OBEC POKOJOV

OBECNí ÚŘAD POKOJOV

Č. j. RUP/481/07/DF

Datum:

VEŘEJNÁ

18.05.2010

VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Územního plánu Pokojov

Zastupitelstvo obce Pokojov, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písmo c) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky Č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
vydalo na svém zasedání dne 17.05.2010

Územní plán Pokojov.

Územní plán Pokojov obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část územního
plánu tvoří výkres základního členění, hlavní výkres, výkres veřejně prospěšných
staveb a opatření, asanací. Odůvodnění územního plánu Pokojov obsahuje textovou
a grafickou část. Grafickou část odůvodnění tvoří koordinační výkres, výkres širších
vztahů a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Do územního plánu Pokojov, jeho odůvodnění a dokladové dokumentace, může
každý dle ust. § 173 odst.1 správního řádu a v souladu s ust. § 165 stavebního
zákona, nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Do
územního plánu Pokojov je dále možno nahlédnout v listinné podobě na Městském
úřadu Žďár nad Sázavou a na webových stránkách na adrese:
http://www.zdarns.czlobce/pokojov
.asp
V souladu s ust. § 173 odst.1 správního řádu nabývá Územní plán Pokojov účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, t.j. 03.06.2010. Tato veřejná
vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a
úřední
ního úřadu Pokojov.
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Rozdělovník

1. Úřední deska obecního úřadu Pokojov
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2. Elektronická úřední deska obecního úřadu Pokojov
Vyvěšeno:

18.05.2010

Sejmuto:
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3. Úřední deska Městského úřadu Žďár nad Sázavou
Vyvěšeno:
Sejmuto:

18.05.2010

USNESENí
Zastupitelstva

obce Pokojov

číslo ..... ze dne 17.05. 2010

Zastupitelstvo obce:
A) Bere na vědomí
• Předkládací zprávu pořizovatele o projednání návrhu územního plánu Pokojov,
uvedenou v příloze č. 2 usnesení;
• Záznamy o průběhu veřejných projednáních návrhu územního plánu Pokojov dne
16.12.2009 a dne 05.05.2010, uvedené v příloze č. 3 usnesení;
• Stanovisko Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a
stavebního řádu čj. KUJI 71026/2009 OUP, OUP 490/2009 Mal-2 ze dne
20.10.2009 k posouzení návrhu územního plánu, uvedené v příloze č. 4 usnesení.
B) Ověřilo
návrh územního plánu Pokojov podle § 54 odst. 2 stavebního zákona a konstatuje, že:
• není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením
vlády České republiky ze dne 20. července 2009;
• není v rozporu se Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina;
• není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu;
C) Vydává
Územní plán Pokojov za použití
§ 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 171 zákona č.
500/2004 Sb. správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti
D) Ukládá pořizovateli
1. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 26 správního řádu vydání Územního plánu Pokojov,
v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit jeho účinnost;
2. poskytnout Územní plán Pokojov opatřený záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu,
úřadu územního plánování a krajskému úřadu;
3. zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje o vydaném Územním plánu
Pokojov a místech, kde je možné do územního plánu nahlížet a oznámit tuto informaci
jednotlivě dotčeným orgánům;
4. zpracovat registrační list Územního plánu Pokojov a podat návrh krajskému úřadu na
vložení dat do evidence územně plánovací činnosti;

Přílohy usnesení:
1. Návrh Územního plánu Pokojov
2. Předkládací zpráva pořizovatele o projednání Územního plánu Pokojov
3. Záznamy o průběhu veřejných projednáních návrhu Územního plánu Pokojov
4. Stanovisko Krajského úřadu kraje Vysočina k posouzení návrhu Územního plánu Pokojov

Obec Pokojov
Cj. RUP/481/07/DF

v Pokojově dne 17.05.2010

n á vrh
ÚZEMNí

PLÁN

POKOJOV

Zastupitelstvo obce Pokojov, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního
zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává
Územní

plán

Pokojov

1. Účel opatření obecné povahy
Tímto opatřením obecné povahy se vydává Územní plán Pokojov.
Nedílnou součástí opatření obecné povahy je textová část Územního plánu
(obsah dle části I. bodu 1 a 2 přílohy č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb.).
Nedílnou součástí opatření obecné povahy je grafická část Územního plánu
Pokojov (obsah dle části I. bodu 3 přílohy č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb.).
Součástí grafické části územního plánu Pokojov jsou tyto výkresy:
1.
2.
3.

Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

v měř.
v měř.
v měř.

1:
1:
1:

5 000
5 000
5 000

2. Rozsah platností opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy platí na celém správním území obce Pokojov.
3. Uložení Územního plánu
Úplná dokumentace Územního plánu Pokojov je uložena na:
• Krajském úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního
řádu
• Městském úřadu ve Žďáru nad Sázavou, odboru rozvoje a územního
plánování
• Městském úřadu ve Žďáru nad Sázavou, odboru stavebním
• Obecním úřadu Pokojov
Dále je k nahlédnutí na:
•

internetových stránkách

http://www.zdarns.czlobce/pokojov

.asp

Odůvodněn
1. Textová část odůvodnění
(obsah viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)
Postup při pořízení územního plánu Pokojov
Zastupitelstvo obce Pokojov rozhodlo dne 11.10.2007 o pořízení územního plánu.
Zadání územního plánu Pokojov bylo projednáno ve dnech 20.06.2008 až 21.07.
2008 a schváleno zastupitelstvem obce Pokojov dne 28.08.2008. Vypracováním
návrhu územního plánu obce byl pověřen ing. arch. Jan Psota, Studio p. Nádražní
52, Žďár nad Sázavou.
Návrh územního plánu Pokojov byl projednán s dotčenými orgány, obcí Pokojov a
sousedními obcemi na společném jednání 17.08.2009 v souladu s ustanovením § 50
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon). Společné jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti rady města Měú Žďár
nad Sázavou. Dotčené orgány uplatnily ve lhůtě do 17.09.2009 stanoviska. Po tuto
dobu umožnil pořizovatel nahlížet dotčeným orgánům do návrhu územního plánu
Pokojov. Pořizovatel posoudil došlá stanoviska a připomínky a projektant upravil
návrh územního plánu před zahájením řízení o vydání územního plánu v souladu se
stanovisky dotčených orgánů.
Po posouzení územního plánu Pokojov krajským úřadem, který ve stanovisku ze dne
20.10.2009 konstatoval, že v předloženém návrhu územního plánu Pokojov je
zajištěna koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, bylo
zahájeno řízení o územním plánu podle ustanovení §§ 52, 53 stavebního zákona.
O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Pokojov se konalo dne
16.12.2009 veřejné projednáni. Pořizovatel zajistil vystavení návrhu územního plánu
ve dnech od 11.11.2009 do 16.12.2009 na obecním úřadu v Pokojově, Městském
úřadu ve Žďáru nad Sázavou a na stránkách města Žďár nad Sázavou
http://www.zdarns.czlobce/pokojov.asp.
K veřejnému projednání byla přizvána obec
Pokojov, dotčené orgány a sousední obce. Pořizovatel zajistil ve spolupráci
s projektantem výklad územně plánovací dokumentace a pořídilo průběhu veřejného
projednání písemný záznam.
Na základě veřejného projednání byl návrh ÚP Pokojov upraven. V návrhu ÚP byla
vymezena další plocha č. 22 pro bydlení na p.č. 413/6 k.ú. Pokojov.
Dotčené orgány vydaly kladná stanovíska k dodatečnému doplnění plochy č.22
bydlení (0,1002 ha) na půdách v I. třídě ochrany v návrhu územního plánu Pokojov.
Upravený návrh územního plánu Pokojov byl vystaven v době od 11.03.2010 do
05.05 ..2010 v budově Městského úřadu Žďár nad Sázavou na odboru rozvoje a
územního plánování a v budově obecního úřadu Pokojov, dále je vystavena textová i
grafická
část územního
plánu na stránkách
města Žďár nad Sázavou
http://www.zdarns.czlobce/pokojov.asp.
K veřejnému projednání dne 05.05.2010 byla přizvána obec Pokojov, dotčené orgány
a sousední obce. Pořizovatel zajistil ve spolupráci s projektantem výklad územně
plánovací dokumentace a vede o průběhu veřejného projednání písemný záznam.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostkou Danou Březkovou
vyhodnotil výsledky projednáni.
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Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentaci vydanou krajem
Soulad návrhu územního plánu s Polítikou územniho rozvoje (PÚR 2008)
Z Politiky územniho rozvoje ČR 2008 schválené usnesením vlády ČR dne 20.
07.2009 č. 929 nevyplývají pro územní plán Pokojov žádné požadavky.
Soulad návrhu územního plánu se Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina
Pro území kraje Vysočina byly vydány dne 16.09.2008 Zásady územního rozvoje.
Území obce Pokojov se nachází mimo rozvojovou oblast OBk 4, mimo rozvojové osy
OSk 4 vymezené v Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina.
Řešené území je v ZÚR kraje Vysočina zařazeno převážně mezi krajiny rybniční a
lesozemědělské ostatní. Řešeni ÚP je v souladu s hlavním cílovým využitím krajiny,
se zásadami pro činnost v území i se zásadami pro rozhodování o změnách v území,
které jsou v ZÚR kraje Vysočina stanoveny pro tyto typ krajin.
Na území obce Pokojov se nenachází evropsky významná lokalita Natura 2000.
Územní plán Pokojov akceptuje závěry Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje
Vysočina.
Vyhodnocení
souladu s cíly a úkoly územního plánování
Cíle územního plánu Pokojov jsou naplněny vytvořením předpokladu pro výstavbu a
pro udržitelný rozvoj území. Územní plán Pokojov zajišťuje předpoklady pro
udržitelný rozvoj území řešením účelného využití a prostorového uspořádání území.
V územním plánu Pokojov je dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území. Územní plán Pokojov ve veřejném zájmu chrání
a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Územní plán Pokojov chrání krajinu a
určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu
nezastavěného
území a nezastavitelných
pozemků. Zastavitelné plochy jsou
územním plánem Pokojov vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru
využití zastavěného území.
Úkoly územního plánování definované stavebním zákonem budou naplněny
v podrobnější projektové dokumentaci.

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
Územní plán Pokojov je zpracován dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování
stavebním řádu, v platném znění a příslušných prováděcích vyhlášek zvl. vyhl.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
způsobu evidence územně plánovací dokumentace, vyhl. č. 501/2006 Sb.,
obecných požadavcích na využívání území. Zadání územního plánu obce Pokojov
respektováno.

a
č.
a
o
je

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, soulad se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů
Návrh územního plánu Pokojov je v souladu s požadavky vyplývajícími ze zvláštních
právních předpisů.
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Návrh územního plánu Pokojov byl upraven na základě požadavků dotčených
orgánů, rozpory ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona a § 136 odst. 6 správního
řádu při projednávání návrhu územního plánu Pokojov nevznikly.
Při pořizování návrhu územního plánu Pokojov byly akceptovány požadavky
dotčených orgánů, které uplatnily ve svých stanoviscích a to zejména při společném
jednání. Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem,
starostkou obce Danou
Březkovou, vyhodnotil uplatněná stanoviska a učinil závěry, které podle jejich
charakteru promítl do "Pokynů pro úpravu návrhu územního plánu Pokojov", a to po
společném jednání a veřejném projednání v prosinci 2009. Podle těchto pokynů byl
návrh ÚP Pokojov upraven a dán do souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů a stanovisky dotčených orgánů.
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, požaduje, aby
vybudování rybníku a malé vodní elektrárny na Bohdalovském potoce neohrozilo
migrační funkci vodního toku. Bylo dohodnuto, že v podmínkách využití pro plochu
vodní Č. 18 bude uvedeno: "akceptovat výsledky vyplývající
z potřebného
biologického hodnocení, které bude předcházet realizaci záměru výstavby rybníka".
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství:
Z hledíska 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, jelikož v kap. 9.2 (Odůvodnění ÚP Pokoj ov) "Dotčení PUPFL"
předmětného návrhu je uvedeno, že k záboru pozemků určených k plnění funkcí
lesa nedochází, nemá k této věci Krajský úřad kraje Vysočina, jako orgán státní
správy lesů, připomínek. Avšak předmětný návrh předpokládá jednak v případě
lokality
Č. 13b dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa pro výstavbu
přistupové cesty k nově vybudovanému rybniku a u lokalit Č. 17, 16,4 a 21, která
byla doplněna následně, dotčeni pozemků ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa. Zde
upozorňujeme, že k dotčeni ve vzdálenosti do 50m od lesa dochází i v případě
lokality Č. 6 (výstavba ČOV). V tomto případě je příslušným orgánem státní správy
lesů obecní úřad obce s rozšířenou působností, což v tomto případě je Městský úřad
Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jihlava:
Ke kapitole 4) - Koncepce veřejné infrastruktury - nemá Odbor dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina žádné připomínky.
Silnice Č. 11/358a silnice 111/3881nejsou z pohledu Odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina veřejně prospěšnou stavbou
a z tohoto důvodu nepožadujeme zápis předkupního práva do katastru.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, ochrana ZPF Jihlava:
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán
dle § 29 odst. 1 zákona Č. 12912000 Sb., o krajích ve zněni pozdějších předpisů a
podle § 17a písmene a) zákona Č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona"),
I.
vydává v souladu s ustanovením 180 odst. 2 zákona Č. 500/2004 Sb .. správní
řád v platném znění, stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona k návrhu územního plánu Z
hlediska zákonem chráněných zájmů se uděluje kladné stanovisko k těmto plochám
(dle přílohy tohoto stanoviska):
1, 8 - smíšená obytná - celkem 2,01 ha, BPEJ 72901, 72911, 72941, 76401, 75011,
na půdách v I. (1,03 ha), II. (0,12 ha). III. a ve IV. třídě ochrany. Plocha Č. 8 celá (0,61
ha) v zastavěném území obce, plocha Č. 1 částečně (0,91 ha) v zastavěném území
obce.
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4 - bydlení v rodinných domech - 2,44 ha, BPEJ 74702, 74712, 76401,76811, na
půdách ve II. (0,47 ha), III., IV. a v V. třídě ochrany. Plocha navazuje na hranice
zastavěného území obce.
2 - drobná výroba - 0,14 ha, BPEJ 76401, na půdách ve II. třídě ochrany. Plocha v
zastavěném území obce.
3, 7 - občanská vybavenost - tělovýchova a sport - celkem 1,09 ha, BPEJ 74702,
76401, 75011, na půdách ve II. (0,35 ha) a ve III. třídě ochrany. Plochy navazují na
hranice zastavěného území obce.
6 - technická infrastruktura - 0,15 ha, BPEJ 76811, na půdách v V. třídě ochrany.
Plocha v zastavěném území obce.
9, 10, 20 - veřejné prostranství - celkem 0,58 ha, BPEJ 72901, 72911,72904, 73746,
74710, na půdách v I. (0,36 ha), II. (0,12 ha), III. a v V. třídě ochrany.
11 - zemědělská výroba - 0,53 ha, BPEJ 72901, 72911, 76401, na půdách v I. (0,49
ha) a ve II. (0,04 ha).
14 - účelová komunikace - 0,15 ha, BPEJ 72911,76401, na půdách v I. (0,09 ha) a
ve II. (0,06 ha) třídě ochrany. Pro výstavu polní cesty.
13, 15, 16, 17, 18 - vodní plochy - celkem 8,19 ha, BPEJ 72911, 74710, 76401,
72911, na půdách v I. (0,12 ha), II. (2,5 ha), III. a IV. třídě ochrany. Obnova
původních vodních ploch (č. 15, 16, 17), plocha Č. 18 pro založení lokálniho
biokoridoru USES.
21 - vodní plocha - 0,15 ha, BPEJ 76701, na půdách v V. třídě ochrany.
Jiné plochy nelze považovat za projednané a schválené z hlediska zákonem
chráněných zájmů.
Plochy Č. 5, 12, 19 se dle předloženého vyhodnocení nedotknou pozemků
náležejících do zemědělského půdního fondu, proto se k nim toto stanovisko
nevztahuje.
Městský úřad Žďár nad Sázavou.odbor životního prostředí:
Vodní hospodářství:
Upozorňujeme na nesoulad skutečného stavu se schváleným PRVK kraje Vysočina,
ve kterém je navrženo zrušení ČOV v Bohdalově a svedení odpadních vod
z městyse Bohdalov na ČOV Pokojov. Městys Bohdalov má vydané stavební
povolení na novou ČOV v k.ú. Bohdalov.
Odpadové hospodářství: Bez připomínek.
Ochrana přírody:
Bez připomínek s výjimkou plochy č.5 určené k vybudování malé vodní elektrárny a
plochy Č. 18 určené k vybudování rybníku. Tyto plochy požadujeme omezit jako
podmíněně přípustné.
Vybudování rybníku a malé vodní elektrárny na Bohdalovském potoce, který je
biokoridorem podmiňujeme
přijmutím opatření uchovávajících
migrační funkci
drobného vodního toku. Investor na své náklady zajistí biologické posouzení dotčení
migrační funkce biokoridoru
osobou autorizovanou
k provádění biologického
hodnocení ve smyslu § 67 zákona o ochraně přírody. Závěry a doporučení
vyplývající z biologického hodnocení budou investorem respektovány a naplněny
(např. rybí přechody). Případná neslučitelnost investičního záměru
s ochranou
zájmů chráněných ustanoveními zákona o ochraně přírody vyplývající z biologického
hodnocení může být překážkou neumožňující záměr realizovat. - doplněno v textové
části územního plánu Pokojov
Ochrana ovzduší:
Z hlediska ochrany ovzduší je ve smyslu § 50 odst. 1 písmo a) zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění dotčeným
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orgánem státní správy orgán obce-příslušný obecní úřad. Návrhem ÚP obce Pokojov
nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 86/2002 Sb ..
Státní správa lesů - ochrana PUPFL:
S dotčením PUPFL vybudováním přístupové cesty k rybníku (rybník plocha č.13,
přístupová cesta plocha 13b) nesouhlasíme. Pozemky PUPFL lze využívat pouze
v dikci zákona č.289/ 95 Sb., o lesích v platném znění. - plocha 13b vypuštěna
z návrhu územního plánu Pokojov
Ochrana zemědělského půdního fondu:
K vydání stanoviska je podle § 17a písmene a) zákona č.334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu příslušný Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního
prostředí. Toto stanovisko k návrhu územního plánu obce Pokojov vydal Krajský úřad
kraje Vysočina, odbor životního prostředí pod č.j.:KUJI 63941/2009 OZP 993/2008
dne 21.08.2009.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou:
S návrhem územně plánovací dokumentace .Návrh územního plánu Pokojov" se
souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:
I. Budoucí objekty pro trvalé bydlení musí být v návrhových plochách BR 19
a SO 8 umístěny mimo vyhlášené ochranné pásmo zemědělského areálu.
V ochranném pásmu ZD mohou být umístěny pouze užitkové zahrady.
II. Při realizaci záměrů, tykajících se staveb jež jsou zdrojem emisí hluku (tj
podnikatelská výrobní a zemědělská činnost, ČOV, řešení dopravy v daném území vedení trasy nových komunikací, parkovací a odstavná stání, event. řešení
křižovatek v daném území apod.) je povinností investora stavby prokázat v rámci
územního řízení na základě hlukového posouzení jednotlivých záměrů staveb,
dodržení limitních hladin hluku na nejblíže situovaném území obytné zástavby nebo v
chráněném venkovním prostoru. (Nutno prokázat dodržení nejvýše přípustných
hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru
staveb, dle charakteru jednotlivých území, v souladu se stanovenými hyg. limity, ve
smyslu ustanovení nař.v1. č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací v platném znění).
- podmínky byly doplněny v textové části územního plánu Pokojov
Ministerstvo životního prostředí. odbor výkonu státní správy VII, Praha:
Protože nejsou v k.ú. Pokojov dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů
nemá MŽP OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu
podání připomínek a s jeho realizací souhlasí. Pro úplnost uvádíme, že v dotčeném
prostoru k.ú. Pokojov nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb, ani
sesuvná území.
Obvodní báňský úřad v Brně:
Souhlasné stanovisko - není evidován žádný dobývací prostor
Vojenská ubvtovací a stavební správa Pardubice:
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.
V zájmové lokalitě se nenachází vojenské inž sítě.
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.
Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice. Teplého 1899/C,
projednána výstavba: VYMEZENÁ ÚZEMí - celé správní území
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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: stavby vyšší než 15 m nad terénem;
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 dálkových
kabelových vedení (el energie NN, VN, WN, trasy všech druhů telefonních kabelů) a
dalších inženýrských sítí;
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.; veškerá výstavba dotýkající se
pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO.
ČR - státní energetická inspekce:
K návrhu Územního plánu Pokojov vydává Státní energetická inspekce, jako dotčený
orgán příslušný podle § 94 odst. 2 zákona Č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění zákona Č. 186/2006 Sb., a podle § 130dst. 3 zákona Č.
406/2000 sb., o hospodaření energií, ve znění zákona Č. 177/2006 Sb., souhlasné
stanovisko
Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha:
V k.ú. Pokojov se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.
Ministerstvo zdravotnictví, Praha: souhlasné stanovisko
Ředitelství silnic a dálnic ČR, TÚ, Brno:
Bez připomínek. Územím obce prochází silnice 11/388 Bohdalov - Bystřice nad
Pernštejnem - Rovečné a 111/3881Pokojov - Znětínek - Pavlov, které jsou ve
vlastnictví kraje Vysočina.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha:
Řešené katastrální území je situováno mimo stávající i výhledové zájmy železniční
dopravy, hájené Správou ŽDC. Souhlasné stanovisko- bez připomínek.
České Dráhy, a.s. , odbor správy nemovitosti, Praha:
Předmětné katastrální území Pokojov, dotčené návrhem územního plánu se nachází
mimo současné i výhledové územní zájmy éeských drah, a.s. K návrhu ÚP Pokojov
není námitek ani připomínek.
Česká geologická služba - Geofond. Praha:
V zájmovém území nejsou evidovány žádné zvláštní podmínky geologické stavby.
Česká geologická služba
Bez připomínek za předpokladu respektování ochranného pásma III. stupně
vodárenské nádrže Mostiště a z toho vyplývajících legislativních omezení.
Zemědělská vodohospodářská správa
Požadujeme zachování min. 3 m širokého pruhu podél toku.
Policie ČR správa Jihomoravského kraje. Brno:
Krajské ředitelstvi Policie Jihomoravského kraje, OSNM nemá k výše uvedené
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věci připomínky ani námitky, neboť v dané lokalitě nevlastní žádný nemovitý
majetek. Odbor informační a komunikační techniky KrP ČR Jm k. v dané lokalitě
neeviduje žádné podzemní optické a sdělovací sítě Policie ČR. KR Jm.k.

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
Bydleni je v obci Pokojov hlavnim způsobem využiti, jedná se o vesnický charakter
zástavby. Územni plán Pokojov vymezuje pro bydlení čtyři zastavitelné plochy o
rozloze celkem 4,55 ha pro cca 21 rodinných domů.
Pro výrobu vymezuje územní plán Pokojov dvě plochy o celkové rozloze 0,67 ha.
Vymezení dvou ploch pro sportovní aktívíty o celkové výměře 0,53 ha je úměrné potřebám
obce. Z celkové výměry 15,27 ha ZPF se kterou územní plán uvažuje pro odnětí, tvoří vodní
plochy 7,75 ha (51%).

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
V etapě zadání územniho plánu Pokojov nebyla orgánem ochrany přírody a krajiny
shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředi a o změně některých
souvisejících zákonů, ve zněni zák. Č. 93/2004 Sb., po doloženi stanoviska přísl.
orgánu ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny,
v platném zněn i.
Zájmy ochrany životního prostředi a veřejného zdraví lze prosadit standardnimi
postupy podle zvláštnich předpisů k ochraně životního prostředí a jeho složek.
Územní plán Pokojov je předkládán v řešení, které omezuje nerovnováhu ve
vzájemných vztazich mezi ekonomickým, environmentálním a sociálnim pilířern
udržitelnosti.
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Pořizovatel veřejně projednal upravený a posouzený návrh územniho plánu Pokojov
podle § 52 odst. 1 stavebního zákona a obdržel nejpozději při veřejném projednání
dne 16.12.2009 a dne 05.05. 2010 v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona
námitky dotčených osob vymezených v § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce Pokojov, jako přislušný správní organ rozhodlo svým usnesenim
ze dne 17. května 2010 o námitkách uplatněných k návrhu ÚP Pokojov na podkladě
návrhu rozhodnuti o námitkách a jejich odůvodněni zpracovaného pořizovatelem ve
spolupráci s určeným zastupitelem, starostkou obce Danou Březkovou, takto:
Ludmila Jakubcová uplatnila námitku proti návrhu územního plánu Pokojov:
Jako vlastnik pozemku p.č. 413/6 v k.ú. Pokojov, který je vymezen v návrhu ÚP jako
plocha zemědělská (orná půda) požaduje, aby bylo v návrhu územního plánu pro
pozemek p.č. 413/6 k.ú. Pokojov určeno využití pro bydlení v rodinných domech.
Uvedený pozemek byl v urbanistické studii navržen jako plocha pro výstavbu RD. Na
základě toho byl z původního pozemku p.č. 413 vytvořen nový p.č.413/6, který má
parametry stavební parcely. Dále byla k pozemku vybudována pozemní komunikace
a přivedeny inženýrské sítě. Vedle tohoto pozemku se již nacházeji dva nové RD, na
základě uvedených skutečností je další výstavba v lokalitě vhodná.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
V upraveném návrhu byla doplněna zastavitelná plocha č 22 - bydlení (0,1002 ha)
na půdách v I. třídě ochrany, která navazuje na zastavěné území obce, nedojde
k narušení organizace zemědělského půdního fondu, vzhledem k dodržení rozsahu
nezbytně nutného dle metodiky pro jeden rodinný dům (do 1200 m2) Krajský úřad
kraje Vysočina, odbor životního prostředí, vydal kladné stanovisko k dodatečnému
doplnění plochy č.22 v návrhu územního plánu Pokojov.
Městský úřad, odbor dopravy souhlasil s doplněním návrhu ÚP Pokojov za
předpokladu, že komunikační připojení pozemku p.č. 413/6 k.ú. Pokojov bude
realizováno přes vybudovanou veřejně přístupnou komunikaci, nikoli samostatným
sjezdem.
Novotný Libor a Novotná Miluše, uplatnili námitku proti návrhu územního plánu
Pokojov:
Požadujeme pozemek p.č. 413/3 o výměře 3000 m2 nezařazovat jako plochu bydlení
(BR), nýbrž jako výrobu drobnou (VO) neboť v rozporu s urbanistickou studií z roku
2000 není celá oblast nad silnicí vedena jako bytová výstavba. Nesouhlasím se
zařazením přední části parcely p. č. 413/3 jako veřejné prostranství (VP).
Odůvodnění:
Ochrana vlastnického práva je garantována nejen listinou práv a svobod, ale i
ústavou ČR, a v neposlední míře i Občanským zákoníkem. Dle § 123 Obč. zákoníku
je vlastník oprávněn předmět vlastnictví držet, užívat jeho plody a užitky a nakládat s
ním, a proto žádám o změnu v uzemním plánu a to pozemek p.č. 413/3 z
navrhovaného veřejného prostranství, které by omezovalo nepřípustným způsobem v
rozporu s ústavou i Občanským zákoníkem má vlastnická práva bez přiměřené
náhrady, aby byla ponechána u části pozemku p.č. 413/3 původní určení zapsané u
k.u. ve Žďáře nad Sázavou. V rámci zákonem garantované svobody nakládání
vlastnictví požadují, aby pro celý pozemek p. č. 413/3 bylo ponecháno určení jak
jsem již od roku 2000 požadoval. Návrh územního plánu omezuje nepřípustným
způsobem mé vlastnické právo, a to tím, že posunutí plochy výroby zemědělské cca
o 250 m mne donutí vybudovat k této zóně zpevněnou komunikaci se značnými
náklady. Proto žádám aby mé námitky byly zohledněny v opravě územního plánu,
neboť každý jiný postup je v rozporu se zákonem. Proto vyjadřuji k záměru
nesouhlas, který považujte za závažný do té doby, než na základě řádného právního
rozporu všechny uvedené námitky vyvrátíte a zdůvodníte svůj postup silnějšími
právními předpisy než je ústava ČR a listina základních práva svobod.
Návrh rozhodnutí o námitce: námítce se nevyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Urbanistickou studii Pokojov z roku 2000 prověřil Městský úřad Žďár nad Sázavou ve
spolupráci s obcí Pokojov z hlediska její aktuálnosti dne 24.09.2007. Urbanistická
studie není aktuální a proto nemohla být závazným podkladem pro návrh územního
plánu.
Pozemek p.č. 413/3 k.ú. Pokojov se dle návrhu územního plánu Pokojov nachází
v zastavěném
území s využitím bydlení v rodinných domech. Plochy bydlení
v rodinných domech se vymezují za účelem zajištění podmínek v kvalitním prostředí,
umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel,
dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. Pokud by bylo změněno
v návrhu územního plánu Pokojov využití na plochu výroby drobné, nebude tím
zajištěno dle stavebního zákona splnění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí.
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Veřejné prostranství, které zahrnuje pozemky dopravní a technické infrastruktury, je
vymezeno návrhem územního plánu Pokojov za účelem zpřístupnění pozemků
sousedních rodinných domů.

Novotný Jan a Novotná Marie uplatnili námitku proti návrhu územního plánu
Pokojov:
Jako vlastníci pozemku p.č. 8/2 k.ú. Pokojov podáváme námitku k ploše ZZ plocha
zemědělská - zahrady a sady. Požadujeme aby byla v této ploše možnost podnikat
v zemědělství.
Odůvodnění:
Na tomto pozemku máme umístěnou stavbu pro včelařství. Na parcele p. č. 8/2
v k. ú. Pokojov zapsané u kat. úřadu Žďár nad S. obec svévolně prosadila do
územního plánu změnu zapsané kultury ze zahrada na veřejná zeleň. Právní vadou
tohoto záměru je chybějící předběžné projednání a souhlas vlastníka, neboť se jedná
o hrubý zásah do vlastnických práv bez právního důvodu. Svévolná změna územního
plánu poškozuje vlastníka zejména v tom, že v případě realizace záměru by byl
poškozen na vlastnických právech zejména tím, že by tento protiprávní zásah do
vlastnictví by znehodnotil finanční hodnotu mého majetku t. j. změna zahrady na
veřejnou zeleň by se projevila v nezdůvodnitelném poklesu ceny mého majetku, a
zároveň by mi v rozporu splatným právním řádem ukládala další povinnosti, které
nemají oporu v zákonech t. j. odstranění oplocení, a ostatních věcí, zatravnění a
péče o tuto veřejnou zeleň, což by mne značně finančně bez právních důvodů
zatěžovalo. Nesouhlasím se zařazením ZZ na části parcele p. č. 8/2, a SO na
zbývající parcele p. č. 8/2, a SO na parcelách p. č. 2/2, 2/3, 11, 752/2 a žádám o
zařazení těchto parcel na VD. Proto vyjadřuji k záměru nesouhlas, který považujte za
závažný do té doby, než na základě řádného právního rozboru všechny uvedené
námitky vyvrátíte a zdůvodníte svůj postup silnějšími právními předpisy než je ústava
ČR a listina základních práva svobod.
Návrh rozhodnutí o námitce: námítce se nevyhovuje
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Pozemek p.č. 8/2 k.ú. Pokojov se dle návrhu územního plánu Pokojov nachází
v zastavěném území s využitím plochy zemědělské - zahrady a sady. Využití je
stanoveno v územním plánu Pokojov jako stávající zahrada a nejedná se o veřejnou
zeleň. Stavbu pro včelařství lze dle podmínek využití stanovených územním plánem
Pokojov na tomto pozemku umístit, proto není potřeba měnit stávající využití
pozemku p.č. 8/2 k.ú. Pokojov z plochy zemědělské - zahrady a sady na plochu
smíšenou obytnou. Zástavba navrhovaná na vnějších a pohledově exponovaných
okrajích zastavěného území obce Pokojov být situována tak, aby do volného území
byla orientována nezastavěná část pozemku a do volné krajiny je nutné umožnit
výsadbu alespoň jedné řady vzrůstných stromů.
Vyhodnocení přípomínek
Pořizovatel veřejně projednal upravený a posouzeny návrh územního plánu Pokojov
podle § 52 odst. 1 stavebního zákona a obdržel do skončení veřejného projednání
dne 16.12. 2009 v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona, 6 připomínek.
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Městský úřad Žďár nad Sázavou, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2
stavebního zákona, se připomínkou zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem,
starostkou obce Danou Březkovou, ji vyhodnotil takto:
Firma AGRAS Bohdalov a.s. uplatnila následující připomínky.
1. U záměru výstavby rybníků (plocha Č. 13,15,16,17,18 je nutno respektovat
stávající meliorační síť tak, aby nedošlo k poruchám a tím i ke znehodnocení
sousedních pozemků.
2. U plochy Č. 19 bydlení v rodinném domě požadujeme dodržet stanovené pásmo
hygienické ochrany hospodářského
střediska firmy AGRAS
Bohdalov, a.s.
Stanovené PHO je limitujícím faktorem i pro ostatní záměry.
3.
Při veškerých navrhovaných opatřeních je třeba ctít zájmy vlastníků. Tato
opatření by neměla snižovat možnost zemědělského využití.
Vyhodnocení připomínek: připomínkám se vyhovuje
Odůvodnění: V textové části odůvodnění územního plánu Pokojov v kapitole 9 je
uvedeno "Výstavba malých vodních nádrží (rybníků) patří stejně jako odvodňovací
práce do vodního hospodářství a vzájemný vztah nová vodní plocha a odvodněí
bude řešen ve vzájemných souvislostech".
Tálský Narcis uplatnil následující připomínky:
V současném zpracovaném podkladu pro územní plán obce Pokojova bod 3.1. se
píše: "Podkladem pro zadání územního plánu obce byla urbanistická studie obce a s
aktuálně vyhotovenými doplňujícími průzkumy a rozbory" Námitky:
I. Proč není respektovaná lokalita .Nade vsí", na kterou byla zpracována ing. Pavlem
Košťálem na deset rodinných domů včetně inženýrských sítí a místní komunikace?
Na toto bylo vydáno dne 28.1.2002 Uzemní rozhodnutí. V odůvodnění je následující:
.Navržená lokalita určená k zastavení rodinných domků a místní komunikace
respektuje předpokládaný rozvoj území obce, vyjádřených v územně plánovacích
podkladech (dle 4 odst. I, vyhlášky 137/1998 sb.). Mezi občany Pokojova převládá
názor, že je potřeba dokončit rozpracovaný projekt výstavby deseti rodinných domků
.Nade vsí" z důvodu již vynaložených enormních nákladů obce. Majitelé parcel čísla
1,6,7,8,9,10,11 jsou soukromé osoby, parcelu číslo 2 vlastní obec. Část parcel 3 a 5 a
parcela číslo 4 jsou v majetku manželů Kotíkových, kteří jsou dle vyjádření ochotni s
obcí jednat o odprodeji. Budovaný dům manželů Novotných na parcele číslo 6 by měl
být napojen na projektovanou obslužnou vozovku. Bylo by vhodné zrušit rozhodnutí
Stavebního úřadu pro napojení výjezdem z tohoto domu na silnici II. třídy Bohdalov
- Březí nad Oslavou.
Vyhodnocení připomínky:
připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění: Lokalita "Nade vsí" se nachází na půdách I. třídy ochrany půdy.
Vyjímečně zda bylo uděleno souhlasné stanovisko dotčeného orgánu k dodatečně
zařazené ploše Č. 22, na které je možné uskutečnit výstavbu pouze 1 rodinného
domu. Pro bydlení v rodinných domech se vymezuje v návrhu územního plánu
Pokojov zastavitelná plocha Č. 4 na půdách III. a V. tř. ochrany půdy o rozloze 1,58
ha.
II. K bodu č.6. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Nejsou řešeny příjezdové cesty k lesním pozemkům, které jsou ve vlastníctví a
užívání soukromých
osob. Většina původních cest byla zrušena v období
kolektivizace. Část zbývajících cest je s obtíží sjízdná a neudržovaná. Obec Pokojov
se necítí zodpovědná za stav a údržbu zbývajících cest. Za tohoto stavu je paradoxní
navrhovat prověřit možnost zřízení cyklostezky podél komunikace k chatám. V obci
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navrhuji provést pozemkové úpravy spojené s vytýčením cest, které by zajíšťovaly
přístup k soukromým lesním pozemkům a průchodnost krajiny pro pěší turistiku s
napojením na rekreační oblast u Rendlíčku.
K bodu 10.6. doplňuji, že rekreační aktivity v chatové oblasti již nyní zatěžují
neúnosně přilehlé soukromé zemědělské a lesní pozemky. Z chatové oblasti není v
žádném směru řádná katastrálně značená cesta či značení pěší trasy.
K bodu 1) příloha-foto číslo 1 a 2.
Vyhodnocení připomínky:
připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění: Opravy a povrchové úpravy stávajících komunikací nejsou předmětem
řešení územního plánu Pokojov.
III. Nezahajovat projekt za Bohdalovským potokem, protože by pro obec znamenal
několikanásobné náklady než-li projekt .Nade vsí" dle vyjádření odborníků.
Navrhuji do budoucna záměr na zajištění stavebních parcel podél obslužné vozovky
ve směru severojižním, částečně v areálu AGRAS Bohdalov a zahrad směřujících k
části území obce zvaná Nivka. Areál AGRASu Bohdalov je pro zemědělskou výrobu
(chov prasat) využívám asi z 30%. Při východním větru zamořuje přilehlé rodinné
domky zápachem (0,4 tuny čpavku ročně) a proto si myslím, že by do budoucna měl
být provoz ukončen. Pozemky, na kterých se areál AGRASu rozkládá, jsou dosud
majetkem soukromých osob.
Vyhodnocení připomínky:
připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění:
lastavitelná
plocha Č. 4 bude v územnim
plánu podmíněna
zpracováním územní studie, jako podminka pro rozhodování. Územní studie
navrhne, prověří a posuzoudí možná řešení vybraných problémů, případně úprav
nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury,
územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo
podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Územní plán Pokojov respektuje stávající výrobní potenciál v obci, areál AGRASu
Bohdalov má stanovené ochranné pásmo, které je v územním plánu Pokojov
vyznačeno jako limit využití území.
2. Grafická část odůvodnění

(obsah viz. příloha Č. 7 k vyhlášce Č. 500/2006 Sb.)
Grafickou část odůvodnění územního plánu Pokojov tvoří tyto výkresy:
v měř. 1: 5 000
1. Koordinační výkres
v měř. 1: 50 000
4. Výkres širších vztahů
5. Výkres předpokládaných záborů půd. fondu
v měř. 1: 5 000
Tyto výkresy jsou nedílnou součástí odůvodnění územního plánu Pokojov.

Poučení:
Proti územnímu plánu Pokojov, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona Č. 500/2004 Sb. správní řád).
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