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OBEC KÁJOV
Zastupitelstvo obce Kájov, p íslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis (dále též jen „stavební zákon“), za použití
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona . 500/2004 Sb.,
správní ád, § 13, § 16 a p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, ve zn ní pozd jších zm n a
edpis (dále též jen „vyhláška 500“),

vydává

Zm nu . 5 Územního plánu obce Kájov
TEXTOVÁ
a)

ÁST VÝROKOVÉ ÁSTI ZM NY ÚZEMNÍHO PLÁNU

vymezení zastav ného území

Nem ní se, z stává v platnosti dle Územního plánu obce Kájov (dále též jen „ÚPO Kájov“).

b)

základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Základní koncepce rozvoje území obce a ochrana jeho hodnot se Zm nou . 5 nem ní.
i realizaci výstavby je t eba zachovávat za len ní nejen na okolní zastav né území, ale i do krajiny a
itom respektovat veškeré hodnoty území, historickou a urbanistickou strukturu, historicky cenné objekty,
dominanty, kulturní památky.
edm tná lokalita má vysokou estetickou a p írodní hodnotu, danou lenitostí a výrazností terénu,
charakterem a rozmanitostí vegeta ních prvk (lesní i mimolesní zele a vodní toky). Z tohoto d vodu bude
nutné p ípadné nové stavby posoudit z hlediska vlivu stavby na krajinný ráz.

c)

urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby
a systému sídelní zelen

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Urbanistická koncepce navržená ÚPO Kájov se nem ní, pouze dopl uje o lokalitu ešenou Zm nou . 5
ÚPO Kájov.
Zm na . 5 ÚPO Kájov eší návrh plochy smíšené obytné.
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání zástavby, je zachování
relativní celistvosti a kompaktnosti ešeného území. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby
odpovídající venkovskému prost edí. Bude kladen d raz na zachování venkovského charakteru zástavby, a
to v etn oplocení. Stavby na ploše smíšené obytné je nutné p izp sobit již realizovaným obytným a
hospodá ským budovám v p edm tné lokalit .
V rámci urbanistické koncepce jsou vymezeny plochy s ur ením jejich hlavního, p ípustného, p ípadn
podmín
p ípustného využití, nep ípustného využití a podmínek prostorového uspo ádání - viz údaje kap.
f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití….

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy je nutné ešit výjimku z t chto ochranných pásem
v navazujících ízeních.
OZNA ENÍ
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
PLOCHY
Plocha smíšená obytná – k.ú. Novosedly u Kájova.
Obsluha území – dopravní napojení ze stávající místní komunikace; zásobování vodou z
SO-1
individuálních zdroj pitné vody; odkanalizování pomocí vlastní istírny odpadních vod.
Limity využití území – vzdálenost 50m od okraje lesa, migra
významné území, ochranné
pásmo radaru T ebotovice, místo krajinného rázu eskokrumlovsko.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Nem ní se, z stává v platnosti dle ÚPO Kájov.
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d)

koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Nem ní se, z stává v platnosti dle ÚPO Kájov.
Pro dopravní obsluhu území ešeného Zm nou . 5 ÚPO Kájov je v návrhu vymezena plocha stávající
obslužné komunikace. V sou asné dob nevyhovující komunikace bude upravena tak, aby spl ovala ší kové
parametry pro pr jezdnost v souladu s p íslušnými normami. P ípadné úpravy se budou týkat také zlepšení
technického stavu komunikace.
V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na
vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt nabízejících
ubytovací služby.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Nem ní se, z stává v platnosti dle ÚPO Kájov.
ODTOKOVÉ POM RY, VODNÍ TOKY A NÁDRŽE
Stávající vodote e a doprovodnou zele je nutné zachovat. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace
zejména v okolí vodních tok .
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Lokalita ešená Zm nou . 5 ÚPO Kájov bude zásobována z individuálního zdroje pitné vody.
ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Odkanalizování lokality ešené Zm nou . 5 ÚPO Kájov bude ešeno pomocí vlastní istírny odpadních vod.

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Nem ní se, z stává v platnosti dle ÚPO Kájov.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Nem ní se, z stává v platnosti dle ÚPO Kájov.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Nem ní se, z stává v platnosti dle ÚPO Kájov.

VOJENSKÉ ZÁJMY
Nem ní se, z stává v platnosti dle ÚPO Kájov.

e)

koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek pro
zm ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek
nerostných surovin a podobn

Nem ní se.

f)

stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, s ur ením
evažujícího využití, p ípustného, nep ípustného, pop . podmín ného využití,
využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn
základních podmínek ochrany krajinného rázu

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti z Hlavního výkresu v m ítku 1 : 2 000 je patrné len ní území ešeného Zm nou . 5 ÚPO
Kájov do ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou rozlišeny
barvou, grafikou a specifickým kódem. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy návrhu jsou
ozna eny šrafou.
Definice použitých pojm a obecné zd vodn ní
Obecn
Podmínky využití u stávajících ploch (stabilizovaných) se vztahují pouze na zm ny sou asného stavu
(p ístavby, nástavby a dostavby). Je tedy p ípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu
podmínkami využití umož ující zm ny sou asného stavu. (Nap íklad sou asná zastav nost budovami m že
být již v sou asnosti vyšší, než umož ují plošné podmínky pro možnost p ístavby).
Hlavní stavba - vždy souvisí s hlavním zp sobem využití stavebního pozemku.
Dopl ková stavba - stavba, které se stavbou hlavní svým ú elem a umíst ním souvisí, a která zabezpe uje
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funk nost stavby hlavní (její uživatelnost), nebo dopl uje základní funkci stavby hlavní.
Plošné podmínky
Celková zastav nost plochy
- veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám
- celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami v etn teras a p ístupových cest a
všech zpevn ných ploch, bazén a všech samostatn stojících p íst ešk k ploše celé stavební parcely v
%
- plochu lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je
nezbytné sejmout p vodní ornici;
- pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta;
Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby
- výškovou hladinou se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy
s p vodním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) ke h ebeni;

Plochy smíšené obytné
- návrh

SO-1

Hlavní využití
Bydlení, v etn podnikání nesnižujícího kvalitu prost edí.
ípustné využití
Výstavba objekt pro bydlení v rodinných domech, provozoven ob anského vybavení a služeb, za ízení pro
obchod, stravování, ubytování, podnikatelské aktivity a výroby lokálního významu, za ízení, které svým
provozováním a technickým za ízením nenarušují užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesnižují
kvalitu prost edí souvisejícího území, a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zát ž v
území. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na
vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele a ve ejné prostranství.
Podmín
p ípustné využití
Zástavba na ploše je podmín na zajišt ním dopravního napojení lokality.
Nové stavby je nutné v navazujících ízeních posoudit z hlediska vlivu stavby na krajinný ráz.
Stavby hlavní (nap . k bydlení, rekreaci, podnikání) je možno na t chto plochách umístit v minimální
vzdálenosti 25 m od okraje lesního pozemku. Ve vzdálenosti do 25 m od okraje lesa je p ípustné umís ování
pouze staveb vedlejších, které se stavbou hlavní svým ú elem nebo umíst ním souvisí (nap . garáže,
pergoly), oplocení lze umístit ve vzdálenosti 2 m od okraje lesního pozemku.
Nep ípustné využití
Veškeré innosti narušující okolní prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy,
hromadné garáže, pr myslové provozovny, kapacitní chovy živo išné výroby a p stitelské innosti.
Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební
bu ky apod.).
Podmínky pro výstavbu
Druh podmínek pro využití území
Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy
Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

maximáln 35%
maximáln 1 nadzemní podlaží + podkroví
(v p ípad možnosti využití svažitého terénu
maximáln 2 nadzemní podlaží + podkroví)

Koncepce návrhu
Nová zástavba bude v souladu s charakterem a strukturou stávající okolní zástavby v p edm tné lokalit .

Plochy dopravní infrastruktury
- stav

DI

Hlavní využití
Dopravní infrastruktura.
ípustné využití
Obslužná komunikace, náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty, r zné formy zelen (nap . izola ní, doprovodná).
Plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (nap . plochy pro vodovody,
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kanalizaci, elekt inu, spoje a radiokomunikace) související s daným zp sobem využití.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou objekty bydlení, ob anského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a za ízení v
rozporu s bezpe ností v doprav .

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY
PODMÍNKA VYBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY
Podmínkou realizace staveb je p edchozí vybudování jednotlivých sítí infrastruktury a dopravního napojení.
UMIS OVÁNÍ STAVEB DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
Stavby hlavní (nap . k bydlení, rekreaci, podnikání) je možno na t chto plochách umístit v minimální
vzdálenosti 25 m od okraje lesního pozemku. Ve vzdálenosti do 25 m od okraje lesa je p ípustné umís ování
pouze staveb vedlejších, které se stavbou hlavní svým ú elem nebo umíst ním souvisí (nap . garáže,
pergoly), oplocení lze umístit ve vzdálenosti 2 m od okraje lesního pozemku.
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funk ní
využití na vlastním pozemku.

g)

vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a
opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které
lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit

Nejsou zm nou . 5 ÚPO navrhovány.

h)

vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro
které lze uplatnit p edkupní právo

Nejsou zm nou . 5 ÚPO navrhovány.

i)

stanovení kompenza ních opat ení

Návrhem Zm ny . 5 Územního plánu obce Kájov nedochází k pot eb stanovení kompenza ních opat ení
podle §50 odst.6 stavebního zákona.

j)

vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní
studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lh ty pro po ízení územní
studie, její schválení po izovatelem a vložení dat o této studii do evidence
územn plánovací innosti

Nejsou zm nou . 5 ÚPO navrhovány.

k)

stanovení po adí zm n v území (etapizace)

Plocha ešená Zm nou . 5 ÚPO Kájov je za azena do I. etapy výstavby.

l)

údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické
ásti

Dokumentace Zm ny . 5 ÚPO Kájov obsahuje 6 stran A4 textové ásti.
Grafická ást územního plánu je nedílnou sou ástí tohoto návrhu zm ny ÚPO jako p íloha . 1 a obsahuje
celkem 2 výkresy:
Výkres základního len ní území 1 : 2 000
Hlavní výkres 1 : 2 000
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OD
TEXTOVÁ
a)

VODN

NÍ

ÁST OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

postup p i po ízení a zpracování územního plánu

ešené území Zm ny . 5 ÚPO Kájov je vymezeno v grafické ásti této územn plánovací dokumentace.
edkládaný návrh Zm ny . 5 ÚPO Kájov je výsledkem procesu projednávání zadání s dot enými orgány,
obcí, pro kterou se tato zm na po izovala, sousedními obcemi, ve ejností, správci sítí a ostatními
íslušnými orgány a organizacemi, kterých se ešení Zm ny .5 ÚPO Kájov dotýká. Reaguje tedy na
stanoviska, p ipomínky a námitky z procesu projednání.
1. O po ízení Zm ny .5 ÚPO Kájov rozhodlo Zastupitelstvo obce Kájov svým usnesením I/2012/01 ze dne

14.2.2012. Návrh zadání byl projednán a posouzen, následn
ipomínek a byl p edložen zastupitelstvu obce ke schválení.
2. Toto zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Kájov

upraven dle došlých stanovisek a
. 39/2012 dne 21.8.2012.

3. Projektantem Zm ny

.5 ÚPO Kájov je Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Dan k,
autorizovaný architekt, . autorizace 0279.

4. Spole né jednání o návrhu Zm ny

.5 ÚPO Kájov, zpracovaného podle stavebního zákona a vyhlášky
. 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence
územn plánovací innosti (dále jen „vyhláška . 500/2006 Sb.“), prob hlo dne 8.7.2014.

Na základ došlých stanovisek a vyjád ení ke spole nému jednání bylo vypracováno jejich vyhodnocení,
které bylo zapracováno do textové i grafické ásti návrhu zm ny . 5.
Vzhledem k tomu, že zm na . 5 eší pouze 1 lokalitu SO a sou asn je rozpracován ÚP Kájov
(rozpracovány P+R) pro celé správní území, nebyly do zm ny kompletn promítnuty veškeré jevy
z platných aktualizací ZÚR nebo se ešené lokality SO nedotýkají a v souvislostech s vazbami na blízké i
širší územní budou ešeny v ÚP Kájov.
Upravená dokumentace po spole né jednání byla následn
Jiho eského kraje.

b)

p edána k posouzení Krajskému ú adu -

vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území

KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH V ÚZEMÍ ZEJMÉNA NÁVAZNOSTI
NA SOUSEDNÍ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ
Velikost ešeného území je dána velikostí ešené lokality v katastrálním území Novosedly u Kájova. Lokalita
se nachází v jižní ásti tohoto katastrálního území, v blízkosti katastrální hranice s obcí V ní. Na toto
sousední správní území však nemají lokality ešené Zm nou . 5 ÚPO Kájov p ímou vazbu.
Obec Kájov se nachází v Jiho eském kraji, v okrese eský Krumlov, 5km jihozápadn po silnici I/39 z
eského Krumlova do Horní Plané a spadá pod obec s rozší enou p sobností eský Krumlov.
Obec má sv j ú ad, poštovní ú ad, 1. stupe základní školy a mate skou školu, dv prodejny smíšeného
zboží, n kolik restaurací, sí podnik a n které další služby. Za vyšší ob anskou vybaveností obyvatelé
dojíždí p edevším do m st eský Krumlov a eské Bud jovice.

c)

vyhodnocení souladu návrhu zm ny územního plánu s politikou územního
rozvoje a územn plánovací dokumentací vydanou krajem

VYHODNOCENÍ SOULADU S REPUBLIKOVÝMI PRIORITAMI DLE POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
R, VE ZN NÍ AKTUALIZACE .1
Zm na . 5 Územního plánu Kájov není v rozporu s Politikou územního rozvoje eské republiky ve zn ní
Aktualizace .1 (dále jen „APÚR“), kterou vláda R schválila na svém jednání usnesením . 276 dne
15.04.2015.
ešené území se dle APÚR nachází ve specifické oblasti SOB1 a koridoru pro plynovod P1. V 1. Aktualizaci
ZÚR J K byla specifická oblast zp esn na a správní území obce Kájov se v této zp esn né specifické oblasti
již nenachází. Rovn ž koridor plynovodu P1 zp esn ný 1. Aktualizací se nedotýká území ešeného Zm nou
. 5 ÚPO Kájov.

8

Republikové priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území
bod 14
Zm nou . 5 ÚPO Kájov jsou stanoveny podmínky ochrany hodnot území.
bod 14a
Zm na ÚPO zajiš uje ochranu zem
lské a lesní p dy a minimalizuje jejich zábory na nezbytnou
míru. Rozvojové plochy vymezuje mimo lesní pozemky a mimo I. a II. t ídu ochrany zem
lského
dního fondu.
bod 16
Zm na ÚPO respektuje zastav né území s ohledem na charakter a rozmíst ní povolovaných
staveb, který koresponduje se sou asným stavem zástavby.
bod 20
Územní aktivity jsou soust ed ny tak, aby nedocházelo k výraznému ohrožení krajinného rázu a dále
stala zachována charakteristika a typ krajiny a nebylo omezeno využití p írodních zdroj . .
bod 23
V rámci ešení zm ny ÚPO je navržena úprava komunikace v ší kových parametrech v souladu
s p íslušnými normami. P ípadné úpravy se budou týkat i zlepšení technického stavu.
bod 31
Vzhledem k charakteru ešeného území se nep edpokládá výroba energie z obnovitelných zdroj .
ešené území zm ny . 5 ÚPO Kájov zám ry z APÚR respektuje.
VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Ze Zásad územního rozvoje Jiho eského kraje ve zn ní platných aktualizací (dále jen „AZÚR“), vyplývají pro
ešené území tyto priority:
- priority územního plánování kraje pro zajišt ní udržitelného rozvoje území /kap. a) AZÚR/
Zm na . 5 ÚPO Kájov spl uje priority územního plánování kraje pro zajišt ní sociální soudržnosti obyvatel
návrhem plochy smíšené obytné.
- rozvojové oblasti nadmístního významu /kap. b) AZÚR/
Území ešené zm nou . 5 spadá do Rozvojové oblasti eskokrumlovsko N-OB5. Zm nou . 5 ÚPO Kájov
je vymezena zastavitelná plocha smíšená obytná, pro kterou jsou stanoveny podmínky pro její využití, dále
jsou zajišt ny podmínky pro její dopravní napojení, dopravu v klidu a napojení na technickou infrastrukturu.
Návrhem nejsou dot eny kulturní a urbanistické hodnoty území.
-

specifické oblasti vymezené v APÚR a další specifické oblasti nadmístního významu /kap. c)
AZÚR/
Území ešené zm nou . 5 nespadá do žádné specifické oblasti vymezené v PÚR ani specifické oblasti
nadmístního významu.
- vymezení ploch a koridor nadmístního významu /kap. d) AZÚR/
Do správního území obce Kájov zasahuje zám r propojení tranzitních plynovod Ep10, zám r
vysokotlakého plynovodu Ep12, nadregionální biocentrum Kle – Bulový 51 a regionální biokoridor Kle ,
Bulový - Vraný. Tyto plochy a koridory nejsou dot eny Zm nou . 5 ÚPO Kájov.
-

Vymezení územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje p írodních, kulturních a
civiliza ních hodnot kraje /kap. e) AZÚR/
Zm na . 5 Územního plán obce Kájov respektuje zásady ochrany p írody a krajiny vymezením zastavitelné
plochy v návaznosti na již urbanizované území. Zohled uje zásady ochrany zem
lského p dního fondu
tím, že rozvojové plochy vymezuje mimo lesní pozemky a mimo I. a II. t ídu ochrany zem
lského p dního
fondu. Nastavením podmínek využití území nep ipouští zástavbu vymykající se m ítku krajiny.
- Vymezení cílových charakteristik krajiny /kap. f) AZÚR/
Základní typ krajiny podle zp sobu využívání
ešené území je tvo eno krajinou s p edpokládanou vyšší mírou urbanizace a s tím spojeným vyšším
podílem zastav ných území vhodn zakomponovaných do krajiny. Zm na . 5 ÚPO Kájov napl uje
edevším zásadu pro innost v území s ohledem na hospodárné využívání zem
lského p dního fondu.
- Požadavky na koordinaci územn plánovací innosti obcí /kap. h) AZÚR/
Do území ešeného zm nou . 5 nezasahují plochy ani koridory nadmístního významu vymezené AZÚR.
Zm na . 5 ÚPO Kájov není v rozporu s vydanou územn plánovací dokumentací vydanou krajem.
Zm na . 5 ÚPO Kájov eší návrh plochy smíšené obytné.
Veškeré jevy související s AZÚR budou zapracovány do ÚP Kájov, na kterém jsou již zahájeny práce.

9

d)

vyhodnocení souladu návrhu zm ny územního plánu s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav ného území

Zm na . 5 ÚPO Kájov je vypracována s ohledem na vytvá ení p edpoklad pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území, spo ívající ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský
rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území. Zm na vymezuje zastavitelnou plochu smíšenou
obytnou. Tato plocha nekoliduje s požadavky na ochranu p írody ani hodnot v území.
Zm na . 5 ÚPO Kájov je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování obsaženými v §§
18 a 19 stavebního zákona:
navazuje na platný územní plán obce. Svým ešením, vymezením ploch s rozdílným zp sobem
využití a prostorovým uspo ádáním negativn neovliv uje p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty
území v etn urbanistického a architektonického d dictví. Zastavitelná plocha je navržena k
zástavb s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastav ného území;
vytvá í p edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spo ívá ve vyváženém vztahu
podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro sociální soudržnost obyvatel
obce;
stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, s p ihlédnutím na charakter
území, urbanistickou strukturu, p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty obce;

e)

vyhodnocení souladu návrhu zm ny územního plánu s požadavky stavebního
zákona a jeho provád cích právních p edpis

Zm na . 5 Územního plánu obce Kájov je zpracována v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou .
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále též jen “vyhláška 501“) a vyhláškou .
500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence
územn plánovací innosti (dále též jen „vyhláška 500“). Jednotlivé plochy jsou len ny dle §§ 4 až 19
vyhlášky 501.
Ve Zm
. 5 ÚPO Kájov byly použity následující plochy s rozdílným zp sobem využití:
NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE ZM NY
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE
ZD VODN NÍ
.5 ÚPO
VYHLÁŠKY 501/2006 Sb.
- soulad s vyhláškou 501
Plochy smíšené obytné (SO)
Plochy smíšené obytné
- soulad s vyhláškou 501
Plochy dopravní infrastruktury (DI)
Plochy dopravní infrastruktury

f)

vyhodnocení souladu návrhu zm ny územního plánu s požadavky zvláštních
právních p edpis a se stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních
edpis , pop ípad s výsledkem ešení rozpor

Zm na . 5 ÚPO Kájov je zpracována v souladu s požadavky zvláštních p edpis . K návrhu Zm ny .5
ÚPO Kájov byla v rámci spole ného jednání uplatn na stanoviska, tj. dokumentace byla s t mito stanovisky
v souladu, p ípadn byla na základ t chto stanovisek dohodnuta a upravena.
Stanovisko k návrhu dle § 50 podali:
Ministerstvo ŽP R - odbor výkonu státní správy II; Ministerstvo pr myslu a obchodu; Krajský ú ad J K odbor ŽP, ZPF; KÚ – odb. kultury a PP; HZS J K; M Ú K – OŽP; Lesy R.

g)

zpráva o vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení v etn výsledk vyhodnocení vliv
na životní prost edí

Krajský ú ad – Jiho eský kraj nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivu Zm ny . 5 ÚPO Kájov na životní
prost edí. Po d kladném prostudování p edloženého návrhu zadání nebyla shledána nezbytnost
komplexního posouzení vliv na životní prost edí (SEA), a to p evážn z t chto d vod :
-

krajský ú ad sd luje, že nepožaduje zpracování vyhodnocení vliv Zm ny .5 ÚPO Kájov na životní
prost edí;
stanovisko dle § 45i zákona .114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších
edpis : uvedená koncepce nem že mít samostatn nebo ve spojení s jinými zám ry významný
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negativní vliv na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a
pta ích oblastí ležících na území v p sobnosti Krajského ú adu – Jiho eský kraj.

h)

stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Jak se uvádí v p edchozí kapitole, vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj nebylo požadováno, nebylo tedy
uplatn no stanovisko k jeho vyhodnocení.

i)

sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledn no, s uvedením
závažných d vod , pokud n které požadavky nebo podmínky zohledn ny
nebyly

Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona ke zm
vod vydáno.

j)

. 5 ÚPO Kájov nebylo z výše uvedených

vyhodnocení spln ní požadavk zadání, pop ípad vyhodnocení souladu
s body (1-4) uvedenými ve vyhl. 500 v p íloze 7 ásti II. bod b)

Zadání Zm ny . 5 ÚPO Kájov bylo schváleno usnesením . 39/2012 ze dne 21.8.2012. P edm tem zadání
bylo posoudit návrh zastavitelných ploch – smíšené obytné a výroby a skladování. požadavky vyplývající ze
zadání byly spln ny s tímto výsledkem:
- oproti požadavku v zadání byly výkresy zakresleny v m ítku 1:2000 a 1:50000 (širší vztahy), a to
z d vodu kompatibility se schváleným ÚPO Kájov a jeho následnými zm nami;
- oproti zadání je v návrhu rozší eno ešené území, a to o plochu pro p ístupovou komunikaci
k ešeným lokalitám. Pro možnost dopravního napojení navrhovaných ploch byla prov ena možnost
rozší ení lesní ú elové komunikace, která je využívána v sou asné dob . Komunikace vedená po
lesních pozemcích byla na základ nesouhlasného stanoviska M stského ú adu eský Krumlov,
odboru životního prost edí a zem
lství, jako p íslušného orgánu státní správy les vypušt na.
Nov byla prov ena možnost dopravního obsloužení ešených lokalit pomocí stávající komunikace
vedené po lesních pozemcích, která bude upravena v souladu s p íslušnými normami;
- oproti zadání byla na základ nesouhlasného stanoviska M stského ú adu eský Krumlov, odboru
životního prost edí a zem
lství, jako p íslušného orgánu ochrany p írody plocha smíšená obytná
zredukována o 50%;
- oproti zadání byla na základ nesouhlasného stanoviska Les
eském republiky, z hlediska
odborného lesního hospodá e, vypušt na plocha výroby a skladování.

k)

komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty
IJATÉ

EŠENÍ

Navrhovaná Zm na . 5 ÚPO Kájov nem ní koncepci vydaného územního plánu obce, pouze dopl uje již
íve navržené ešení. Navrhované ešení vychází z požadavk po izovatele na provedení zm ny (zadání) a
výsledk projednávání Zadání, kde byly specifikovány podmínky pro provedení p íslušných zm n. Navržené
ešení p isp je k realizaci požadavk obyvatel obce na rozvoj území.

ZD VODN NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM
VYUŽITÍ
ešené území je roz len no do ploch s r znými p edpoklady a podmínkami pro jeho využití. Jednotlivým
druh m ploch, které jsou ve výkresové ásti graficky odlišeny, jsou p azeny charakteristiky a podmínky pro
využití ploch s rozdílným zp sobem využití a jsou stanoveny jako závazné. K podmínkám využití bylo
istoupeno p edevším z d vod ochrany hodnot a zachování kvality okolního prost edí. Podmínky využití
pro výstavbu ochra ují stávající m ítko zástavby, v etn výškové hladiny zástavby.
Podmínky pro využití území jsou stanoveny s ur ením hlavního využití, p ípustného využití, pop ípad
podmín
p ípustného využití a nep ípustného využití.
Hlavní využití ur uje p evažující ú el využití.
ípustné využití stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití. Jde zejména o innosti, stavby
a za ízení dopl ující hlavní využití, s ním související a slu itelné.
Podmín
p ípustné využití je takové využití, pro jehož p ípustnost jsou stanoveny podmínky, za jakých
lze stavby, innosti a za ízení v území umístit. P i nespln ní t chto podmínek je umís ování inností, staveb
a za ízení nep ípustné.
Nep ípustné využití je stanoveno jako využití, které nelze povolit za žádných podmínek. Nep ípustné je
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zpravidla umís ovat innosti, stavby a za ízení, které nesouvisejí a nejsou slu itelné s p ípustným využitím.
DRUHY PODMÍNEK VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Cílem podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití je p edevším uchovat a nenarušit hodnoty
území.
Definice použitých pojm jsou uvedeny v návrhové ásti kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným zp sobem využití, ... - vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití.
Celková zastav nost plochy
V návrhu je definována celková zastav nost pozemku. K t mto podmínkám bylo p istoupeno p edevším z
vod ochrany ásti pozemku pro zele a volné pobytové plochy. P i stanovení pouze procenta
zastav nosti pro hlavní stavbu dochází mnohdy k zastav ní zbývající plochy pozemku terasami, k lnami,
íst ešky, skleníky, parkovacími plochami apod. Z tohoto d vodu je v návrhu regulováno i maximální
celkové procento zastav nosti stavebního pozemku. Procento zastav ní bylo stanoveno na základ
edpokládané velikosti nových stavebních parcel, odstupových vzdáleností budov a praktickými
zkušenostmi z realizovaných zástaveb.
Velikost stavebních pozemk
Navržené velikosti stavebních pozemk jsou voleny s ohledem na stávající zástavbu tak, aby byla
zachována stávající struktura sídla. Minimální velikost stavebních parcel je navržena z d vodu zachování
im ené hustoty zástavby. Zástavba je navržena tak, aby nebyl významným zp sobem narušen krajinný
charakter a aby zástavba byla dostate
rozptýlená a vytvo ila tak harmonický celek se stávající zástavbou.
Výšková hladina zástavby
Výškové uspo ádání území je dáno obecnými závaznými podmínkami pro využití ploch s rozdílným
zp sobem využití v závislosti na prostorové stabilizované plochy. P i umís ování staveb je nutné brát z etel
na vizuální podmínky, aby zm ny neovliv ovaly viditelné vnímání v panoramatických dálkových pohledech.
Výšková hladina je ur ena max. možným po tem podlaží jednotlivých staveb na plochách s rozdílným
zp sobem využití v ešeném území.
V návrhu je regulována výšková hladina nové zástavby z d vodu zachování okolní výškové hladiny
výstavby a za len ní zastavitelných ploch do krajinného rázu. V p evážné ásti ešeného území se
nacházejí p ízemní budovy s obytným podkrovím. Z urbanistického hlediska je vhodné tuto výškovou hladinu
zachovat.

ZD VODN NÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
SO-1 - Návrh plochy smíšené obytné
Zm na . 5 reaguje na konkrétní požadavek investora. Lokalita se nachází na jižním okraji katastrálního
území Novosedly u Kájova, v návaznosti na zastav né území menšího rozsahu s obytnou a rekrea ní
funkcí. Dopravní obsluha bude ešena ze stávající místní komunikace. v návrhu byl rovn ž posouzen a
vyhodnocen zábor zem
lského p dního fondu. návrh se nachází na p
se IV. t ídou ochrany. I tato
skute nost pom rn nekvalitní zem
lské p dy, která je pro zem
lské ú ely postradatelná, je d vodem k
možnému efektivn jšímu nezem
lskému využití pozemku. Snaha vy lenit další pozemky pro bydlení
vyplývá ze zájmu o bydlení v kvalitním prost edí, investor má navíc k lokalit sociální vazbu. Návrh se
nachází na p
se IV. t ídou ochrany ZPF, u které lze p edpokládat efektivn jší, nezem
lské využití.

ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura
Zm nou . 5 ÚPO Kájov nedojde ke zm

v koncepci dopravní infrastruktury.

Pro dopravní obsluhu území ešeného Zm nou . 5 ÚPO Kájov bude využívána stávající obslužná
komunikace. Z d vodu nevyhovujících parametr je navržena její úprava tak, aby spl ovala ší kové
parametry pro pr jezdnost v souladu s p íslušnými normami. P ípadné úpravy se budou týkat také zlepšení
technického stavu komunikace.

Vodohospodá ské ešení
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zm nou . 5 ÚPO Kájov nedojde ke zm
v koncepci zásobování pitnou vodou. Území ešené zm nou . 5
není v dosahu ve ejného vodovodu, z toho d vodu budou ešené lokality napojeny na individuální zdroje
vody.
ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Zm nou . 5 ÚPO Kájov nedojde ke zm
v koncepci odkanalizování. Území ešené zm nou . 5 není
v dosahu kanalizace, z toho d vodu budou ešené lokality odkanalizovány pomocí vlastních istíren
odpadních vod.

Energetické ešení
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
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Zm nou . 5 ÚPO Kájov nedojde ke zm
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Zm nou . 5 ÚPO Kájov nedojde ke zm
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Zm nou . 5 ÚPO Kájov nedojde ke zm

koncepce zásobování el. energií.
koncepce zásobování plynem.
koncepce zásobování teplem.

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
Ve ejn prosp šné stavby nejsou Zm nou . 5 ÚPO Kájov vymezeny.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Koncepce ve ejných prostranství v obci z stane zachována.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Stávající systém se Zm nou . 5 ÚPO Kájov nem ní.

RADONOVÁ PROBLEMATIKA
Nejvyšší dosažený stupe rizika z geologického podloží v ešeném území: 3 - st ední (ze škály 1-4).
V této ásti vybraného území se doporu uje v novat zvýšenou pozornost protiradonovým opat ením ve
stávajících budovách nebo p i výstavb nových. P ípadná výstavba je podmín na podrobným radonovým
pr zkumem. Ur ení kategorie radonového rizika na jednotlivém stavebním pozemku není možno provád t
ode tením z mapy jakéhokoliv m ítka, ale pouze m ením radonu v podloží na konkrétním míst tak, aby
byly zohledn ny lokální, mnohdy velmi prom nlivé geologické podmínky.

CIVILNÍ OCHRANA
ešení požadavk civilní ochrany se Zm nou . 5 ÚPO Kájov nem ní – z stává v platnosti ešení dle
schváleného ÚPO Kájov. V p ípad vzniku mimo ádné situace bude postupováno podle Krizového –
Havarijního plánu Jiho eského kraje.
K objekt m musí být z ízena p ístupová komunikace umož ující p íjezd požárních vozidel o odpovídajících
parametrech technických p edpis . K objekt m musí být zajišt no zásobování požární vodou pro zasahující
požární jednotky požární ochrany. Za ízení pro zásobování požární vodou musí odpovídat parametr m
technických norem.

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Do území ešeného Zm nou . 5 ÚPO Kájov nezasahuje záplavové území.

ELNÉ VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ A VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Zm na . 5 ÚPO Kájov uvažuje s návrhem plochy smíšené obytné. Zastavitelné plochy jsou vymezeny
v návaznosti na zastav né území. V návrhu jsou respektovány všechny hodnoty v území. Podmínky ochrany
zjišt ných hodnot jsou zásadami pro innost správních ú ad a pro po izování navazující ÚPD.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
VZDÁLENOST 50 M OD OKRAJE LESA
Území ešené zm nou . 5 zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
OCHRANNÉ PÁSMO RADIOLOKA NÍHO PROST EDKU
Území ešené zm nou . 5 se nachází v ochranném pásmu radioloka ního prost edku RTH T ebotovice.

POUŽITÉ PODKLADY
Pro po ízení Zm ny . 5 Územního plánu obce Kájov byla použita aktuální katastrální mapa. Mapové
podklady neobsahují rozestav né objekty, objekty na které již bylo vydáno stavební povolení, ani objekty
které již fyzicky existují a jejich majitelé nepožádali o zanesení do katastrálních map.
Pro zpracování byly použity Územn analytické podklady pro SO ORP eský Krumlov, Územní plán obce
Kájov a následné zm ny, AZÚR Jiho eského kraje, APÚR, internetové stránky, Geoportál jiho eského kraje,
oficiální web obce Kájov, konzultace s Obecním ú adem Kájov.
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ÚZEMNÍ STUDIE
Zm nou . 5 ÚPO Kájov nejsou vymezeny plochy, u kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní
studií.

ZD VODN NÍ P IJATÉHO

EŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Rozbor udržitelného rozvoje území vychází z analýzy silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb pro
jednotlivé tématické okruhy a zabývá se vyvážeností vztahu podmínek území pro životní prost edí,
hospodá ský rozvoj a soudržnost spole enství obyvatel území. Ze zpracovaných Územn analytických
podklad pro SO ORP eský Krumlov vyplývají podmínky pro p íznivé životní prost edí (environmetální
pilí ), pro hospodá ský rozvoj (ekonomický pilí ) a pro soudržnost spole enství obyvatel území (sociální pilí ).
Napln ní priorit pro zajišt ní p íznivého životního prost edí - environmentální pilí :
-

navrženým rozvojem nejsou dot eny zájmy ochrany p írody;
p ípadný zábor zem
lského p dního fondu bude provád n na p dách se IV. t ídou ochrany;
zm na ÚPO stanovila podmínky využití území hlavní, p ípustné, p íp. podmín
p ípustné a
nep ípustné innosti.

Napln ní priorit pro zajišt ní p íznivého hospodá ského rozvoje - ekonomický pilí : na hospodá ský
rozvoj území nemá zm na . 5 vliv.
Napln ní priorit pro zajišt ní soudržnost spole enství obyvatel území – sociální pilí : míra vlivu
zm ny . 5 na sociální pilí je zanedbatelná.

l)

vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby
vymezení zastavitelných ploch

Pro obec Kájov byl v roce 2002 schválen Územní plán obce Kájov. Zm na . 1 ÚPO Kájov nabyla ú innosti
dne 18. 1. 2012. Zm na . 2 ÚPO Kájov nabyla ú innosti dne 22. 10. 2009, zm na . 3 nabyla ú innosti 30.
1. 2014 a zm na . 6 nabyla ú innosti 8. 10. 2015. ÚPO a jeho provedené zm ny jsou jedním z podklad pro
tvorbu Zm ny . 5 Územního plánu obce Kájov.
Zm nou . 5 je navržena jedna plocha smíšená obytná o celkové vým re 0,28ha. S ohledem na rozsah
navrhovaných zm n, dochází k pouze zanedbatelnému navýšení zastavitelných ploch oproti p edchozím
ÚPD a tím i k zanedbatelnému p ípadnému nár stu po tu obyvatel.

m)

vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 SZ), s od vodn ním pot eby jejich vymezení

Zm nou .5 Územního plánu obce Kájov nejsou vymezovány záležitosti nadmístního významu, které nejsou
ešeny v zásadách územního rozvoje.

n)

ZEM

vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem
dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa

lský

LSKÝ P DNÍ FOND

ZP SOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ
ÁSTI
DOKUMENTACE
V tabulce je vyhodnocena pouze plocha ur ená Zm nou . 5 Územního plánu obce Kájov k zastav ní
(zastavitelná plocha), zabírající zem
lskou p du. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých lokalitách
byla katastrální mapa.
INVESTICE DO P DY
V návrhu Zm ny . 5 ÚPO nebudou v zásad ovlivn ny hydrologické pom ry.
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P EDPOKLÁDANÝCH

Zp sob využití plochy

Celkový zábor
ZPF (ha)

íslo plochy

TABULKA VYHODNOCENÍ
ZEM
LSKÝ P DNÍ FOND

D SLEDK

Zábor ZPF podle
jednotlivých kultur (ha)

NAVRHOVANÉHO

EŠENÍ

NA

Zábor ZPF podle t íd ochrany
(ha)

orná p da

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0,28

0,28

0

0

0

0

0,28

0

Plochy smíšené obytné celkem

0,28

0,28

0

0

0

0

0,28

0

ZÁBOR ZPF CELKEM

0,28

0,28

0

0

0

0

0,28

0

SO-1

Plocha smíšená obytná

ZD VODN NÍ ZÁBOR ZEM
LSKÉHO P DNÍHO FONDU
Zm na . 5 Územní plánu obce Kájov respektuje obecné zásady ochrany ZPF dle ustanovení § 4 zákona .
334/1992 Sb., o ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis a je v souladu s § 3 a § 4 vyhlášky MŽP .
13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany ZPF. Zm na . 5 Územní plánu obce Kájov si
klade za cíl zabezpe ení rozvoje všech funk ních složek v souladu s krajinnými uspo ádáním v konkrétních
terénních podmínkách.
Lokalita SO-1:

Návrh plochy smíšené obytné – jižní ást k.ú. Novosedly u Kájova. Jedná se o nový
zám r, který navazuje na zastav né území s obytnou a rekrea ní funkcí. Žadatel má
edstavu dvou rodinných dom . dopravní obsluha bude zajišt na ze stávající místní
komunikace, technickou infrastrukturu je možno vzhledem k povaze zástavby ešit
individuáln . Zábor je provád n na p dách se IV. t ídou ochrany, tzn. na p dách
s pr
rnou až velmi nízkou produk ní schopností. Taková p da je v tšinou pro
zem
lské ú ely postradatelná a lze p edpokládat efektivn jší nezem
lské využití. Na
ploše nejsou provedeny investice do p dy.

ZÁV R
Ve Zm
. 5 ÚPO Kájov byly respektovány zásady ochrany zem
lského p dního fondu. V p ípadech
kdy došlo k nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle zákona O ochran ZPF ve zn ní
pozd jších p edpis .

PLOCHY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
Stávající nevyhovující obslužná komunikace bude upravena tak, aby spl ovala ší kové parametry pro
pr jezdnost v souladu s p íslušnými normami. Tím m že dojít v n kterých ástech navržené dopravní plochy
k záboru pozemk ur ených pro pln ní funkcí lesa.
VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA
Lokalita ešená zm nou . 5 zasahuje do vzdálenosti 50m od okraje lesa.

o)

návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách

bude dopln no po izovatelem po ve ejném projednání

p)

vyhodnocení uplatn ných p ipomínek

bude dopln no po izovatelem po ve ejném projednání.
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Dokumentace od vodn ní Zm ny . 5 ÚPO Kájov obsahuje 8 stran A4 textové ásti.
Grafická ást od vodn ní Zm ny . 5 ÚPO Kájov je nedílnou sou ástí tohoto návrhu zm ny ÚPO jako
íloha . 2 a obsahuje celkem 3 výkresy:
3. Koordina ní výkres v m . 1: 2 000
4. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu v m . 1: 2 000
5. Výkres širších vztah v m . 1: 50 000

Jaroslav Sládek
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Bohumil Šíp
starosta

