezonance. 
Neméně významný z přírodovědného ale i hospodářského hlediska je ekotyp borovice lesní zvané 
Bezděchovská z vyšších poloh lesního hospodářského celku Pelhřimov.  

Charakteristika řešeného území 

Půdní poměry 
Dle syntetické půdní mapy České republiky (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, Praha, 

1994) je půdní pokryv převážné části území tvořený půdní asociací kambizemě typické variety kyselé 
(složka dominantní) na rulách a granulitech s primárním pseudogleje (složka doprovodná) na 
polygenetických hlínách s eolickou příměsí a slabou příměsí štěrku. Jedná se o půdy s množstvím 
humusu okolo 120 t/ha (humus sám je málo kvalitní) a o kyselé až silně kyselé potenciální půdní 
reakci pH pod 5,0. Okolí vodotečí pokrývá typický gleje, kde vysoká hladina spodní vody, silně 
nekvalitní humus i trvalé přemokření limitují jeho zemědělské využití. Úrodnost půd celkově je zde 
značně závislá stupni a úrovni kultivace, jakož i na množství tak zvané dodatkové energie, která je do 
pozemků vkládána formou práce, hnojiv, pesticidů a podobně.  

Poměry hydrografické 
Recipientem řešeného území je Hejlovka se svými přítoky. Prakticky se jedná o horní tok řeky 

Źelivky (jejíž prameny jsou dosud předmětem sporů, který nese v úseku mezi Vlásenicemi – 
Drbohlavy a ústím Jankovského potoka jméno Hejlovka. Č. h. p. 1-09-02-001, area povodí 1189 km2, 
délka toku 99 km, průtok v ústí do Sázavy u Soutic 7,2 m3s-1, vodohospodářsky významný tok, čistota 
vody II. tř. , v popisovaném prostoru pstruhová voda. Celý prostor náleží do Severomořského pomoří. 
V řešeném území se nevyskytují nádrže, které by měly vzhledem ke své velikosti i umístění zásadní 
význam pro akumulaci a retenci povrchových vod.  

Klimatické podmínky 
Pro identifikaci klimatické situace popisovaného území byla použita Studia geographica 16 – Dr. 

Evžen Qiutt, CSc. , Klimatické oblasti Československa, Academia, 1971. Řešené území leží v mírně 
teplé oblasti Čech, konkrétně v jednotce MT 5. Léto je zde normální až krátké, mírné až mírně 
chladné, suché až mírně suché. Přechodná období jsou normální až dlouhá s mírným jarem a mírným 
podzimem; zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá. Doba trvání sněhové 
pokrývky je normální.  

 
Počet letních dnů 30-40 
Počet mrazových dnů 130-140 
Počet ledových dnů 40-50 
Průměrná teplota v lednu -4- -5C 
Průměrná teplota v červenci 16-17 °C 
Průměrná teplota v dubnu 6-7 °C 
Průměrná teplota v říjnu 6–7 °C 
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Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-450 mm 
Srážkový úhrn v zimním období 250-300 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-100 
Počet zamračených dní 120-150 
Počet jasných dnů 50-60 

 
Geobotanická rekonstrukce 
Při použití geobotanické rekonstrukční mapy lze zjistit, jaký vegetační kryt byl v minulosti (bez 

civilizačních zásahů pro krajinu typický, či které fragmenty vegetace jsou původní. Geobotanická 
mapa byla použita z díla Vegetace ČSSR, Dr. Rudolf Mikyška a kolektiv, Academia 1968. Převážná 
plocha popisovaného území je součástí acidofilních doubrav, nivu Hejlovky je možné charakterizovat 
jako olšinu.  

 
Acidofilní doubravy – Quericion robori. petraeae 
Jde o chudé doubravy různého původu na silikátových podkladech, často podzolovaných, jejichž 

vodní režim je zcela závislý na dešťových srážkách. Dominantními dřevinami jsou dub letní a zimní, 
bříza bradavičnatá, borovice lesní, lípa velkolistá, jeřáb ptačí, topol osika. Keřové patro je poměrně 
chudé, a kromě narůstajících stromových dřevin jej tvoří jeřáby a krušina. Bylinné patro tvoří černýš 
luční běžný, kručinka barvířská a kručinka německá, jestřábník Lachenalův, jestřábník savojský, 
rozrazil lékařský, metlice křivolaká, kostřava ovčí, kostřava kulkonosná, bika bělavá, klikva borůvka, 
na “lepších” lokalitách konvalinka vonná, pstroček dvoulistý a ostružiníky, na prosvětlených 
stanovištích třtina rákosovitá, v podmáčených místech ostřice třeslicovitá a hasivka orličí. Na místech, 
kde nedošlo ke změně lesní kultury se tato jednotka nachází v relativně málo narušeném stavu, a to 
včetně bylinného patra.  

 
Olšiny – Alnion glutinosae 
Jsou častým a typickým doprovodem vodních toků na jejich čtvrtohorních náplavech. 

Charakteristickým momentem je pravidelné či alespoň občasné zaplavování a celkově vysoká hladina 
spodní vody (nebo alespoň občas vystupující). Toto společenstvo tvoří olše lepkavá, jasan ztepilý, 
vrby, střemcha hroznovitá, bez černý, dub letní, topol černý. V bylinném patře nejčastěji rostou bršlice 
kozí noha, netýkavka malokvětá, ptačinec hajní, svízel přítula, různé ostřice a podobné rostliny 
se specifickými požadavky na půdní vlhkost.  

 
Zemědělství a lesy 
V oblasti převládá polaření zaměřené na výrobu obilnin a zelené píce pro krmení hospodářského 

zvířectva. Na lučních plochách, které je možné charakterizovat jako hygrofilní až mezofilní trávníky, 
dnes vegetují společenstva luk a pastvin – zejména svaz Violin caninae. Lesní porosty mají druhovou 
skladbu pozměněnou, neodpovídající přirozenému zastoupení jednotlivých dřevin. Přesto 
se v okolních lesích a remízech (zejména okolo Hejlovky) vyskytuje významný podíl původních dřevin. 
Jejich druhové zastoupení odpovídá geobotanické rekonstrukci. V západní části katastru je možné 
o lesních porostech hovořit jako o acidofilních březových a borových doubravách střední Evropy 
(azonálního typu), které představují subklimaxovou vegetaci kyselých a silikátových půd. Jsou 
druhově chudé, ale ekologicky heterogenní. Porosty okolo vodotečí a na podmáčených plochách 
v celém katastru se blíží společenstvům bažinných olšin a vrbin, 

Přírodě blízké a polopřirozené porosty se v řešeném území vyskytují zejména okolo Hejlovky, 
v podmáčených lokalitách a okolo rybníků a jejich přítoků, v lesních porostech nebo jejich okolí, 
na plochách tradičně extenzivně obdělávaných a neudržovaných.  

 
Krajinné hodnocení 
Negativní vliv odlesněných částí krajiny je zmírněn dobrými hydrologickými poměry. 

Do ekosystému řešeného území kladně zasahují rozptýlené porosty dřevin, rozsáhlé podmáčené 
porosty, vodní tok i plochy s přilehlými neobdařovanými prostorami. Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem lze řešené území celkově hodnotit jako krajinu harmonickou, přestože zejména severní 
část katastru je výrazně antropicky ovlivněna, a naopak v mnohých partiích jde o krajinu přírodě 
blízkou.  

Nejcennějším prvkem katastru je údolí Hejlovky, kde mnohé plochy dosahují stupně ekologické 
stability 4 (z pětibodové stupnice), a tento prostor by měl být maximálně chráněn před všemi 
negativními civilizačními tlaky, jejichž usměrnění je v moci obecního zastupitelstva.  

 
Funkce veřejné zeleně 
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Veřejná zeleň plní řadu funkcí, z nichž lze jmenovat především tyto: 
a) Mikroklimatickou – Zeleň v letních měsících snižuje teplotu (pás zeleně o šíři 50 metrů sníží 

teplotu o cca 3 °C), zvyšuje relativní vlhkost vzduchu (o 20 % oproti zastavěné ploše), snižuje stupeň 
pohyblivosti vzduchu, tlumí účinky inverze.  

b) Hygienickou – Zelené rostliny produkují kyslík, zeslabují vliv dráždivých faktorů (přímý sluneční 
svit, hluk, nedostatečná vlhkost ovzduší, silný vítr) a rovněž produkují těkavé látky s baktericidním 
(škodlivé organismy ničícím) účinkem.  

c) Ochrannou a izolační – Zeleň zachycuje prach a přispívá ke snižování sekundární prašnosti, 
tlumí hluk, pohledově odstiňuje neestetické stavby.  

d) Estetickou – zeleň vytváří účinný kontrast (barvou olistění, habitem), dotváří urbanistický 
koncept obcí. Vhodná druhová skladba, prostorové uspořádání i forma habitu pro jednotlivá stanoviště 
jsou předpokladem pro zajištění výše uvedených funkcí. Zdravý vývoj vegetace lze předpokládat jen 
u jedinců vysazených na stanovištích odpovídajících jejich přirozeným požadavkům. Výsadba 
stanoviště vhodných druhů dřevin je pro dosažení požadovaného efektu nejjistější, nejrychlejší a také 
nejekonomičtější (minimální ztráty při výsadbě, nižší nároky na následnou údržbu a podobně.) 
Dodržením předchozích zásad se rovněž zamezí nežádoucímu narušení charakteristických prvků 
jednotlivých partií intravilánu. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost volbě dřevin odpovídajících 
stanovišti a upřednostňovat ve výsadbách ty, které jsou pro danou oblast typické, respektive zde byly 
v minulosti běžně zastoupeny. Při eventuálních výsadbách je samozřejmostí používat místních druhů 
výhradně domácí provenience.  

e) Ekologickou – Vytváří vhodné prostředí pro zachování různorodosti a rozmanitosti člověkem 
ovlivňovaných rostlinných a živočišných společenstev. Umožňuje hnízdění mnoha druhům zejména 
drobného ptactva a rovněž slouží plodožravým a bobuložravým (částečně i listožravým živočichům 
jako potravní základna. Opomíjenou, ale velmi důležitou funkcí vzrostlé zeleně je udržení genofondu, 
což platí zejména pro věkovité venkovské stromy (lípy, jilmy, duby a javory).  

Celkový estetický dojem obce není vytvářen pouze její architekturou, ale i kvalitou veřejné zeleně. 
Obecně lze konstatovat, že ještě v nedávné minulosti nebyl přírodní stránce sídel přisuzován takový 
význam, jaký si bezesporu zaslouží. Tento problém ještě více vystoupí do popředí zvážíme-li, že 
většina v našich podmínkách použitelných dřevin nastupuje do období skutečně estetického působení 
často po mnoha desetiletích od výsadby. Z toho je zřejmé, že otázkou veřejné zeleně by se měli 
představitelé obcí zabývat v čase co možná nejkratším, aby alespoň jejich děti žily v prostředí, které 
dnes naši turisté obdivují při cestách do zahraničí, přestože v polovině století ani české vesnice 
nepůsobily z tohoto hlediska často natolik tristním dojmem, jakému jsme již téměř přivykli. Zeleň 
v popisovaném území (s výjimkou lesních porostů) je zastoupena jednak bohatou dřevinnou vegetací 
na nelesních půdách, jednak významnou zelení v obci. Ta působí nesourodým dojmem a poměrně 
věrně odráží význam, který jí byl přikládán.  

 
Vysvětlivky k tabulce významné zeleně 

PČ = Pořadové číslo položky  
CH = charakteristika J solitera 
   S skupina 
   L linie 
D = druh (-y) dle seznamu 
P = poznámka  

 
PČ CH D P 
1 L Br  
2 J Vr  
3 J Db  
4 L Br, Lp  
5 J Br  
6 J Br  
7 L Ltx  
8 S Lp Skupina 3 lip.  
9 J Br  
10 J Br  
11 J Br  
12 L Br  
13 J Br  
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14 L Sm, Md, Jiv  
15 S Zez 2 túje.  
16 S Db 2 duby.  
17 S Lp 2 lípy.  
18 S Lp Skupina lip.  
19 J Ak Velmi kvalitní trnovník.  
20 J Br  
21 J Tp  
22 L Sm, Md  
23 S Db, Br Dub + bříza.  
24 J Ks  
25 J Br  

 
Ak  trnovník bílý  Robinia pseudoaccacia 
Db  duby   Qurcus sp.  
Tp  topoly   Populus sp.  
Br  břízy   Betula sp.  
Ks  jírovec maďal  Aesculus hippocastanum 
Lp  lípy   Tilia sp.  
Jiv  vrba jíva  Salix caprea 
Vr  vrby   Salix sp.  
Sm  smrk ztepilý  Picea abies 
Md  modřín opadavý Larix decidua 
Zez  zeravy   Thuja sp.  
Ltx  neurčené listnaté dřeviny 
 

Navržené výsadby 

1. Výsadby uvnitř obce (v mapové příloze neznačeno) a podél komunikací 
Uvnitř obce je možné použít následující dřeviny, a to jak v místech při projektovaných 

komunikacích nebo novostavbách, tak i v místních nevyznačených prolukách po zvážení prostorových 
a funkčních požadavků všech dotčených majitelů. Podél komunikací doporučujeme jak nové výsadby, 
tak náhrady za stávající nevyhovující stromoví.  

 
Dřeviny vhodné pro  dosadby v  obci  

Acer platanoides (javor mléč), Acer pseudoplatanus (javor horský), Betula verrucosa (bříza 
bradavičnatá), Quercus petraea (dub zimní), Tilia platyphylla (lípa velkolistá).  

Dřeviny vhodné pro  výsadby podél komunikací  
Acer platanoides (javor mléč), Acer pseudoplatanus (javor horský), Alnus glutinosa (olše lepkavá), 

Betula verrucosa (bříza bradavičnatá), Fagus sylvatica (buk lesní), Prunus avium (třešeň ptačí), 
Quercus petraea (dub zimní), Quercus robur (dub letní), Salix alba “Calva”, “Drakenburg” (vrbá bílá), 
Sorbus aria (jeřáb muk), Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí), Tilia cordata (lípa srdčitá), Tilia platyphylla 

(lípa velkolistá), Ulmus carpinifolia (jilm habrolistý), Ulmus glabra (jilm horský).  

2 - Clonná dosadba 
Doporučujeme clonnou stěnou (tvořenou menším množstvím druhů ze sortimentu) chránící proti 

převládajícímu zimnímu větrnému proudění.  
 

Dřeviny vhodné pro  větrolamy  
Acer pseudoplatanus (klen), Alnus glutinosa (olše lepkavá), Betula verrucosa (bříza bradavičnatá), 
Corylus avellana (líska obecná), Crataegus monogyna (hloh jednosemenný), Fagus sylvatica (buk 

lesní), Quercus petraea (dub zimní), Tilia cordata (lípa srdčitá), Tilia platyphylla (lípa velkolistá),  

3 – Odstínění zemědělského areálu 
Dřeviny vhodné pro  vyšší živé ploty (do 10 m výšky)  

Acer platanoidess (javor mléč), Carpinus betulus (habr obecný), Corylus avellana (líska obecná), 
Fagus sylvatica (buk lesní), Quercus robur (dub letní), Ulmus carpinifolia var. Suberosa (jilm 

habrolistý), Viburnum lantana (kalina tušalaj).  
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Dosadby 

Rozměry sazenic a jejich stanoviště 
Použita by měla být školkařská sadba balová s obvodem kmene ve výšce 1 metr 8/10 centimetrů 

a o celkové výšce 160 – 210 cm, keřová sadba bude trojvýhonová a splňující zahradnické normy. Pro 
rozvoj koruny je nezbytný dostatečný prostor, se kterým se musí počítat již při výsadbě. Při volbě 
vzdáleností mezi stromy se vychází z předpokládané šířky dospělého stromu.  

Vykopání výsadbové jámy 
Všechny sazenice musejí být vysazeny do jam, jejichž objem je dostatečný pro přirozené 

rozmístění kořenového systému. Na nepříznivých stanovištích je pro zvýšení šance vysazovance 
na přežití nutné připravit výsadbovou jámu, kde jsou uměle vylepšeny půdní poměry. Používají 
se kruhové jámy o průměru 0,75 metru a hloubce ve středové ose alespoň 0,6 metru. Protože 
na mnoha jsou půdní poměry značně nepříznivé, budou stěny jámy narušeny, což platí i pro dno. 
Drenáž bude použita tam, kde se po vykopání jámy projeví nepříznivě vysoká hladina spodní vody. 
Výplň jámy bude tvořit substrát struktury umožňující prokořenění a s dostatečnou zásobou organické 
hmoty, 

Povrch kořenové mísy 
Proti inhibici kořenového růstu a snížení vitality stromu se používá kypřená kořenová mísa. Její 

povrch kryje kůrový mulč tloušťky dostačující pro zamezení růstu plevelů (vrstva 150 mm). 
Po výsadbě je nezbytné důkladné prolití substrátu a zpevnění okolo vysazovance; úprava povrchu 
do miskovitého tvaru je samozřejmostí, neboť zajišťuje maximální vláhový požitek pro stromek při 
dešťových srážkách.  

Úprava kořenového systému 
Protože stromky ze školky jsou dodávány s balem, řez kořenů odpadá. Neodstraňuje se juta ani 

drátěný koš, pokud je vyrobený z pravého černého drátu, který v půdě podléhá rozkladu. Hnojení při 
výsadbě (v praxi z neznalosti často prováděné) není nutné, naopak vede k potížím při ujímání 
vysazené rostliny. Kořenový systém by měl být zasypán zeminou odpovídající stanovišti s příměsí 
rašeliny.  

Úprava koruny 
Použity by měly být stromy se zapěstovanou korunou, kde je nutné pouze jejich rámcové 

prosvětlení. Následný běžný po výsadbový (1. výchovný řez prováděný v příští sezóně) řez přispívá 
k vytvoření silného terminálu, typickému větvení a vzniku rovnoměrné koruny.  

Výchovný řez 
Další úprava spočívá v prosvětlování a nikoli v často vídaném zkracování, větve se odstraňují na 

“větevní kroužek”, a řezy ošetřují materiálem podporujícím tvorbu závalu. Kodominance musí být včas 
potlačena, rovněž jako vidličnatá rozvětvení s ostrým úhlem větvení a vrůstající kůrou v úžlabí, kde 
často dochází k lomům (“tlaková vidlice”. Nezbytným aspektem řezu musí být (v případě alejových 
stromů) úprava podjezdové výšky stromu, která je splněna nasazením korunky minimálně ve 4 
metrech.  

Statické zajištění 
Ideální je použití dřevěných kůlů o průměru 60 milimetrů v počtu 2-3 na strom. Kmen bude 

upevněn pomocí úvazku z přírodního materiálu ve formě popruhů. Vazba bude fixovat kmen proti 
pohybům vertikálním, naopak ve směru horizontálním bude umožněn posuv iniciovaný sedáním 
substrátu. Kůly budou spojeny na vrcholech dřevěnými trámky pro zajištění trvalé stability. Naprostou 
samozřejmost představuje odstranění kůlů i úvazků v době, kdy je zřejmé, že vysazený strom 
je samostatně stabilní a dostatečně zakořeněný.  

Odborný dohled 
Dřeviny vyžadují v prvých letech po výsadbě odborný dohled, protože často reagují na specifické 

poměry nového stanoviště v rozporu se záměry na pěstitele – dochází ke keřovému růstu, 
jednostranným deformacím kosterních větví, postupnému krnění, vícekmennému růstu či projevím 
hyperplastie, deformacím termálu a podobným poruchám růstu, které dokáže odborník včas odhalit 
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a z větší míry potlačit správně zvoleným typem řezu. Tímto způsobem lze předejít většímu propadu 
výsadeb a včas formovat charakteristický růst jednotlivých dřevin, který rozhoduje o jejich (často 
mnoho desetiletí trvajícím) estetickém působení. Ochrana proti škůdcům, kteří s oblibou mladé 
výsadby napadají, je taktéž nezbytná, a opět je nutné se obrátit na odborníka kvůli správné identifikaci 
toho kterého invazivního druhu. V zimě jsou časté škody okusem, kterému se dá efektivně předejít 
obalením sazenic drátěným pletivem, především jejich kmínkové části. Toto ohrožení je významné 
především blízko otevřeného terénu (okraje obce, blízkost lesa a podobně), přičemž nejsou vzácností 
ani případy poškození výsadeb uprostřed měst, které byly poškozeny za silných zimních mrazů 
okusem divokou zvěří. Vhodná je rovněž omotávka z jutového pásu, která poskytuje také dobrou 
ochranu proti sluneční radiaci a vzniku mrazových trhlin na výsadbách.  

 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
Vyhodnocení důsledků rozvoje řešeného území na zemědělský půdní fond je zpracováno 

metodikou dle zákona ČNR č. 334 Sb. ze dne 12. 5. 1992 o ochraně ZPF. Vyhlášky č. 13 ze dne 24. 
1. 1994, pokynu odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12. 6. 1996 č. J. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze ZPF podle zákona ČNR č. 344/1992 Sb. o ochraně ZPF.  

 
V tabulkové části jsou (v číselné závislosti na grafickou část) uvedeny lokality a jejich funkční využití, 
celkový výměra lokality a z toho výměra půdy v ZPF, BPEJ půdy, na níž se lokalita nalézá, hodnotové 
ukazatele a případně jejich korekce. Odnětí půdy je sledováno jednak podle jednotlivých BPEJ, tak 
i podle účelu, pro který je odnímána. Výměry lokalit, uváděné v ha, jsou odměřovány z mapových 
podkladů planimetrem. .  
Pro jednotlivé BPEJ je uvedena třída ochrany zemědělské půdy podle přílohy výše uvedeného 
metodického pokynu.  
 
Jako východisek ke zjišťování údajů potřebných pro vyhodnocení důsledků na ZPF bylo použito: 
1. ) mapových podkladů Pozemkového úřadu v měřítku 1:5000 s vyznačenými hranicemi 
bonitovaných půdně-ekologických jednotek.  
2. ) mapové a spisové dokumentace k vyhlášení národních parků, chráněných krajinných oblastí, 
přírodních rezervací, přírodních památek, významných krajinných oblastí, územních systémů 
ekologické stability, chráněných oblastí přirozené akumulace vod, ochranných pásem vodních zdrojů, 
ochranných pásem léčivých zdrojů a minerálních – pro stanovení koeficientů ekologické váhy 
negativního vlivu odnětí půdy na faktory životního prostředí.  
3. ) mapové nebo spisové dokumentace, posudky hygienické služby, případně výsledků účelových 
měření nebo průzkumů jako podklad pro důvody ke snížení základní sazby odvodů za odnětí půdy ze 
ZPF.  
4. ) mapové a spisové podklady Katastrálního úřadu pro identifikaci jednotlivých pozemků, jejich 
kultury a využití.  
 
Příklad kódu BPEJ 
7. 46. 02   7 klimatický region 
   45 hlavní půdní jednotka (HPJ) 
   02 číselná kombinace skeletovitosti, expozice, sklonitosti a hloubky půdy 
 
Údaje o půdách v řešeném území 
Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) půd v řešeném území: 7. 29. 01, 7. 29. 11, 
7. 29. 14, 7. 50. 11, 7. 73. 11 
 
Charakteristika faktoru životního prostředí (část B).  
 
Faktor B   území ve III. PHO vodních zdrojům, 
Ekologická váha vlivu: 5 
 
Zatřídění BPEJ půd podle ochrany ZPF: 
7. 29. 11, 7. 29. 01  I. třída ochrany zemědělské půdy 

Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, 
převážně na rovinatých nebo jen mírně sklonitých pozemcích, které je možno odejmout ze 
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně pro záměry související s obnovou 
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.  
7. 29. 14, 7. 50. 11  III. třída ochrany zemědělské půdy 
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Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít 
pro event. výstavbu.  
7. 73. 11, 78. 67. 01  V. třída ochrany zemědělské půdy 

Do V. Třídy ochrany jsou zahrnuty půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, 
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených.  

Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze 
předpokládat efektivnější nezemědělské využití.  

Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymazaných ochranných pásem 
a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.  

 
Popis charakteristiky půd dle BPEJ 
Klimatický region 
Kód regionu:      7 
Symbol regionu:      MT4 
Charakteristika regionu:     mírně teplý, vlhký 
Suma teplot 10°C:      2200-2400 
Pravděpodobnost suchých vegetačních období:  5-15 
Vláhová jistota:      nad 10 
Prům. Roční teplota ve °C:     6-7 
Prům. Roční úhrn srážek v mm:    650-750 
 
Hlavní půdní jednotka: 
HPJ 29 Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé, převážně na rulách, středně těžké až lehčí, mírně 

štěrkovité, většinou s dobrým vodním režimem půd.  
HPJ 50 Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na žulách, rulách a jiných horninách krystalinika, 

zpravidla středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, sklon 
k dočasnému zamokření 

HPJ 67 Glejové půdy depresí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až velmi těžké, 
s nepříznivým vodním režimem, při vodních tocích závislé na hladině toku – převážně TTP.  

HPJ 73 oglejené půdy zbažinělé a glejové půdy svahových poloh, středně těžké až velmi těžké, až 
středně skeletovité, výskyt svahových pramenišť – převážně TPP.  

 
Kombinace skeletovitosti, expozice, sklonitosti a hloubky půdy 
01 hluboká až středně hluboká půda bez skeletu až slabě skeletovitá, sklonitost 0-3°, všesměrná 

expozice 
11 hluboká až středně hluboká půda bez skeletu až slabě skeletovitá, sklonitost 3-7°, všesměrná 

expozice 
14 hluboká až středně hluboká půda, středně skeletovitá, sklonitost 3-7°, expozice všesměrná 
 

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílů půdy náležející do 
zemědělského půdního fondu 

k. ú. Dubovice 
Z celkové výměry 12,97 ha řešeného území se záměr dotýká 7,17 ha zemědělské půdy, 
 
z toho  
 0,37 ha orné půdy  I. tř. ochrany ZPF 
0,43 ha louky   I. tř. ochrany ZPF 
0,10 ha zahrady   I. tř. ochrany ZPF 
0,18 ha orné půdy   III. tř. ochrany ZPF 
0,68 ha louky   III. tř. ochrany ZPF 
5,00 ha louky   V. tř. ochrany ZPF 
0,17 ha pastviny V. tř. ochrany ZPF 
 
a to pro účel 
   bydlení   0,21 ha 
   bydlení a podnikání 0,59 ha 
   obč. a tech. vybav.  1,67 ha 
   komunikace  0,24 ha 
   Retenční nádrž  4,46 ha 
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k. ú. Starý Pelh řimov 
celkové výměry 0,15 ha řešeného území se záměr dotýká 0,15 ha zemědělské půdy, 
 
z toho  
 0,03 ha orné půdy I. tř. ochrany ZPF 
0,12 ha orné půdy  III. tř. ochrany ZPF 
 
a to pro účel 
Komunikace  0,15 ha 
 
k. ú. Stanovice 
celkové výměry 3,36 ha řešeného území se záměr dotýká 2,66 ha zemědělské půdy, 
z toho  
 2,66 ha louky  V. tř. ochrany ZPF 
 
a to pro účel 
retenční nádrž  2,66 ha 
 
V řešeném území jsou stávající meliorace, ty se však navržených lokalit nedotýkají.  
Zemědělská prvovýroba nebude návrhem ovlivněna.  
Návrhem nové výstavby nebude narušen systém ekologické stability krajiny.  
Pro navrhované lokality bude rozšířena hranice zastavěného území obce Dubovice.  
Z hlediska ochrany ZPF bylo zapotřebí navrhnout řešení trvale fungující protierozní ochrany. 

Vzhledem k tomu, že zcelený hon číslo 428/1 již řadu let vykazuje značný povrchový smyv ornice, bylo 
dohodnuto s vlastníky pozemků v rámci stabilního katastru praktické užívání jednotlivých částí 
zceleného pozemku sousedícího se zastavěnou částí obce. V lokalitě č. 3 je převážně orná půda, 
která bude přeměněna na jinou kulturu – zahrady a louky. V těžišti této lokality je realizována funkční 
zemědělská farma, která obhospodařuje celý prostor. Vlastní údaje eroze a špatné zornění pozemků 
může potvrdit zpracovatel ÚPn SÚ na základě vlastních pozorování v průběhu posledních tří let.  

Lokalita označená jako Z je převážně zemědělská orná půda, která ve smyslu stability půdního 
povrchu bude přeměněna na kulturu louka a zahrada.  

Dočišťovací rybník je převážně na loukách III. a V. třídy ochrany ZPF – půda nižší kvality.  
 
Lesní půdní fond nebude návrhem dotčen.  
 
 
b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentace vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska 
širších vztahů 

Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky 

Změna č. 4 ÚPO Dubovice je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 
Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR) vydané na základě usnesení č. 276 ze dne 15. dubna 2015. Jde 
o nástroj územního plánování, který na celostátní úrovni koordinuje územně plánovací činnost krajů 
a obcí a poskytuje rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování uvedených ve stavebním zákoně. 
Stanovuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, který spočívá 
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel v území. 

PÚR vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit 
mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje 
(rozvojové oblasti a rozvojové osy). 

Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice respektuje PÚR stanovené priority územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje území, tj. vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. Pro území 
obce Dubovice dále vyplývají republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území obsažené v kapitole 2. 2, a to zejména v odstavcích: 
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(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice.  

(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.  

ÚPO Dubovice respektuje tuto prioritu PÚR. Cílem územně plánovací dokumentace je stanovit 
rozvoj území ve smyslu stabilizace venkovské obce a jejího správního území. Návrh koncepce obce 
pro časový horizont zhruba dvaceti let vychází zejména z požadavku na straně jedné vymezit nová 
území pro rozvoj základních funkcí obce – zejména bydlení a na straně druhé uchovat a nadále 
ochránit kvalitní životní prostředí jak v současně zastavěném území obce, tak ve volné krajině. 
Současně zastavěné území obce, stávající struktura obce nabízí přiměřený počet příležitostí pro další 
výstavbu rodinných domů. ÚPO Dubovice navrhuje jen několik rozvojových lokalit pro bydlení, a to 
tak, že tyto lokality přirozeným způsobem doplňují stávající zástavbu. Kromě postupného doplňování 
jednotlivých rozvojových lokalit bude z hlediska budoucnosti obce rozhodující i péče o stávající 
strukturu obce, zejména o veřejné prostory. Ve všech plochách navržených změnou č. 4 jsou 
respektovány urbanistické, architektonické a krajinné hodnoty území.  

 Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny umisťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem 
na to při územně plánovací činnosti respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti 
a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území ochrany 
zemědělského a lesního půdního fondu, respektování územních systémů ekologické stability.  

Změna č. 4 ÚPO Dubovice respektuje tuto prioritu PÚR ČR. Nosnou funkcí v nezastavěném území 
je zachování vysoké kvality přírodního prostředí, je respektován charakter členění krajiny, hlavní 
přírodní hodnoty sídla. Lesní celky zůstávají kompaktní, nejsou narušeny, je vymezen a Změnou č. 4 
ÚPO Dubovice doplněn ÚSES. Zastavitelné plochy jsou vymezeny ve vhodných lokalitách, převážně 
navazující na zastavěné území. Nedochází k narušení krajinného rázu a nejsou negativně ovlivněny 
dálkové pohledy. ÚPO Dubovice neumožňuje realizaci staveb majících negativní dopad na krajinný ráz. 
Přírodní, civilizační a kulturní hodnoty sídla jsou návrhem ÚPO Dubovice respektovány.  

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně 
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti 
krajiny.  

Změna č. 4 ÚPO Dubovice respektuje a doplňuje skladebné prvky ÚSES. Nevytváří bariéry 
v prostupnosti krajiny. Plochy dopravní infrastruktury jsou navrhovány v návaznosti na zastavěné 
území. Je navržena přeložka vzdušného vedení, která však nemá významný vliv na migrační 
postupnost. Ke srůstání sídel nedochází, přístupnost a prostupnost krajiny je zajištěna. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. 

Území obce Dubovice patří k vyhledávaným místům rekreace díky místnímu penzionu a rekreačním 
objektům v lesním areálu jižně od sídla Dubovice. Změna č. 4 ÚPO Dubovice rozšiřuje areál penzionu 
o hospodářskou budovu – stáj, sklad a stabilizuje plochu střelnice v severní části území. V této ploše 
se předpokládá rozvoj sportovních aktivit o sportovní hřiště. Území je přírodně cenné hlavně 
pro cykloturistiku a poznávací turistiku. Jsou respektovány účelové komunikace jako možné 
cykloturistické trasy propojující i okolní obce a Změnou č. 4 ÚPO Dubovice nejsou navržena opatření, 
která by bránila jejich rozvoji. 

 (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, 
aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života i v budoucnosti.  

V ÚPO Dubovice je navržena koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod v souladu s tímto 
požadavkem. Změna č. 4 ÚPO Dubovice ji respektuje.  

 
Území řešené Změnou č. 4 ÚPO Dubovice neleží podle výše uvedeného dokumentu v žádné 

republikové rozvojové oblasti nebo ose, nenachází se ani v republikové specifické oblasti.  
PÚR, ve znění Aktualizace č. 1 vymezuje následující koridory a plochy technické infrastruktury 

a související rozvojové záměry:  
• Elektroenergetika: E7 pro dvojité vedení 400 kV Kočín – Mírovka. Koridor 

elektrického vedení je vymezen z důvodů územní ochrany pro koridory, které umožní 
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zabezpečení nárůstu výkonů zdrojů do přenosové soustavy České republiky v horizontu 20 
let. Nachází se v severní části řešeného území. 

• Silniční doprava: koridor kapacitní silnice S13b Písek – Tábor – D3 – Pelhřimov – D1. 
Důvodem je převedení dopravního zatížení mezi dotčenými kraji. 

Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice vytváří územní podmínky pro zkapacitnění stávajícího silničního 
tahu vymezením koridoru pro homogenizaci silnice I/19. Koridor E7 je v rámci Změny č. 4 ÚPO 
Dubovice zapracován. 

 

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
V době projednávání a vydání ÚPO Dubovice v roce 1998 nebyl schválený žádný krajský závazný 

dokument pro pořízení územního plánu. Zásady územního rozvoje kraje Vysočina byly vydány dne 16. 
9. 2008 a nabyly účinnosti dne 22. 11. 2008, včetně Aktualizace č. 3 ZÚR s účinností nabytou dne 23. 
10. 2012. 

AZÚR vymezují na území Kraje Vysočina rozvojové a specifické oblasti, rozvojové osy krajského 
významu a stanovují zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání kraje, vymezují 
plochy a koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, zejména veřejně 
prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stanovují kritéria pro rozhodování a možných 
variantách nebo alternativních změnách jejich využití.  

Změna č. 4 ÚPO Dubovice doplňuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
vymezené v AZÚR Kraje Vysočina. Jedná se o následující veřejně prospěšné stavby řešené Změnou č. 
4 ÚPO: 

• DK02 – dopravní koridor homogenizace silnice I/19 v šířce 150 m zahrnující koridor 
pro homogenizaci stávajícího tahu. Koridor je převzat beze změn. 

• E05a – nadzemní vedení ZVN 400kV Mírovka – Kočín. Koridor je převzat beze změn. 
• E11 – koridor nadzemního vedení VVN 110kV Pelhřimov – Tábor s šířkou koridoru 

pro umístění veřejně prospěšných staveb 400 m. Koridor je zúžen tak, aby nezasahoval 
do stabilizovaných ploch bydlení ani zastavitelných ploch bydlení. 

 
AZÚR vymezují pro řešené území následující veřejně prospěšná opatření řešené Změnou č. 4 ÚPO 

Dubovice: 
• U 198 RBK U Mosteckého – Hejlov. Regionální biokoridor byl převzat beze změny. 

 
AZÚR stanovují priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje 

území, pro danou oblast zejména:  
(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.  

Změna č. 4 ÚPO Dubovice řeší vzájemné územní vztahy, svou koncepcí podporuje zachování 
vztahů ve společenství lidí, ochranu životního prostředí i hospodářský rozvoj obce – jsou navrženy 
nové plochy bydlení, občanského vybavení. 

(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených 
v PÚR ČR a současně vymezených v AZÚR.  

Změna č. 4 ÚPO Dubovice respektuje koridory dopravní a technické infrastruktury, veřejně 
prospěšná opatření řešená v PÚR a AZÚR. Správním územím obce vede silnice I/19. V ÚPO Dubovice 
nejsou vytvořeny překážky pro umístění záměrů. 

(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, přitom 
se soustředit zejména na:  

- minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) a negativních zásahů do pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL); 

- ochranu kvality životního prostředí, včetně ochrany kvality podzemních a povrchových vod; 
- zvyšování přírodní retence srážkových vod; 
- zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné venkovské urbanistické 

struktury. 
ÚPO Dubovice podporuje ochranu hodnot v území, k záboru ZPF dochází v rozsahu nezbytném 

pro demografický a hospodářský rozvoj obce. Dochází k navrácení vybraných ploch zpět do ZPF. 
K záboru PUPFL nedochází. ÚPO Dubovice respektuje a chrání hodnoty území. 
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(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje 
zvláště ve vymezených rozvojových osách, přitom se soustředit zejména na: 

 a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, navrhovat příznivá urbanistická 
a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a kvalitní řešení veřejných prostranství a veřejné 
zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti 
krajiny; 

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti 
sídel a v souvislosti s tím zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území;  

g) rozvíjet systém dopravní obsluhy a technické vybavenosti, likvidace odpadních vod a soustav 
zásobování vodou.  

Urbanistická koncepce ÚPO Dubovice plně respektuje výše uvedené podmínky. Zastavěné území 
obce umožňuje zástavbu, návrhové plochy navazují na zastavěné území. 

Změna č. 4 ÚPO Dubovice respektuje výše uvedené priority a je v souladu s PÚR. Ve veřejném 
zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Jejich ochrana je provázána 
s potřebami sociálního a ekonomického rozvoje obce. Změna č. 4 ÚPO Dubovice respektuje typický 
charakter řešeného území, jeho zastavěné území a volnou krajinu. Poloha rozvojových lokalit 
pro bydlení poskytuje potenciál kvalitního bydlení v zastavěném území obce s blízkostí přírodního 
prostředí. Zohledňuje ekonomické a sociální potřeby rozvoje obce v souladu s principy udržitelného 
rozvoje území. 

Změnou dochází k záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) a negativních zásahů do pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Dochází tedy k ochraně kvality životního prostředí, včetně 
ochrany kvality podzemních a povrchových vod, zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, které 
nebude narušovat cenné urbanistické struktury. 

 
Správní území obce Dubovice spadá do krajinného rázu Pelhřimovsko (CZ0610-OB005).  
AZÚR Kraje Vysočina stanovuje pro oblast krajinného rázu Pelhřimovsko (OB005) specifické zásady 

platné pro výše uvedené území:  
a) věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování staveb a technických zařízení 

s výškou přesahující dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu do exponovaných průhledu; 
b) zachovat prvky historického členění krajiny.  
Řešení Změny č. 4 ÚPO Dubovice zachovává historické členění krajiny a svým provedením 

nepřipouští umísťování výškových budov. Požadavek bude zřejmě porušen případným umístěním 
stožárů budoucího vedení ZVN, které je veřejně prospěšnou stavbou nadmístního významu. 

 
Z hlediska krajin dle cílového využití vymezuje AZÚR v k. ú. Dubovice typ krajiny 

Lesozemědělská harmonické. Zásady pro činnost a rozhodování o změnách v území:  
- zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků;  
- lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak 

rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením; 
- respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově 

a tvarově vhodnými stavbami; 
- zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých 

travních porostů; 
- rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování 

a intenzifikaci chatových lokalit, rekreační zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze 
na základě vyhodnocení únosnosti krajiny; 

- chránit luční porosty.  
Dle cílového využití patří řešené lokality Změny č. 4 ÚPO Dubovice do krajiny pro zemědělství 

a lesní hospodářství, bydlení, základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity, cestovní ruch 
a rekreaci. Změny č. 4 ÚPO Dubovice navrhuje plochy pro bydlení, občanskou vybavenost 
a zemědělství. Cílem je zpevnění stávající struktury sídla, vytvoření dostatečných kapacit pro novou 
výstavbu tak, aby byla důsledně ochráněna od dalších nevhodných zásahů. 

Cestovní ruch je rozvíjen rozšířením hospodářským zázemím místního penzionu. Chatové lokality 
nejsou ve Změně č. 4 ÚPO Dubovice řešeny. 

Luční porosty nejsou Změnou č. 4 ÚPO Dubovice dotčeny. 
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Soulad s územně analytickými podklady (ÚAP) 
Změna č. 4 ÚPO Dubovice respektuje ÚAP ORP Pelhřimov ve znění 4. aktualizace z roku 2016. 
V rámci Změny č. 4 ÚPO Dubovice byla prověřena hranice zastavěného území v řešeném území 

změnou jeho aktualizaci ke dni 11. 11. 2015. V severní části k. ú. Dubovice se nachází objekty 
střelnice v užívání Okresního mysliveckého spolku Pelhřimov, jižně od sídla Dubovice v blízkosti 
místního rybníka objekt rybárny. 

 

Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území zejména návaznosti na 
sousední správní území 

Byla prověřena návaznost ÚPO Dubovice na správní území sousedních obcí s důrazem na dopravní 
a technickou infrastrukturu, ÚSES. Změna č. 4 ÚPO Dubovice mění trasu přeložky silnice III/01934 na 
základě změny průběhu této stavby v navazujícím k. ú. Starý Pelhřimov v rámci ÚP ORP Pelhřimov. 
Návaznost ÚSES je zajištěna. 

Změna č. 4 ÚPO Dubovice navrhuje plochu dopravní infrastruktury – místní a účelové komunikace 
v lokalitě 4.g. Předpokládá se napojení na silnici III. třídy v k. ú. Stanovice u Nové Cerekve (obec 
Nová Cerekev). Tento záměr byl se sousední obcí projednán a bude zohledněn při nejbližší úpravě její 
územně plánovací dokumentace. 

 
c) vyhodnocení s cíli a úkoly územního plánování zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

ÚPO Dubovice byl pořizován a schvalován v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 83/1998 Sb. Vyhláška o regulativech územního rozvoje 
obce Dubovice byla vydána obecním zastupitelstvem a nabyla účinnosti dne 20. 9. 1998. 

V době projednávání a vydání ÚPO Dubovice nebyl schválený žádný celorepublikový ani krajský 
závazný dokument pro pořízení územního plánu. Záměry řešené v PÚR a AZÚR jsou předmětem 
Změny č. 4 ÚPO Dubovice. 

 
Změna č. 4 ÚPO Dubovice je vypracována v souladu s novelou stavebního zákona, platnou od 1. 1. 

2013. Tato změna neovlivní ve stávající struktuře osídlení obce Dubovice stabilitu ve struktuře osídlení.  
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 

spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.  

Cíle a úkoly územního plánování jsou ve Změně č. 4 ÚPO Dubovice respektovány. Blíže ostatní 
kapitoly odůvodnění.  

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v území určují podmínky pro zastavěné 
a nezastavěné území jsou v souladu s veřejným zájmem respektujícím ochranu přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.  

Řešení Změny č. 4 ÚPO Dubovice neovlivňuje významně současnou ekologickou stabilitu území. 
Nevytváří potřeby pro vymezení monofunkčních ploch, které vyžadují zařízení pro obranu a bezpečnost 
státu, civilní ochranu, sklady nebezpečných látek apod.  

Naopak vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními 
vlivy záměrů na území. Vzhledem k navrhovanému řešení není nutno navrhovat kompenzační 
opatření. Jsou respektovány požadavky plynoucí z oborových koncepcí. Změna č. 4 ÚPO Dubovice 
nevymezuje žádné plochy těžby nerostů ani jiných surovin. Při řešení změny byly uplatňovány 
poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové péče.  

 
d) vyhodnocení s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

ÚPO Dubovice byl pořizován a schvalován v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 83/1998 Sb. Vyhláška o regulativech územního rozvoje 
obce Dubovice byla vydána obecním zastupitelstvem a nabyla účinnosti dne 20. 9. 1998. 

V době projednávání a vydání ÚPO Dubovice nebyl schválený žádný celorepublikový ani krajský 
závazný dokument pro pořízení územního plánu. Záměry řešené v PÚR a AZÚR jsou předmětem 
Změny č. 4 ÚPO Dubovice. 
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Vzhledem k účinnosti zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obsahuje ÚPO 
Dubovice ve směrné části podrobnosti, které současné znění zákona nepřipouští. Tato část byla 
Změnou č. 4 ÚPO Dubovice upravena. 

 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek 
v platném znění. 

Jednotlivé plochy nejsou členěny dle §4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "vyhláška č. 501"), neboť jsou v souladu s platným Územním plánem obce 
Dubovice vyhotoveným před novelou stavebního zákona. V souladu s možností danou §3 odst. 4 
vyhlášky č. 501 jsou ve změně plochy vymezené dle způsobu využití a dále podrobněji členěny. 

 
e) vyhodnocení s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů 
ÚPO Dubovice je vydán dle právních předpisů platných v době jeho projednávání a schvalování. 
Změna č. 4 ÚPO Dubovice byla zpracována dle schváleného zadání a stanovisek dotčených orgánů. 
 
f) vyhodnocení splnění požadavků zadání 

Požadavky plynoucí ze schváleného zadání jsou Změnou č. 4 ÚPO Dubovice respektovány. 
Jsou splněny požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace 
č. 1 (PÚR) a územně plánovací dokumentace vydané Krajem Vysočina, Zásadami územního rozvoje 
Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 3 (AZÚR). 

Řešení Změny č. 4 ÚPO Dubovice bylo oproti zadání rozšířeno o řešení přeložky silnice č. III/01934 
(lokalita 4.i). Důvodem je návaznost na dopravní infrastruktury na správní území Města Pelhřimov. 
Napojení této silnice na předpokládaný nájezd silnice I/19 v k. ú. Starý Pelhřimov je navržen dle ÚP 
Pelhřimov z února 2011. 

Nad rámec zadání je řešena také výrobní plocha – zemědělství v jižní části území (lokalita 4.j), 
výrobní plocha – zemědělství východně od obce (lokalita 4.h) v areálu místního penzionu, která je 
podrobněji řešena (lokalita 4.m). Tyto plochy byly zapracovány na žádost vlastníka v průběhu 
zpracování návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice. 

 
Byl stanoven požadavek na doplnění veřejně prospěšných staveb v oblasti dopravní (DK02) 

a technické infrastruktury (E05a a E11), dále VPO (RBK U198) dle AZÚR. 
Na podnět obce byly do VPS zahrnuty změny v lokalitách 4.a – odklon trasy stávajícího vzdušného 

vedení, 4.b místní komunikace a 4.j (přeložka silnice III. třídy). 
 
Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce jsou dodrženy.  
Jsou zapracovány záměry vyplývající z PÚR a AZÚR. 
Požadavky na řešené území vyplývající z 4. aktualizace územně analytických podkladů ORP 

Pelhřimov jsou respektovány. Plocha bydlení – rodinné domy řešená v lokalitě 4.f leží v území 
s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen, má-li se provádět stavební činnost na území 
s archeologickými nálezy, tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na příslušném území záchranný archeologický výzkum. 

Plocha v lokalitě 4.c určená pro místní účelovou komunikace se nachází na II. třídě ochrany ZPF. 
Plocha byla vyjmuta v rámci územního rozhodnutí. 

 
Urbanistická koncepce Změny č. 4 ÚPO Dubovice navazuje na koncepci danou ÚPO Dubovice. 
 
Koncepce dopravní infrastruktury se zásadně nemění. Je navržena účelová komunikace 

v návaznosti na zastavěné území pro zpřístupnění výrobní plochy – skladování a přeložka silnice III. 
třídy na podkladě úpravy ÚP Pelhřimov. Dále účelová komunikace pro zpřístupnění areálu střelnice 
(lokalita 4.g). 

Byly respektovány stávající trasy komunikací, nově navrhované plochy č. 4.d, 4.e a 4.f jsou 
napojeny na stávající komunikační síť. Ochranné pásmo dopadu střel na lokalitě 4. g nebylo 
vymezeno, neboť k tomuto kroku je nutný balistický posudek, který bude předložen v dalším stupni 
stavebního řízení.  

Koncepce uspořádání krajiny se návrhem Změny č. 4 ÚPO Dubovice zásadně nemění.  
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Vymezení lokálního ÚSES pro správní území obce Dubovice bylo provedeno na základě těchto 
podkladů: Územní plán Nová Cerekev se zapracovaným plánem společných zařízení pro k. ú. Stanovice 
u Nové Cerekve, Územní plán Pelhřimov a 4. úplné aktualizace ÚAP ORP Pelhřimov. Při prověření 
návaznosti lokální úrovně ÚSES na území sousedních obcí bylo zjištěno, že: 

- návaznost na území sousedního ÚP Nová Cerekev je dodržena – po celé západní hranici k. ú. 
probíhá regionální biokoridor RBK doplněný lokálním ÚSES (LBC a LBK); 

- návaznost na území sousedního ÚP Pelhřimov je dodržena – v jižní části k. ú. probíhá lokální 
ÚSES napojený na sousední k. ú. – tento je respektován a má návaznost na lokální ÚSES sousedních 
ÚPD, lokální ÚSES při východní a severní hranici k. ú. nezasahuje do řešeného území obce Dubovice, 
je na sousedních k. ú. 

U Změny č. 4 ÚPO Dubovice nedojde k zásahu do tras ÚSES. V řešeném území se nenachází žádné 
významné prvky a výsadba. Řešením změny nejsou negativně ovlivněny odtokové poměry a vodní 
režim v území a respektovány zásady ochrany přírody a krajiny a krajinného rázu. Součástí návrhu 
je vyhodnocení řešení z hlediska záboru ZPF a využití obytných a veřejných prostorů tak, aby umístění 
zástavby v navržené ploše respektovalo hranice zastavěných a zastavitelných ploch dle ÚPO Dubovice.  

Souvislé zastavitelné plochy navazující převážně na zastavěné území. Řešením Změn č. 4 ÚPO 
Dubovice není narušeno obdělávání okolních zemědělských pozemků, nedochází k narušení organizace 
ZPF.  

Bylo provedeno posouzení souladu s oblastmi krajinného rázu a krajinnými typy (dle AZÚR). 
Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude 

nutno prověřit nebyly stanoveny.  
Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 

a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo nebyly stanoveny. 
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 nebyly stanoveny.  

Požadavek na zpracování variant řešení Změny č. 4 ÚPO Dubovice nebyl požadován.  
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění 

včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení byly dodrženy.  
Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 

nebyly stanoveny.  
Požadavek zadání stanovuje podmínku využití jednotlivých ploch převzít z ÚPO Dubovice, s tím, že 

mohou být doplněny a upraveny. Změnou č. 4 ÚPO celkovému sjednocení textu a uvedení do souladu 
se současně platnými právními předpisy. Tímto krokem byl splněn požadavek zadání stanovit 
regulativy tak, aby území tvořilo harmonický a funkční celek.  

 
Dosažení odpovídajícího standardu dopravně inženýrské infrastruktury v obci včetně vybudování 

některých objektů technické vybavenosti v rámci stávajícího průběhu silnice III/01924 bude zajištěna 
rekonstrukcí obecní komunikace zajišťující přístup na řešené území tak, aby byly zajištěny požadavky 
na místní komunikace dle ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. 

 
g) komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty 

Změna č. 4 ÚPO Dubovice neobsahuje variantní řešení. Změna č. 4 ÚPO Dubovice je zpracována 
dle pokynů pořizovatele a dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek a dle schváleného zadání, v němž 
jsou zapracována stanoviska DO, podněty organizací v řešeném území a oprávněné námitky vlastníků 
pozemků a nemovitostí v řešeném území. 

V průběhu zpracování Změny č. 4 ÚPO Dubovice bylo provedeno místní šetření za účelem 
vyhodnocení způsobilosti pozemku pro navrhované funkční využití pozemků dle zadání. 

Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice plně navazuje na urbanistickou koncepci navrženou ÚPO 
Dubovice. Hlavní cílem změny je prověřit možnosti upřesnění využití některých pozemků v návaznosti 
na sousední pozemky nebo vymezení rozvojových ploch a doplnění vybraných prvků z nadřazené ÚPD. 

 
Změna č. 4.a Odklon trasy stávajícího vzdušného vedení VVN 110 kV Pelhřimov – Tábor se svým 

zákonným ochranným pásmem (dále OP), jehož trasa je ve směru východ – západ. Toto vedení 
je umístěno severně nad obcí a poměrně významným způsobem omezuje další rozvoj obce tímto 
směrem, kam by dle ÚPO Dubovice měl směřovat další rozvoj obce z hlediska bydlení. 
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Stávající VVN 110kV je ještě doplněno o souběžné vedení VN 22 kV s odbočkami do obce 
k trafostanicím. Dle AZÚR je stávající vedení VVN 110 kV doplněno o možnou trasu koridoru technické 
infrastruktury E11 – nadzemního vedení VVN 110kV Pelhřimov – Tábor. AZÚR stanovují šířku koridoru 
pro umístění na 400 m. Právě v tomto koridoru bude umístěna přeložka vzdušného vedení VVN 110 kV 
a to tak, že v místě zlomu plánovaného vedení ZVN 400 kV severovýchodním směrem bude i trasa 
vedení VVN 110 kV takto upravena a po překročení silnice III. třídy do obce se vrátí jihovýchodním 
směrem zpět na původní trasu vedení VVN 110 kV. Stávající trasa vedení VVN 110 kV mezi lomovými 
body bude zrušena. 

Jedná se o vymezení koridorů technické infrastruktury, k záboru ZPF nedochází. 
 
Změna č. 4.b Změna funkčního využití části pozemků p. č. KN 915 a 26/1 (k. ú. Dubovice) 

na plochu dopravní infrastruktury – místní účelové komunikace. Pozemky, v KN evidované jako ostatní 
plocha, ostatní komunikace, jsou situovány v zastavěném území obce a je na nich z části vybudována 
místní komunikace. Dle ÚPO Dubovice jsou pozemky vedeny jako stabilizované plochy bydlení – 
rodinné domy a plochy veřejné zeleně. Změna uvádí ÚPO Dubovice do souladu se skutečností. Záměr 
je součástí veřejně prospěšných staveb. Rozšíření plochy dopravní infrastruktury uvede komunikaci do 
vyhovujících šířkových parametrů. Toto opatření povede ke zvýšení bezpečnosti provozu v Dubovicích. 

 
Změna č. 4.c řeší změnu funkčního využití částí pozemků p. č. KN 406, 407, 410, 414, 416, 417 

v k. ú. Dubovice (dle KN orná půda) a KN 418 v k. ú. Dubovice (dle KNJ ostatní plocha – ostatní 
komunikace) na plochu dopravní infrastruktury, silnice III. třídy. 

Jedná se o uvedení územního plánu do souladu se skutečností. Komunikace byla povolena 
na základě územního rozhodnutí vydaného v roce 2014. V průběhu územního rozhodnutí bylo pro 
danou stavbu provedeno odnětí ze ZPF se souhlasem Městského úřadu Pelhřimov, odborem životního 
prostředí. 

Účelová komunikace je napojena na stávající silnici III. třídy a na účelovou komunikaci. Změnou 
vzniká plocha dopravní infrastruktury (místní a účelová komunikace). Komunikace zajišťuje přístup 
zemědělsky obhospodařovaných pozemků a místního penzionu. Po digitalizaci map v k. ú. Dubovice 
uvedené pozemky nejsou přímo přístupné a při jejich obdělávání se k přístupu používají okolní 
a navazující zemědělské pozemky. Realizací této plochy nevznikly žádné neobhospodařovatelné 
pozemky ani nebyla narušena organizace ZPF. Dle platného ÚPO Dubovice jsou pozemky z části 
součástí plochy vedené jako pole. 

 

Změna č. 4.d Změna funkčního využití pozemku p. č. KN 451 v k. ú. Dubovice (druh pozemku 
zahrada) z plochy bydlení s podnikáním, službami na plochu bydlení – rodinné domy. Pozemek 
se nachází v zastavěném území obce. Dopravní přístupnost zajišťuje místní komunikace. Inženýrské 
sítě budou zajištěny napojením na stávající rozvody. Zábor ZPF byl řešen v rámci ÚPO Dubovice. 
Jedná se pouze o změnu plochy s rozdílným způsobem využití. 

 
Změna č. 4.e Změna funkčního využití z plochy pole na výrobní plochu – zemědělství pozemků p. 

č. KN 39/12, 39/14 a 39/15 v k. ú. Dubovice (druh pozemku trvalý travní porost). Pozemky 
jsou v přímé návaznosti na zastavěné území obce. Záměr investora je na uvedených pozemkách 
vystavět dřevěné stavby (seníky, přístřešky pro dobytek, zimoviště apod.) spojené s volným chovem 
dobytka. Vlastní stavby budou zabírat plochu cca 0,5 ha, zbytek plochy bude využíván jako pastvina. 
Na částech pozemků je vybudována vodní plocha (cca 1200 m2) – povolena v roce 2007 dle platného 
ÚPO Dubovice. Možnost příjezdu na nově vzniklou plochu je přes přilehlý pozemek ve vlastnictví 
žadatele (p. č. KN 51/1 v k. ú Dubovice) navazující na místní komunikaci. Inženýrské sítě budou 
zajištěny napojením na stávající rozvody. 

 
Změna č. 4.f Změna funkčního využití pozemku p. č. KN 286 v k. ú. Dubovice (druh pozemku 

trvalý travní porost) z plochy pole na plochu bydlení – rodinné domy. Pozemek navazuje na stávající 
zastavěné území. Poblíž této plochy je vybudována ZTV (přípojka NN, vodovod, plynovod a dešťová 
kanalizace). Dle ÚPO Dubovice jsou sice některé plochy pro stavbu rodinných domů nezastavěné, ale 
vlastnící pozemků nechtějí uvedené pozemky prodat nebo jsou pro stavbu RD nevhodné (např. plocha 
v jižní části obce v zastavěném území je značně podmáčená, v severní části je pak omezení výstavby 
z důvodu vzdušného vedení VVN). 
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Výměnou za uvedenou plochu se navrací 2000 m2 I. třídy ochrany zemědělské půdy zpět 
do zemědělského půdního fondu (druhu pozemku zahrada) z pozemků p. č. KN 428/1 a 430/2 v k. ú. 
Dubovice (druh pozemku trvalý travní porost). 

 
Změna č. 4.g Změna funkčního využití pozemku p. č. KN 354/3 v k. ú. Dubovice (druh pozemku 

ostatní plocha – jiná plocha) na sportovní plochu. Parcela je mimo zastavěné území obce, severně 
od sídla Dubovice na hranicích k. ú., v severní části řešeného území obce. Součástí plochy jsou 
zastavěná území jednotlivých objektů střelnice. Toto území ÚPO Dubovice neřeší, jeho předmětem 
bylo pouze zastavěné území sídla Dubovice a jeho nejbližší okolí. 

V současné době plochu užívá Okresní myslivecký spolek v Pelhřimově jako střelnici. V minulosti 
zde bylo vybudováno 6 objektů, které chce uvedený spolek stavebně upravit, případně rozšířit. 
Jedná se tedy o uvedení ÚPO Dubovice do souladu se skutečností. Do budoucna by se mohla aktivita 
v místě rozšířit též na jiné volnočasové aktivity. Je zde předpoklad pro vybudování rekreačního místa 
v součinnosti s místním penzionem. Toto území představuje v současné době jedinou plochu 
pro sportovní vyžití v obci.  

Plocha je v současné době přístupná po účelové komunikaci napojené na silnici I/19 nevyhovujícím 
stávajícím sjezdem. Dopravní přístupnost bude řešena po nově navržené ploše dopravní infrastruktury 
– místní a účelové komunikace. Komunikace bude napojena na silnici III. třídy mimo správní území 
obce Dubovice, a to v k. ú. Stanovice u Nové Cerekve (obec Nová Cerekev). Napojení inženýrských sítí 
vzhledem k charakteru plochy není nutné. 

Plocha dopravní infrastruktury – místní a účelové komunikace je navržena na parcelách p. č. KN 
354/7 (ostatní plocha, jiná plocha) a 933/3 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené i umělé). 
Druhý uvedený pozemek představuje vodní tok, který bude překonán stávajícím přejezdem pro 
zemědělskou techniky. Návrhem nedochází k záboru zemědělského půdního fondu. Navržená 
komunikace je navržena v lokálním biocentru, toto řešení je z hlediska životního prostředí nejméně 
kolizní – jedná se o přímou cestu s minimální výměrou na nezemědělských pozemkách. V okolí se 
nachází pouze zemědělské pozemky,  

Ochranné pásmo dopadu střel na lokalitě 4. g nebylo vymezeno, neboť k tomuto kroku je nutný 
balistický posudek, který bude předložen v dalším stupni stavebního řízení. Nejbližší chráněná obytná 
zástavba je cca 320 m (měřeno od středu pozemku p. č. 354/3), ostatní zástavba (rekreační chaty) 
jsou vzdáleny cca 240 m a více. 

 
Změna č. 4.h Změna funkčního využití částí pozemků p. č. KN 428/1, 428/7, 428/9 (k. ú. 

Dubovice) z plochy zahrady na výrobní plochu – zemědělství v zastavěném území sídla Dubovice. 
Pozemky jsou dle KN evidované jako orná půda či ostatní plocha, neplodná půda. Jedná se o uvedení 
územního plánu do souladu se skutečností. Stavba byla povolena na základě územního rozhodnutí 
vydaného v roce 2007. V průběhu územního rozhodnutí bylo pro danou stavbu provedeno odnětí ze 
ZPF se souhlasem Městského úřadu Pelhřimov, odborem životního prostředí. 

Dle ÚPO Dubovice je území vedeno jako plocha zahrady, ve skutečnosti zde funguje areál penzionu 
a zájmová plocha představuje hospodářské stavby sloužící jako stáje a sklady. Navržená výrobní 
plocha – zemědělství o výměře 693 m2 se nachází na půdách II. třídy ochrany ZPF. Účelem 
je vybudování hospodářského zázemí v areálu penzionu, jež bohatě přispívá k rozvoji obce. Plocha 
je přístupná v rámci areálu a není nutné ji tedy budovat zvláštní přístupovou komunikaci. Jedná se 
o uvedení ÚPO do souladu se skutečností – na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Stavba bude 
sloužit jako zázemí pro zemědělskou výrobu penzionu. 

 
Změna č. 4.i Úprava trasy přeložky silnice III. třídy je zařazena do návrhu Změny č. 4 ÚPO 

Dubovice, ačkoliv nebyla uvedena v zadání. Důvodem je zajištění návaznosti dopravní infrastruktury 
na k. ú. Starý Pelhřimov. Změnu trasy zapříčinila změna vedení v Územní plánu Pelhřimov. Stávající 
plocha se navrací do ZPF. Nově vymezená plocha má výměru 4091 m2. Jedná se o veřejně prospěšnou 
stavbu. 

 
Změna č. 4.j Změna funkčního využití pozemku p. č. KN 565 v k. ú. Dubovice (dle KN trvalý travní 

porost), z plochy louky na výrobní plochu – zemědělství. 
Jedná se o uvedení ÚPO Dubovice do souladu se skutečností. Stavba rybárny byla povolena 

na základě územního rozhodnutí vydaného v roce 2006. V průběhu územního rozhodnutí bylo 
pro danou stavbu provedeno odnětí ze ZPF se souhlasem Městského úřadu Pelhřimov, odborem 
životního prostředí. Stavební povolení byl vydané v roce 2007. 
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Stavba se nachází jihovýchodně od sídla Dubovice v blízkosti rybníka. Navrhovaná výrobní plocha – 
zemědělství s výměrou 150 m2 bude přístupná po nezpevněné komunikaci vedoucí na pozemku 
ve vlastnictví žadatele. Jedná se o uvedení ÚPO do souladu se skutečností – na stavbu bylo vydáno 
stavební povolení. Stavba má zemědělský charakter. 

 
Změna č. 4.k Stabilizace plochy obytné – rodinné domy, zahrady navržené Změnou č. 2 ÚPO 

Dubovice na stabilizovanou plochu bydlení – rodinné domy. Kvůli uvedení změny do souladu s ÚPO 
Dubovice bude stabilizovaná plocha vedena jako plocha bydlení – rodinné domy. Jedná se o pozemky 
p. č. KN 30/1 a st. 137 evidované v KN jako trvalý travní porost a zastavěná plocha a nádvoří. Parcely 
se nachází v severní části zastavěného území obce Dubovice. 

Odnětí ze ZPF bylo řešeno v rámci Změny č. 2 ÚPO Dubovice. 
 
Změna č. 4.l Stabilizace „1. Plochy obytné – nízkopodlažní zástavba (podkroví)“ řešené Změnou č. 

1 ÚPO Dubovice na stabilizovanou plochu bydlení – rodinné domy. Kvůli uvedení změny do souladu 
s ÚPO Dubovice bude stabilizovaná plocha vedena jako plocha bydlení – rodinné domy. Jedná se 
o pozemky p. č. 308/2, 309, 312/2, st. 138, části pozemků 287/6, 311, 312/1 (k. ú. Dubovice). Parcely 
se nachází severně od zastavěného území sídla Dubovice. 

Odnětí ze ZPF bylo řešeno v rámci Změny č. 1 ÚPO Dubovice. 
 
Změna č. 4.m Předmětem změny je uvedení ÚPO Dubovice do souladu se skutečností v ploše 

místního penzionu. 
Jedná se o stabilizaci plochy „Občanská vybavenost“ navržené ÚPO Dubovice pozemků p. č. KN st. 

118, st. 119 a st. 120 v k. ú. Dubovice, evidované v ISKN jako zastavěné plochy a nádvoří. Parcely se 
nachází východně od sídla Dubovice. Pro stavbu bylo vydáno územního rozhodnutí. V průběhu 
územního rozhodnutí bylo pro danou stavbu provedeno odnětí ze ZPF se souhlasem Městského úřadu 
Pelhřimov, odborem životního prostředí. K záboru půdního fondu nedochází. 

Okolí penzionu tvoří zahrada. V ÚPO Dubovice jsou tyto plochy vedeny jako plochy „Louky“. 
Zájmové pozemky p. č. KN 422, 423, 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/5, 428/6, část 428/7, 428/9, 
430/2, část 435, část 437, 438/1, 438/2, 438/4, 438/5, část 435, 437 v k. ú. Dubovice jsou v ISKN 
evidovány jako zemědělské (orná půda, trvalý travní porost), vyjma ostatní plochy, jiné plochy na 
pozemku p. č. KN 438/2 (k. ú. Dubovice). Změnou č. 4 ÚPO Dubovice se pozemky navrhují do 
stabilizované plochy zahrady, k záboru ZPF nedochází. Naopak se změnou do ZPF navrací 769 m2 
druhu pozemku zahrada II. třídy ochrany zemědělské půdy. S ohledem na tuto změnu se rozšiřuje 
hranice zastavěného území východním směrem. 

 
Změnou č. 4 ÚPO Dubovice dochází k aktualizaci zastavěného území. Zastavěné území je 

rozšířenou o dnes již stabilizované plochy bydlení – rodinné domy (lokalita 4.k) ÚPO Dubovice, dále 
o plochu zahrady v severovýchodní části sídla Dubovice a o zastavěnou část střelnice (lokalita 4.g). 

V rámci Změny č. 4 ÚPO Dubovice, ve smyslu §5 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 
zákona v platném znění byl ÚPO Dubovice uveden do souladu s AZÚR a PÚR ČR.  

 
Dle schváleného ÚPO Dubovice jsou sice některé plochy pro stavbu rodinných domů nezastavěné, 

ale vlastnící pozemků nechtějí uvedené pozemky prodat nebo jsou pro stavbu RD nevhodné (např. 
plocha v jižní části obce v zastavěném území je značně podmáčená, v severní části je pak omezení 
výstavby z důvodu vzdušného vedení VVN).  

 
Podkladem pro Změnu č. 4 ÚPO Dubovice je katastrální mapa k. ú. Dubovice k 1. 8. 2015. Obnova 

katastrálního operátu zde proběhla v roce 2010. Původním podkladem pro návrh ÚPO Dubovice byla 
analogová katastrální mapa k. ú. Dubovice v sáhovém měřítku 1: 2 880 vedená na plastové rozměrově 
stálé PET-folii a "papírová" mapa bývalého pozemkového katastru v měřítku 1:2880 pro parcely 
zapsané jako pozemky ve zjednodušené evidenci (ZE) - parcely původně v Pozemkovém katastru. 
Na tomto podkladu byl zpracován a projednáván ÚPO Dubovice. 

 
Změny od společného jednání 
Řešené území lokality 4.j byla redukováno na výrobní plochu – zemědělství. Návrh účelové 

komunikace byl vypuštěn z důvodu nesouhlasu Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního 
prostředí a zemědělství ze dne 21. 3. 2016, č. j. KUJI 15093/2016. Příčinou je zábor půdy I. třídy 
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ochrany a tu lze odejmout pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany ZPF. 

Dle výše uvedeného stanoviska byla upravena regulativa pro plochy Pole a Louky. 
Dle stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 23. 3. 2016 byla upravena textová část – byly 

zrušeny věty uvádějící silnici I. třídy do souvislosti s navrženou hrází plánované vodní nádrže Hejlovka. 
 
Lokalita 4.m byla rozšířena o navrhovanou plochu zahrady v okolí místního penzionu. Změnou 

dochází k navrácení půdy do ZPF. 
Nově je řešena lokalita 4.l, stabilizace plochy Bydlení – rodinné domy, řešené Změnou č. 1 ÚPO 

Dubovice. 
Nově je řešena lokalita 4.m, stabilizace plochy „Občanská vybavenost“ a „Zahrady“ navržené ÚPO 

Dubovice. 
Kapitola  
 
Z důvodu právní průchodnosti byla koncepce Změny č. 4 ÚPO Dubovice změněna a řešené území 

tvoří pouze lokální změny. Název výkresu Změny č. 4 ÚPO Dubovice „Komplexní urbanistický návrh“ 
byl uveden do souladu s Přílohou č. 7 k vyhlášce 500/2006 a nyní nese název „Koordinační výkres“. 
V Koordinačním výkresu byl jako podklad použit zdigitalizovaný rastr stávajícího ÚPO Dubovice, 
upravený tak aby nepřesahoval hranice správního území obce Dubovice. Dosavadní výkres č. 2 Hlavní 
výkres byl přejmenován na „Komplexní urbanistický návrh“. Názvy ploch s rozdílným způsobem využití 
byly uvedeny do souladu s ÚPO Dubovice. Z grafické části bylo odstranění označení ploch s rozdílným 
způsobem využití, které nebylo součástí ÚPO Dubovice. Do Koordinačního výkresu byly doplněny 
plochy řešené Změnami č. 1, 2 a 3 ÚPO Dubovice. 

Legendy výkresů nově označených jako „Koordinační výkres“ a „Komplexní urbanistický návrh“ byly 
uvedeny do souladu s legendou platného ÚPO Dubovice. 

Dle požadavku Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 
21. 3. 2016, č. j. KUJI15094/2016, byl do komplexního urbanistického návrhu (nyní Koordinačního 
výkresu) doplněn dálkový migrační koridor. Na základě tohoto stanoviska byla do stejného výkresu 
vložena věta „Celé správní území obce Dubovice migračně významným územím“. 

 
Byly provedeny úpravy textové a grafické části výroku i odůvodnění týkající změny koncepce, 

souladu se stavebním zákonem. Změna č. 4 ÚPO Dubovice ruší nedostatečné popisy anebo naopak 
detaily ploch s rozdílným způsobem využití, které do ÚPO Dubovice nepatří (např. podsklepení, tvary 
střech (materiálové řešení, názvy firem, typy kabelů apod.). 

Byly sjednoceny názvy výkresů uvedených v obsahu a kapitole výroku l) a grafické části. Došlo 
k doplnění počtu stránek ÚPO Dubovice a názvů výkresů. Kapitola byla v plném znění přesunuta před 
rušené plochy. 

Byla odstraněna slova územní rezerva v souvislosti s koridorem technické infrastruktury ZVN 400 
kV Mírovka – Kočín. 

Kapitola a) výroku byla upravena. 
Do kapitoly b) výroku odůvodnění byl doplněn záměr PÚR S13 – Písek – Tábor – D3 – Pelhřimov – 

D1 a vyhodnocení souladu Změny č. 4 ÚPO Dubovice s tímto záměrem. Byly vypuštěny části 
„Vymezení zastavitelných ploch“ a „Vymezení systému sídelní zeleně“. 

Kapitoly f), g) h) výroku byly upraveny (seškrtán a upraven text). 
Kapitoly i) výroku byla upraveny – vypuštěna část „V územním plánu jsou rozlišeny následující 

plochy s rozdílným způsobem využití:“. 
 
Změny od veřejného projednání 
Na základě námitky Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení koncepce a územního plánu Morava jsou 

z textové části změny vypuštěny zmínky o vybudování specificky koncipované retenční nádrže 
na Hejlovce s umístěním hráze před původním přemostěním Hejlovky na trase silnice I. třídy. S hrází 
v blízkosti stávající silnice I. třídy nepočítá. 

Dále ve svém stanovisku požadují vypustit část „Dopravní přístupnost bude řešena po pozemcích 
vlastníků – členů Okresního mysliveckého spolku“, v odstavci týkajícího se dílčí změny č. 4. g (text. 
část – II. odůvodnění zpracovatele). V současné době je přístupnost k tomuto pozemku zajištěna 
nevyhovujícím způsobem, a to lesní cestou, která nesplňuje prostorové parametry současně platné 
legislativy. Věta je vypuštěna a přístupnost plochy v lokalitě 4.g je řešena návrhem plochy dopravní 
infrastruktury – místní a účelové komunikace, která bude napojena na silnici III. třídy mimo správní 
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území obce Dubovice – v k. ú. Stanovice u Horní Cerekve (obec Nová Cerekev). Podrobně viz. 
odstavec „Změna č. 4.g“. 

V návaznosti na tuto změnu byly doplněny kapitoly „Koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů v území zejména návaznosti na sousední správní území“ a „vyhodnocení splnění požadavků 
zadání“. 

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního úřadu ze dne 12. 4. 2017, č. 

j. KUJI 14974/2017 ve svém stanovisku k veřejnému projednání požadují prověřit stanovené přípustné 
využití „Zahrady“, které přesahuje rámec možného využití nezastavěného území. Případně prověřit, 
zda uvedené plochy v lokalitě 4.m jsou zastavitelné, a/nebo stabilizované a náleží do zastavěného 
území. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stabilizované plochy zahrad, hranice zastavěného území 
se rozšiřuje o pozemky zahrnuté v lokalitě 4.m východně od Dubovic. 

 
h) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, obsahující základní 

informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení 
na životní prostředí 

Vzhledem k lokálnímu charakteru změn není pravděpodobné ovlivnění trvale udržitelného rozvoje 
území v negativním smyslu. Navržené plochy pro bydlení, občanské vybavení a výrobu jsou 
pro stabilizaci správního území obce přínosem.  

Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice nemění charakter původní venkovské zástavby a respektuje 
regulativy dle ÚPO Dubovice. Dále není dotčena ochrana přírodních hodnot, funkce vymezených ÚSES 
jak lokální, tak regionální úrovně. 

Změna č. 4 ÚPO Dubovice naplňuje konkrétní potřebu místních trvale žijících obyvatel pro trvalé 
bydlení. Funkce bydlení je zde individuální, tj. výstavba 1 RD. V zájmovém území je prokazatelné, že 
tyto záměry na zástavbu přispějí ke kvalitě využití pozemků z hlediska účelného hospodaření. Funkční 
využití navazuje na současně zastavěné území či zastavitelné plochy. Změna v zásadě zachovává 
dopravní infrastrukturu obce. Změnou je dotčen návrh přeložky silnice č. III/01924 z důvodu napojení 
na silnici I/19 dle platného ÚP Pelhřimov. Změna navrhuje přístupové komunikace k jak navrhovaným, 
tak stávajícím funkčním plochám, čímž je zajištěna přístupnost pozemků a zároveň prostupnost 
krajiny. 

 
i) 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. 

 
j) 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. 
 
k) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 
Zastavěné území dává předpoklady k účelnému využívání krajiny. Zastavěné plochy tvoří především 

intravilán obce Dubovice, sportovní plocha se nachází v severní části území v blízkosti roztroušené 
zástavby, plochy určené k individuální rekreaci jsou soustředěné především v jižní části k. ú. Dubovice.  

Veškeré plochy mají dostupnost zajištěnou ze silnic či místních a účelových komunikací, které 
se již v současné době vyskytují v terénu. Plochy určené k bydlení mají dostatečné kapacity 
pro připojení na technickou infrastrukturu.  

 
l) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 

rozvoje  
V průběhu zpracování Změny č. 4 ÚPO Dubovice se nevyskytly záležitosti nadmístního významu, 

které nejsou obsaženy a řešeny v AZÚR.  
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m) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

Charakteristika klimatického regionu  
Charakteristika klimatického regionu, tj. území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami 

pro růst a vývoj zemědělských plodin.  
 

KR Charakteristika 
Suma 

teplot nad 
10 %C 

Průměrná 
roční teplota 

[°C] 

Průměrný roční 
úhrn srážek 

[mm] 

Pravděpodobnost 
výskytu suchých 

období 

Vláhová 
jistota 

7 MT4 – mírně teplý, 
vlhký.  2200-2400 6–7 650-750 5-15 > 10 

 

Charakteristika hlavních půdních jednotek 
HPJ 29 Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé, převážně na rulách, středně těžké až lehčí, mírně 

štěrkovité, většinou s dobrým vodním režimem půd.  
HPJ 32 Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, 

minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké 
lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu.  

HPJ 37 Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální 
na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, 
slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé 
na srážkách.  

HPJ 43 Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středně 
těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení.  

HPJ 50 Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na žulách, rulách a jiných horninách krystalinika, 
zpravidla středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, sklon 
k dočasnému zamokření.  

HPJ 67 Glejové půdy depresí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až velmi těžké, 
s nepříznivým vodním režimem, při vodních tocích závislé na hladině toku – převážně TTP.  

HPJ 68 Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních 
uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, 
středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim.  

HPJ 73 Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální 
i povrchové, nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem svahových 
pramenišť, středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité.  

Charakteristika tříd ochrany půdy dle metodického pokynu MŽP č. j. OOLP/1067/96 
I. třída Bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách 

rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze 
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro 
liniové stavby zásadního významu.  

II. třída Zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou 
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, 
jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.  

III. třída Půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
v územním plánování využít event. pro výstavbu.  

V. třída Půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské 
půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské 
využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou ochranných pásem a chráněných 
území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.  

 



Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku 
(kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a tříd ochrany půdy dle MP 
MŽP č. j. OOLP/1067/96 

Poměr zastoupení půd podle třídy ochrany 
 

Číslo lokality 
Navrhovaný způsob využití 

plochy 

Navržená 
plocha 
celkem 

[ha] 

Celkový 
zábor 

ZPF [ha] 

Zábor podle jednotlivých druhů 
pozemku dle KN [ha] Zábor ZPF podle tříd ochrany [ha] 

Orná 
půda 

Ovocný 
sad 

Trvalý 
travní 
porost 

Zahrada I.  II.  III.  IV.  V.  

4. a koridor trasy technické 
infrastruktury (VVN 110 kV) 

- - Technická infrastruktura. K záboru ZPF nedochází.  

4. b plocha dopravní infrastruktury – 
komunikace místní a účelové 

0,0047 - K záboru ZPF nedochází, neboť dotčené parcely nejsou vedeny v KN jako zemědělské pozemky.  

4. c plocha dopravní infrastruktury – 
komunikace místní a účelové 

0,0789 - K záboru ZPF nedochází, neboť dotčené parcely byly již vyjmuty ze ZPF.  

4. d plocha bydlení 0,2670 - Plocha byla vyňata návrhem ÚPO Dubovice. 

4. e plocha výroby a skladování – 
zemědělství 

1,2020 1,2020 - - 1,2020 - - 1,1791 0,0229 - - 

 plocha dopravní infrastruktury – 
místní a účelové komunikace 

0,0321 0,0321 - - - 0,0321 - 0,0321 - - - 

4. f plochy bydlení, v rodinných 
domech – venkovské 

0,1743 0,1743 - - 0,1743 - - - - - 0,1743 

4. g plocha občanského vybavení – 
sportovní plocha 

0,6154 - K záboru ZPF nedochází, neboť dotčené parcely nejsou vedeny v KN jako zemědělské pozemky.  

4. h plochy výroby a skladování, 
zemědělství 

0,693 0,661 0,661 - - - - 0,661 - - - 

4. i plocha dopravní infrastruktury – 
silnice 

0,4091 0,4091 0,4091 - - - 0,0874 0,3217 - - - 

4. j plocha výroby a skladování – 
zemědělství 

0,0150 0,0150 - - 0,0150 - - - - - 0,0150 

CELKEM [ha] 2,8678 1,8986 0,4752 - 1,3913 0,0321 0,0874 1,5990 0,0229 - 0,1893 

CELKEM [%] 100 100 25,03  73,28 1,69 4,60 84,22 1,21  9,97 
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Plochy navrácené do ZPF 
Návrhem Změny č. 4 ÚPO Dubovice dochází k úpravě plochy dopravní infrastruktury v lokalitě 4. i, konkrétně přeložky silnice č. III/01924 z důvodu úpravy 

ÚP Pelhřimov a jejího napojení z této obce. Dále je navržena plocha kompenzace za plochu bydlení – rodinné domy v lokalitě 4. f a stabilizace plochy zahrady 
v lokalitě 4.m. 

 

Navrácení do ZPF 
Třídy ochrany půdy Druh pozemku dle KN  

I II III IV V Orná půda Trvalý travní porost Zahrada 
4.i původní návrh přeložky silnice III/01934 0,3268 - 0,0108 - - 0,3376 -  
4.f plocha kompenzace 0,2000 - - - - 0,0486 0,1514  
4.m plocha zahrady - 0,0769 - - - - - 0,0769 
Celkem [ha] 0,5268 0,0769 0,0108 - - 0,3862 0,1514 0,0769 
Celkem [%] 98,00 - 2,00 - - 62,85 24,64 12,51 

 
 
 
 



 

66 

 

Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 
(meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich přepokládaném porušení 

V řešeném území Změny č. 4 ÚPO Dubovce jsou navrženy investice do půdy za účelem zlepšení 
půdní úrodnosti v podobě odvodňovacího zařízení na části plochy řešené v lokalitě 4. i – přeložky 
silnice III/01934.  

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských 
usedlostech a o jejich předpokládaném porušení, 

Změnou č. 4 ÚPO Dubovice nedojde k porušení areálů a objektů zemědělské prvovýroby.  

Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením 
nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů, 

Změnou č. 4 ÚPO Dubovice je navrženo několik zastavitelných ploch. Řešené lokalita převážně 
navazují na stávající zastavěné území či zastavitelné plochy. Podrobně viz. kapitola g) odůvodnění. 

Předpokládaný zábor PUPFL 
Řešená lokalita 4. g zasahuje do ochranného pásma lesa (vzdálenosti 50 m od okraje lesa). 

Zájmový pozemek hraničí s pozemkem PUPFL p. č. KN 359, 360, 3631, 364/1 a 371/1. V lokalitě 
je navržená sportovní plocha. Návrhem nedojde ke změně využívání dotčeného pozemku PUPFL.  

 
n) rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění 
Viz odůvodnění pořizovatele, kapitola C) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH, VČETNĚ SAMOSTATNÉHO 

ODŮVODNĚNÍ. 
 
o) vypořádání připomínek 
Viz odůvodnění pořizovatele, kapitola D) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK. 
 
p) údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a počtu výkresů k ní 

připojené grafické části 
 
Počet listů (stran) změny odůvodnění územního plánu   97 (49) 
 
Počet výkresů k ní připojené grafické části     3 

4. Koordinační výkres měř. 1: 5 000 
5. Mapa širších vztahů měř. 1: 10 000 
 6. Vyhodnocení ZPF měř. 1: 5 000 
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III. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DUBOVICE TEXTOVÁ 
ČÁST ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM 

 
A) POSTUP POŘÍZENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
- Zastupitelstvo obce Dubovice na svém zasedání dne 30. 6. 2013 projednalo a schválilo k dalšímu 
zpracování Změnu č. 4 Územní plán obce (dále ÚPO) Dubovice (pro obec Dubovice – katastrální území 
Dubovice). Určeným zastupitelem byl zvolen starosta obce JUDr. Jaroslav Váňa;  
- dne 15. 10. 2013 požádala Obec Dubovice, IČ:49056620, Dubovice 22, 393 01 Pelhřimov MěÚ 
Pelhřimov odbor výstavby oddělení územního plánu, Pražská 2460, Pelhřimov (dále jen „pořizovatel“) 
o pořízení Změny č. 4 ÚPO Dubovice. Žádost o pořízení Změny č. 4 ÚPO Dubovice byla doložena 
usnesením jednání zastupitelstva obce Dubovice ze dne 15. 10. 2013; 
- Zastupitelstvo obce Dubovice na svém zasedání dne 5. 1. 2014 projednalo a schválilo doplnění 
Změny č. 4 ÚPO Dubovice o další plochu a svoji žádost Obec Dubovice předala dne 7. 1. 2014 
pořizovateli;  

 
ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO DUBOVICE („Pokyny pro zpracování Změny č. 4 Územního plánu obce 

Dubovice“): 
- po provedených doplňujících průzkumech a rozborech v lednu 2014 (pořizovatel, projektant a určený 
zastupitel) a vyhodnocení všech podkladů zpracoval pořizovatel a určený zastupitel v lednu 2014 
návrh „Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Dubovice za období 09/1998 – 01/2014“ jejíž 
součástí byly „Pokyny pro zpracování Změny č. 4 Územního plánu obce Dubovice“; 
-  návrh „Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Dubovice za období 09/1998 – 01/2014“ 
společně s „Pokyny pro zpracování Změny č. 4 Územního plánu obce Dubovice“ byl oznámen 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a veřejnosti dne 29. 1. 2014 a byl 
s oznámením vyvěšen na webových stránkách Města Pelhřimova a Obce Dubovice, oznámení bylo 
současně vyvěšeno na úředních deskách MěÚ Pelhřimov a OÚ Dubovice; 
-  po uplynutí lhůty k oznámení návrhu Zpráva a pokynů byl návrh „Zprávy o uplatňování Územního 
plánu obce Dubovice za období 09/1998 – 01/2014“ společně s „Pokyny pro zpracování Změny č. 4 
Územního plánu obce Dubovice“ upraven (na základě stanoviska, požadavků, připomínek) a „Zpráva 
o uplatňování Územního plánu obce Dubovice za období 09/1998 – 01/2014“ společně s „Pokyny pro 
zpracování Změny č. 4 Územního plánu obce Dubovice“ byly schváleny Zastupitelstvem obce Dubovice 
na zasedání zastupitelstva obce dne 6. 4. 2014. Zastupitelstvo obce Dubovice ani žádný z dotčených 
orgánů nepožadoval zpracování variantního řešení Změny č. 4 ÚPO Dubovice. Určený zastupitel předal 
usnesení o schválení „Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Dubovice za období 09/1998 – 
01/2014“ společně s „Pokyny pro zpracování Změny č. 4 Územního plánu obce Dubovice“ pořizovateli 
9. 5. 2014; 
-  dne 2. 6. 2014 byly předány podklady k „Pokynům pro zpracování Změny č. 4 Územního plánu obce 
Dubovice“ projektantovi ke zpracování návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice (variantní řešení nebylo 
nutno zpracovávat – nepožadovalo jej ani zastupitelstvo obce ani žádný dotčený orgán); 

 
NÁVRH ZMĚNY č. 4 ÚPO DUBOVICE: 

-   dne 25. 6. 2014 požádal určený zastupitel pořizovatele o předání aktuálních ÚAP řešeného území. 
Tyto byly dne 25. 6. 2014 elektronicky předány projektantovi; 
-  dne 29. 9. 2014 požádal pořizovatel Katastrální úřad v Pelhřimově o vysvětlení souladu stávajících 
a nových mapových podkladů k. ú. Dubovice, dne 8. 10. 2016 byla zaslána odpověď; 
-  dne 16. 10. 2014 požádal pořizovatel projektanta o vyjádření ke stávajícím a novým mapovým 
podkladům k. ú. Dubovice za hlediska ÚPO i v souvislosti s vyjádřením Katastrálního úřadu. Dne 20. 
10. 2014 bylo vydáno vyjádření projektanta; 
-  na základě výše uvedeného požádal pořizovatel dne 27. 10. 2014 nadřízený orgán o vyjádření 
k mapovým podkladům v k. ú. Dubovice z hlediska Změny č. 4 – bylo zasláno vyjádření Katastrálního 
úřadu a projektanta; 
-  dne 25. 3 2015 obdržel elektronicky pořizovatel od nadřízeného orgánu odpověď, kterou zaslalo 
Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dotazu KrÚ Kraje Vysočina odboru územního plánování na 
výše uvedenou problematiku; 
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-   dne 3. 11. 2014 požádal pořizovatel Obec Dubovice o sdělení určeného zastupitele (po volbách do 
obecních zastupitelstev), následně dne 4. 11. 2014 bylo upřesněno elektronicky od starosty obce, že 
určeným zastupitelem je JUDr. Jaroslav Váňa – starosta obce; 
-   dne 14. 1. 2015 předal elektronicky ke kontrole projektant pořizovateli návrh Změny č. 4 ÚPO 
Dubovice; 
-   po provedené kontrole pořizovatelem byl v březnu 2015 zpracován návrh na úpravu Změny č. 4 
ÚPO Dubovice a dne 7. 4. 2015 zaslán k projektantovi s pokyny na jeho úpravu. Dne 15. 4. 2015 byly 
zaslány elektronicky aktuální data ÚAP (3. aktualizace) za řešené území; 
-   dne 21. 7. 2015 předal projektant pořizovateli návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice pro společné 
jednání (CD); 
-  pořizovatel provedl kontrolu předaného návrhu, zjistil zásadní rozpory (o kontrole informoval 
určeného zastupitele) a dne 6. 8. 2015 proběhla u pořizovatele pracovní schůzka nad návrhem Změny 
č. 4 ÚPO Dubovice (pořizovatel, projektant), bylo konstatováno, že návrh bude upraven a předán 
pořizovateli; 
-   dne 2. 9. 2015 předal elektronicky ke kontrole projektant pořizovateli návrh Změny č. 4 ÚPO 
Dubovice; 
-  pořizovatel provedl v průběhu října 2015 kontrolu předaného návrhu, zjistil opět podstatné rozpory 
a požádal projektanta a určeného zastupitele o schůzku, která proběhla dne 2. 12. 2015 u pořizovatele 
nad návrhem Změny č. 4 ÚPO Dubovice (pořizovatel, projektant), bylo konstatováno, že návrh bude 
upraven a předán pořizovateli; 
-   dne 10. 2. 2016 předal elektronicky projektant pořizovateli návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice – po 
kontrole nepřesnosti konzultovány telefonicky s projektantem a odstraněny; 
-   dne 12. 2. 2016 předal projektant pořizovateli návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice pro společné 
jednání (CD); 
-   dne 15. 2. 2016 oznámil pořizovatel Změny č. 4 ÚPO Dubovice dotčeným orgánům, krajskému 
úřadu, sousedním obcím a dotčené obci společné jednání o návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice. 
Grafická a textová část návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice byla vyvěšena na webových stránkách Města 
Pelhřimova a Obce Dubovice; 
-   dne 15. 2. 2016 oznámil pořizovatel Změny č. 4 ÚPO Dubovice veřejnou vyhláškou doručení návrhu 
Změny č. 4 ÚPO Dubovice veřejnosti a vyzval veřejnost k uplatnění připomínek. Veřejná vyhláška byla 
vyvěšena na úředních deskách MěÚ Pelhřimov a OÚ Dubovice, grafická a textová část návrhu 
na webových stránkách Města Pelhřimova a Obce Dubovice; 
-   dne 15. 2. 2016 předal pořizovatel návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice k posouzení krajským úřadem 
(nadřízeným orgánem); 
-   dne 15. 2. 2016 požádal pořizovatel Krajský úřad Kraje Vysočina odbor ŽP a zemědělství o vydání 
souhlasu k návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu; 
-    dne 15. 3. 2016 proběhlo na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby, Pražská 2460 společné jednání 
o návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice za účasti pořizovatele, určeného zastupitele, projektanta, 
zástupců dotčených orgánů. Z jednání byl vyhotoven písemný záznam; 
-   dne 20. 4. 2016 vyzval pořizovatel dotčené orgány k vydání stanoviska ke společnému jednání 
návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice – jednalo se o dotčené orgány, které svá stanoviska ještě nevydaly 
v zákonném termínu. Určil lhůtu pro vydání stanoviska a návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice po tuto 
dobu vyvěsil na webové stránky Města Pelhřimova; 
-  dne 11. 5. 2016 předal pořizovatel nadřízenému orgánu (Krajský úřad Kraje Vysočina odbor 
územního plánování a stavebního řádu) veškerá stanoviska a připomínky k návrhu Změny č. 4 ÚPO 
Dubovice a požádal dle § 50 odst. 7 stavebního zákona v platném znění o vydání stanoviska; 
-   dne 9. 6. 2016 pod čj. KUJI 39460/2016 bylo vydáno stanovisko nadřízeného orgánu dle § 50 odst. 
7 stavebního zákona v platném znění k návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice. Stanovisko obsahuje 
připomínky – závěr: „Po zapracování uvedených připomínek lze zahájit řízení o návrhu 
Změny č. 4 Územního plánu Dubovice podle § 52 stavebního zákona“; 
-  dne 15. 6. 2016 předal pořizovatel elektronicky uvedené stanovisko zpracovateli a určenému 
zastupiteli; 
-  dne 1. 7. 2016 proběhlo u nadřízeného orgánu jednání ohledně návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice – 
řešení grafické části platného ÚPO Dubovice v kombinaci s legislativou. Závěr: návrh Změny č. 4 ÚPO 
Dubovice bude upraven, následně konzultován s nadřízeným orgánem; 
- dne 7. 7. 2016 předal pořizovatel elektronicky všechna stanoviska a připomínky ke společnému 
jednání zpracovateli a požádal o jejich zapracování do návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice; 
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-  dne 25. 7. 2016 zaslán elektronicky projektantem upravený návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice na 
základě vydaných stanovisek. Pořizovatel provedl kontrolu správnosti a dne 10. 8. 2016 vše 
konzultoval s projektantem – závěr: podklady budou předány ke konzultaci nadřízenému orgánu 
a o výsledku bude pořizovatel informován; 
-   dne 5. 10. 2016 zaslán elektronicky projektantem upravený návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice na 
základě konzultace s nadřízeným orgánem; 
-  dne 5. 10. 2016 proběhla u pořizovatele schůzka za přítomnosti pořizovatele, projektanta, určeného 
zastupitele – řešení návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice na základě konzultace nadřízeného orgánu, byly 
dohodnuty konečné úpravy; 
-    dne 6. 10. 2016 byl prostřednictvím určeného zastupitele zaslán požadavek k úpravě podmínek 
využití plochy zahrady a dále o plochu zahrady v západním území obce Dubovice. 
Požadavku bylo vyhověno – podmínky využití plochy zahrada jsou součástí textové části, druhá část 
požadavku je součástí grafické části; 
-    dne 15. 11. 2016 zaslal projektant elektronicky pořizovateli návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice pro 
veřejné projednání; 
-  na počátku února 2017 zpracoval pořizovatel textovou část „Odůvodnění – část zpracovaná 
pořizovatelem“, dne 14. 2. 2017 předal projektantovi podklady a požádal o konečnou verzi návrhu 
Změny č. 4 ÚPO Dubovice pro veřejné projednání (CD, papírová verze). Po předání bude oznámeno 
veřejné projednání; 
-   dne 15. 2. 2017 předal projektant pořizovateli návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice pro veřejné 
projednání a tento byl předán určenému zastupiteli dne 17. 2. 2017; 
-  dne 16. 2. 20147 oznámil pořizovatel veřejnou vyhláškou veřejné projednání posouzeného 
a upraveného návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice. Dotčeným orgánům, krajskému úřadu, dotčené obci, 
sousedním obcím zaslal oznámení, veřejnost byla informována veřejnou vyhláškou a s celým návrhem 
na webových stránkách Města Pelhřimova, Obce Dubovice a na úřední desce MěÚ Pelhřimov a OÚ 
Dubovice; 
-  dne 5. 4. 2017 proběhlo na OÚ Dubovice veřejné projednání návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice 
s odborným výkladem projektanta. V rámci veřejného projednání (v zákonné lhůtě 7 dnů po veřejném 
projednání) byly vzneseny námitky a ve stanovisku nadřízeného orgánu byly uvedeny nedostatky, 
které je nutno odstranit; 
-  po uplynutí zákonné lhůty po veřejném projednání dne 16. 5. 2017 zpracoval pořizovatel s určeným 
zastupitelem dokument „Vyhodnocení námitek, požadavků a připomínek uplatněných k návrhu Změny 
č. 4 ÚPO Dubovice“; 
-   následně byl výše uvedený dokument upraven dle § 53 odst. 1 stavební zákon v platném znění na 
„Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek podaných k návrhu Změny č. 4 ÚPO 
Dubovice“ a tento byl dne 19. 5. 2017 zaslán dotčeným orgánům a krajskému úřadu k vydání 
stanovisek k uvedenému dokumentu; 
- na základě podané námitky a v souladu s vydanými stanovisky byl vypracován pořizovatelem 
dokument pro úpravu návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice pro opakované veřejné projednání a zaslán 
zpracovateli k provedení úprav návrhu ÚP. Opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 4 ÚPO 
Dubovice se konalo z toho důvodu, že bylo vyhověno námitce podané při veřejném projednání 
a k úpravě nedostatku dle stanoviska nadřízeného orgánu, čímž dojde k podstatné úpravě návrhu 
Změny č. 4 ÚPO Dubovice, k dotčení práv vlastníků pozemků a nemovitostí; 
-  v červnu 2017 zaslal pořizovatel projektantovi potřebné podklady pro úpravu návrhu Změny č. 4 
ÚPO Dubovice pro opakované veřejné projednání; 
-  dne 21. 7. 2017 předán upravený návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice pro vydání stanoviska Krajského 
úřadu Kraje Vysočina odboru ŽP a Z z hlediska OPK, SEA a ZPF; 
- dne 24. 7. 2017 požádal pořizovatel výše uvedený dotčený orgán o vydání příslušných stanovisek – 
stanoviska vydána dne 3. 8. 2017 (jejich citace viz níže v tomto dokumentu); 
- dne 7. 8. 2017 obdržel pořizovatel stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina odboru ŽP 
a Z z hlediska ZPF – nesouhlas s vymezením zastavěného území; 
-  na základě uvedených stanovisek bylo nutné provést úpravu návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice. 
Proto byl návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice pro opakované veřejné projednání projektantem zaslán dne 
8. 8. 2017 (elektronicky); 
- dne 9. 8. 2017 zaslal projektant pořizovateli upravený a projednaný návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice 
s orgánem ZPF. Pořizovatel doplnil některé kapitoly v textové části „Odůvodnění Změny č. 4 ÚPO 
Dubovice – textová část zpracovaná pořizovatelem“ a požádal projektanta o zaslání konečné verze 
návrhu pro opakované veřejné projednání, 
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 Další text bude doplněn po opakovaném veřejném projednání o upraveném návrhu Změny č. 4 
ÚPO Dubovice. 
 

 
B) PŘEZKUM NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DLE § 53 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

a) Přezkum souladu návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem  

 
Politika územního rozvoje ČR 
Pro území řešené návrhem Změny č. 4 ÚPO Dubovice nevyplývají z Politiky územního rozvoje 

České republiky 2008 schválené usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009 žádné konkrétní 
požadavky a ani dle Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené vládou 
České republiky usnesením č. 276 dne 15. 4. 2015 (dále PÚR ČR) se na návrh Změny č. 4 ÚPO 
Dubovice nevztahují kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území pro rozvojovou oblast 
a rozvojovou osu z PÚR ČR. 

 
Změna č. 4 ÚPO Dubovice: 

- navrhuje komplexní ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území; 
- chrání upadání venkovské krajiny, sociální segregaci, životního prostředí; 
- správní území obce je doplněno nabídkou zastavitelných ploch; 
- je podrobně řešeno využití krajiny, kde jsou chráněny všechny významné prvky; 
- navržené plochy bydlení umožňují každodenní rekreaci a jsou předpokladem k rozvoji 

cestovního ruchu; 
- řeší veřejnou infrastrukturu, a to bez fragmentace krajiny, s výsledkem příznivějšího životního 

prostředí uvnitř sídla (emise, hluk apod.);  
-  technická infrastruktura je navržena tak, že technologie zajišťují vysokou kvalitu života. 
 
Řešené území tvořené k. ú. Dubovice neleží podle tohoto dokumentu v žádné republikové 

rozvojové oblasti nebo osy;  

Obec Dubovice se nenachází v republikové specifické oblasti podle tohoto dokumentu; 

Do řešeného území zasahují koridory a plochy technické infrastruktury vymezené PÚR ČR – 
ve schématu č. 7 tohoto dokumentu – „Elektroenergetika“ je vymezen jako záměr koridor elektrického 
vedení VVN 400 kV – ozn. E7. Uvedený koridor jsou součástí návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice 
a respektuje 1. Aktualizace PÚR ČR. 

Do řešeného území zasahují koridory a plochy dopravní infrastruktury vymezené PÚR ČR – 
ve schématu č. 5 tohoto dokumentu – „Doprava silniční“ je vymezen koridor kapacitní silnice (stávající 
silnice I/19) – ozn. S13 (Písek–Tábor–D3–Pelhřimov–D1 Převedení možného zvýšeného dopravního 
zatížení mezi dotčenými kraji). Uvedený koridor jsou součástí návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice 
a respektuje 1. Aktualizace PÚR ČR. 

Při zpracování návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice byly respektovány požadavky z 1. Aktualizace PÚR 
ČR. Jedná se zejména o tyto republikové priority: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz 
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána 
s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech 
je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase 
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému 
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné 
hodnoty.  
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Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásah  
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice respektuje vymezené civilizační a kulturní hodnoty území 

a urbanistické, architektonické a archeologické dědictví. Stávající krajina, hodnoty území, technická 
a dopravní infrastruktury není návrhem Změny č. 4 dotčena. Návrh zastavitelných ploch v zastavěném 
území i nezastavěném území rozvíjí strukturu osídlení a výrobní potenciál obce. 

Výraznější zásah – ovlivnění krajiny a její fragmentace částečně představují navržené dopravní 
koridory silnice III. Třídy pro napojení obce a silnice I/19 a dále pak odklon trasy elektrického 
nadzemního vedení 110 kV severněji nad obec. Dopravní stavby jako takové nejsou ve Změně č. 4 
ÚPO Dubovice řešeny do technického detailu.  

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního 
sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických 
funkcí krajiny. 

Těžba surovin není ve Změně č. 4 ÚPO Dubovice navrhována – plochy dobývacích prostoru 
se v řešeném území nevyskytují.  

Lesní pozemky nejsou návrhem v Změny č. 4 ÚPO Dubovice dotčeny. 
Ochrana zemědělské půdy – zábory na I. a II. třídě ochrany v návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice 

existují, jsou ovšem řádně zdůvodněné a byly minimalizovány úpravou ploch. Dotčené orgány 
souhlasily s výší předpokládaných záborů – po dohodě došlo k úpravě záborů ploch – byla odstraněny 
a zredukovány některé plochy nebo jejich velikosti na I. třídě ochrany; 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní 
mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky 
a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry 
segregace nebo snížení její úrovně. 

Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice nově řešené plochy změn mají pozitivní vliv na sociální segregaci 
a soudržnost obyvatel. Vhodná řešení územního rozvoje jsou stanovena ve spolupráci s obyvateli 
území a s jeho uživateli. Nejsou navrhovány izolované plochy (mimo stávajících rekreačních), tudíž je 
omezena možnost sociální segregace – vznik nové výstavby mimo návaznost na obec nebo její 
stávající lokality např. na stávající samoty ve volné krajině;  

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky 
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.  

Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice umožňuje hospodářský rozvoj ploch zemědělské výroby, návrhem 
nové plochy v návaznosti na stávající zastavěné území;  

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Posílit partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  

Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice doplňuje sídelní strukturu do kompaktních celků, svými záměry 
zároveň podpoří konkurenceschopnost venkova. Návrhem ploch bydlení je vytvořena možnost 
kvalitního bydlení příp. druhého bydlení – rekreace, což ve svém důsledku umožní podpořit a posílit 
spojení mezi městem a obcí. Obec má velmi dobrou polohu od města Pelhřimova na silnici I. třídy, 
a tudíž i předpoklad nabídky ploch pro jejich rozvoj; 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat 
do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační 
opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné 
a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality 
životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit 
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního 
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních 
systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 
ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního 
charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného 
rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití 
přírodních zdrojů.  
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Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice respektuje krajinu v celém řešeném území – ve volné krajině nejsou 
navrženy žádné záměry ani plochy (kromě možné dopravní a technické infrastruktury), je dotvořen 
funkční územní systém ekologické stability – je respektováno vedení a propojení ÚSES (lokální 
a regionální) v sousedních katastrech. Rozvojové záměry zásadně neovlivňují přírodní ráz krajiny. 
Změna č. 4 ÚPO Dubovice se nedotkne zvláště chráněných území, respektuje krajinný ráz a typ krajiny 
lesozemědělské harmonické. V území není žádná lokalita soustavy Natura 2000. Rozvoj rekreačních 
ploch je minimální s cílem harmonizace přírodních prvků a současné rekreační zástavby do 
přirozeného přírodního a urbánního celku. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně 
žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. 
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na 
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Migrační propustnost pro živočichy je zajištěna vymezením ploch ÚSES, přes řešené území je veden 
migrační koridor a migračně významné území je ve Změně č. 4 ÚPO Dubovice respektováno. Migrační 
propustnost pro člověka a obhospodařování krajiny je zajištěna návrhem cest, a dále v rámci 
podmínek využití pro většinu ploch nezastavěného území je přípustná dopravní a technická 
infrastruktura.  

 (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování 
a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního 
ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky 
(např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).  

Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice neomezuje rozvoj různých forem cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) při zachování a rozvoji hodnot území. Změna č. 4 ÚPO 
Dubovice rozšiřuje areál penzionu a stabilizuje plochu sportovní (střelnici) v severní části území. V této 
ploše se předpokládá rozvoj sportovních aktivit. Území je přírodně cenné hlavně pro cykloturistiku 
a poznávací turistiku. Jsou respektovány účelové komunikace jako možné cykloturistické trasy 
propojující i okolní obce a Změnou č. 4 ÚPO Dubovice nejsou navržena opatření, která by bránila jejich 
rozvoji. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území 
a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při 
umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny 
a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat 
tato zařízení souběžně. 

Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice řeší nový koridor technické infrastruktury v severní části území 
pro budoucí trasu elektrického vedení 110 kV odklon od obce. Tento koridor neomezí zásadním 
způsobem prostupnost krajiny. 

Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice respektuje nový koridor technické infrastruktury v severní části 
území pro budoucí trasu elektrického vedení 400 kV.  

Z dopravní infrastruktury – jednak je řešena v návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice homogenizace 
stávající trasy silnice I/19 a dále pak úprava plochy pro silnici III. třídy v napojení na I/19 (dle 
schváleného ÚP Pelhřimov). 

Ostatní stávající trasy dopravní a technické infrastruktury nejsou dotčeny; 
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 
výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet 
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet 
v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, 
cyklistickou).  
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice řeší tuto problematiku, v současné době prochází řešeným územím 
silnice I/19 (mimo obec) z níž pak vede do obce silnice III. třídy – návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice 
řeší úpravu trasy silnice III. třídy pro lepší napojení na silnici I/19. Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice 
nezasahuje do koridor silnice I/19, požadavky správce dopravní infrastruktury byly v návrhu Změny č. 
4 ÚPO Dubovice respektovány; 
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(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných 
pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území 
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy 
k umělé akumulaci vod.  
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků 
povodní.  
Prevence a ochrana území z hlediska přírodních katastrof ve smyslu posilování retenční funkce území, 
resp. protipovodňové ochrany je v zájmové oblasti klíčová, a to zejména z důvodu výskytu velké řady 
vodních ploch a toků, na které je území bohaté. Změna č. 4 ÚPO Dubovice principiálně nenavrhuje 
v rámci stanovené aktivní záplavové zóny žádné rozvojové plochy zastavitelného charakteru. Změnou 
č. 4 ÚPO Dubovice není výše uvedená podmínky narušena; 
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 
a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod.  
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice respektuje tuto podmínku, nové plochy nejsou navrženy 
v záplavovém území. Záplavové území ovšem prochází okrajem k. ú. a tudíž stávající zastavěné území 
není rovněž dotčeno; 
 (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod 
je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i v budoucnosti. 
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávka vody a zpracování odpadních vod splňují požadavky 
na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti, navržená plocha pro umístění ČOV v obci není 
návrhem Změny č. 4 ÚPO Dubovice dotčena; 
 
 
Záměry navržené v návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice nejsou v rozporu s potřebami, kritérii 
a podmínkami pro rozhodování a úkoly, jak je stanovuje 1. Aktualizace PÚR ČR.  

 
 
Územně plánovací dokumentace vydaná krajem – Zásady územního rozvoje (ZÚR) 

Kraje Vysočina 

 Dne 16. 9. 2008 byly Krajem Vysočina vydány Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 
a nabyly účinnosti 22. 11. 2008. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána 
dne 18. 9. 2012 usnesením č.0468/05/2012/Zk, která nabyla účinnosti 23. 10. 2012. Aktualizace č. 2 
a č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána 13. 9. 2016 (účinnost 7. 10. 2016). 

 
Výřez výkresu – Koordinační výkres z Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR Kraje Vysočina 
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Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR Kraje Vysočina stanovují zejména základní požadavky na účelné 

a hospodárné uspořádání kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovuje 
požadavky na jejich využití, zejména veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, 
stanovují kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. 

 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice je zpracován v souladu se zněním Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 

ZÚR Kraje Vysočina.  
 
Soulad návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice se ZÚR je proveden na Aktualizaci č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR. 

Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR stanovují priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění 
udržitelného rozvoje území v kapitole 1. a to pro danou oblast obce Dubovice zejména v odstavcích:  

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

Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice tuto prioritu v platném ÚPO řeší a dotváří – svou koncepcí 
podporuje zachování vztahů ve společenství lidí, ochranu životního prostředí i hospodářský rozvoj 
obce – jsou navrženy nové plochy bydlení, dopravní a technické infrastruktury, zeleně, plochy výroby 
–zemědělská výroba. Krajina není návrhem Změny č. 4 ÚPO Dubovice dotčena – v jejím rámci došlo 
k úpravě ÚSES (regionálního, lokálního) z hlediska návaznosti, doplnění záplavového území.  

Řešeným územím prochází nadregionální technická infrastruktura – stávající trasa vedení 110 kV 
a návrhový koridor vedení 400 kV, nadregionální silnice I/19. Sídlo je s krajským městem vzájemně 
propojeno stávající soustavou silnic I., II. a III. tříd v dostatečné kvalitě.  

Udržitelný rozvoj kraje je sledován z hlediska naplnění hospodářského pilíře a pilíře soudržnosti 
obyvatel, v obou případech je využíván současný a budoucí potenciál obce. 

Obec Dubovice vykazuje vysokou míru soudržnosti obyvatel, k čemuž nepochybně přispívá 
mateřská škola, občanské vybavení, turistický ruch. Změna č. 4 ÚPO Dubovice vytváří předpoklady pro 
další rozvoj kompaktního sídla. 
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(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů 
stanovených v Politice územního rozvoje (dále jen „PÚR“) a současně vymezených v ZÚR 
Kraje Vysočina. 

Do řešeného území zasahují koridory a plochy technické infrastruktury vymezené PÚR ČR 
a současně v ZÚR Kraje vysočina – je vymezena stávající trasa elektrického vedení 110 kV, jako záměr 
koridor elektrického vedení VVN 400 kV, vymezen koridor kapacitní silnice (stávající silnice I/19) – ozn. 
S13. Uvedená trasy a koridory jsou součástí návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice respektovány a dále 
řešeny. 

(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení 
kraje založené na městech Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou, 
zejména:  

a) posilovat význam krajského města Jihlava v sídelní struktuře České republiky;  
b) posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP;  
c) podporovat funkční vztahy mezi městy a venkovským osídlením.  
Bod a) a b) se netýká Změny č. 4 ÚPO Dubovice. 
Pro řešené území je charakteristická elementární vazba na město Pelhřimov, vůči kterému je obec 

nejbližším sídlem na přirozené urbánní ose, kterou je silnice I/19. Základním urbanistickým záměrem 
je zachování potenciálu silnice I/19 a na ní navazující silnice III. třídy, kterou Změna č. 4 dotváří do 
souladu s ÚP Pelhřimov. Změna č. 4 ÚPO Dubovice akceptuje možnost homogenizace silnice I/19 
z hlediska směrových a technických parametrů, respektuje v tomto smyslu stanovený koridor dle ZÚR 
a nezakládá překážky k jeho realizaci. Respektuje koridor silnice a vytváří podmínky pro jeho 
případnou realizaci. 

Změna č. 4 ÚPO Dubovice neomezuje možnost využití rekreační oblasti – záhrádkářské kolonie 
místním obyvatelů, ale i z města Pelhřimova  a jných obcí. 

(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území 
kraje, přitom se soustředit zejména na:  

a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; 
b) minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahu do pozemků 

určených k plnění funkcí lesa; 
c) ochranu pozitivních znaku utvářejících území a lokality s vysokou hodnotou 

krajinného rázu a území, v nichž se pozitivní působení znaků krajinného rázu vizuálně 
a funkčně uplatňuje; 

d) ochranu kvality životního prostředí, včetně ochrany kvality podzemních 
a povrchových vod; 

e) snižování potenciálních rizik a přírodních katastrof v území a zvyšování přirozené 
retence srážkových vod; 

f) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské 
i venkovské urbanistické struktury a omezit fragmentaci krajiny; 

g) ochranu území a ploch prvků územního systému ekologické stability 
nadregionálního, regionálního i lokálního významu a zlepšování migrační prostupnosti 
krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, včetně ochrany existujících i potenciálních 
migračních tras živočichů a sítě veřejně přístupných účelových komunikací a pěších 
a cyklistických stezek, cest a pěšin ve volné krajině. 

Zachování kulturní krajiny i v rámci intravilánu je prioritou Územního plánu obce Dubovice – tato 
priorita není Změnou č. 4 ÚPO Dubovice dotčena. V navrženém řešení jsou omezeny zásahy do lokalit, 
které mají přírodní charakter (pouze výjimky) - viz řešení funkčních ploch v údolní nivě vodního toku, 
do kterých nejsou navrženy zastavitelné plochy. Zachováno je propojení do volné krajiny, snaha je 
o uvolnění zelených pásů podél všech významných vodních toků v území.  

V rámci Změny č. 4 ÚPO Dubovice jsou v maximální možné míře omezeny zásahy do pozemků 
s funkcí lesa v zájmu ochrany přírody. Zábor zemědělského půdního fondu vychází v rámci Změny č. 4 
z požadavků obce a vlastníků pozemků. Zábor ZPF je navržen pouze v návaznosti na stávající 
zastavěné území jako přirozené rozšíření sídel.  

Krajinný ráz řešeného území je ochráněn před negativními vlivy rozvoje území specifikací 
jednotlivých způsobů využití území, ochranou kulturních hodnot v území, přírodních i krajinných 
charakteristik, a to například důrazem na ochranu průhledů, scenérií, krajinných hodnot území, kde je 
zachování a posílení těchto hodnot prioritou a podmínkou dalšího rozvoje.  
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Změna č. 4 ÚPO Dubovice respektuje požadavky z hlediska ochrany kvality podzemních 
a povrchových vod, jsou respektována záplavová území a je navrhována retence dešťových ploch 
zejména v rozvojových územích.  

Rozvoj sídla odpovídá jeho stávajícímu charakteru zástavby. Rozvoj nových lokálních 
sídel ve volné krajině je pouze výjimečný (rekreace). 

(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: 

a) 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; 

b) vyvážené a efektivní využívání zastaveného území a zachování funkční 
a urbanistické celistvosti sídel a v souvislosti s tím zajišťovat plnohodnotné využití ploch 
a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných 
objektu a areálu v sídlech před výstavbou ve volné krajině; 

c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace včetně rozšiřování 
sítě peších a cyklistických tras; 

d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného 
výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika); 

e) uplatnění mimoprodukční funkce zemědělské krajiny, tedy zajistit účelné členění 
pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků 
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny, pozitivně působících na vzhled krajiny 
a eliminujících erozní poškození; 

f) uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, 
s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území; 

g) 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; 

Změnou č. 4 ÚPO Dubovice není dotčeno posílení stability krajiny i její rozmanitosti, je upřesněno 
vymezení ÚSES na lokální a regionální úrovni (v podrobnosti na parcely), v případě nefunkčních prvků 
ÚSES vytváří předpoklady k nápravě tohoto stavu stanovením veřejně prospěšných opatření. Dalším 
způsobem podpory rozmanitosti a stability krajiny je respektování a stabilizace stávajících ploch zeleně 
sídelní i krajinné (veřejná prostranství, veřejná zeleň, lesní plochy, přírodní zeleň, zeleň v rámci 
nezastavěných ploch smíšených), vodních ploch, ale i přírodně cenných lokalit. Do těchto lokalit nejsou 
koncepčně umisťovány rozvojové plochy. Pokud dochází ke střetům s těmito hodnotami, jsou zde 
zohledněny již projednané návrhy zastavitelných ploch anebo často dochází k nevyhnutelným střetům 
s liniovými stavbami.  

Prostupnost krajiny je základním atributem urbanizace území, Změnou č. 4 ÚPO Dubovice není 
dotčena důsledná ochrana související zeleně, vodních ploch, údolnice vodního toku, lesní ekosystémy, 
urbanistickou koncepcí a regulativy je umožněno respektování koncepce veřejné zeleně obce, ochrana 
hodnotné sídelní zeleně i její rozvoj. Dále upřesněním a aktualizací celého systému ÚSES byly 
stabilizovány ekologicky hodnotné liniové i plošné prostory s přírodním významem.  

Území náleží k oblasti krajinného rázu Pelhřimovsko. Znaky významné pro dané oblasti krajinného 
rázu jsou respektovány, jejich charakter nebude zásadně dotčen.  

Nejzásadnějším vlivem na krajinný ráz budou navržené dopravní koridor elektrického vedení 400 kV 
a řešená změna odklonu trasy 110 kV severně nad obec.  

Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina (2008) v této souvislosti neuvádí v území 
vymezené specifické místo krajinného rázu. 

Rozvojové plochy jsou navrženy tak, že nezasahují do ploch lesa. Ochranné pásmo lesa je 
narušeno minimálně. V případě záboru ZPF dochází i k záboru ploch na vysoce bonitních půdách I. 
a II. tř. ochrany (bylo respektováno stanovisko DO – některé plochy na I. třídě ochrany byla z návrhu 
ÚP odstraněna, resp. velikostně upraveny). Kromě těchto negativ návrh postupuje podle obecných 
zásad ochrany ZPF. Podrobné vyhodnocení jednotlivých ploch z hlediska ochrany ZPF a PUPFL, vč. 
tabelárního přehledu a zdůvodnění je uvedeno v Odůvodnění část zpracovaná zpracovatelem.  
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V řešeném území se opuštěné lokality charakteru „brownfields“ nevyskytují. 
Změnou č. 4 ÚPO Dubovice se posiluje rekreační význam obce a akceptuje propustnost krajiny pro 

turistiku i cykloturistiku. 
Rozvoj ekonomických odvětví v území je kladen na dominantní roli zemědělské výroby a umožňuje 

rozvoj specifických forem zemědělské činnosti z hlediska ekologického chovu a ekologické produkce.  

 (08a) Vytvářet na území kraje a zejména ve venkovských územích a oblastech a ve 
specifických 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 dalším posilování ekologických funkcí krajiny. 

Změna č. 4 ÚPO Dubovice respektuje tento požadavek – z oblasti zemědělství je v obci zachován 
stávající zemědělský areál, je navržen rozvoj soukromého zemědělce, nezastavěná a nezastavitelná 
část řešeného území je navržena jako plocha zemědělské k trvalému zemědělskému obhospodařování. 
Nejsou navrženy žádné „zbytkové“ plochy, které vy narušovaly organizaci zemědělství v území.  

Z hlediska ochrany lesnictví – stávající lesní porosty nejsou dotčeny žádnou plochou. 

(08b) Vytvářet územní podmínky pro prostorově, provozně, funkčně a časově 
koordinovaný rozvoj území kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn 
v území a stanovení podmíněnosti rozvoje území odpovídajícím rozvojem veřejné 
infastruktury pro zajištění obsluhy území.  

Změna č. 4 ÚPO Dubovice respektuje tento požadavek – z oblasti veřejné infrastruktury je převzat 
a zpřesněn koridor elektrického vedení 110 a 400 kV a dále homogenizace silnice I/19 zajišťující 
dopravu na krajské město. 

(08c) Vytvářet územní podmínky pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční 
a železniční dopravy na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného 
a prostorového uspořádání území, zejména návrhem ploch pro bydlení v dostatečném 
odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic, návrhem obchvatů a přeložek mimo 
intenzivně obydlená území anebo návrhem dalších vhodných stavebně technických, 
provozních či organizačních opatření.  

Změna č. 4 ÚPO Dubovice respektuje tento požadavek – plochy řešené ve Změně č. 4 se nenachází 
v blízkosti silnice I/19 (železniční trať neprochází řešeným územím). 

 (08d) Předcházet střetům vzájemně neslučitelných činností v území návrhem 
vhodného plošného a prostorového uspořádání území, zejména chránit obytná a rekreační 
území před negativními vlivy z koncentrovaných výrobních činností a z dopravy.  

Změna č. 4 ÚPO Dubovice se dotýká této problematiky tak, že upravuje plochu dopravy – napojení 
silnice III. třídy z obce na sousední k. ú.  – soulad s ÚP Pelhřimov v rámci širších vztahů. Tato úprava 
se netýká vlastní silnice I/19. Negativní vlivy dopravy nebudou mít na vlastní obec žádný dopad; 

 
Shora uvedenými body je doloženo, že při zpracování návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice byl 

sledován nejen ekonomický a sociální, ale i environmentální rozměr rozvoje území (princip 
udržitelného rozvoje území). 

 
Správní území obce není součástí rozvojové oblasti krajského významu.  
Správní území obce není součástí rozvojové osy krajského významu.  
Správní území obce není součástí specifické oblasti krajského významu.  

 
Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR stanoví vymezení ploch a koridorů nadmístního významu: 

Dopravní infrastruktura 
- Automobilová doprava  

Kap. III. Ostatní silnice I. třídy 
ZÚR vymezují koridor silnice I/19 v šířce 150 m zahrnující:  
a) koridor pro homogenizaci stávajícího tahu;  
b) koridory pro umístění nových staveb 
K bodu a) – jedná se o koridor DK02 tento Změna č. 4 ÚPO respektuje a je součástí textové 

a grafické části, není dotčen žádnými zastavitelnými plochami; 
K bodu b) – tento se netýká Změna č. 4 ÚPO a ani ÚPO Dubovice 
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Jiný druh dopravy v řešeném území není. 

Technická infrastruktura  
-  Energetika:  
ZÚR zpřesňují koridor republikového významu E7 pro dvojité vedení 400 kV Kočín – Mírovka 

a zapojení vedení 400 kV Řeporyje – Prosenice do Mírovky, včetně souvisejících ploch pro rozšíření 
elektrických stanic vymezený v PÚR a to vymezením:  

a) koridoru v šířce 300 m pro umístění stavby napojení TR Mírovka na stávající vedení zvn 400 kV 
Řeporyje – Prosenice, s dílčím rozšířením u sídla Zbožice;  

b) koridoru v šířce 300 m pro umístění stavby nadzemní vedení zvn 400 kV Mírovka – Kočín, s pěti 
dílčími rozšířeními na územích obcí Úsobí, Kamenice u Herálce, Dudín, Vyskytná a Dubovice;  

c) plochy o výměře 120 000 m2 pro rozšíření transformovny Mírovka. 
K bodu a), c) – tento se netýkají ÚPO Dubovice a ani Změny č. 4 ÚPO; 
K bodu b) – ve Změně č. 4 ÚPO je vymezen, dotčenými orgány a správcem technické 

infrastruktury odsouhlasen koridor elektrického nadzemního vedení 400 kV o šířce 300 m severně 
v řešeném území, který je součástí grafické a textová části; 

ZÚR vymezují tyto koridory a plochy pro umístění staveb nadřazené rozvodné soustavy zvn a vvn 
o napětí 400 kV, respektive 110 kV:  

koridor v šířce 400 m pro umístění stavby nadzemní vedení vvn 110 kV R Pelhřimov – R Tábor 
Ve Změně č. 4 ÚPO je vymezen koridor elektrického nadzemního vedení 110 kV o šířce 400 m, 

který je součástí grafické a textová části; 
-  Plynárenství: nejsou vymezeny koridory dle Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR; 
-  Ropovod: nejsou vymezeny koridory dle Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR; 
-  Horkovod: nejsou vymezeny koridory dle Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR; 
-  Vodovod: nejsou vymezeny koridory dle Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR; 
-  Ukládání a skladování radioaktivních odpadů: nejsou vymezeny plochy dle Aktualizace č. 1, č. 2 

a č. 3 ZÚR; 

Plochy a koridory pro biocentra a biokoridory nadregionálního a regionálního územního systému 
ekologické stability 

- RBK (regionální biokoridor) NKOD 421 U Mosteckého – Hejlov  
Návrh Změny č. 4 ÚPO vymezuje ÚSES na lokální a regionální úrovni, a to v podrobnosti na 

parcely, a dále posiluje ekologickou stabilitu vymezením podpůrných interakčních prvků, v případě 
nefunkčních prvků ÚSES vytváří předpoklady k nápravě tohoto stavu stanovením veřejně prospěšných 
opatření. 

Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje 
a rozhodování o změnách v území: 

a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES jako nezastavitelné s využitím 
pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny; 

b) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory 
ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti 
ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a nedojde 
k snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině, a to i potenciálně u prvku 
ÚSES vyžadujících doplnění biocenter a biokoridoru; 

c) technická a vegetační opatření v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES 
podřídit požadavkům na zajištění funkčnosti skladebných částí ÚSES; 

 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice řeší uvedenou problematiku takto: 
- Bod a) a c) jsou součástí textové části Změny č. 4 ÚPO, b  
- Bod b) - V řešeném území stávající silnice I/19 v jednom místě kříží plochy vymezený 

regionální ÚSES. Místo střetu s přírodní lokalitou tato dopravní stavba překlene stávajícím 
mostním propustkem v nejkratším směru tak, aby vliv na funkčnost ÚSES byl pokud možno co 
nejmenší. 

Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR stanovují tyto specifické zásady pro vymezování a zpřesňování 
vymezování skladebných částí ÚSES v plochách zjištěných nebo předpokládaných ložisek nerostných 
surovin (dále jen „ložisek“) a pro využívání ložisek dotčených vymezením ÚSES  

Ve Změně č. 4 ani v ÚPO Dubovice není řešeno; 
Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  
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a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou 
ÚSES tak, aby byly dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost;  

b) při zpřesňování vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů respektovat též 
jiné zájmy v území, zejména požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin a vodohospodářsky 
významných zdrojů; 

Pro zpřesňování vymezení nadregionálních a regionálních biocenter a biokoridorů se stanovují tyto 
další podmínky  

a) vymezení ploch a koridorů pro nadregionální a regionální biokoridory a biocentra je v ZÚR 
rámcové;  

b) při zpřesnění vymezení nadregionálních a regionálních biocenter a biokoridorů v územních 
plánech (dále jen „zpřesnění“) lze podle konkrétních přírodních, urbanistických a vlastnických poměrů 
v území v odůvodněných případech vymezit biocentra a biokoridory mimo plochy a koridory stanovené 
v ZÚR při dodržení podmínek stanovených ve výroku (107);  

c) pro rozhodování o změnách v území je do zpřesnění relevantní vymezení v ZÚR, po schválení 
územního plánu obsahujícího zpřesnění je relevantní vymezení v územním plánu. 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice řeší uvedenou problematiku – v řešeném území jsou vymezeny 
skladebné části všech úrovní ÚSES. Územní plán přebírá a zpřesňuje vymezení skladebných částí 
nadřazeného systému ÚSES ze ZÚR Kraje Vysočina. Vymezení skladebných částí lokálního ÚSES je 
také převzato z dostupných odborných podkladů, zpřesněno na parcely a případně upraveno, 
nefunkční skladebné části jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření. Prověřena byla i jejich 
návaznost na hranicích obce.  

Návrh rozvojových ploch nezasahuje do vymezených skladebných částí ÚSES. 
 
Plochy speciálních zájmů 
Nejsou vymezeny plochy dle Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR; 
 
Upřesnění podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 

Kraje Vysočina 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice respektuje přírodní hodnoty kraje (VKPreg., nevyhrazená 

současně netěžená ložiska atd.), kulturní hodnoty (historicky a architektonicky cenné objekty) 
i hodnoty krajinné – v řešeném území v obecné rovině ochrany krajinného rázu (není zde stanovena 
krajinná památková zóna, přírodní park ani další). Pro kraj Vysočina byla zpracována Strategie ochrany 
krajinného rázu, která je v ÚP zohledněna. Na území nebyla vyhlášena žádné specifická místa ochrany 
krajinného rázu.  

 
Vymezení cílových charakteristik krajiny na území Kraje Vysočina 
Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR vymezují na území kraje typy krajin. V řešeném území obce 

Dubovice je zastoupen typ krajin:   
- krajina lesozemědělská harmonická (k. ú. Dubovice) 

Krajina lesozemědělská harmonická 
ZÚR stanovují hlavní cílové využití krajiny pro:  
a) zemědělství a lesní hospodářství;  
b) bydlení;  
c) základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity;  
d) cestovní ruch a rekreaci.  
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice řeší výše uvedené body – nezastavěná a nezastavitelné část 

řešeného území je řešena jako plocha zemědělská, lesní pozemky nejsou ve Změně č. 4 ÚPO dotčeny. 
Nové zalesnění je možné. 

Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice řeší bydlení – jednak jako plochy bydlení. 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice řeší místní ekonomické aktivity (plocha zemědělské výroby), 

dopravní a technickou infrastrukturu; 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice řeší rekreaci – umožňuje rozvoj pro různé formy cestovního ruchu 

(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) při zachování a rozvoji hodnot území. Návrh 
nových obslužných komunikací může sloužit i jako turistické nebo cyklotrasy.  

ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:  
a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků;  
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b) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika 
poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením;  

c) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově 
vhodnými stavbami;  

d) zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých travních 
porostů;  

e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování 
a intenzifikaci chatových lokalit, rekreační zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě 
vyhodnocení únosnosti krajiny;  

f) chránit luční porosty; 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice respektuje nezastavěnou část území jako plochu pro zemědělství 
(orná půda, trvalý porost), respektuje lesní pozemky bez narušení rovněž tak lesní hospodaření není 
Změnou č. 4 ÚPO Dubovice narušeno. 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice nemění architektonické a urbanistické znaky řešeného území. Nové 
plochy navazují na stávající zastavěné území a jsou přiměřené velikosti sídla. 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice nemění současné uspořádání krajiny. 

 

Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR vymezují na území kraje oblasti krajinného rázu jako unikátní 
územní jednotky jedinečností a neopakovatelností krajiny a stanovuje pro oblasti krajinného rázu tyto 
specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 

- celé řešené k. ú. CZ 0610 – OB005 – Pelhřimovsko 
a) věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování staveb a technických zařízení 

s výškou přesahující dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu do exponovaných průhledů; 
b) zachovat prvky historického členění krajiny.  
V rámci vymezení ploch nebyly navrhovány Změnou č. 4 ÚPO Dubovice plochy pro výstavbu 

výškových objektu a plochy nezastavěného území byly začleněny do krajinného celku. 

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státi a asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Z Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR Kraje Vysočina jsou v řešeném území obce Dubovice navrženy 
veřejně prospěšné stavby (VPS) v oblasti dopravy – koridor DK02 silnice I/19.  

Veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy zahrnují: 
a) koridor pro homogenizaci stávajícího tahu; 
b) koridory pro umístění nových staveb. 

Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR stanovuje tuto šířku koridoru pro umístění veřejně prospěšných 
staveb: 

DK02: 150 m pro silnice I. třídy; 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice řeší výše uvedenou problematiku – koridor homogenizace o šířce 

150 m je součástí grafické i textové části, tyto koridory byly rovněž součástí stanovisek dotčených 
orgánů.     

Z Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR Kraje Vysočina jsou v řešeném území obce Dubovice navrženy 
veřejně prospěšné stavby (VPS) v oblasti energetiky – koridor vedení E05a a koridor E11. 

 
ZÚR stanovují šířku koridorů pro umístění veřejně prospěšných staveb:  
a) E01, E02, E04, E05a a E05b na 300 m, a to s jedním dílčím rozšířením u koridorů E01 a E04 

a pěti dílčími rozšířeními koridoru E05a;  
b) E06 – E17 na 400 m. 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice řeší výše uvedenou problematiku – oba koridory nadzemního 

elektrického vedení 400 kV a 110 kV jsou součástí grafické i textové části, tyto koridory byly rovněž 
součástí stanovisek dotčených orgánů.     

Z Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR Kraje Vysočina jsou v řešeném území obce Dubovice navrženy 
veřejně prospěšná opatření (VPO): 

 – jedná se o VPO U198 RBK (regionální biokoridor) U Mosteckého – Hejlov; 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice řeší výše uvedenou problematiku – regionální ÚSES byl zakreslen 

do grafické části, byl zpřesněn a následně projednán. 
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Jiné VPS ani VPO z Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR Kraje Vysočina v řešeném území nejsou. 
 

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů  
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice naruší vzájemné vazby a vztahy v území v bezprostředním okolí 

a to tím, že v rámci návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice byla řešena návaznost ÚSES na sousední území 
dle platných ÚP sousedních obcí.  

Technická infrastruktura je řešena v souvislostech na okolní k. ú. - nebyla řešena návaznost na 
sousední území. 

Dopravní infrastruktura je řešena v souvislostech na okolní k. ú. - byla řešena návaznost na 
sousední území z hlediska dopravního připojení plochy 4g) na sousední k. ú. řešené v ÚP Nová 
Cerekev. 

Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností Pelhřimov 
Na základě schválených Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pelhřimov 

roku 2008 a jejich následných aktualizací (hlavně 2012, 2014 a 2016) jsou do Změny č. 4 ÚPO 
Dubovice zapracovány aktualizované limity využití území. 

 
Přezkum souladu Změny č. 4 ÚPO Dubovice dle § 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona  

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice s 1. Aktualizací PÚR ČR a se 
Zásadami územního rozvoje (dále ZÚR) Kraje Vysočina – s Aktualizací č. 1 ZÚR Kraje Vysočina 
vydanou dne 8. 10. 2012 (účinnost dne 23. 10. 2012) a s Aktualizací č. 2 a č. 3 Zásad územního 
rozvoje Kraje Vysočina vydanými 13.9.2016 (účinnost 7. 10. 2016). 

K dané věci vydal dne 9. 6. 2016 nadřízený orgán – Krajský úřad Kraje Vysočina odbor územního 
plánování a stavebního řádu pod č. j. KUJI 39460/2016 dle § 50 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb.; ve 
znění pozdějších předpisů své stanovisko (jeho celý text je součástí kapitoly „Vyhodnocení souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů“ tohoto dokumentu). Protože návrh Změny č. 4 ÚPO 
Dubovice vykazoval dle stanoviska drobné nedostatky, byly tyto odstraněny a návrh Změny č. 4 ÚPO 
Dubovice předložen k veřejnému projednání. 

 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice dle § 53 odst. 4 a) stavebního 

zákona a vzhledem k výše uvedenému konstatuje, že návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice je v souladu 
s 1. Aktualizací PÚR ČR a s Aktualizací č.1, č. 2 a č. 3 ZÚR Kraje Vysočina. 

 

Další text bude doplněn po veřejném projednání o upraveném návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice. 

 

b) Přezkum souladu návrhu 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 návrhu územního plánu s cíli územního plánování 

Změna č. 4 ÚPO Dubovice je pořizována v legislativním prostředí vymezeným novelou stavebního 
zákona platnou od 1. 1. 2013.  
Projektant a pořizovatel mají k dispozici tyto nástroje ochrany území:  

-  vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch (resp. plochy změn zastavěného území); 
-  vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, tj. zpřesnění požadavků vymezených vyhláškou č. 

501/2006 Sb., pro řešené území;  
-  vymezení nezastavěného území včetně podmínek pro jeho využití;  
-  aplikaci příslušných zákonů, vyhlášek a dalších právních předpisů,  
-  vymezení územního systému ekologické stability,  
 
Změna č. 4 ÚPO Dubovice naplňuje základní pilíře územního plánování a související požadavky, 

vyplývající z § 18 stavebního zákona.  
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Změna č. 4 ÚPO Dubovice je vytvářena na reálném stavu v území – na základě požadavků občanů 
a obce. Změna č. 4 ÚPO Dubovice respektuje vnitřní uspořádání území obce, upravuje a doplňuje 
funkční, prostorové, dopravní a technické vazby včetně aplikace prvků ochrany přírody a krajiny.  

Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice naplňuje požadavek na soulad s cíli územního plánování 
vytvořením komplexního názoru na urbanistické řešení správního území obce, vymezením 
a stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (funkční regulativy), 
upřesněním podmínek pro využití jednotlivých lokalit – stabilizované plochy, plochy změn (doplňující 
funkční regulativy, prostorové uspořádání), definováním podmínek pro dopravní a technickou 
infrastrukturu a stanovením podmínek pro ochranu nezastavěného území a cenného krajinného rázu 
řešeného území. 

Návrh Změna č. 4 ÚPO Dubovice vytváří 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.  

 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice: 

- vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území a pro udržitelný rozvoj území, 
který je dán vyvážeností podmínkami příznivého životního prostředí, podmínek hospodářských 
a sociálních; 

- účelně využívá zastavěné území a koncepčně řeší zastavitelné plochy;  
- zamezuje nepřiměřenému rozšiřování zástavby mimo zastavěné území obce, při dodržení 

charakteru zástavby; 
- vytváří územně technické podmínky pro rozvoj sídelní funkce na úroveň odpovídající poloze 

a významu sídla v aglomeračním prostoru; 
- umožňuje rozvoj kvalitního bydlení; 
- vytváří aglomerační uspořádání obce a místních částí postupnou obnovou ploch dotčených 

zemědělskou činností; 
- pro hospodářský rozvoj vytváří podmínek pro nezávadnou výrobu a přiměřené zemědělské 

využití krajiny;  
- řešením koncepce dopravy minimalizuje negativní dopady na obytné a rekreační využití; 
- řešením koncepce technického vybavení; 
- zajišťuje ochranu kulturního, architektonického a archeologického dědictví obce; 

 
Přezkum souladu územního plánu s úkoly územního plánování 

Úkoly územního plánování jsou do návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice přeneseny schváleným 
Zadáním územního plánu i strukturou a požadovaným obsahem územního plánu.  

(1) Úkolem územního plánování je zejména: 
a)  zajišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,  
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 
a podmínky území,  
Oba úkoly jsou vyjádřeny základní urbanistickou koncepcí, ochrana přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot je v odůvodnění této koncepce. Koncepce rozvoje vyplývá z pozice obce dle její 
velikosti a umístění v ORP Pelhřimov. 
b) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 

problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání  

Úkol je vyjádřen základní urbanistickou koncepcí obce. Po prověření a posouzení změn, které jsou 
potřebné pro hospodářský a ekonomický rozvoj obce byly navrženy nové dílčí změny urbanizovaných 
ploch. Některé nové plochy byly navrženy z hlediska veřejného zájmu i s ohledem na veřejné zdraví. 
d)  stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové  

 uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb  
Úkol je splněn dle platné metodiky územního plánování. Změnou č. 4 ÚPO Dubovice je stabilizována 
pozice sídla v krajině, hierarchie a uspořádání vnitřního prostoru zastavěného území z hlediska druhu 
zástavby, vymezeného veřejného prostoru.  
e)  stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání   

staveb s ohledem na charakter a hodnoty území  
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Úkol je řešen podmínkou respektování dochované urbanistické struktury a podmínkou přechodu 
zástavby do volné krajiny. Úkol dále řeší konkrétní rozsah zastavitelných ploch a jejich určení 
respektuje zjištěné hodnoty v území.  
f)  stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci)  
Etapizace ve Změně č. 4 ÚPO není uplatněna v žádné ploše. 
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečných ekologických a přírodních katastrof  

a pro odstraňování jejich důsledků, a to v přírodě blízkým způsobem  
h)  vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn  
V řešeném území byly prověřeny a v návrhu Změny č. 4 ÚPO řešeny podmínky pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof. Řešené území prošlo transformací systému 
a organizace zemědělské výroby a současný systém je možné považovat za stabilizovaný. Trvalá 
zatravnění a pásy polyfunkční zeleně na svažitých pozemcích. 
V rámci zájmového území byla pro vodní tok Hejlovka stanovena aktivní zóna záplavového území 
včetně záplavových oblastí odpovídajících Q5, Q20 a Q100, které jsou územním plánem vymezeny. 
Změna č. 4 ÚPO nenavrhuje žádné rozvojové plochy zastavitelného charakteru v aktivní zóně 
s výjimkou vedení inženýrských sítí, které jsou ze zákona povoleny. Niva vodního toku byla ponechána 
nezastavitelná.  
i)  stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitu bydlení  
Úkol je naplněn – je splněn požadavek na obnovu sídelní struktury. Kvalitní bydlení v řešeném území 
je součtem vlivu přírodního prostředí, pracovních příležitostí a umístění obce v regionu. Zastavitelné 
plochy bydlení jsou umístěny tak, aby byl eliminován negativní vliv dopravy na zdraví obyvatelstva, 
posílen je veřejný prostor.  
j)  prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných   

rozpočtů na změny v území  
Není Změnou č. 4 ÚPO Dubovice řešeno – jednalo by se o změnu trasy vedení 110 kV a změnu trasy 
silnice III. třídy.  
k)  vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany  
Není Změnou č. 4 ÚPO Dubovice řešeno. 
l)   určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území  
Není Změnou č. 4 ÚPO Dubovice řešeno. 
m)  vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními vlivy 
záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak  
Úkol je Změnou č. 4 ÚPO Dubovice naplněn zapracováním jevů, podmínek a požadavků dotčených 
orgánů – viz samostatná kapitola Odůvodnění.  
n)  regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů  
Není Změnou č. 4 ÚPO Dubovice řešeno. 
o)  uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie 
a památkové péče  
Změnou č. 4 ÚPO Dubovice je splněno. 

 
 (2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního 

rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území. Pro účely tohoto posouzení se zpracovává 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je taky vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 
Na základě stanoviska KrÚ Kraje Vysočina ke Zprávě o uplatňování ÚP Dubovice (součástí byly Pokyny 
pro zpracování návrhu Změny č. 4 ÚPO – zadání), nepožaduje vyhodnocení vlivů Návrhu zprávy 
o uplatňování územního plánu Dubovice za období 09/1999 – 01/2014 a zadání změny č. 4 na životní 
prostředí.  

Předložený Návrh zprávy a pokynů pro zpracování návrhu změny č. 4 územního plánu nestanoví 
rámec pro umístění záměrů, u nichž lze předpokládat závažné negativní vlivy na životní prostředí.  

V uvedeném území ani bezprostředně navazujících nejsou vymezeny plochy evropsky významných 
lokalit ani ptačích oblastí. 
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Přezkum souladu návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice dle § 53 odst. 4 písm. b) stavebního 
zákona  

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 4 ÚPD Dubovice dle § 53 odst. 4 písm. b) 
a konstatuje, že návrh Změny č. 4 ÚPD Dubovice byl zpracován v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování tak, jak jsou vymezeny v ustanovení § 18 a § 19 zákona č.183/2006 Sb.; o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 

 
Další text bude doplněn po opakovaném veřejném projednání o upraveném návrhu Změny č. 4 

ÚPO Dubovice. 
 

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

 
Způsob zpracování návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice včetně úprav textové části návrhu Změny č. 4 

ÚPO Dubovice i stanovený postup při jeho projednání jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a s jeho prováděcí Vyhláškou č. 
500/2006 Sb.; o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti v platném znění a s Vyhláškou č. 501/2006 Sb.; o obecných požadavcích na 
využívání území v platném znění ve znění pozdějších předpisů.  

Textová část návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice (návrh a odůvodnění) je zpracována dle přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb.; v platném znění, grafická část Změny č. 4 ÚPO Dubovice je navržena nad 
platnou katastrální mapou v měř. 1: 5 000, výkres širších vztahů je zpracován v měř. 1: 25 000. 

 
Proces pořízení a vyhodnocení jeho souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

předpisů je uveden v samostatné kapitole „Postup pořízení návrhu ÚP“, který je součástí dokumentu 
„Odůvodnění Změny č. 4 ÚPO Dubovice Textová část zpracovaná pořizovatelem“. 
 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice: 

- vymezuje zastavěné území obce; 
- vymezuje zastavitelné plochy; 
- 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;  
- respektuje opatření k ochraně krajinného rázu v oblasti, které spadá do oblastí krajinného 

rázu: CZ 0610 – OB005 – Pelhřimovsko vymezené v Aktualizaci č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR Kraje 
Vysočina; 

- respektuje krajinný typ - k. ú. Dubovice – krajina lesozemědělská harmonická vymezené 
v Aktualizaci č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR Kraje Vysočina; 

- respektuje prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území a zároveň se ve zvýšené 
míře zasazuje chránit pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem 
zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability; 
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- respektuje koridor DK02 silnice I/19, koridor DK32 silnice II/602, koridor E11 (nadzemní 
vedení vvn 110 kV RPelhřimov – RPacov), koridor E05a (nadzemní vedení 400 kV Kočín – 
Mírovka), koridor regionálního biokoridoru RBK 421 U Mosteckého – Hejlov vymezené 
v Aktualizaci č. 1, č. 2 a č. 3 ZÚR Kraje Vysočina a zpřesněny do měřítka územního plánu; 

- respektuje koridor E7 a S13 dle kapitoly „Koridory technické infrastruktury“ a „Koridory 
dopravní infrastruktury“ vymezené Aktualizací PÚR ČR; 

 
Přezkum souladu návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice dle § 53 odst. 4 písm. c) stavebního 
zákona  

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 4 ÚPD Dubovice dle § 53 odst. 4 písm. c) 
stavebního zákona a vzhledem k výše uvednému konstatuje, návrh Změny č. 4 ÚPD Dubovice je 
v souladu s požadavky stavebního zákona va platném znění a jeho prováděcích předpisů. 

 
Další text bude doplněn po opakovaném veřejném projednání o upraveném návrhu Změny č. 4 

ÚPO Dubovice. 
 

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

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 
Návrh Změny č. 4 ÚPO Dubovice je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních 

předpisů. Návrhem Změny č. 4 ÚPO Dubovice nedochází ke střetu veřejných zájmů. Návrh Změny č. 4 
ÚPO Dubovice je zcela v souladu se stanovisky dotčených orgánů a se zvláštními právními předpisy.  

Především zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů; zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů; zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů; zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů; zákonem č. 13/1997 Sb.; o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů; zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; 
zákonem č. 258/2000 Sb.; o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Při projednávání návrhu „Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Dubovice za období 
09/1998 – 01/2014“ společně s „Pokyny pro zpracování Změny č. 4 Územního plánu obce 
Dubovice“ nebyly uplatněny žádné podněty sousedních obcí 

 
 

Při projednávání návrhu „Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Dubovice za období 
09/1998 – 01/2014“ společně s „Pokyny pro zpracování Změny č. 4 Územního plánu obce 
Dubovice“ byly vydány požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů těchto 
dotčených orgánů a krajského úřadu: 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/6, P.O.BOX 
16, 460 01 Liberec 
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu obce Dubovice + Pokyny pro zpracování 
změny č. 4 územního plánu obce Dubovice – vyjádření  
K Vašemu oznámení ze dne 29. 1. 2014 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno dne 
30. 1. 2014 a je zaevidováno pod č. j. SBS 03119/2014, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“), jako orgán státní báňské správy věcně 
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příslušný podle ustanovení § 41 odst. 2 písm. m) a místně příslušný podle § 38 odst. 1 písm. b) bodu 
8. zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává následující vyjádření:  

Z důvodu, že na území obce Dubovice nejsou dotčeny zájmy státní báňské správy, OBÚ se sídlem 
v Liberci z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá námitky k návrhu Zprávy 
o uplatňování územního plánu obce Dubovice a Pokynům pro zpracování změny č. 4 
územního plánu obce Dubovice. 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedený požadavek na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření 
ponecháno bez komentáře. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha  
Uplatňování ÚPO Dubovice 
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 
neuplatňujeme dle ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona 
k uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k. ú. Dubovice se 
nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin; 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedený požadavek na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření 
ponecháno bez komentáře. 

Česká republika – Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 
Odbor územní správa majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce Dubovice za období 9/1998-1/2014 
Pokyny pro zpracování změny č. 4 územního plánu obce Dubovice 
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 17. prosince 2013 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ředitel 
odboru územní správy majetku Pardubice, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. 
Slavomil Mareš, 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 vyjádření: 
do části řešeného území zasahuje ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení. 
Plochy řešené změnou č. 4 se zájmy zde hájenými nekolidují. V řešeném území se nenachází objekty 
a zařízení ve vlastnictví ČR – Ministerstva obrany. 
Vzhledem k výše uvedenému neuplatňuje ČR – Ministerstvo obrany k předmětné územně 
plánovací dokumentaci žádné požadavky. 
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 eventuálně 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; 
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• 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 uvedený požadavek na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření 
ponecháno bez komentáře. Uvedené požadavky jsou Změnou č. 4 ÚPO Dubovice respektovány 
a zapracovány dle požadavku DO. Plochy pro výstavbu větrných elektráren (dále VE) nejsou Změnou 
č. 4 ÚPO Dubovice navrhovány; 

 

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9,  
110 15 Praha 1  
Dubovice – návrh zprávy o uplatňování územního plánu a pokynů pro zpracování změny č. 4 

Podle § 17 zák. č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
ČR v platném znění je Ministerstvo dopravy ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky 
v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. Ust. § 22 uvedeného zákona dále 
uvádí, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví.  

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán ve věcech dopravy, uplatňuje požadavky dle § 40 
odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, dle § 56 písm. d) 
zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění, dle § 88 odst. 1 písm. s) a t) zák. č. 49/1997 Sb., 
o civilním letectví v platném znění a dle § 4 zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v platném 
znění, k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Dubovice. 
Silniční doprava 
Územím obce je vedena silnice I/19 Plzeň – Tábor – Pelhřimov – Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – 
Sebranice, kterou požadujeme včetně silničního ochranného pásma (OP) respektovat v souladu se 
zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

Upozorňujeme, že z rozvojových záměrů zasahuje do území koridor (v ZÚR Kraje Vysočina 
označená DK02) pro veřejně prospěšnou stavbu homogenizace silnice I/19. Tento koridor požadujeme 
respektovat v celé šíři 150 m dle vyhledávací studie „Silnice I/19 Pelhřimov – hranice kraje Vysočina“ 
zpracované firmou HBH Projekt s.r.o. v 11/2004. Součástí této homogenizace je také přeložka silnice 
III/01934, která bude vedena do nového připojení této silnice k silnici I/19 na k. ú. Starý Pelhřimov. 

Z hlediska železniční, letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi 
sledované zájmy. 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedený požadavek na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření 
ponecháno bez komentáře. Uvedený požadavek je respektován a součást jak textové, tak i grafické 
části. 

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina ÚP Pelhřimov, Pražská 1739,  
393 01 Pelhřimov  
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Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce Dubovice – stanovisko orgánu ochrany 
veřejného zdraví ke konzultaci 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, 
která je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví v platném znění, vydává ve věci konzultace návrhu zprávy o uplatňování územního 
plánu výše uvedené obce v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) cit. zákona ve spojení 
s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, toto 
stanovisko: S předloženým návrhem zprávy o uplatňování územního plánu obce Dubovice se 
souhlasí. 
Odůvodnění: Dne 30. 1. 2014 byl KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě podán s odkazem na § 55 
odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, návrh zprávy o uplatňování územního 
plánu Dubovice ke konzultaci s dotčeným orgánem státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví. 
Po posouzení předloženého návrhu vyslovil orgán ochrany veřejného zdraví souhlas s předloženým 
návrhem. 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedený požadavek na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření 
ponecháno bez komentáře. 

ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj 
Vysočina, Opuštěná 4, 602 00 Brno 
Sdělení k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Dubovice 

Obdrželi jsme Váš návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Dubovice v platném znění dne 
30.1.2014, který jste nám zaslali dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. ke konzultaci. 
ČR – Státní energetická inspekce, jako dotčený správní orgán podle § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 
Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 186/2006 Sb. a podle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění Vám sděluje, že 
k výše uvedenému návrhu zprávy nemáme připomínky. 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedený požadavek na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření 
ponecháno bez komentáře. 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina ÚO Pelhřimov, Požárnická 1240,  
393 01 Pelhřimov  
Koordinované stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a na úseku ochrany 
obyvatelstva 

Název stavby: Projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu obce Dubovice a pokynů pro 
zpracování změny č. 4 územního plánu obce územního plánu obce Dubovice 
Místo: k. ú. Dubovice 
Stavebník: Obec Dubovice, Dubovice 22, 393 01 Pelhřimov 
Dokumentace: Projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu obce Dubovice a pokynů pro 
zpracování změny č. 4 územního plánu obce územního plánu obce Dubovice 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému ve znění pozdějších předpisů posoudil návrh Zprávy o uplatňování územního 
plánu obce Dubovice za období 09/1998 – 01/2014 včetně návrhu změn č. 4 a) – 4 h).  

K výše uvedenému návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu obce Dubovice a pokynů pro 
zpracování změny č. 4 územního plánu obce územního plánu obce Dubovice vydává souhlasné 
koordinované stanovisko. 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedený požadavek na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření 
ponecháno bez komentáře. 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství,  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava  

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dubovice za období 09/1999 – 01/2014 
a zadání změny č. 4  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle 
§ 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, obdržel dne 30. 1. 2014 výše uvedený 
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Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dubovice za období 09/1999 – 01/2014, který obsahuje 
pokyny pro zpracování návrhu změny č.4 územního plánu Dubovice.  

Na základě jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí a ve smyslu 
ustanovení §§ 47 a 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vydává 
následující sdělení: 
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle 
§ 17a písmene a) a § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve 
znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zpf) souhlasí s předloženým návrhem zprávy 
o uplatňování územního plánu Dubovice za období 09/1999 – 01/2014 neuplatňuje k němu žádné 
připomínky.  
K návrhu zadání změny č. 4 územního plánu Dubovice sděluje následující:  
Pokud dojde k dotčení pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, jsou povinni 
pořizovatel a projektant dodržet zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona 
o ochraně zpf a dle § 5 odst. 1 navrhnout a odůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF 
a ostatních obecných zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější, zpravidla ve srovnání s jiným 
možným řešením. Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezit nové zastavitelné 
plochy. Přednostně je nutno k nezemědělskému využití navrhnout nezastavěné pozemky 
v zastavěném území obce. Dále mají přednost plochy, doplňují proluky navazující na zastavěné území 
obce. Mimo zastavěné území obce je nutno upřednostnit výstavbu na půdách s nižší třídou ochrany. 
Upozorňujeme, že k návrhovým plochám, umístěným na půdách vysoce chráněných (tj. I. a II. třída 
ochrany), na pozemcích s vloženými investicemi do půdy (meliorace) a u lokalit porušujících zásady 
ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 a 5 zákona, pokud nebude odůvodněno, proč je 
navrhované řešení nejvýhodnější z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů, 
zejména se srovnání s jiným možným řešením, nebude v návrhu uděleno orgánem ochrany 
zemědělského půdního fondu kladné stanovisko dle § 5 odst. 2 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 bude provedeno dle přílohy č. 3 
k vyhlášce č. 13/1994 Sb. a metodického doporučení – Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu, VII/2011.  

Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedený požadavek na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření 
ponecháno bez komentáře – uvedené požadavky byly v dalších fázích projednávání zohledněny do 
zpracování návrhu změny č. 4 ÚPO Dubovice a v rámci společného jednání bylo požádáno o vydání 
stanoviska – souhlasu k návrhu změny č. 4 ÚPO Dubovice. 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava  

Vyjádření k návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu obce Dubovice  
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, jako pořizovatel Územního plánu obce Dubovice 
a zpracovatel Zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), zaslal Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování 
a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), dopisem ze dne 29. 1. 2014 k projednání dle § 55 odst. 1 
ve vazbě na ust. § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu 
obce Dubovice (dále rovněž „návrh zprávy“).  
Z předloženého návrhu zprávy vyplývá, že Územní plán obce Dubovice byl schválen zastupitelstvem 
obce dne 20. 9. 1998, tj. tedy v době před platností Politiky územního rozvoje ČR 2008 (i PÚR ČR 
2006) a před účinností Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen “ZÚR KrV“). Následně byly 
projednány a následně vydány Změny č. 1, 2 a 3 Územního plánu obce Dubovice.  
Z předloženého návrhu zprávy vyplývá následující:  

• Území obce není součástí rozvojových os a oblastí vymezených v PÚR 2008.  
• Území obce není součástí rozvojových os a oblastí vymezených v ZÚR KrV.  
• Území obce je zařazeno do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko a krajinného 

typu krajina lesozemědělská harmonická. Řešení Územního plánu obce Dubovice není 
v rozporu se zásadami stanovenými pro oblast krajinného rázu a krajinný typ.  
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• ZÚR KrV na území obce vymezují koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby DK02 – 
homogenizaci silnice I/19 šíři 150 m, E11 – nadzemní vedení VVN 110 kV Pelhřimov – R Tábor 
v šíři 400 m. ZÚR KrV na území obce vymezují koridor pro veřejně prospěšné opatření U198 – 
regionální biokoridor RBK 491 U Mosteckého – Hejlov. Koridory pro veřejně prospěšné stavby 
a opatření nejsou součástí platné územně plánovací dokumentace obce Dubovice.  

• ZÚR KrV na území obce vymezuje územní rezervu k prověření možnosti budoucího umístění 
stavby nadzemního vedení ZVN 400 kV Mírovka – Kočín. V Územním plánu obce Dubovice tato 
územní rezerva není vymezena. 

• Z hlediska širších vztahů je konstatováno, že na území města Pelhřimov došlo ke zpřesnění 
přeložky silnice III/01934, dále není zcela zajištěna návaznost prvků ÚSES na území 
sousedních obcí.  

Po seznámení se s obsahem předloženého návrhu zprávy krajský úřad, který je nadřízeným orgánem 
na úseku územního plánování, konstatuje následující:  

• do návrhu zprávy požadujeme doplnit, v čem je spatřován rozpor ÚPO Dubovice s PÚR 2008 
v oblasti energetiky,  

• požadujeme upravit znění předposledního odstavce kap. a) odst. 2 návrhu zprávy, neboť nelze 
tvrdit, že ÚPO Dubovice není v rozporu s PÚR a ZÚR,  

• upozorňujeme na skutečnost, že na základě přezkumného řízení byl v ZÚR KrV zrušen celý 
koridor E05a, který byl řešen v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR KrV. Z tohoto důvodu je v současné 
době nutno respektovat územní rezervu pro tentýž záměr vyplývající ze současně platných 
ZÚR KrV,  

• k vyhodnocení souladu ÚPO Dubovice s podmínkami oblasti krajinného rázu Pelhřimovsko 
podotýkáme, že v případě záměrů vyplývajících ze ZÚR KrV a zároveň v kolizi s podmínkami 
ochrany dle čl. (146f) se uplatní ustanovení čl. (146a) písm. k),  

• z obecného hlediska konstatujeme, že je ÚPO Dubovice nutno uvést do souladu s nadřazenou 
dokumentací a právními předpisy. Z toho vyplývá, že v rámci Změny č. 4 ÚPO Dubovice je 
nutno zapracovat veškeré požadavky vyplývající z PÚR 2008 a ZÚR KrV (zejména trasy 
a koridory, územní rezervy, VPS, VPO apod.). Zároveň je nutno prověřit soulad ÚPO Dubovice 
se současně platnou právní úpravou, zejména pak stavební zákonem (plošné a prostorové 
uspořádání, podmínky využití ploch, VPS, VPO apod.). V tomto ohledu požadujeme upravit, 
resp. doplnit návrh zadání Změny č. 4 ÚPO Dubovice,  

• upozorňujeme, že záměr přeložky nadzemního vedení 110 kV nesmí v žádném případě ztížit či 
znemožnit umístění a realizace VPS E11 – nadzemní vedení VVN 110 kV Pelhřimov – R Tábor 
a to v ZÚR KrV vymezeném koridoru.  

• z hlediska širších vztahů požadujeme do návrhu zadání Změny č. 4 ÚPO Dubovice doplnit 
požadavek na prověření návaznosti na území sousedních obci ÚSES, dopravní a technické 
infrastruktury (např. přeložka silnice III/01934),  

• nepovažujeme za účelné do návrhu zadání změny ÚPD uvádět výčet jevů ÚAP dotýkajících se 
řešeného území, návrh zadání ÚPD, resp. její změny, by měl obsahovat požadavky a pokyny 
pro zpracování návrhu ÚPD. Jestliže je součástí zadání rovněž hodnocení jednotlivých záměrů, 
pak toto by nemělo obsahovat formulace typu „…se pořizovatel domnívá…“ apod.,  

• upozorňujeme, že pokud jsou některé vymezené zastavitelné plochy z důvodu vlastnických 
vztahů, odlišného cílového využití či limitování např. ochrannými pásmy apod. nevyužitelné 
a zároveň existuje potřeba vymezení dalších zastavitelných ploch, je nutno toto vyhodnotit 
a řešit např. zmenšením stávajících zastavitelných ploch, změnou jejich funkčního využití 
apod. (např. změny č, 4f)).  

Kromě výše uvedeného nemá krajský úřad žádné další požadavky na doplnění, resp. úpravu, 
předloženého návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Dubovice. 

Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedený požadavek na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření 
ponecháno bez komentáře. Požadavky byly zapracovány do návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice 
a nadřízený orgán požádán o stanovisko po společném jednání; 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava  
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství obdržel návrh Zprávy 
o uplatňování Územního plánu obce Dubovice ke konzultaci ve smyslu § 55 odst. 1 zákona č. 
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183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dále pokyny pro zpracování změny č. 4 ÚP 
Dubovice. Po seznámení s předloženým 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.  
K předloženému návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Dubovice a k pokynům pro 
zpracování změny č. 4 ÚP Dubovice nemáme připomínek, neboť se nepředpokládá umístění rekreační 
a sportovní výstavby na pozemky určené k plnění funkce lesa a ani se nejedná o návrh územně 
plánovací dokumentace obce s rozšířenou působností, jímž mají být dotčeny lesní pozemky. 
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 písm. a) vodního zákona patří uplatňovat 
stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vyjadřovat 
se k návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Dubovice a k pokynům pro zpracování změny č. 4 ÚP Dubovice 
je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. MěÚ Pelhřimov odbor ŽP 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedený požadavek na vědomí. Vzhledem k obsahu vyjádření 
ponecháno bez komentáře. 
 

Při projednávání návrhu „Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Dubovice za období 
09/1998 – 01/2014“ společně s „Pokyny pro zpracování Změny č. 4 Územního plánu obce 
Dubovice“ bylo vydáno stanovisko dotčeného orgánu: 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava  

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dubovice za období 09/1999 – 01/2014 
a zadání změny č. 4  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle 
§ 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, obdržel dne 30. 1. 2014 výše uvedený 
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dubovice za období 09/1999 – 01/2014, který obsahuje 
pokyny pro zpracování návrhu změny č.4 územního plánu Dubovice.  
Na základě jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí a ve smyslu ustanovení §§ 47 
a 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vydává následující sdělení:  
1. Ochrana přírody a krajiny (OPK)  
Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. 
§ 77a odst. 4 písm. n) zákona ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody“) konstatuje, že Návrh 
zprávy o uplatňování územního plánu Dubovice za období 09/1999 – 01/2014 a zadání 
změny č. 4 nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000).  
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;  

- U198 regionální biokoridor RBK RK 421 (Územní systém ekologické stability – úses musí být vymezen 
v souladu s metodikou vymezování úses a Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina)  

V aktualizaci ZÚR Kraje Vysočina je správní území obce Dubovice zařazeno do oblasti krajinného 
rázu Pelhřimovsko CZ0610-OB005. 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.  

2. Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (dále též „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), ve znění pozdějších předpisů, 
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nepožaduje vyhodnocení vlivů Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Dubovice za období 
09/1999 – 01/2014 a zadání změny č. 4 na životní prostředí.  
Předložený Návrh zprávy a zadání změny č. 4 územního plánu nestanoví rámec pro umístění záměrů, 
u nichž lze předpokládat závažné negativní vlivy na životní prostředí.  
Předložený Návrh zprávy a zadání změny č. 4 územního plánu byl posouzen na základě kritérií 
uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a nebyla shledána nutnost 
komplexního posouzení vlivů na životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného 
zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů. 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanovisko 
ponecháno bez komentáře. Požadavek ohledně koridorů a ÚSES RBK č. 421 byl splněn, RBK byl 
zpřesněn a je součástí Změny č. 4 ÚPO Dubovice včetně návazností na okolní k. ú.  

 
 

Při projednávání návrhu „Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Dubovice za období 
09/1998 – 01/2014“ společně s „Pokyny pro zpracování Změny č. 4 Územního plánu obce 
Dubovice“ byly vydány následující připomínky: 

Ředitelství silnice a dálnic ČR, odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33,  
612 54 Brno 

Dubovice, okr. Pelhřimov, kraj Vysočina 
Projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP. 
     Ředitelství silnic a dálnic ČR podává jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy 
v rámci projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Dubovice (k. ú. Dubovice) 
následující vyjádření: 

Územím obce jsou vedeny tyto silnice: 
I/19  Plzeň – Tábor – Pelhřimov – Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Sebranice  
III/01934 Dubovice – spojovací  
III/03414 Pelhřimov – Proseč-Obořiště 
Silnice I. třídy je majetkem státu. 
Silnice III. třídy jsou v majetku Kraje Vysočina. 
Upozorňujeme, že z rozvojových záměrů zasahuje do území obce veřejně prospěšná stavba 

homogenizace silnice I/19 označená v nadřazené územně plánovací dokumentaci jako DK02, pro 
kterou je vymezen koridor v šíři 150 m. Homogenizace silnice I/19 obsahuje i dílčí obchvaty obcí. 
Koridor pro homogenizace silnice I/19 ve stávající trase je vymezen dle vyhledávací studie „Silnice 
I/19 Pelhřimov – hranice kraje Vysočina“ zpracované firmou HBH Projekt s.r.o. v 11/2004. Součástí 
této homogenizace je také přeložka silnice III/01934, která bude vedena do nového připojení této 
silnice k silnici I/19 na k. ú. Starý Pelhřimov. 

Upozorňujeme, že je nutné respektovat ochranné pásmo silnice I/19 v souladu s § 30 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. OP jsou v území se zvláštním režimem, 
jejichž využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu (§ 40 výkon státní správy zákona č. 
13/1997 Sb.). Podle § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se u silnic I. třídy určuje 
územím o šířce 50 m od osy silnice nebo přilehlého jízdního pásu. V OP stávající silnice I/19 
požadujeme nevymezovat nové rozvojové nebo přestavbou plochy, které umožňují umístění objektů 
a zařízení, podléhající posouzení z hlediska vlivů z provozu silniční dopravy (např. plochy bydlení, 
sport, rekreaci, školské a zdravotnické zařízení apod.). 

Souhlas ŘSD ČR s navrhovaným funkčním využitím ploch není současně souhlasem 
s komunikačním připojením k silnici I/19. Návrh nového i úprava stávajícího připojení je nutné nejprve 
projednat a odsouhlasit s ŘSD ČR, odborem přípravy staveb Brno, oddělení technické podpory. Týká 
se to i plochy dopravní infrastruktury na parcele číslo 913/1, jak jsme uváděli ve svém vyjádření ze 
dne 4.5.2012 pod čj. 001887/113000/2011, které i nadále zůstává v platnosti.  

Dále upozorňujeme, že při návrhu dopravních připojení navržených ploch je nutné postupovat 
v souladu s § 12 „Podmínky pro připojení sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím“ 
a při eventuálním návrhu nových místních komunikací také s § 11 „Podmínky pro vzájemné připojování 
pozemních komunikací“ vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích. 
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Úpravy silnic v zastavěném a zastavitelném území je nutné provádět v odpovídající funkční skupině 
a typu dle zásad ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“ v jejím aktuálním znění. 

Úpravy silnic mimo zastavěné území je nutné provádět dle ČSN 736101 „Projektování silnic 
a dálnic“. Při návrhu nových místních komunikací je nutné postupovat v souladu s ČSN 736110 
„Projektování místních komunikací“ a ČSN 736102 „Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích“ a to vždy v jejich aktuálním znění. K projednávanému návrhu Zprávy nemáme 
připomínky. 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedenou připomínku na vědomí. Silnice I/19 s ochranným pásmem 
včetně výše uvedené homogenizace dle ZÚR Kraje Vysočina není změnou č. 4 dotčena. Veškeré nové 
plochy jsou umístěny mimo trasu silnice (většinou v obci) nebo se trasy netýkají. 
Ke třetímu odstavci této části připomínky – tato vůbec nepatří do řešeného problému – jedná se 
o připomínku vznesenou do změny č. 3 ÚPO Dubovice – pořizovatel tuto skutečnost telefonicky 
konzultoval dne 18. 3. 2014 s autorkou připomínky na ŘSD ČR Brno, která chtěla pouze upozornit na 
uvedenou skutečnost (na vydání vyjádření).  Ostatní část připomínky bez komentáře. 

E.ON Česká republika, s.r.o., rozvoj sítí západ, F. A. Gerstnera 2151,  
370 49 České Budějovice  

K předloženému návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu obce Dubovice + Pokynů pro 
zpracování změny č. 4 ÚPO Dubovice sdělujeme, že nemáme k výše uvedeným dokumentům 
připomínek. 

V předložených dokumentech je vyřízena změna trasy vedení 110 kV (přiložen zápis z jednání dne 
20. 5. 1013), jsou respektována ostatní stávající zařízení distribuční soustavy včetně jejich ochranných 
pásem. 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedenou připomínku na vědomí. Vzhledem k obsahu připomínky 
ponecháno bez komentáře. 

 
 

K návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice – před společným jednáním byla vydána následující 
vyjádření ohledně nových mapových podkladů v k. ú. Dubovice a změny ÚPO: 

Krajský úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, U Stínadel 1316, 393 01 
Pelhřimov 
Věc: odpověď na dopis ze dne 29.9.2014  
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov jako věcně a místně příslušný orgán 
státní správy podle ustanovení §5 písm. a) a přílohy č.2 zákona č.359/1992 Sb., o zeměměřických 
a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, Vám na základě Vaší žádosti o vysvětlení 
souladu mapových podkladů v kat. území Dubovice došlé dne 29.9.2014 (OV/1158/2013) oznamuje:  
V katastrálním území Dubovice byla v roce 2010 přepracována analogová katastrální mapa v souladu 
s ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č.357/2013 Sb. (katastrální vyhláška) do digitální (KMD). Souřadnice 
podrobných bodů polohopisu katastrální mapy se při přepracování získají převzetím z registru 
souřadnic, výpočtem z výsledků měření dokumentovaných v záznamech podrobného měření změn 
a vektorizací rastrových obrazů beze změny zobrazovací soustavy a bez šetření a měření hranic 
pozemků v terénu.  
Součástí přepracování, pokud to využitelné podklady dovolují, je doplnění pozemků dosud 
evidovaných zjednodušeným způsobem (jedná se o pozemky sloučené do větších půdních celků 
a dosud nezobrazené v katastrální mapě) v souladu s ust. § 55 odst. 2 písm. b) katastrální vyhlášky. 
Pozemkům jsou zpravidla přidělena nová parcelní čísla podle katastru nemovitostí a novým výpočtem 
ze souřadnic lomových bodů hranic parcel jsou výměry dosavadních parcel upřesněny.  
Podkladem pro obnovu katastrálního operátu přepracováním byla mapa katastru nemovitostí Dubovice 
v měřítku 1:2880 vedená na plastové rozměrově stálé PET-folii a „papírová“ mapa bývalého 
pozemkového katastru v měřítku 1:2880 pro parcely zapsané jako Pozemky ve zjednodušené evidenci 
– parcely původ Pozemkový katastr (ZE). První pozemkové mapy, které zobrazovaly pozemky 
v podobě parcel, vznikly na území dnešního českého státu v první polovině 19. stol. při zakládání 
stabilního katastru. Prvotním účelem map stabilního katastru však nebylo evidovat vlastnické právo, 
nebo dokonce provádět vytyčování hranic pozemků, jak by se mohlo zdát, ale mít přehled 
o pozemkovém vlastnictví pro daňové účely. Před měřením byly hranice pozemků vyznačeny jen 
kolíky, omezníkování provedeno nebylo; tím nebyla zaručena stálost hranic v přírodě a pro budoucnost 
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záruka hranice zobrazené na mapě s hranicí na počátku vyšetřenou a zaměřenou. V době 
pozemkového katastru, evidence nemovitostí a katastru nemovitostí docházelo k tvorbě map, které 
byly kvalitnější a dovolují tedy určit hranice mezi pozemky relativně přesně. Např. mapy DKM – 
digitální mapa katastrální, při jejíž tvorbě jsou k hranicím zváni vlastníci a jež zohledňují skutečný stav 
v terénu. S tvorbou těchto map se počítá po přepracování všech katastrálních map alespoň do map 
KMD. Problémem je skutečnost, že tyto novější mapy tvoří menší část mapového podkladu. Mapy 
mající svůj původ v 19. stol. jsou platné na cca 70 % území ČR. V této souvislosti je nutné zdůraznit, 
že obnova katastrálních map KMD formou přepracování, tzv. digitalizace, která se v současné době ve 
velké míře provádí, představuje pouze převedení katastrální mapy z grafické formy na plastové fólii do 
podoby počítačového souboru. Tento převod nemá vliv na přesnost mapového podkladu  
V této souvislosti je nutné mít na paměti § 51 katastrálního zákona 256/2013 Sb., kde je uvedeno, že 
geometrické určení nemovitosti, tj. zákres nemovitosti v katastrální mapě, je závazným údajem pro 
právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí. Z tohoto vyplývá, že předmětem 
převodu vlastnického práva není pozemek se stabilizovanými hranicemi v terénu, ale pozemek 
v podobě parcely, přičemž zákres hranic v katastrální mapě a stabilizace hranic v terénu se nemusí 
překrývat.  
Pokud tedy shrnu řádky výše do jedné věty, pak mapové podklady před a po digitalizaci katastrální 
mapy přepracováním jsou v souladu, ale se všemi chybami, nepřesnostmi, nezaměřenými ploty, 
stavbami, cestami apod. 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedenou vyjádření na vědomí. Toto dále sloužilo jako příloha k žádosti 
pro nadřízený orgán z hlediska mapových podkladů. 

Architektonický atelier Štěpán, Žižkova 12, 370 01 České Budějovice 
Dne 16. 10. 2014 náš atelier obdržel vyjádření katastrálního úřadu pro Vysočinu ze dne 8. 10. 2016 čj. 
KN PD-10558/2014/304. Jednalo se o odpověď na dopis ze dne 29. 9. 2014 čj. OV/1158/2013. V této 
věci sdělujeme následující: 
Jak je uvedeno ve vyjádření KN, geometrické určení nemovitosti je závazným údajem. Zákres 
nemovitostí je též určující pro vymezování plochy v rámci územního plánování. Plochy platné současně 
platným územním plánem prochází po hranicích zanesených v KM-D. Tato mapa však neobsahuje 
parcely PK a ZE. Historickou držbou se oproti dřívějšímu mapovému podkladu změnil průběh parcel, 
a ne vždy odpovídá mapě použité v původním ÚPO Dubovice. V těchto případech budou plochy 
vymezeny pomocí georeferencovaného rastru analogové mapy. Všechna plochy budou upřesněny 
terénním šetřením a projednáním se zástupci obce. 
Možné připomínky a nesouhlasy dotčených orgánů a osob budou řešeny v rámci veřejného projednání 
Změny č. 4 ÚPO. 
Lze konstatovat, že KM-D k. ú. Dubovice platná od roku 2010 nebude mít na návrh Změny č. 4 
významný vliv. 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedenou vyjádření na vědomí. Toto dále sloužilo jako příloha k žádosti 
pro nadřízený orgán z hlediska mapových podkladů. 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava  

Vyjádření k provedení Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Dubovice nad novými 
mapovými podklady  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), 
obdržel dne 27. 10. 2014 vaší žádost o vyjádření možnosti provedení Změny č. 4 Územního plánu 
sídelního útvaru Dubovice, kdy platná územně plánovací dokumentace byla zpracována nad rastrovou 
katastrální mapou a v současné době je katastrální mapa digitalizovaná (KM-D).  
Vzhledem ke skutečnosti, že se ve své podstatě jedná o záležitost dotýkající se celého území České 
republiky, platné právní předpisy toto neupravují a v dané věci není vydán žádný metodický materiál, 
požádali jsme o vyjádření nadřízený orgán, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj.  

O odpovědi nadřízeného orgánu vás budeme neprodleně informovat. 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedenou vyjádření na vědomí. Dne 25. 3. 2015 obdržel odpověď 
přeposlanou do Ministerstva pro místní rozvoj. Vzhledem k rozsáhlosti textu nebude pořizovatel tuto 
odpověď citovat. 
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K návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice – společné jednání byla vydána následující 
stanoviska: 

Ministerstvo životního prostředí ČR – odbor výkonu státní správy, Mezírka 1,  
602 00 Brno  

DUBOVICE – společné jednání o návrhu změny č. 4 územního plánu – 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. 66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 
1 : 50 000, list 23 – 14 Pelhřimov, nejsou v k. ú. Dubovice vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo 
jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ).  

Protože nejsou v k. ú. Dubovice dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP 
OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek 
a s projednáním návrhu změny č. 4 územního plánu souhlasí.  
Pro úplnost uvádíme, že v k. ú. Dubovice 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. Obvodní báňský úřad je obesílán jako dotčený orgán k vydání stanoviska.  

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/6, P.O.BOX 
16, 460 01 Liberec  

Návrh změny č. 4 územního plánu obce Dubovice – stanovisko 
K Vašemu oznámení ze dne 15. 2. 2016 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno dne 
17. 2. 2016 a je zaevidováno pod č. j. SBS 05412/2016, 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 § 38 odst. 1 písm. b) bodu 
8. zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává následující stanovisko:  
Z důvodu, že návrhem změny č. 4 obce Dubovice není dotčen vrchní dozor státní báňské správy, OBÚ 
se sídlem v Liberci z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá námitky k návrhu 
změny č. 4 územního plánu obce Dubovice.  

Současně se OBÚ se sídlem v Liberci omlouvá za neúčast na společném jednání předmětné věci 
dne 15. března 2016 na MěÚ Pelhřimov.  
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanovisko 
ponecháno bez komentáře. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha  

Projednání návrhu změny č. 4 ÚPO Dubovice 
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 

neuplatňujeme dle ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona 
k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k. ú. Dubovice se 
nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanovisko 
ponecháno bez komentáře. 

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460,  
393 01 Pelhřimov 
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Vyjádření k návrhu změny č. 4 územního plánu obce Dubovice. 
Zastupitelstvo obce Dubovice na svém zasedání dne 30.6.2013 a 5.1.2014 projednalo a schválilo 
pořízení změny č. 4 ÚPO Dubovice a následně dne 7.1.2014 požádala obec Dubovice MěÚ Pelhřimov, 
odbor výstavby, oddělení územního plánu o její pořízení. Návrh změny č. 4 ÚPO Dubovice je vyvěšen 
na webových stránkách města Pelhřimova a obce Dubovice. 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov dává tato vyjádření a stanoviska: 
Úsek vodoprávní, odpadové hospodářství, ochrana přírody, státní správa lesů – bez připomínek. 
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 změny územního plánu dotčeny pozemky 
náležející do ZPF, proto je nutné zařazení těchto ploch do 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. 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska 
ponecháno bez komentáře. Stanovisko požadující ochrana ZPF je uvedeno v této kapitole. 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava  

Vyjádření ke společnému jednáním o návrhu změny č. 4 územního plánu Dubovice  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel 
oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 4 územního plánu Dubovice. 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 změny č. 4 územního plánu Dubovice 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.  
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 změny č. 4 územního plánu Dubovice je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností, tj. Městského úřadu Pelhřimov, odboru životního prostředí. 

Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska 
ponecháno bez komentáře. 

Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov 

Stanovisko k návrhu změny č. 4 územního plánu obce Dubovice – společné jednání  
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, který je podle ustanovení § 40 odst. 4 a 5 zák. č. 13/1997 
Sb., 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 změny č. 4 územního plánu obce Dubovice souhlasí s předloženým 
návrhem, který se bude projednávat dne 15. 3. 2016 z pohledu ochrany silnic II. a III. třídy bez 
připomínek. 

Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanovisko 
ponecháno bez komentáře. 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava  

Stanovisko orgánu ochrany ZPF k návrhu změny č. 4 územního plánu Dubovice  
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Dne 16. 2. 2016 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též 
KrÚ OŽPZ) doručeno oznámení o společném projednání návrhu změny č. 4 územního plánu Dubovice, 
který obsahuje následující nově navrhované plochy:  
4a odklon trasy stávajícího vzdušného vedení VVN 110 kV Pelhřimov – Tábor se svým zákonným 
ochranným pásmem  
4b změna funkčního využití části pozemků p. č. KN 915 a 26/1 v k. ú. Dubovice – evidovány jako 
ostatní plocha, ostatní komunikace v zastavěném území obce  
4c změna funkčního využití částí pozemků – vedeny jako orná půda a komunikace  
Jedná se o uvedení ÚP do souladu se skutečností. Komunikace byla povolena na základě územního 
rozhodnutí vydaného v roce 2014, kdy také bylo provedeno odnětí ze ZPF.  
4d Změna funkčního využití pozemku p. č. KN 451 v k. ú. Dubovice (zahrada) z plochy bydlení 
s podnikáním, službami na plochu bydlení, v rodinných domech – venkovské. Pozemek se nachází 
v zastavěném území obce, k záboru ZPF nedochází.  
4e Změna funkčního využití z plochy pole na plochy výroby a skladování – zemědělství  
Záměrem je chov dobytka s možností výstavby menších staveb, s vyloučením staveb typu zděný 
kravín, sklady, silážní jámy ap. Plocha je v přímé návaznosti na zastavěné území obce.  
4f Změna funkčního využití pozemku p. č. KN 286 (trvalý travní porost, V. tř. ochrany) z plochy pole 
(dle platného ÚPO) na plochu bydlení. Pozemek navazuje na stávající zastavěné území (mezi 
komunikací a zastavěnou plochou bydlení tvoří určitou proluku). Výměnou za uvedenou plochu se 
navrací 2000 m2 zpět do zemědělského půdního fondu (druhu pozemku zahrada).  
4g Změna funkčního využití pozemku p. č. KN 354/3 v k. ú. Dubovice (ostatní plocha) z plochy 
polokulturní louky a pastviny na plochu občanské vybavenosti – sportovní plocha. 
4h Jedná se o uvedení územního plánu do souladu se skutečností. Stavba byla povolena na základě 
územního rozhodnutí vydaného v roce 2007. V průběhu územního rozhodnutí bylo pro danou stavbu 
provedeno odnětí ze ZPF.  
4i Úprava trasy přeložky silnice III. třídy. Důvodem je zajištění návaznosti dopravní infrastruktury na 
k. ú. Starý Pelhřimov a vyhnutí se nebezpečným dopravním situacím. Změnu trasy zapříčinila změna 
trasy v ÚP Pelhřimov. Stávající plocha komunikace bude navrácena do ZPF.  
4j Změna funkčního využití pozemku p. č. KN 565 evidovaného jako trvalý travní porost. Jedná se 
o uvedení územního plánu do souladu se skutečností. Stavba byla povolena na základě územního 
rozhodnutí z roku 2006 a stavebního povolení z roku 2007. V průběhu územního rozhodnutí bylo pro 
danou stavbu provedeno odnětí ze ZPF. Navrhovaná plocha výroby a skladování s výměrou 150 m2 
bude dle návrhu přístupná po účelové komunikaci, která je v současnosti využívaná i uživateli blízkých 
rekreačních objektů.  
4k Změna navržené plochy bydlení, v rodinných domech – venkovské – v zastavěném území  

Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu  
KrÚ OŽPZ jako příslušný správní orgán dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), vydává 
stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k návrhu změny č. 4 územního plánu Dubovice:  
1. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) z hlediska zákonem chráněných zájmů 
nesouhlasí s částí návrhové plochy 4j – účelová komunikace.  
2. Orgán ochrany ZPF z hlediska zákonem chráněných zájmů požaduje upravit text:  
V textu v kapitole Plochy zemědělské ZPF – orná  
v části Přípustné využití v druhé odrážce upravit (doplnit) text následovně:  
- činnosti pro zajištění zemědělského využití, jednoduché stavby pro zemědělství, jako např. seníky, 
zařízení a jiná opatření pro zemědělství; ostatní stavby pro zemědělství pouze na půdách mimo I. a II. 
tř. ochrany  
v části Přípustné využití v poslední odrážce upravit text následovně:  
- stavby dopravní a technické infrastruktury pouze na nekvalitních půdách; pokud se bude jednat 
o vysoce chráněné půdy pouze při prokázaném převažujícím veřejném zájmu nad zájmy ochrany ZPF  
 
v části Podmíněně přípustné využití v první odrážce upravit text následovně:  
- zřizovat sítě a zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování 
přilehlého území pouze na nekvalitních půdách; pokud se bude jednat o vysoce chráněné půdy pouze 
při prokázaném převažujícím veřejném zájmu nad zájmy ochrany ZPF a za podmínky že nebude 
narušena organizaci ZPF  
v části Podmíněně přípustné využití v druhé odrážce upravit text následovně:  
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- zalesnění bude možné za podmínky, že nebude prováděno na půdách I. a II. tř. ochrany a nebude 
narušena organizace ZPF  
 
v kapitole Plochy zemědělské, ZPF – trvalé travní porosty v části Přípustné využití v poslední 
odrážce upravit text následovně: 
stavby dopravní a technické infrastruktury pouze na nekvalitních půdách; pokud se bude jednat 
o vysoce chráněné půdy pouze při prokázaném převažujícím veřejném zájmu nad zájmy ochrany ZPF  
v části Podmíněně přípustné využití v první odrážce upravit text následovně:  
- zřizovat sítě a zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování 
přilehlého území pouze na nekvalitních půdách; pokud se bude jednat o vysoce chráněné půdy pouze 
při prokázaném převažujícím veřejném zájmu nad zájmy ochrany ZPF a za podmínky že nebude 
narušena organizaci ZPF  
v části Podmíněné přípustné využití v třetí odrážce upravit text následovně:  
- zalesnění bude možné za podmínky, že nebude prováděno na půdách v I. a II. tř. ochrany a nebude 
narušena organizace ZPF  
 
Odůvodnění  
Nesouhlas s uvedenou plochou (4j – účelová komunikace) i požadavek změny textu 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.  
V předmětném území došlo k rebonitaci půd a plocha 4e je nyní částečně v menší míře umístěna na 
půdě II. tř. ochrany a ve větší míře na půdě III. tř. ochrany (dříve V. tř. ochrany), jedná se však 
o plochu pro zemědělskou prvovýrobu, proto s touto plochou orgán ochrany ZPF souhlasí. Plocha 4i je 
umístěna na půdě I. a II. tř. ochrany, jedná se však o komunikaci, kde je prokázán převažující veřejný 
zájem nad zájmem ochrany ZPF a stávající komunikace, která je taktéž na vysoce chráněné půdě, 
bude navrácena do ZPF. S plochou orgán ochrany ZPF proto souhlasí. Část plochy 4j – plocha 
dopravní infrastruktury – místní a účelová komunikace je umístěna na půdě I. tř. ochrany a nejedná se 
o převažující veřejný zájem nad zájmem ochrany ZPF. Proto s touto plochou orgán ochrany ZPF 
nesouhlasí. Tato navržená účelová komunikace může i nadále zůstat jako nezpevněná komunikace 
součástí ZPF (navíc když navazuje na jinou též nezpevněnou komunikaci).  

Orgán ochrany ZPF posoudil předložený návrh změny č. 4 územního plánu Dubovice dle platného 
zákona o ochraně ZPF a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, na základě čehož vydal výše uvedené 
nesouhlasné stanovisko k ploše 4j – komunikaci. S ostatními plochami předloženého návrhu ÚP 
souhlasí, protože buď se nejedná o zábor ZPF nebo na základě vyhodnocení a odůvodnění záboru 
těchto 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, příp. jsou plochy dávány do 
souladu se skutečností (již došlo k odnětí půdy ze ZPF, bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební 
povolení a stavby již existují). 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. 
K bodu 1. stanoviska: účelová komunikace byla z návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice pro veřejné 
projednání odstraněna dle požadavku dotčeného orgánu. 
K bodu 2. stanoviska: požadavek úpravy textu u ploch zemědělských ZPF byl rovněž splněn a je 
zpracován v textové části Změny č. 4 ÚPO Dubovice. 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava  

Stanovisko orgánu ochrany přírody k návrhu změny č. 4 ÚP Dubovice  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ Vysočina“), 
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 
podaného dne 16. 2. 2016, o společném projednání konaném dne 15. 3. 2016, vydává stanovisko 
z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody k návrhu změny č. 4 územního plánu 
Dubovice:  
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Do koordinačního výkresu je třeba dle územně analytických podkladů doplnit dálkový migrační 
koridor a do textu tuto skutečnost uvést navíc s tím, že celé (katastrální) území obce Dubovice je 
migračně významným územím.  
Jiné připomínky nemáme a s předloženým návrhem změny č. 4 ÚP Dubovice souhlasíme.  
Odůvodnění  
OŽPZ KrÚ Vysočina prověřil předložený návrh ÚP 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 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/uzemne-
analyticke-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.kr-
vysocina.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) apod.  
OŽPZ KrÚ Vysočina zhodnotil návrh ÚP z hlediska dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně 
přírody, tyto zájmy jsou uvedeny zejména v § 2 odst. 2 zákona o ochraně přírody. Věcně posuzoval 
dotčení jednotlivých institutů ochrany přírody a krajiny, zejména pak podle § 4 odst. 1 a § 59 zákona 
o ochraně přírody 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.  
Předložený návrh respektuje zájmy ochrany přírody dle zákona o ochraně přírody v působnosti OŽPZ 
KrÚ Vysočina. Pouze je třeba doplnit dálkový migrační koridor do koordinačního výkresu.  

Územní plán správně vymezuje regionální biokoridor U198. 
V řešeném území se nenachází žádné vyhlášené chráněné území ani evropsky významné lokality.  

Upozorňujeme, že věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska lokálních 
ÚSES, významných krajinných prvků a dalších zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody je 
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí. 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. 
K požadavku na doplnění dálkového migračního koridoru – tento byl splněn a je součástí grafické části 
návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice. 

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina ÚP Pelhřimov, Pražská 127,  
393 01 Pelhřimov  
Návrh změny č. 4 územního plánu Dubovice – stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví  
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 návrhem změny č. 4 územního plánu Dubovice se souhlasí.  
Odůvodnění:  
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Na základě oznámení Městského úřadu Pelhřimov, odboru výstavby, doručené dne 16. 2. 2016 
a společného jednání ze dne 15. 3. 2016, posoudila KHS kraje Vysočina návrh změny č. 4 územního 
plánu Dubovice, jehož pořizovatelem je Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby. Zpracovatelem 
návrhu změny č. 4 územního plánu Dubovice je Architektonický atelier Štěpán, Žižkova 12, 370 01 
České Budějovice. Návrh změny č. 4 územního plánu Dubovice plně respektuje urbanistickou koncepci 
navrženou ve vydané územně plánovací dokumentaci. Hlavní cíle změny č. 4 je prověřit možnosti 
upřesnění využití některých pozemků v návaznosti na sousední pozemky nebo vymezení rozvojových 
ploch zejména pro bydlení a doplnění vybraných prvků z nadřazené ÚPD.  
Změna č. 4a – odklon trasy stávajícího vzdušného vedení VVN 110 kV Pelhřimov – Tábor se svým 
zákonným ochranným pásmem, jehož trasa je ve směru východ – západ. Toto vedení je umístěno 
severně nad obcí a poměrně významným způsobem omezuje další rozvoj obce tímto směrem. Koridor 
přeložky trasy vedení VVN 110 kV včetně OP bude veden jako koridor trasy technické infrastruktury – 
inženýrské sítě VVN 110 kV.  
Změna č. 4b – změna funkčního využití části pozemků p. č. KN 915 a 26/1 v k. ú. Dubovice 
evidovány jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Změna uvádí platný ÚPO a skutečnost do souladu. 
Nově jsou dotčené pozemky vedeny jako plocha dopravy, komunikace místní a účelové.  
Změna č. 4c – řeší změnu funkčního využití částí pozemků pozemková parcela KN 406, 407, 410, 
414, 416, 417 v k. ú. Dubovice vedených jako orná půda a KN 418 v k. ú. Dubovice vedena jako 
ostatní plocha – ostatní komunikace. Jedná se o uvedení územního plánu do souladu se skutečností. 
Komunikace byla povolena na základě územního rozhodnutí vydaného v roce 2014. Účelová 
komunikace je napojena na stávající silnici III. třídy (p. č. 938/1 v k. ú. Dubovice) a na účelovou 
komunikaci (p. č. 916/5 v k. ú. Dubovice). Změnou vzniká plocha dopravy – komunikace místní 
a účelové pro 6,0 m širokou účelovou komunikaci, která slouží jako obslužná komunikace pro přístup 
zemědělsky obhospodařovaných pozemků a blízkého penzionu.  
Změna č. 4d – změna funkčního využití pozemku p. č. KN 451 v k. ú. Dubovice (zahrada) z plochy 
bydlení s podnikáním, službami na plochu bydlení, v rodinných domech – venkovské. Pozemek se 
vyskytuje v zastavěném území obce.  
Změna č. 4e – změna funkčního využití z plochy pole na plochy výroby a skladování – zemědělství 
zahrnující pozemky p. č. KN 39/12, 39/14 a 39/15 v k. ú. Dubovice (trvalý travní porost). Pozemky 
jsou v přímé návaznosti na zastavěné území obce. Záměr investora je na uvedených vystavět dřevěné 
stavby (seníky, přístřešky pro dobytek, zimoviště apod.) spojené s volným chovem dobytka. Vyloučeny 
jsou stavby typu zděný kravín, sklady, silážní jámy apod.).  
Změna č. 4f – změna funkčního využití pozemku p. č. KN 286 v k. ú. (trvalý travní porost) z plochy 
pole na plochu bydlení. Pozemek navazuje na stávající zastavěné území (mezi komunikací 
a zastavěnou plochou bydlení tvoří určitou proluku).  
Změna č. 4g – změna funkčního využití pozemku p. č. KN 354/3 v k. ú. Dubovice (ostatní plocha – 
jiná plocha) z plochy polokulturní louky a pastviny na plochu občanské vybavenosti – sportovní plocha. 
Parcela je mimo zastavěné území obce, na hranicích k. ú. v severní části řešeného území obce. 
V současné době je užíván Okresním mysliveckým spolkem v Pelhřimově jako střelnice.  
Změna č. 4h – změna funkčního využití částí pozemků p. č. KN 428/1, 428/7, 428/9 evidované jako 
orná půda a ostatní plocha, neplodná půda. Parcely se nachází v areálu místního penzionu. Jedná se 
o uvedení územního plánu do souladu se skutečností. Navržená plocha je navržena jako plocha výroby 
a skladování, zemědělství. Účelem je vybudování hospodářského zázemí v areálu penzionu (stáj 
a sklad).  
Změna č. 4i – úprava trasy přeložky silnice III. třídy je zařazena do návrhu Změny č. 4 ÚPO 
Dubovice, ačkoliv nebyla uvedena v zadání. Důvodem je zajištění návaznosti dopravní infrastruktury 
na k. ú. Starý Pelhřimov. Změnu trasy zapříčinila změna trasy v Územním plánu Pelhřimov.  
Změna č. 4j – změna funkčního využití pozemku p. č. KN 565 evidovaného jako trvalý travní porost, 
plocha louky. Jedná se o uvedení územního plánu do souladu se skutečností. Navrhovaná plocha 
výroby a skladování s výměrou 150 m2.  
Změna č. 4k Změna navržené plochy bydlení, v rodinných domech – venkovské dle Změny č. 2 ÚPO 
Dubovice na stabilizovanou plochu. Jedná se o pozemky p. č. KN 30/1 a st. 137 evidované v KN jako 
trvalý travní porost a zastavěná plocha a nádvoří. Parcely se nachází v severní části zastavěného 
území obce Dubovice.  
Navrhované řešení je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl 
vysloven souhlas. 
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Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanovisko 
ponecháno bez komentáře. 

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a 
řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899,  
530 02 Pardubice 2 
Návrh změny č. 4 územního plánu Dubovice 
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: 
Řešené území se nachází v ochranném pásmu nadzemního komunikačního vedení. Plochy 
řešené změnou č. 4 se zájmy zde hájenými nekolidují. V řešeném území se nenachází objekty 
a zařízení ve vlastnictví ČR – Ministerstva obrany. 
Vzhledem k výše uvedenému nemá ČR – Ministerstvo obrany k předmětné územně 
plánovací dokumentaci žádné připomínky. 
Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska 
ponecháno bez komentáře. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 
602 00 Brno  
DUBOVICE – žádost o vydání stanoviska ke společnému jednání o návrhu změny č. 4 
územního plánu – 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. 66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 
1 : 50 000, list 23 – 14 Pelhřimov, nejsou v k. ú. Dubovice vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo 
jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ).  
Protože nejsou v k. ú. Dubovice dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS 
VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek a s projednáním 
návrhu změny č. 4 územního plánu s o u h l a s í . 
Pro úplnost uvádíme, že v k. ú. Dubovice 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, uvedený dotčený orgán byl obeslán a stanovisko je součástí této kapitoly. 

Městský úřad Pelhřimov, investiční odbor – úsek památkové péče, Masarykovo  
nám. 1, 393 01 Pelhřimov  

Stanovisko ke společnému jednání o Změny č. 4 ÚPO Dubovice (okr. Pelhřimov) 
Naše stanovisko ke společnému jednání o Změně č. 4 územního plánu Dubovice 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. 

 
 
 

K návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice – společné jednání byly vydány následující 
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připomínky: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení koncepce a územního plánu Morava,  
Šumavská 33, 612 54 Brno  

Dubovice, okr. Pelhřimov, kraj Vysočina 
Společné projednání návrhu změny č. 4 ÚP. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR podává jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy v rámci 
společného jednání o návrhu změny č. 4 územního plánu Dubovice (k. ú. Dubovice) následující 
připomínky (§50 Stavebního zákona): 

K návrhu zadání jsme se vyjadřovali spisem č. j. 000440/11300/2014 ze dne 11. února 2014, 
který zůstává i nadále v platnosti. 

Z návrhu změny č. 4 ÚP Dubovice vyplývá, že z dílčích změn podrobně popsaných v textové 
části ÚPD se zájmů ŘSD ČR dotýkají zejména dílčí změny označené jako 4. g a 4. i. 

Z hlediska rozvojových záměrů zasahuje na území obce veřejně prospěšná stavba 
homogenizace silnice I/19 s dílčími obchvaty obcí označená v nadřazené územně plánovací 
dokumentaci jako DK02. Koridor je vymezen dle vyhledávací studie „Silnice I/19 Pelhřimov – hranice 
kraje Vysočina“ zpracované firmou HBH projekt v listopadu 2004. Na základě této studie je vyznačena 
změna 4. i, která mění trasu přeložky silnice III. třídy z důvodu návaznosti na ÚP sousední obce. Nové 
připojení této silnice III. třídy bude vedeno na katastrálním území Pelhřimov – Starý Pelhřimov. 
S touto dílčí změnou souhlasíme. 

S dílčí změnou 4. g nesouhlasíme. V návrhu zadání ÚP byla změna 4. g popsána jako 
prověření možnosti vymezení plochy občanské vybavenosti – sportovní plocha. V návrhu ÚP pro 
společné jednání je prověření této plochy doplněno návrhem účelové komunikace s rozšířenou plochou 
pro parkování zajišťující přístup k této navržené ploše s připojením na silnici I. třídy. Charakter 
a funkce původní lesní cesty se tímto změní. Z ustanovení § 1, odst. 2 vyhlášky 104/1997, Sb., 
vyplývá, že v tomto případě se jedná o křižovatku. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, uvádí jako závaznou ČSN 73 6102 „Projektování 
křižovatek na pozemních komunikacích“ a jako doporučené ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ 
a ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, kde jsou uvedeny podmínky pro vzájemné 
připojování pozemních komunikací. Připojení této plochy je nutné navrhnout v souladu s příslušnou 
legislativou. Návrh připojení je nutné předem projednat s ŘSD ČR, oddělením technické přípravy 
Morava.  

Upozorňujeme, že samostatné sjezdy, připojující sousední nemovitosti a sjezdy, připojující 
účelové komunikace, se ve volné krajině nedovolují na všech dálnicích, rychlostních silnicích, čtyř 
a vícepruhových silnicích s neomezeným přístupem a na ostatních silnicích I. třídy, s výjimkou sjezdů 
určených pro správce komunikace (ČSN 73 6101). 

Upozorňujeme také, že nevzniká žádný právní nárok na zřízení připojení této plochy k silnici 
I/19, v případě, že nebude možné takový souhlas ze strany ŘSD ČR udělit z důvodu nemožnosti nalézt 
technické řešení, respektující platné normy a zákony. 

V textové části ÚPD je uváděno, že se počítá s vybudováním specificky koncipované retenční 
nádrže na Hejlovce s umístěním hráze před původním přemostěním Hejlovky na trase silnice I. třídy. 
Uvádíme, že dle výše uvedené studie se s hrází v blízkosti stávající silnice I. třídy nepočítá. 
Požadujeme tedy toto neuvádět v textové části. 

  Obecně připomínáme, že z hlediska dopravního připojení lokalit musí být veškeré návrhové 
plochy a jejich připojení k silniční síti vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., kterou se 
provádí Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zejména §20 a dle vyhlášky 
104/1997 Sb., zejména §§11 a 12, kterou se provádí Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. Při návrhu nových místních komunikací je nutné postupovat také v souladu s ČSN 73 
6110 "Projektování místních komunikací" a ČSN 73 6102 "Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích", v jejich aktuálním znění.  
Pořizovatel: Pořizovatel bere připomínku na vědomí. Uvedená připomínka bude vyhodnocena po 
veřejném projednání v samostatné kapitole „D. Vyhodnocení připomínek“ – součást tohoto 
dokumentu. 

 
 

K návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice – společné jednání byla vydáno následující stanovisko 
nadřízeného orgánu 
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Krajský úřad Kraje Vysočina odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava (KUJI 39460/2016 ze dne 9. 6. 2016) 

Posouzení návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Dubovice  
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby jako pořizovatel Změny č. 4 Územního plánu obce Dubovice 
dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznámil Krajskému úřadu Kraje Vysočina, 
odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“) dne 16. 2. 2016 podle § 50 
odst. 2 stavebního zákona konání společného jednání o návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce 
Dubovice konaného dne 15. 3. 2016. Dne 13. 5. 2016 obdržel krajský úřad žádost o posouzení návrhu 
Změny č. 4 Územního plánu obce Dubovice (dále jen „návrh Z4“), včetně stanovisek a připomínek 
uplatněných k návrhu Z4.  
Návrh Z4 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 Z4 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 priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
Odůvodnění návrhu ÚP obsahuje vyhodnocení souladu s těmito prioritami. Návrh Z4 je v souladu 
s těmito prioritami. Řešeného území se dle bodu (122) odstavce b) PÚR dotýká koridor „S13 – Písek–
Tábor–D3–Pelhřimov–D1 – převedení možného zvýšeného dopravního zatížení mezi dotčenými kraji.“ 
Je třeba doplnit vyhodnocení souladu s tímto bodem. Návrh Z4 vytváří územní podmínky pro 
zkapacitnění stávajícího silničního tahu vymezením koridoru pro homogenizaci silnice I/19.  
Posouzení z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací kraje – Zásadami územního rozvoje 
Kraje Vysočina (dále jen „ZÚR“):  

• Odůvodnění návrhu Z4 obsahuje vyhodnocení souladu s prioritami územního plánování Kraje 
Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území. Návrh Z4 je v souladu s těmito prioritami.  

• Území obce je dle ZÚR zařazeno do krajiny lesozemědělské harmonické a do oblasti 
krajinného rázu Pelhřimovsko. Návrh Z4 je v souladu s cílovým využitím a se zásadami pro 
činnost v území a rozhodování o změnách v území stanovenými pro tento typ krajiny a pro 
tuto oblast krajinného rázu.  

• Návrh Z4 vymezuje na území obce, v souladu se ZÚR, regionální biokoridor NKOD 421 U 
Mosteckého – Hejlov.  

• Návrh Z4 vymezuje, v souladu se ZÚR, koridor DK02 pro homogenizaci stávajícího tahu silnice 
I/19.  

• Návrh Z4 vymezuje a zpřesňuje, v souladu se ZÚR, koridor E05a pro umístění nadzemního 
vedení ZVN 400 kV Mírovka – Kočín.  

• Návrh Z4 vymezuje, v souladu se ZÚR, koridor E11 pro umístění nadzemního vedení ZVN 110 
kV Pelhřimov – Tábor.  

 
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:  

• Textová část návrhu Z4 řeší přepracování (resp. dopracování) vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití včetně stanovení podmínek pro jejich využití pro celé správní území, zatímco 
grafická část návrhu Z4 zobrazuje pouze dílčí změny na dílčích plochách. Textová a grafická 
část návrhu Z4 je tak ve vzájemném rozporu. Grafické zobrazení nového řešení pouze 
v koordinačním výkresu nelze považovat za projednané, jelikož změna územního plánu se 
vydává v rozsahu měněných částí a koordinační výkres slouží pouze k odůvodnění řešení.  

• Kapitola „l) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické 
části“ musí uvádět především informace týkající se Územního plánu obce Dubovice, nikoliv 
pouze Změny č. 4, aby bylo jednoznačné, podle kterých výkresů se bude rozhodovat v území 
a které již nebudou součástí řešení.  

• Zastavěné území je v chatové lokalitě na jihu Dubovic vymezené odlišně v hlavním výkresu 
a ve výkresu koordinačním.  
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• Je třeba sjednotit názvy jednotlivých výkresů s názvy, které jsou uváděny v textové části 
odůvodnění v části „p) údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a počtu výkresů 
k ní připojené grafické části“.  

• V textové části odůvodnění je chybně uvedeno, že ZÚR vymezují na území obce koridor 
územní rezervy pro umístění ZVN 400 kV.  

• Z podmínky využití „výška výstavby u ploch pro nízkopodlažní zástavbu je přízemní, popřípadě 
zvýšené přízemí + obyvatelné podkroví“ u ploch s rozdílným způsobem využití „B Plochy 
bydlení, v rodinných domech – venkovské“ není zřejmé, které plochy územního plánu jsou 
určeny pro nízkopodlažní zástavbu.  

• Je třeba prověřit stanovení podmínek využití pro plochy „ZP Plochy výroby a skladování, 
zemědělská výroba“. Přípustným využitím je halová výstavba ve formě odpovídající proporcím 
objektům zemědělské výroby, které jsou v místě obvyklé, ale současně je uvedeno, že se 
nejedná o stavby typu zděný kravín, sklady, silážní jámy apod. Dále je uvedeno, že případné 
umisťování výškových skladovacích objektů bude posuzováno jednotlivě s ohledem na soulad 
s okolním prostředím.  

• Materiálové řešení je detailem, který nenáleží do územního plánu, stejně tak název firmy, 
která odváží komunální odpad, stanovení typů kabelů elektrických rozvodů, stanovení typu 
transformovny apod.  

 
Po zapracování výše uvedených připomínek lze zahájit řízení o návrhu Změny č. 4 
Územního plánu Dubovice podle § 52 stavebního zákona. 

Pořizovatel: Pořizovatel bere stanovisko na vědomí. 
Pořizovatel předal stanovisko nadřízeného orgánu zpracovateli k úpravě návrhu Změny č. 4 územního 
plánu obce Dubovice s požadavkem na úpravu návrhu tak, aby byl v souladu se stanoviskem 
nadřízeného orgánu. Na základě uvedených požadavků proběhlo u nadřízeného orgánu jednání 
ohledně provedení oprav a odstranění nedostatků. Zpracovatel provedl opravy, tyto konzultoval 
s nadřízeným orgáne až do doby potvrzení správnosti řešené Změny č. 4; 

 
K návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice – veřejné projednání byla vydána následující 

stanoviska: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 
602 00 Brno  
DUBOVICE – veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu změny č. 4 územního 
plánu – 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. 66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 
1: 50 000, list 23 – 14 Pelhřimov, nejsou v k. ú. Dubovice vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo 
jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ).  
Protože nejsou v k. ú. Dubovice dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS 
VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek a s projednáním 
posouzeného a upraveného návrhu změny č. 4 územního plánu s o u h l a s í . 
Pro úplnost uvádíme, že v k. ú. Dubovice 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. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/6, P.O.BOX 
16, 460 01 Liberec  

Návrh změny č. 4 územního plánu obce Dubovice – stanovisko 
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K Vašemu oznámení ze dne 16. 2. 2017 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno dne 
16. 2. 2017 a je zaevidováno pod č. j. SBS 05593/2017, 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 § 38 odst. 1 písm. b) bodu 
8. zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává následující stanovisko:  

Z důvodu, že návrhem Změny č. 4 územního plánu obce Dubovice není dotčen vrchní dozor státní 
báňské správy, OBÚ se sídlem v Liberci z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá 
námitky k návrhu Změny č. 4 územního plánu obce Dubovice.  

Současně se OBÚ se sídlem v Liberci omlouvá za neúčast na veřejném projednání předmětné věci 
dne 5. dubna 2017 na OÚ Dubovice. 

Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska 
ponecháno bez komentáře. 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina ÚO Pelhřimov, Požárnická 1240,  
393 01 Pelhřimov  
Koordinované stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva 
Název dokumentace: Oznámení veřejného projednání posouzeného a upraveného návrhu změny 
č.4 ÚP obce Dubovice 
Objednavatel: Město Pelhřimov, hosp. odbor, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov 
Pořizovatel: Městský úřad Pelhřimov, Odbor Výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov 
Předložený druh dokumentace: Posouzený a upravený návrh změny č.4 ÚP obce Dubovice 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) 
a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
posoudil výše uvedený „Posouzený a upravený návrh změny č.4 ÚP obce Dubovice “ a vydává 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné koordinované stanovisko. 
Poučení: Proti obsahu koordinovaného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 
Odůvodnění: Souhlasné koordinované stanovisko k návrhu územního plánu splňuje požadavky § 20 
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

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, 587 33 
Jihlava 
Vyjádření k veřejnému projednání návrhu změny č. 4 územního plánu Dubovice  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel 
oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 4 územního plánu Dubovice a po jeho prostudování 
uvádí 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“)  
Krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace 
umísťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa a dále uplatňuje 
stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Jelikož se nejedná o žádný z uvedených 
případů, nemá krajský úřad připomínek. Dále upozorňujeme, že v případě dotčení pozemků do 50 m 
od okraje lesa nebo přímo pozemku určeného k plnění funkcí lesa, je příslušná obec s rozšířenou 
působností. 
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 
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k návrhu změny č. 4 územního plánu Dubovice je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, tj. Městského úřadu Pelhřimov, odboru životního prostředí. 

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, 
587 33 Jihlava (KUJI 14974/2017 ze dne 12. 4. 2017) 
Stanovisko k návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Dubovice dle § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby jako pořizovatel Změny č. 4 Územního plánu obce Dubovice 
dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznámil dne 16. 2. 2017 dle § 52 stavebního 
zákona konání veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Dubovice (dále též 
„návrh Z4 ÚP“) dne 5. 4. 2017.  
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 Z4 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. 
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:  

- V souvislosti s lokalitou 4.m požadujeme prověřit soulad návrhu Z4 ÚP s ustanovením §18, 
odst. 5. stavebního zákona. Stanovené přípustné využití ploch „Zahrady“ přesahuje rámec 
možného využití nezastavěného území. Případně není zcela zřejmé, zda plochy se způsobem 
využití „Zahrady“ v lokalitě 4. m jsou zastavitelné, anebo stabilizované a náleží do 
zastavěného území.  

K návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Dubovice nemá krajský úřad, kromě výše uvedené, dalších 
připomínek. 

Pořizovatel: Na základě zjištěného nedostatku nechal pořizovatel upravit návrh Změny č. 4 ÚPO 
Dubovice, požádal o stanovisko příslušný úřad z hlediska ochrany přírody a krajiny a posouzení vlivů 
na ŽP a oznámil opakované veřejné projednání. 
 

 
 

K návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice – návrh vyhodnocení námitek a připomínek 
uplatněných k veřejnému projednání byla vydána následující stanoviska: 

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina ÚP Pelhřimov, Pražská 127,  
393 01 Pelhřimov  
Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 4 územního plánu obce 
Dubovice – stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví  
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 Změny č. 4 územního plánu 
obce Dubovice se souhlasí.  
Odůvodnění:  
Dne 10. května 2017 bylo na KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě podáno s odkazem na § 53 odst. 
1 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, oznámení návrhu rozhodnutí o námitkách 
a návrhu vyhodnocení připomínek změny č. 4 územního plánu obce Dubovice.  
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Navrhované rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek Změny č. 4 územního plánu 
Dubovice není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl vysloven 
souhlas. 

Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Vzhledem k obsahu stanoviska 
ponecháno bez komentáře. 

 
 

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů, 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
Návrh změny č. 4 územního plánu Dubovice – Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek  
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, 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 životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava 
Stanovisko orgánu ochrany přírody a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek změny č. 4 územního 
plánu obce Dubovice  
Na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KrÚ OŽPZ) byl dne 
19. 5. 2017 doručen návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek změny č. 4 
územního plánu obce Dubovice.  
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 rozhodnutí o námitkách 
a návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných ke změně č. 4 územního plánu obce Dubovice. 
Předložené námitky a připomínky a jejich zamítnutí nebo vyhovění pořizovatelem neovlivní žádné jevy 
v kompetenci orgánu ochrany přírody.  
2. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu  
KrÚ OŽPZ, jako příslušný správní orgán dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s předloženým návrhem 
rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek. Námitky a připomínky a jejich zamítnutí 
nebo vyhovění pořizovatelem nemá negativní dopad na zemědělský půdní fond. 

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 858/6, P.O.BOX 
16, 460 01 Liberec  

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 4 
územního plánu obce Dubovice – stanovisko 
K Vašemu oznámení ze dne 19. 5. 2017 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno dne 
22. 5. 2017 a je zaevidováno pod č. j. SBS 17140/2017, 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 § 38 odst. 1 písm. b) bodu 
8. zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
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pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává následující stanovisko:  

Z důvodu, že návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 
4 Územního plánu obce Dubovice není dotčen vrchní dozor státní báňské správy, OBÚ se sídlem 
v Liberci z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá námitky k návrhu rozhodnutí 
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce 
Dubovice. 

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, 
587 33 Jihlava  
Stanovisko k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Dubovice  
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby jako pořizovatel Změny č. 4 Územního plánu obce Dubovice 
dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předložil dne 19. 5. 2017 Krajskému úřadu 
Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, dle § 53 odst. 1 stavebního zákona 
k uplatnění stanoviska Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek podaných 
k návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Dubovice.  
Dle návrhu rozhodnutí o námitkách byla uplatněna 1 námitka.  
Dle návrhu vyhodnocení připomínek byly uplatněny 3 připomínky.  
Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený správní orgán na úseku 
územního plánování, na základě ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona, uvádí následující:  
Požadujeme při řešení komunikačního napojení plochy 4.g přes území sousední obce 
zajistit koordinaci s jejím územním plánem.  

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek není v rozporu 
s Politikou územního rozvoje ČR ani se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina. 

Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. K požadavku koordinace 
komunikačního napojení plochy 4g na sousední správní území pořizovatel uvádí, že v rámci Změny č. 1 
ÚP Nová Cerekev bylo požadováno navržení účelové obslužné komunikace na části pozemků v k. ú. 
Stanovice u Nové Cerekve v návaznosti na komunikaci plochy 4g. 

 
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava 
Vyjádření k návrhu vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných k návrhu změny č. 4 
územního plánu Dubovice  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel 
oznámení o návrhu vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných k návrhu změny č. 4 územního 
plánu Dubovice a po jeho prostudování uvádí 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 předmětného návrhu vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných k návrhu změny č. 4 
územního plánu Dubovice nevyplývá, že by tímto návrhem měly být umisťovány rekreační nebo 
sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa a rovněž se také nejedná o územní plán obce 
s rozšířenou působností, nemá k této věci krajský úřad, jako orgán státní správy lesů, připomínek. 
 
 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 vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných k návrhu změny č. 4 územního plánu 
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Dubovice je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. Městského 
úřadu Pelhřimov, odboru životního prostředí. 

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 
Oznámení návrhu vyhodnocení námitek a připomínek Změny č. 4 Územní plán (ÚP) 
Dubovice. 

MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby, oddělení územního plánu jako pořizovatel Změny č. 4 
územního plánu Dubovice (na žádost Obce Dubovice) žádá o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek. 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. 201/2012 Sb., 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. 

 
 

K upravenému návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice před opakovaným veřejný projednáním 
bylo vydáno následující stanovisko 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava 
Stanovisko příslušného úřadu a stanovisko orgánu ochrany přírody k opakovanému 
veřejnému projednání návrhu změny č. 4 ÚPO Dubovice  
Dne 26. 7. 2017 obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství žádost 
o stanovisko příslušného úřadu a stanovisko orgánu ochrany přírody k upravenému návrhu změny č. 4 
ÚPO Dubovice pro opakované veřejné projednání.  
Podstatnou úpravou byla změna č. 4g – Změna funkčního využití pozemku p. č. KN 354/3 v k. ú. 
Dubovice (druh pozemku ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 0,6 ha na sportovní plochu. 
Parcela je mimo zastavěné území obce, severně od sídla Dubovice na hranici katastrálního území a je 
dlouhodobě využívaná jako střelnice.  
Na základě jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sdělujeme následující:  
1. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny z hlediska § 45i 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany 
přírody dle § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), po posouzení návrhu změny č. 4 ÚPO Dubovice pro 
opakované veřejné projednání vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto 
stanovisko:  
Upravený návrh změny č. 4 ÚPO Dubovice pro opakované veřejné projednání nemůže mít 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality ani ptačí oblasti. 
Odůvodnění: Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že předmětná koncepce 
řeší území, které je svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou 
povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav 
předmětů ochrany.  
2. Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 
písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nepožaduje vyhodnocení vlivů upraveného 
návrhu změny č. 4 ÚPO Dubovice pro opakované veřejné projednání na životní prostředí.  
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Předložený upravený návrh územního plánu byl posouzen na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vlivů 
na životní prostředí. Nový požadavek na změnu funkčního využití plochy ani další požadavky s 
ohledem na velikost a charakter nestanoví rámec pro umístění záměrů, u nichž lze předpokládat 
závažné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Správní orgán přihlédl též ke skutečnosti, 
že posuzovaný územní plán nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality či ptačí oblasti, 
jak vyplývá ze stanoviska orgánu ochrany přírody (viz výše).  
Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle 
zvláštních předpisů. 

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, 587 33 
Jihlava 
Stanovisko orgánu ochrany ZPF k návrhu změny č. 4 ÚPO Dubovice pro opakované 
veřejné projednání  
Dne 26. 7. 2017 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též 
„KrÚ OŽPZ“) doručeno oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu změny č. 4 územního 
plánu Dubovice. Součástí oznámení byla příloha (CD) s upraveným návrhem ÚPO (výkresy a textová 
část).  
Dle předložených upravených výkresů došlo mimo jiné k úpravě hranice zastavěného území na 
severovýchodě obce Dubovice. Do zastavěného území byla zahrnuta orná půda.  
Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu  
KrÚ OŽPZ jako příslušný správní orgán dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), vydává 
stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k upravenému návrhu změny č. 4 územního plánu 
Dubovice pro opakované veřejné projednání:  
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) nesouhlasí s úpravou hranice 
zastavěného území.  

Orgán ochrany ZPF požaduje, aby pozemky p. č. 437 a 435 v k. ú. Dubovice zůstaly součástí 
nezastavěného území a hranice zastavěného území na pozemcích p. č. 428/1 a 428/7 v k. ú. Dubovice 
zasahovala pouze po úroveň staveb na těchto pozemcích (stavby budou součástí navrženého 
zastavěného území). 
Odůvodnění  
     Orgán ochrany ZPF posoudil předložený upravený návrh změny č. 4 ÚPO Dubovice dle platného 
zákona o ochraně ZPF a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, na základě čehož vydal výše uvedené 
nesouhlasné stanovisko k neodůvodněnému rozšíření zastavěného území na ornou půdu v II. tř. 
ochrany. Dle skutečného stávajícího stavu nejsou pozemky p. č. 437 a 435 v k. ú. Dubovice 
zastavěnými pozemky, nejsou na nich žádné stavby. Na pozemcích p. č. 428/1 a 428/7 v k. ú. 
Dubovice je stavba, a proto orgán ochrany z důvodu uvedení do souladu dle skutečného stavu 
souhlasí se zákresem hranice tak, aby tato stavba a stavba na pozemcích p. č. 118/3 a118/4 v k. ú. 
Dubovice byla součástí zastavěného území.  

Jiné připomínky orgán ochrany ZPF nemá, protože buď se nejedná o zábor ZPF (změna 4g – 
ostatní plocha) nebo 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. 

Pořizovatel: Pořizovatel bere uvedené stanovisko na vědomí. Pořizovatel zaslal uvedené stanovisko 
projektantovi k následné úpravě, vše bylo následně projednáno s orgánem ochrany ZPF a upraveno 
v návrhu pro opakované veřejné projednání. S DO bylo domluveno, že stanovisko bude vydáno 
v rámci opakovaného veřejného projednání. 
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K upravenému návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice – opakované veřejné projednání bylo 
vydáno následující stanovisko 

 
Text bude doplněn po opakovaném veřejném projednání o upraveném návrhu Změny č. 4 

územního plánu obce Dubovice. 
 
 
 
Do doby oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu obce 

Dubovice nebyly řešeny žádné rozpory. 
 

Přezkum souladu návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice dle § 53 odst. 4 písm. d) stavebního 
zákona  

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 4 územního plánu obce Dubovice dle § 53 odst. 4 
písm. d) stavebního zákona a vzhledem k výše uvednému konstatuje, že návrh Změny č. 4 územního 
plánu obce Dubovice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

 
 
Další text bude doplněn po opakovaném veřejném projednání o upraveném návrhu Změny č. 4 

územního plánu obce Dubovice. 
 

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

           vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

V celém procesu projednávání Změny č. 4 územního plánu obce Dubovice nebyl uplatněn 
požadavek dotčeného orgánu na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a požadavek na 
posouzení významné evropské lokality nebo ptačí oblasti.   

 
Přezkum souladu návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice dle § 53 odst. 5 písm. b) stavebního 
zákona  

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 4 územního plánu obce Dubovice dle § 53 odst. 5 
písm. b) stavebního zákona a vzhledem k výše uvednému konstatuje, že návrh Změny č. 4 územního 
plánu obce Dubovice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

 
Další text bude případně doplněn po veřejném projednání o upraveném návrhu Změny č. 4 

územního plánu obce Dubovice. 
 
 

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

Při projednávání návrhu „Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Dubovice za období 
09/1998 – 01/2014“ společně s „Pokyny pro zpracování Změny č. 4 Územního plánu obce 
Dubovice“ bylo vydáno stanovisko dotčeného orgánu: 

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava  

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dubovice za období 09/1999 – 01/2014 
a zadání změny č. 4  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle 
§ 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, obdržel dne 30. 1. 2014 výše uvedený 
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Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dubovice za období 09/1999 – 01/2014, který obsahuje 
pokyny pro zpracování návrhu změny č.4 územního plánu Dubovice.  
Na základě jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí a ve smyslu ustanovení §§ 47 
a 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vydává následující sdělení:  
1. Ochrana přírody a krajiny (OPK)  
Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. 
§ 77a odst. 4 písm. n) zákona ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody“) konstatuje, že Návrh 
zprávy o uplatňování územního plánu Dubovice za období 09/1999 – 01/2014 a zadání 
změny č. 4 nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000).  

2. Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (dále též „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), ve znění pozdějších předpisů, 
nepožaduje vyhodnocení vlivů Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Dubovice za období 
09/1999 – 01/2014 a zadání změny č. 4 na životní prostředí.  
Předložený Návrh zprávy a zadání změny č. 4 územního plánu nestanoví rámec pro umístění záměrů, 
u nichž lze předpokládat závažné negativní vlivy na životní prostředí.  
Předložený Návrh zprávy a zadání změny č. 4 územního plánu byl posouzen na základě kritérií 
uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a nebyla shledána nutnost 
komplexního posouzení vlivů na životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného 
zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů. 

 
Přezkum souladu návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice dle § 53 odst. 5 písm. c) stavebního 
zákona  

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 4 územního plánu obce Dubovice dle § 53 
odst. 5 písm. c) stavebního zákona a vzhledem k výše uvednému konstatuje, že návrh Změny č. 4 
územního plánu obce Dubovice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
příslušného úřadu podle zvláštních právních předpisů. 

 
Další text bude případně doplněn po veřejném projednání o upraveném návrhu Změny č. 4 

územního plánu obce Dubovice. 
 
 

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

 
S ohledem na konstatování v předchozí kapitole není relevantní. 
 

Přezkum souladu návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice dle § 53 odst. 5 písm. d) stavebního 
zákona  

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 4 územního plánu obce Dubovice dle § 53 odst. 5 
písm. d) stavebního zákona a vzhledem k výše uvedenému konstatuje, že návrh Změny č. 4 územního 
plánu obce Dubovice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
příslušného úřadu podle zvláštních právních předpisů. 

 
 
C) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH, VČETNĚ SDAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 

 
Dne 5. 4. 2017 proběhlo v zasedací místnosti OÚ Dubovice dle § 52 zákona č.183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve věci řízení 
(veřejné projednání) upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice. 



 

113 

 

V rámci veřejného projednání byla veřejnost upozorněna na možnost podání námitek a připomínek 
k projednávanému návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice, a to nejpozději do 7 dnů od veřejného 
projednání.  

 
Při a po veřejném projednání byla v zákonné lhůtě k návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice vznesena 

následující námitka. 
 
Námitka č. 1 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení koncepce a územního plánu Morava, Šumavská 33, 
612 54 Brno 

Věc: II. Dubovice, okr. Pelhřimov, kraj Vysočina,  
III. veřejné projednání návrhu Změny č. 4 ÚP. 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR vznáší jako oprávněný investor (homogenizace silnice I/19) a jako 

majetkový správce silnic I. třídy a dálnic v rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 4 územního 
plánu Dubovice (k. ú. Dubovice) následující námitku (§ 52 Stavebního zákona): 

Požadujeme vypustit část „Dopravní přístupnost bude řešena po pozemcích 
vlastníků – členů Okresního mysliveckého spolku“, v odstavci týkajícího se dílčí změny č. 
4. g (text. část – II. odůvodnění zpracovatele). 

Odůvodnění: Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat 
podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím (§ 47, odst. (3) 
Stavebního zákona). 

Z návrhu územního plánu nevyplývá dopravní přístupnost této plochy. V současné době je 
přístupnost k tomuto pozemku zajištěna nevyhovujícím způsobem, a to lesní cestou. Upozorňujeme, 
že charakter a funkce původní lesní cesty se změnou funkčního využití plochy změní. Z ustanovení § 1, 
odst. 2 vyhlášky 104/1997, Sb., vyplývá, že v tomto případě se jedná o křižovatku. Vyhláška č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, uvádí jako 
závaznou ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“ a jako doporučené ČSN 
73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ a ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, kde jsou 
uvedeny podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací. Připojení této plochy je nutné 
navrhnout v souladu s příslušnou legislativou. Návrh připojení je nutné předem projednat s ŘSD ČR.  

Upozorňujeme, že samostatné sjezdy, připojující sousední nemovitosti a sjezdy, připojující 
účelové komunikace, se ve volné krajině nedovolují na všech dálnicích, rychlostních silnicích, čtyř a 
vícepruhových silnicích s neomezeným přístupem a na ostatních silnicích I. třídy, s výjimkou sjezdů 
určených pro správce komunikace (ČSN 73 6101). 

Upozorňujeme také, že nevzniká žádný právní nárok na zřízení připojení této plochy k silnici 
I/19, v případě, že nebude možné takový souhlas ze strany ŘSD ČR udělit z důvodu nemožnosti nalézt 
technické řešení, respektující platné normy a zákony. 

 
K návrhu změny č. 4 ÚP jsme se vyjádřili v rámci společného projednání návrhu spisem                                                  

č. j. 007511/11300/2016 ze dne 23. března 2016. Toto vyjádření zůstává i nadále v platnosti. 
 
       Návrh Změny č. 4 spočívá v několika dílčích změnách, které jsou podrobně popsány v textové 

části ÚPD. Z hlediska zájmů ŘSD ČR jsme se vyjadřovali k dílčím změnám č. 4.g a č. 4.i. Se změnou č. 
4.i jsme souhlasili. K nově upravenému návrhu územního plánu byly přidány dílčí změny č. 4.l a č. 
4.m, které se nedotýkají našich zájmů. 

 
V textové části ÚPD je uváděno, že se počítá s vybudováním specificky koncipované retenční 

nádrže na Hejlovce s umístěním hráze před původním přemostěním Hejlovky na trase silnice I. třídy. 
Uvádíme, že dle výše uvedené studie se s hrází v blízkosti stávající silnice I. třídy nepočítá. 
Požadujeme tedy toto neuvádět v textové části. 

 
Obecně připomínáme, že 
- je třeba respektovat limity využití území u silnice I/19, tzn. silniční ochranné pásmo (viz §30, 

odst. 3 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění). Ochranná pásma 
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jsou území se zvláštním režimem, jejichž využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu 
(§32, §40 Výkon státní správy, zákona č.13/1997 Sb.); 

- souhlas ŘSD ČR s navrhovaným funkčním využitím plochy není současně souhlasem 
s komunikačním připojením k silnici I. třídy. Návrh nového i úpravu stávajícího připojení je 
nutné před vlastní realizací nejprve projednat s ŘSD ČR; 

- vlastník pozemku v blízkosti silnice I. třídy se musí zdržet všeho, čím by vážně ohrožoval 
výkon práv vlastníka silnice I. třídy. 

 

Pořizovatel:  
- námitka byla podána 22. 3. 2017 – v zákonném termínu dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; 
- protože ŘSD ČR jako majetkový správce silnic I. třídy a dálnic je dle § 39 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů oprávněný investor, který může 
dle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
podávat námitky. V tomto případě se tudíž jedná o námitku k návrhu Změny č. 4 ÚPO 
Dubovice; 

K výše citované námitce uvádíme: 
Námitce bylo vyhověno. 
K první části námitky: výše uvedený text požadovaný ŘSD ČR k odstranění bude z textové části 

Změny č. 4 vypuštěn. Z odůvodnění této první části námitky je zcela logické, že zřízení nového sjezdu 
na silnici I/19 pro plochu 4 g) ŘSD ČR v žádném případě neschválí ohledně intenzity sjezdů k silnici 
I. třídy, protože nebude odpovídat normě ČSN 736101 „Projektování silnic a dálnic“ 
v platném znění (minimální vzdálenost křižovatek je podle této normy min. 2 km, což v tomto 
případě není splněno). V tomto případě má pořizovatel za to, že tento požadavek je ze strany ŘSD ČR 
neúměrný hlavně z toho důvodu, že změna č. 4 g) uvádí do souladu skutečné využití plochy. Na 
pozemku (který je součástí řešené plochy) je od 80.let minulého století povolena stavba střelnice 
mysliveckého spolku a při tvorbě ÚPO Dubovice se do výkresu komplexního řešení tato plocha 
nezapracovala a od používání tohoto zařízení se jinak, než po této účelové komunikaci nejezdí. Přesto 
se pořizovatel společně s projektantem prověří jiný způsob komunikačního napojení (přes sousední k. 
ú. Stanovice u Nové Cerekve příp. Lipice) na silnici III. třídy, aby nebyly zájmy ŘSD ČR tímto zásahem 
dotčeny. K opakovanému veřejnému projednání bude požadavek ŘSD ČR respektován jiným 
komunikačním napojením plochy 4 g) po pozemcích navazujících na řešenou plochu 4 g) vedených dle 
Katastru nemovitostí jako ostatní plocha (nebudou dotčeny zájmy ochrany ZPF). 

K části námitky „retenční nádrž na Hejlovce s umístěním hráze“ – uvedený text bude v rámci 
úpravy návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice k opakovanému veřejnému projednání z výrokové části 
odstraněn (po dohodě s určeným zastupitelem výstavba retenční nádrže na řece Hejlovce není 
z hlediska ochrany krajiny a přírody možná), tudíž nemá smysl v ÚPO Dubovice s tímto pojmem dále 
operovat. 
 

Další text bude případně doplněn po opakovaném veřejném projednání o upraveném návrhu 
Změny č. 4 územního plánu obce Dubovice. 
 
 

D) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 
Při projednávání návrhu „Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Dubovice za období 
09/1998 – 01/2014“ společně s „Pokyny pro zpracování Změny č. 4 Územního plánu obce 
Dubovice“ byly vydány následující připomínky: 
 

Připomínka č. 1 
Ředitelství silnice a dálnic ČR, odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33,  
612 54 Brno 

Dubovice, okr. Pelhřimov, kraj Vysočina 
Projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP. 
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     Ředitelství silnic a dálnic ČR podává jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy 
v rámci projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Dubovice (k. ú. Dubovice) 
následující vyjádření: 

Územím obce jsou vedeny tyto silnice: 
I/19  Plzeň – Tábor – Pelhřimov – Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Sebranice  
III/01934 Dubovice – spojovací  
III/03414 Pelhřimov – Proseč-Obořiště 
Silnice I. třídy je majetkem státu. 
Silnice III. třídy jsou v majetku Kraje Vysočina. 
Upozorňujeme, že z rozvojových záměrů zasahuje do území obce veřejně prospěšná stavba 

homogenizace silnice I/19 označená v nadřazené územně plánovací dokumentaci jako DK02, pro 
kterou je vymezen koridor v šíři 150 m. Homogenizace silnice I/19 obsahuje i dílčí obchvaty obcí. 
Koridor pro homogenizace silnice I/19 ve stávající trase je vymezen dle vyhledávací studie „Silnice 
I/19 Pelhřimov – hranice kraje Vysočina“ zpracované firmou HBH Projekt s.r.o. v 11/2004. Součástí 
této homogenizace je také přeložka silnice III/01934, která bude vedena do nového připojení této 
silnice k silnici I/19 na k. ú. Starý Pelhřimov. 

Upozorňujeme, že je nutné respektovat ochranné pásmo silnice I/19 v souladu s § 30 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. OP jsou v území se zvláštním režimem, 
jejichž využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu (§ 40 výkon státní správy zákona č. 
13/1997 Sb.). Podle § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se u silnic I. třídy určuje 
územím o šířce 50 m od osy silnice nebo přilehlého jízdního pásu. V OP stávající silnice I/19 
požadujeme nevymezovat nové rozvojové nebo přestavbou plochy, které umožňují umístění objektů a 
zařízení, podléhající posouzení z hlediska vlivů z provozu silniční dopravy (např. plochy bydlení, sport, 
rekreaci, školské a zdravotnické zařízení apod.). 

 
Souhlas ŘSD ČR s navrhovaným funkčním využitím ploch není současně souhlasem 

s komunikačním připojením k silnici I/19. Návrh nového i úprava stávajícího připojení je nutné nejprve 
projednat a odsouhlasit s ŘSD ČR, odborem přípravy staveb Brno, oddělení technické podpory. Týká 
se to i plochy dopravní infrastruktury na parcele číslo 913/1, jak jsme uváděli ve svém vyjádření ze 
dne 4.5.2012 pod čj. 001887/113000/2011, které i nadále zůstává v platnosti.  

Dále upozorňujeme, že při návrhu dopravních připojení navržených ploch je nutné postupovat 
v souladu s § 12 „Podmínky pro připojení sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím“ 
a při eventuálním návrhu nových místních komunikací také s § 11 „Podmínky pro vzájemné připojování 
pozemních komunikací“ vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích. 

Úpravy silnic v zastavěném a zastavitelném území je nutné provádět v odpovídající funkční skupině 
a typu dle zásad ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“ v jejím aktuálním znění. 

Úpravy silnic mimo zastavěné území je nutné provádět dle ČSN 736101 „Projektování silnic 
a dálnic“. Při návrhu nových místních komunikací je nutné postupovat v souladu s ČSN 736110 
„Projektování místních komunikací“ a ČSN 736102 „Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích“ a to vždy v jejich aktuálním znění.  

K projednávanému návrhu Zprávy nemáme připomínky. 

Pořizovatel:  
Připomínce bylo vyhověno. 

Uvedená připomínka byla podána 12. 2. 2014 u pořizovatele na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby 
a v rámci pořizování byla předaná projektantovi k jejímu dalšímu zapracování do návrhu Změny č. 4 
ÚPO Dubovice pro společné jednání.  

Pořizovatel k uvedené připomínce uvádí: 
První část připomínky byla splněna – koridor homogenizace s přeložkou silnice III/01934 je 

součástí Změny č. 4 ÚPO Dubovice – viz níže připomínka č. 3 vznesená v rámci společného jednání. 
Rovněž druhá a třetí část připomínky se splněna – Změnou č. 4 ÚPO Dubovice nejsou navrhovány 
žádné nové dopravní připojení, ani v OP silnice I/19 nejsou řešeny žádné zastavitelné plocha (kolem 
této silnice ani žádné plocha kromě nezastavěného území nejsou). Citované vyjádření je omyl – v roce 
2012 se Změna č. 4 vůbec neprojednávala, zřejmě se jedná a pozůstatek z vyjádření ke Změně č. 3 
ÚPO Dubovice. 
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Připomínka č. 2 

E.ON Česká republika, s.r.o., rozvoj sítí západ, F. A. Gerstnera 2151,  
370 49 České Budějovice  

K předloženému návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu obce Dubovice + Pokynů pro 
zpracování změny č. 4 ÚPO Dubovice sdělujeme, že nemáme k výše uvedeným dokumentům 
připomínek. 

V předložených dokumentech je vyřízena změna trasy vedení 110 kV (přiložen zápis z jednání dne 
20. 5. 1013), jsou respektována ostatní stávající zařízení distribuční soustavy včetně jejich ochranných 
pásem. 

Pořizovatel:  
Připomínce bylo vyhověno. 

Uvedená připomínka byla podána 14. 2. 2014 u pořizovatele na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby 
a v rámci pořizování byla předaná projektantovi k jejímu dalšímu zapracování do návrhu Změny č. 4 
ÚPO Dubovice pro společné jednání. Výše uvedená změna trasy vedení 110 kV včetně OP vedení je 
součástí Změny č. 4 ÚPO Dubovice pro veřejné projednání. 

 
K návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice – společné jednání byly vydány následující 
připomínky: 

Připomínka č. 3 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení koncepce a územního plánu Morava,  
Šumavská 33, 612 54 Brno  

Dubovice, okr. Pelhřimov, kraj Vysočina 
Společné projednání návrhu změny č. 4 ÚP. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR podává jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy v rámci 
společného jednání o návrhu změny č. 4 územního plánu Dubovice (k. ú. Dubovice) následující 
připomínky (§50 Stavebního zákona): 

K návrhu zadání jsme se vyjadřovali spisem č. j. 000440/11300/2014 ze dne 11. února 2014, 
který zůstává i nadále v platnosti. 

Z návrhu změny č. 4 ÚP Dubovice vyplývá, že z dílčích změn podrobně popsaných v textové 
části ÚPD se zájmů ŘSD ČR dotýkají zejména dílčí změny označené jako 4. g a 4. i. 

Z hlediska rozvojových záměrů zasahuje na území obce veřejně prospěšná stavba 
homogenizace silnice I/19 s dílčími obchvaty obcí označená v nadřazené územně plánovací 
dokumentaci jako DK02. Koridor je vymezen dle vyhledávací studie „Silnice I/19 Pelhřimov – hranice 
kraje Vysočina“ zpracované firmou HBH projekt v listopadu 2004. Na základě této studie je vyznačena 
změna 4. i, která mění trasu přeložky silnice III. třídy z důvodu návaznosti na ÚP sousední obce. Nové 
připojení této silnice III. třídy bude vedeno na katastrálním území Pelhřimov – Starý Pelhřimov. 
S touto dílčí změnou souhlasíme. 

S dílčí změnou 4. g nesouhlasíme. V návrhu zadání ÚP byla změna 4. g popsána jako 
prověření možnosti vymezení plochy občanské vybavenosti – sportovní plocha. V návrhu ÚP pro 
společné jednání je prověření této plochy doplněno návrhem účelové komunikace s rozšířenou plochou 
pro parkování zajišťující přístup k této navržené ploše s připojením na silnici I. třídy. Charakter 
a funkce původní lesní cesty se tímto změní. Z ustanovení § 1, odst. 2 vyhlášky 104/1997, Sb., 
vyplývá, že v tomto případě se jedná o křižovatku. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, uvádí jako závaznou ČSN 73 6102 „Projektování 
křižovatek na pozemních komunikacích“ a jako doporučené ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ 
a ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, kde jsou uvedeny podmínky pro vzájemné 
připojování pozemních komunikací. Připojení této plochy je nutné navrhnout v souladu s příslušnou 
legislativou. Návrh připojení je nutné předem projednat s ŘSD ČR, oddělením technické přípravy 
Morava.  

Upozorňujeme, že samostatné sjezdy, připojující sousední nemovitosti a sjezdy, připojující 
účelové komunikace, se ve volné krajině nedovolují na všech dálnicích, rychlostních silnicích, čtyř 
a vícepruhových silnicích s neomezeným přístupem a na ostatních silnicích I. třídy, s výjimkou sjezdů 
určených pro správce komunikace (ČSN 73 6101). 
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Upozorňujeme také, že nevzniká žádný právní nárok na zřízení připojení této plochy k silnici 
I/19, v případě, že nebude možné takový souhlas ze strany ŘSD ČR udělit z důvodu nemožnosti nalézt 
technické řešení, respektující platné normy a zákony. 

V textové části ÚPD je uváděno, že se počítá s vybudováním specificky koncipované retenční 
nádrže na Hejlovce s umístěním hráze před původním přemostěním Hejlovky na trase silnice I. třídy. 
Uvádíme, že dle výše uvedené studie se s hrází v blízkosti stávající silnice I. třídy nepočítá. 
Požadujeme tedy toto neuvádět v textové části. 

  Obecně připomínáme, že z hlediska dopravního připojení lokalit musí být veškeré návrhové 
plochy a jejich připojení k silniční síti vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., kterou se 
provádí Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zejména §20 a dle vyhlášky 
104/1997 Sb., zejména §§11 a 12, kterou se provádí Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. Při návrhu nových místních komunikací je nutné postupovat také v souladu s ČSN 73 
6110 "Projektování místních komunikací" a ČSN 73 6102 "Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích", v jejich aktuálním znění.  

Pořizovatel:  
Připomínce bylo vyhověno. 

Uvedená připomínka byla podána 29. 3. 2016 u pořizovatele na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby 
a v rámci pořizování byla předaná projektantovi k jejímu dalšímu zapracování do návrhu Změny č. 4 
ÚPO Dubovice pro úpravu po společném jednání.  

Pořizovatel k uvedené připomínce uvádí: 
První část připomínky byla splněna (změna č. 4i) – koridor homogenizace s přeložkou silnice 

III/01934 je součástí Změny č. 4 ÚPO Dubovice dle požadavků ŘSD ČR. 
Druhá část připomínky byla splněna (změna č. 4g) – projektant dle požadavku ŘSD ČR celou 

plochu změny 4g) upravil, proběhla konzultace mezi projektantem a správcem komunikace 
a v námitce vznesené k veřejnému projednání (viz výše připomínka č. 1) již tento problém není 
připomínkován. 

Třetí část připomínky „retenční nádrž na Hejlovce s umístěním hráze“ – tuto část připomínky 
rovněž pořizovatel požadoval po projektantovi upravit – úprava byla provedena pouze v kapitole 
veřejně prospěšných staveb a opatření, omylem byl text ponechán v textové části spojené 
s úpravou ÚPO Dubovice. Protože se bude konat opakované veřejné projednání změna č. 4 ÚPO 
Dubovice, bude tento text z výrokové části vyjmut (po dohodě s určeným zastupitelem výstavba 
retenční nádrže na řece Hejlovce není z hlediska ochrany krajiny a přírody možná), tudíž nemá 
smysl v ÚPO Dubovice s tímto pojmem dále operovat.  

 
K návrhu Změny č. 4 ÚPO Dubovice – veřejné projednání nebyly vzneseny (v průběhu 
oznámení, při veřejném projednání ani v zákonné lhůtě) žádné připomínky 
 

Další text bude případně doplněn po opakovaném veřejném projednání o upraveném návrhu 
Změny č. 4 územního plánu obce Dubovice. 


