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B1 / ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ
a) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
dle § 53 odst. 4, písmene a) stavebního zákona
Územní plán Píšť je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ( dále
PÚR ) ve znění Aktualizace č.1, schválené usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276
o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky.
Politika územního rozvoje České republiky je 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.
Politika územního rozvoje 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.
Politika územního rozvoje 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 ).
Na správní území řešené v Územním plánu Píšť ( k.ú. Píšť u Humpolce a k.ú. Vranice
u Humpolce ) se vztahují některé z požadavků, uvedené v kapitole 2. „Republikové
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje“. Územní plán Píšť
navrženým řešením na tyto níže uvedené body reaguje :
(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.“
Návrh ÚP Píšť je proveden s citlivým přístupem k vyváženému všestrannému rozvoji
obce; za účelem zachování rázu urbanistické struktury sídel na území obce,
zohledňuje specifické podmínky daného území, včetně dopadu urbanistického řešení
na krajinný ráz. Lokalizace zastavitelných ploch přímo navazuje na zastavěné území
a respektuje kompaktní charakter malých sídel v krajině vysočinného charakteru.
(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.“
Návrh řešení ÚP Píšť že vytváří předpoklady pro dodávku pitné vody a likvidaci
odpadních vod v obou sídlech a je koncipován tak, aby i do budoucna splňoval
požadavky na vysokou kvalitu života. V Územním plánu Píšť je navrženo centrální
zásobování obyvatel pitnou vodou z veřejného vodovodu a v obou sídlech ( Píšť a
Vranice ) jsou navrženy plochy pro umístění čistíren odpadních vod ( ČOV ).
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Z kapitoly 3. „Rozvojové osy a oblasti“ a z kapitoly 4. „Specifické oblasti“ pro území
řešené v Územním plánu Píšť nevyplývají žádné specifické požadavky.
Území obce Píšť ( k.ú. Píšť u Humpolce a k.ú. Vranice u Humpolce ) se nachází mimo v
PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1 stanovené rozvojové oblasti a rozvojové osy, nepatří
mezi specifické oblasti. Území obcí ORP Humpolec je sice součástí Rozvojové oblasti
Jihlava OB 11 vymezené v PÚR ČR, ale bez obcí v západní části, tedy i bez správního
území obce Píšť. Proto se na návrh řešení ÚP Píšť nevztahují žádné požadavky vyplývající
z těchto vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os a specifických oblastí. Území
obce Píšť se nenachází v žádném omezení vyplývajícím z limitujících ukazatelů.
Z kapitoly 5. „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ pro území řešené
v Územním plánu Píšť nevyplývají žádné specifické požadavky. Přes území obce Píšť vede
stabilizovaná trasa dálnice D1 ( s územní rezervou pro rozšíření v šíři ochranného pásma ).
Z kapitoly 6. „Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových
záměrů“ pro území řešené v Územním plánu Píšť nevyplývají žádné specifické požadavky.
Na Územní plán Píšť ( k.ú. Píšť u Humpolce a k.ú. Vranice u Humpolce ) se nevztahují
žádné další požadavky vyplývající z PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1.

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
VYDANOU KRAJEM
dle § 53 odst. 4, písmene a) stavebního zákona
Dne 16. 09. 2008 byly Krajem Vysočina vydány Zásady územního rozvoje ( dále ZÚR )
Kraje Vysočina. Aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina byly vydány dne 18. 9. 2012 a
účinné ke dni 23. 10. 2012. Zásady územního rozvoje 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.
Územní plánu Píšť je zpracován v souladu se ZÚR Kraje Vysočina, uvedenými v
kapitole 1. „Stanovení priorit územního plánování kraje vysočina pro zajištění
udržitelného rozvoje území“. ÚP Píšť navrženým řešením na jednotlivé body reaguje :
(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 ÚP Píšť je proveden s citlivým přístupem k vyváženému všestrannému rozvoji
obce; za účelem zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském
rozvoji a udržení sociální soudržnosti. V Územním plánu Píšť jsou navrženy všechny
potřebné sídlotvorné prvky, odpovídající velikosti a významu obce Píšť.
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(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje,

které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území.
Přitom se soustředit zejména na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
b) minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahů do
pozemků určených k plnění funkcí lesa;
c) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
f) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i
venkovské urbanistické struktury a omezit fragmentaci krajiny.
Územní plán Píšť vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel je přitom kromě
zabezpečení stavebního rozvoje sídel na území obce brán na ochranu zdrojů pitné
vody, životního prostředí a na ochranu přírody a krajiny.
Rozvojové zastavitelné plochy jsou navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území,
v rozsahu původního ÚPO Píšť a situovány v nejvýhodnějších místech ze, zejména
pak z hlediska možnosti dopravního napojení a napojení na inženýrské sítě.
Cílem řešení Územního plánu Píšť je ochrana stávajících přírodních hodnot,
harmonické zapojení rozvojových zastavitelných ploch do krajinného rázu.
Územní plán Píšť se zasazuje především o zachování, obnovu a rozvoj současné
urbanistické struktury všech sídel na území obce Píšť, kompozičních, krajinářských
a estetických hodnot a to bez radikálních zásahů do prostorového členění a popření
některé vývojové etapy jednotlivých sídel na území obce Píšť. Zvláštní důraz je
kladen na ochranu charakteru venkovské urbanistické struktury, tj. kompaktních
malých sídel v krajině vysočinného charakteru.
Z kapitoly 2. „Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os,
vymezených v PÚR 2008 a vymezení rozvojových oblastí a rozvojových center
krajského významu“ a kapitoly 3. „Vymezení specifické oblasti krajského významu“
pro území řešené v Územním plánu Píšť nevyplývají žádné specifické požadavky.
Území obce Píšť ( k.ú. Píšť u Humpolce a k.ú. Vranice u Humpolce ) se nachází podle
ZÚR Kraje Vysočina mimo vymezené rozvojové oblasti ( OBk ) a rozvojové osy ( OSk )
krajského významu, nepatří mezi specifické oblasti ( SOBk ). Území obce Píšť se
nenachází v žádném omezení vyplývajícím z těchto limitujících ukazatelů.
Z kapitoly 4. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice
územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu“ pro území
řešené v Územním plánu Píšť vyplývají skutečnosti uvedené v následujících bodech :
4.3 Plochy a koridory pro biocentra a biokoridory nadregionálního a regionálního
územního systému ekologické stability
(105) ZÚR vymezují tyto plochy a koridory pro biocentra a biokoridory na nadregionální
úrovni :
Nadregionální biokoridor NKOD : 78, název : K61 - K124
V územním plánu Píšť se vymezují a zpřesňují prvky regionálního ÚSES vymezené
v ZÚR Kraje Vysočina. Nadregionální biokoridor ( NRBK ) K78 má vymezenou
osu a nárazníkovou ( ochrannou ) zónu. V ose nadregionálního biokoridoru K 78 je
do měřítka územního plánu zpřesněn regionální biokoridor propojující regionální
biocentrum RBC 744 Borkovy a regionální biocentrum RBC 1622 Snět.
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Na území obce Píšť nejsou podle ZÚR Kraje Vysočina situovány žádné plochy
a koridory dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu. Území obce Píšť se
nenachází v žádném omezení vyplývajícím z těchto limitujících ukazatelů. Přes území Píšť
vede trasa dálnice D1 ( s územní rezervou pro rozšíření v šíři ochranného pásma ).
Z kapitoly 5. „Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje vysočina Kraje Vysočina“
pro území řešené v ÚP Píšť vyplývají skutečnosti uvedené v následujících bodech :
(113) Přírodními hodnotami území kraje se rozumí:

b) lokality soustavy NATURA 2000 – evropsky významné lokality;
Na území obce Píšť ( k.ú. Píšť u Humpolce a k.ú. Vranice u Humpolce ) se nachází
vyhlášená evropsky významná lokalita CZ0214016 - Želivka v soustavě
Narura 2000, jež musí být respektována.
V územním plánu Píšť je stanoveno, že na území obce Píšť se vylučuje umísťování
záměrů, které by samostatně či ve spojení s jinými mohly významně ovlivnit
evropsky významnou lokalitu v soustavě Narura 2000.
Z kapitoly 6. „Vymezení cílových charakteristik krajiny na území Kraje Vysočina“
pro území řešené v ÚP Píšť vyplývají skutečnosti uvedené v následujících bodech :
(125) ZÚR vymezují na území kraje tyto typy krajin charakterizované převažujícím nebo

určujícím cílovým využitím :
a) krajina lesní
c) krajina lesozemědělská harmonická
Převážná část území obce Píšť ( k.ú. Píšť u Humpolce a k.ú. Vranice u Humpolce )
je v ZÚR zařazena do typu krajiny lesozemědělské harmonické a pouze jižní část
obou k.ú. podél vodárenské nádrže Švihov je zařazena do typu krajiny lesní.
ÚP Píšť respektuje v ZÚR stanovené hlavní cílové využití krajiny lesozemědělské
harmonické ( na většině území ), s využitím zejména pro zemědělství a lesní
hospodářství, bydlení, základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity,
cestovní ruch a rekreaci a vytváří předpoklady pro jeho ochranu a další rozvoj.
Územní plán Píšť vytváří v souladu se ZÚR Kraje Vysočina předpoklady zachovat
v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků,
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 a chránit luční porosty.
ÚP Píšť respektuje v ZÚR stanovené hlavní cílové využití krajiny lesní podél vodní
nádrže Švihov s využitím zejména pro lesní hospodářství. V tomto daném území
bude hospodaření směřovat zejména k diferencované a přirozené skladbě lesů a
eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením.
125a) ZÚR dále vymezují na území kraje tyto oblasti krajinného rázu jako unikátní

územní jednotky jedinečností a neopakovatelností krajiny
p) CZ0610-OB016 Střední Posázaví
Celé obce Píšť ( k.ú. Píšť u Humpolce a k.ú. Vranice u Humpolce ) patří do
krajinného rázu CZ0610-OB016 Střední Posázaví.
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(146a) ZÚR stanovují ve všech oblastech krajinného rázu pro činnost v území a

rozhodování o změnách v území zásadu chránit a rozvíjet charakteristické znaky
krajiny vytvářející jedinečnost krajiny, jimiž jsou zejména :
a) typický reliéf v makro i mezo měřítku;
b) typická struktura kulturní krajiny včetně stop tradičních způsobů hospodaření;
c) přírodní složky krajiny, charakter zalesnění, lesních okraje, vzorek drobných
ploch a linií zeleně apod.;
d) historické krajinářské úpravy;
e) hydrografický systém včetně typického charakteru údolí daného jak jeho
morfologií tak historickým využitím toku;
f) typické kulturních dominanty v krajinné scéně a to včetně typické siluety;
g) sídelní struktura;
h) urbanistická struktura sídel;
i) měřítko a hmota tradiční architektury;
j) typické siluety sídel a charakter okrajů obcí s cennou architekturou,
urbanistickou strukturou a cennou lidovou architekturou
(146q) ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB016 Střední Posázaví tyto

specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) neumisťovat výškové stavby v prostorech, ze kterých se budou vizuálně
uplatňovat v území přírodního parku Melechov a ve vyvýšených prostorech,
odkud se budou uplatňovat jako dominanta mnoha dalších oblastí, nebo budou v
kontrastu se stávajícími dominantami kostelních věží nebo budou vizuálně
potlačovat přírodní charakter území
b) chránit typickou dominantu krajiny Melechov
Územní plán Píšť respektuje v ZÚR stanovené oblasti krajinného rázu jako unikátní
územní jednotky jedinečností a neopakovatelností krajiny. Základem urbanistické
koncepce je zachování a podpoření charakteru a struktury venkovského osídlení.
Z kapitoly 7. „Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanačních území
nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ pro
území řešené v ÚP Píšť vyplývají skutečnosti uvedené v následujících bodech :
7.5 Veřejně prospěšné opatření územní systém ekologické stability
(163) ZÚR vymezují tyto plochy a koridory ÚSES jako veřejně prospěšná opatření:

Biokoridor VPO : U014, typ : NRBK, název : K61 - K124 NKOD : 78
Územní plán Píšť respektuje veřejně prospěšná opatření stanovená v ZÚR Kraje
Vysočina. Biokoridor K 78 je zpřesněn do měřítka územního plánu a zařazen do
veřejně prospěšných opatření v rámci Územního plánu Píšť.
Na řešení Územního plánu Píšť se nevztahují žádné jiné zvláštní požadavky vyplývající
ze ZÚR Kraje Vysočina a ani žádné požadavky vyplývající ze širších vztahů v území.
Územní plán Píšť respektuje záměry ZÚR Kraje Vysočina, t.j. nejsou v něm vytvořeny
překážky, které by záměry ZÚR Kraje Vysočina znemožňovaly.
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3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ SE SOUSEDNÍMI OBCEMI
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
 Dálnice D1
Návrh Územního plánu Píšť respektuje stávající trasu dálnice a umožňuje dobudování
dálniční křižovatky Hořice s nájezdem a výjezdem ve směru na Brno ( rozvojové plochy
dopravní infrastruktury silniční Z05 a Z06 ). Dobudování této dálniční křižovatky se týká
převážně právě správního území obce Píšť ( rozvojová plocha dopravní infrastruktury
silniční Z06 ), avšak nájezd zasahuje rovněž na území sousední obce Hořice s napojením
na silnici III/13035, která dálnici D1 na území obce Hořice křižuje.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Zásobování pitnou vodou - vodovod
Zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu se předpokládá z vlastních zdrojů
vybudováním obecních studní na severovýchodním okraji sídla Vranice, kde nachází
prameniště - kvalitní zdroj pitné vody pro nový místní vodovod, který by měl zásobovat
kromě Vranice i Píšť. V návrhu ÚP Píšť se připouští, že alternativně je možné provedení
přípojky vodovodu z vodovodního řadu VD Želivka. Provedení přípojky z vodovodního
řadu VD Želivka je výhodnější z dlouhodobého hlediska. Vzhledem ke vzdálenosti
možného napojení by se na ní muselo podílet více obcí v okolí. Je u ní ale nejmenší riziko
budoucího znečistění, zajištěna průběžná kontrola složení vody a financování provozu a
údržby ve spolupráci s okolními obcemi v rámci celého regionu.
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Koordinace vymezení místního územní systému ekologické stability ( ÚSES )
Podkladem vyvezení prvků ÚSES byl generel ÚSES, který byl za účelem zpracování
ÚPO odborně zpracován v roce 2004 pro správní území obcí Syrov, Hořice, Píšť a Ježov.
Zpracovatelem Generelu ÚSES je Ing. Eva Jonešová, autorizovaný architektek pro
zahradní a krajinářskou tvorbu. Generel ÚSES zahrnuje katastrální území ( dále k.ú. )
Syrov, k.ú. Hořice u Humpolce, k.ú. Hroznětice, k.ú. Píšť u Humpolce, k.ú. Vranice u
Humpolce a Ježov nad Želivkou. V tabulce prvků generelu ÚSES je obsaženo 61 prvků
( biocentra a biokoridory ) ÚSES. Z toho se týká 18 prvků (č. 25 až 30, 39 až 48 a 59, 60)
správního řešeného území Píšť.
Na podkladu tohoto generelu ÚSES jsou vymezeny rovněž prvky místního ÚSES
v územních plánech sousedních obcí Kraje Vysočina. Návrh vymezení místního ÚSES
ve správním území Píšť ( k.ú. Píšť u Humpolce a k.ú. Vranice u Humpolce ) tak navazuje
na ÚSES sousedních obcí Kraje Vysočina.
Návrh vymezení místního ÚSES ve správním území Píšť navazuje rovněž na ÚSES
sousedních obcí Středočeského kraje. Pro všechny obce sousední ve Středočeském kraji
( ORP Vlašim ), které území obce Píšť obklopují, byly zpracovány generely ÚSES firmou
LARECO 1994. Generel ÚSES zahrnuje katastrální území ( dále k.ú. ) Dolní Kralovice,
k.ú. Vraždovy Lhotice, k.ú. Tomice, k.ú. Vitonice, k.ú. Dunice, k.ú. Děkanovice, k.ú.
Blažejovice, k.ú. Snět. Generel byl opět základním podkladem pro zpracování územních
plánů sousedních obcí a vymezené místní ÚSES jsou převzaty do ÚAP ORP Vlašim.
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Původně byl v ÚPnVÚC ( územním plánu velkého územního celku ) Benešovsko
vymezen v nivě Blažejovického potoka regionální biokoridor, ovšem problematicky,
jelikož není vymezen v ÚTP. Z ÚPnVÚC Benešovsko byl tento biokoridor převzat i do
původního ÚPnVÚC kraje Vysočina. V současné době není vymezen regionální biokoridor
v nivě Blažejovického potoka ani v ZÚR Kraje Vysočina a ani V ZÚR Středočeského
kraje. V zájmu návaznosti ÚSES na sousední obce ve Středočeském kraji, je v návrhu
Územního plánu Píšť tento biokoridor zachován a vymezen v rámci místního ÚSES Píšť.
Vymezení prvků ÚSES na území obce Píšť ( k.ú. Píšť u Humpolce a k.ú. Vranice
u Humpolce ) respektuje návaznost na vymezení všech prvků ÚSES v okolních obcích.
VYMEZENÍ PRVKŮ MÍSTNÍHO ÚSES Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
( Schéma širších vztahů generelu místního ÚSES pro k.ú. Syrov, k.ú. Hořice u Humpolce,
k.ú. Hroznětice, k.ú. Píšť u Humpolce, k.ú. Vranice u Humpolce a Ježov nad Želivkou )
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b) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Územní plán Píšť je zpracován v souladu se zadáním ÚP Píšť a splňuje jeho požadavky.
Výkres širších vztahů - E v odůvodnění ÚP Píšť je vyhotoven oproti požadavku zadání
ÚP Píšť ve větším měřítku 1 : 50 000 ( v zadání požadavek 1:100 000 ), zejména z důvodů
přehlednosti, se zvýrazněním prvků nadmístního významu, které do území Píšť zasahují.
Požadavek manželů Říhových uplatněný k zadání ÚP Píšť, tj. „Žádost o zařazení
do územního plánu obce Píšť parcely č. 304/1, 304/2 a 304/3 k.ú. Vranice LV 151 zahrada“
nebyl do návrhu ÚP Píšť zapracován, jelikož k uvedeným pozemkům nevede žádná pro
bydlení vyhovující obslužná komunikace. Zřízení vyhovujícího přístupu z centra sídla
Vranice je nemožné vzhledem ke konfiguraci stávající zástavby.

1. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území dle § 53 odst. 4, písmene b) stavebního zákona
Územní plán Píšť je řešen v souladu s cíly územního plánování. Ve všech sídlech
vytváří územní plán 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.
Územní plán Píšť stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho
hodnot, urbanistickou koncepci sídel, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury. Územní plán Píšť je koncepčním materiálem dlouhodobého charakteru,
který bude koordinovat a usměrňovat rozvoj a obnovu obce, celého správního území,
v předem promyšlených postupných krocích. Tím lze zamezit nekoncepčním rozhodnutím,
která se mohou časem projevit jako zábrana harmonického rozvoje obce.
Územní plán Píšť vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních,
civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel kromě zabezpečení rozvoje sídel
je přitom brán na péči o životní prostředí, ochranu přírody a vodních zdrojů.
Územní plán Píšť vytváří předpoklady k zajištění udržitelného rozvoje území svým
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím
účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Územní plán Píšť koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné
činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů. Konkrétně jsou v územním plánu vymezeny veřejně
prospěšné stavby a opatření. V ÚP Píšť jsou přiměřeně vždy k velikosti a významu sídla
navrženy plochy občanského vybavení, veřejných prostranství, veřejné zeleně a ploch
dopravní a technické infrastruktury. Zároveň strukturou navržených ploch vytváří ÚP Píšť
prostor pro plné uplatnění soukromých záměrů v oblasti bydlení a podnikatelských aktivit.
Územní plán Píšť ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich
totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území
a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
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Cílem krajinného plánu je pak zajistit předpoklady pro obnovu přírodních zdrojů a
založit v území strategii tzv. trvale udržitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, který
zajišťuje dostatečnou prosperitu ekonomickým aktivitám v území, ale současně s tím
zabezpečuje trvalé obnovování těch zdrojů, které jsou pro vývoj využívány.

2. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch dle § 53 odst. 5, písmene f) stavebního zákona
Využití zastavěného území
Zastavěné území obce je využíváno, rozvoj bytové zástavby lze na vnitřních rezervách
uskutečňovat prozatím v míře ( plochy přestavby P02, P03 a P04 ). V obci nebyly nalezeny
žádné nevyužívané areály vhodné pro výstavbu rodinných domů a ani objekty vhodné pro
rekonstrukci na objekty bydlení. Požadavek na rozvoj obytné zástavby na větší zastavitelné
ploše Z01 je proto zcela opodstatněný.
Vymezení zastavitelných ploch
V Územním plánu Píšť je navržen rozvoj všech sídlotvorných složek, zahrnující
zejména rozvoj bydlení, občanského vybavení, výroby a skladování, dopravní a technické
infrastruktury a veřejné i vyhrazené sídelní zeleně. Návrh zastavitelných ploch tak vytváří
předpoklady k přiměřenému komplexnímu rozvoji jednotlivých sídel.
Územní plán Píšť vytváří předpoklady k zajištění udržitelného rozvoje území svým
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím
účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje obce.
Rozsah zastavitelných ploch odpovídá vždy velikosti a významu sídla v řešeném území
a v širším okolí s tím, že největší rozsah a těžiště všech rozvojových ploch připadá na sídlo
Píšť. Rozložení zastavitelných ploch do více lokalit vytváří předpoklady k budoucímu
rovnoměrnému rozvoji kompaktních sídel v krajině se zástavbou soustředěnou rovnoměrně
od středu jejích historických jader. Situování zastavitelných ploch je navrženo optimálně
zejména z hlediska komunikačního přístupu a možnosti napojení na inženýrské sítě.
Těžištěm nové obytné zástavby v sídle Píšť je zastavitelná plocha Z01 na východním
okraji sídla Píšť. Tato plocha, převzatá z původního ÚPO, je nejvýhodnější ze všech
hledisek, zejména pak možnost dopravního napojení, napojení na inženýrské sítě.
Oproti původnímu platnému Územnímu plánu obce ( ÚPO ) Píšť nedochází k nárůstu
rozsahu zastavitelných ploch. Zastavitelné plochy mimo zastavěné území a plochy
přestaveb v zastavěném území byly z ÚPO do nového ÚP Píšť přeneseny ( vyplývá z §102
stavebního zákona ) a případně drobně korigovány s ohledem na současnou parcelaci.
Jedná se zejména o rozlohou větší zastavitelné plochy ( Z01, Z02, Z03, Z05, Z06, Z15,
Z16 ) a i další menší plochy a všechny plochy přestaveb ( P01, P02, P03, P04 a P05 ).
Situování zastavitelných ploch limitováno zejména pásmy hygienické ochrany zdroje
pitné vody. Celé území obce Píšť ( k.ú. Píšť u Humpolce a k.ú. Vranice u Humpolce ) je
dotčeno limity pásem hygienické ochrany ( dále PHO ) zdroje pitné vody, Vodního dílo
Želivka. Převážná část správního území Píšť se nachází v pásmu II. stupně PHO, část
v okolí sídel Píšť a Vranice ( přiléhá jižní hranici zastavěného území ) spadá do vnitřní
části PHO II. stupně a zbytek území podél nádrže pak v pásmu I. stupně PHO VN Švihov.
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3. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA
vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
dle § 53 odst. 4, písmene c) stavebního zákona
Územní plán Píšť je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v platném znění a v souladu
s prováděcími předpisy, t.j. s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti v platném znění a s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území v platném znění.
3.1 VYMEZENÍ PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ
V Územním plánu Píšť jsou vymezeny v zastavěném území a na zastavitelných
plochách tři druhy ploch sídelní zeleně :
PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
v zastavěném území a zastavitelných plochách
ZV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

zeleň na veřejných prostranstvích
ZS PLOCHY ZELENĚ

zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady
ZO PLOCHY ZELENĚ

zeleň ochranná a izolační
Vymezením výše uvedených ploch sídelní zeleně ZS a ZO byly doplněny plochy
rozdílným způsobem využití stanovené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území ( Hlava II - Plochy rozdílným způsobem využití ).
Doplnění těchto druhů ploch zeleně bylo nezbytné mimo jiné pro vymezení systému
sídelní zeleně podle přílohy č. 7, část I., odstavec 1, písmeno c) vyhlášky č.500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti.
3.2 VYMEZENÍ PLOCH ZEMĚDĚLSKÝCH
Plochy NZ - „Plochy zemědělské“ jsou vymezené v ÚP Píšť mimo zastavěné území a
zastavitelné plochy ve dvou různých kulturách ( barvách ) :
• NZt - trvalý travní porost.
• NZo - orná půda,
Plochy NZ - „Plochy zemědělské“ jsou vyznačené v ÚP podle kultury ( trvalý travní
porost - NZt, orná půda - NZo ). Plochy zemědělské - NZ jsou v ÚP vyznačené ve dvou
různých kulturách ( trvalý travní porost - NZt, orná půda - NZo ), zejména s ohledem na
jejich krajinotvornou funkci, na ekologickou stabilitu, na stávající retenční schopnost
krajiny, zvýšení retenční schopnosti krajiny a ochranu sídel před přívalovými dešťovými
srážkami a s ohledem ochranu zdroje pitné vody ( VN Švihov - VD Želivka ).
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Přípustné vzájemné změny kultury ZPF jsou stanoveny v kapitole f) „Podmínky pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití“, v podkapitole 4. „Podmínky využití ploch
v krajině - v nezastavěném území“. Konkrétní změny kultury ZPF se pak realizují v dalších
stupních podle zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

4. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
dle § 53 odst. 4, písmene c) stavebního zákona
V územním plánu Píšť jsou respektovány všechny limity využití území stanovené podle
zvláštních předpisů.
Graficky zobrazitelné limity využití území jsou graficky vyznačeny na výkresu :
D KOORDINAČNÍ VÝKRES ( v měřítku 1 : 5 000 ).
Na koordinačním výkresu D nejsou vyznačeny ( s ohledem na měřítko a přehlednost
výkresu ) některé technické limity, například inženýrské sítě a ochranná pásma těchto sítí
( vodovody, kanalizace, elektrická NN vedení, sdělovací kabely, apod. ), které jsou vedeny
v plochách veřejných prostranství ( hlavní funkce ) v zastavěném území.
4.1 OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT
V Územním plánu Píšť je předepsáno, že na území obce Píšť ( k.ú. Píšť u Humpolce a
k.ú. Vranice u Humpolce ) musí být respektována ochrana kulturního dědictví. Doklad
kulturního dědictví představují nejenom kulturní památky ale také dochované urbanistické
struktury sídel a archeologické nálezy.
Kulturní památky
Na území obce Píšť nejsou evidovány státem chráněné národní kulturní památky,
nemovité kulturní památky a památkově chráněná území. Na území obce Píšť nejsou
vyhlášena ochranná pásma památek. Nemovitá kulturní památka „bývalý dálniční most“
leží na hranici správního území Píšť, ale již na území sousedních obcí Hořice a Vojslavice.
Ve správním území obce Píšť jsou z minulosti evidovány památky místního významu,
památky venkovské lidové architektury nebo architektonicky cenné stavby a soubory
staveb. Místní památky MP jsou orientačně graficky vyznačeny na koordinačním výkresu.
V sídle Píšť se jedná o památky místního významu :
∗ usedlost č.p. 20 , chalupa č.p. 9 , kříž na rozcestí SV od obce
V sídle Vranice se jedná o památky místního významu :
∗ sýpka u č.p. 6 , sýpka u č.p. 9 , dům č.p. 7 , kaple , kříž před kaplí
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V ÚP Píšť je předepsáno dodržování ochrany kulturních památek místního významu,
památek venkovské lidové architektury nebo architektonicky cenných staveb a souborů
staveb jako doklad kulturního dědictví. Veškerá činnost, která by mohla vést k poškození
nemovitých kulturních památek a jejich bezprostředního okolí je nepřípustná.
Ochrana dochované urbanistické struktury sídel
V Územním plánu Píšť je předepsáno, že mezi kulturní dědictví je třeba zahrnout i
původní urbanistickou strukturu všech sídel na území obce Píšť, kde se ve větší či menší
míře původní historická urbanistická struktura dochovala.
Ochrana musí být soustředěna zejména na dochovanou a vždy pro dané konkrétní místo
charakteristickou půdorysnou strukturu, výškovou hladinu původní zástavby, měřítko
zástavby a dochovaný historicky cenný architektonický výraz památek lidové architektury.
Zástavba sídla zahrnuje většinou původní zemědělské statky, kde musí být zachován
především venkovský charakter, tj. veškeré nové stavby v území musí kontext původní
venkovské zástavby respektovat. Jedná se zejména o půdorysnou strukturu a výškovou
hladinu zástavby, ochranu staveb s dochovaným architektonickým výrazem a ochranu
památek lidové architektury.
Ochrana archeologických nálezů
Celé správní území obce Píšť ( k.ú. Píšť u Humpolce a k.ú. Vranice u Humpolce ) je
v ÚP Píšť posuzováno jako území s archeologickými nálezy. U všech zásahů do terénu je
třeba provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče.

4.2 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT
V Územním plánu Píšť je předepsáno, že na území obce Píšť musí být chráněna krajina,
která bude dále rozvíjena. V území budou vytvářeny předpoklady zejména k posílení
ekologické stability prostřednictvím konkrétního vymezení ÚSES ( územního systému
ekologické stability ). Cílem je zajistit předpoklady pro obnovu přírodních zdrojů a založit
v území strategii tzv. trvale udržitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, který zajišťuje
dostatečnou prosperitu ekonomickým aktivitám v území, ale současně s tím zabezpečuje
trvalé obnovování těch zdrojů, které jsou pro vývoj využívány. V Územním plánu Píšť jsou
respektovány přírodní limity a danosti :
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Evropsky významná lokalita - EVL
 CZ0214016 - Želivka v soustavě Narura 2000
Vyskytují se zde chráněné druhy živočichů - bolen dravý ( Aspius aspius ), netopýr
černý ( Barbastella barbastelus ) kuřička Smejkalova ( Minuartia smejkalli ). Návrh
řešení ÚP vylučuje umísťování záměrů, které by samostatně či ve spojení s jinými
mohly významně ovlivnit evropsky významnou lokalitu v soustavě Narura 2000.
Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
 Skály u Píště
Skalní defilé s reliktními bory a suchomilnou květenou
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OCHRANA VOD
Celé správní území Píšť ( k.ú. Píšť u Humpolce a k.ú. Vranice u Humpolce ) spadá do
povodí řeky Vltavy a do povodí vodárenského toku Želivka. Jihovýchodní hranici území
obce tvoří Vodní nádrž Švihov na řece Želivce ( Vodního dílo Želivka ). U sídla Rachyně
leží velký rybník Píště, který je napájen dvěma potoky, Blažejovickým a Vitonickým.
Do Blažejovického potoka se vlévá potok Děkanovický, který tvoří zároveň jihozápadní
hranici obce, katastrálního území Píšť. Z rybníka vytéká potom Blažejovický, který tvoří
potom severní hranici obce, katastrálního území Vranice.
Záplavová území vodního toku
 Záplavové území Q100 vodního toku Želivka
 Záplavové území Q100 vodního toku Blažejovický potok
V záplavovém území Q100 vodního toku Želivka a vodního toku Blažejovický potok
není navržena žádná nová zástavba, záplavová území jsou v ÚP Píšť respektována.
Ochrana vodních toků
 Podél vodních toků je v Územním plánu Píšť je respektováno volné nezastavitelné
pásmo ( manipulační pruh ) z důvodů jejich správy a údržby, u významných vodních
toků o šíři 10 m u ostatních drobných vodních toků v řešeném území o šíři 6 m
( podle § 49 a § 67zákona č. 254/2001 Sb. „vodní zákon“)
Zranitelné oblasti
 Celé správní území obce Píšť ( k.ú. Píšť u Humpolce a k.ú. Vranice u Humpolce )
patří do zranitelných oblastí dle NV č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí
a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění
protierozních opatření v těchto oblastech.
Vodní nádrž Švihov
 PHO vodárenské nádrže a povodí Vodního díla Želivka
Celé správní území obce Píšť je dotčeno limity pásem hygienické ochrany ( dále
PHO ) zdroje pitné vody, Vodní nádrže Švihov, Vodního dílo Želivka. Převážná část
území Píšť se nachází v pásmu II. stupně PHO, část v okolí sídel Píšť a Vranice
spadá do vnitřní části PHO II. stupně a zbytek území podél nádrže pak v pásmu
I. stupně PHO VN Švihov.
V ÚP Píšť je předepsáno že hospodaření a výstavba v PHO VN Švihov musí být
v souladu se „Zásadami pro zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže a povodí
Vodního díla Želivka“. V ÚP Píšť je ochrana vodárenské nádrže respektována.
Ochrana vodních zdrojů
 PHO I. stupně Vodního zdroje (VZ)
hranice PHO vodního zdroje zemědělského areálu ZOD Hořice
 PHO vodního zdroje (VZ) - návrh
Návrh hranice PHO I. a II. stupně prameniště Vranice
Vodní zdroj pro veřejný vodovod
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OCHRANA LESA
Ochranné pásmo lesa, pozemků PUPFL
 Ochranné pásmo lesa, pozemků PUPFL ( pozemky určené k plnění funkce lesa )
50 m od hranice lesních pozemků
Lesy zvláštního určení
 Podél vodní nádrže Vodní nádrže Švihov, Vodního dílo Želivka jsou v pásmu
I. stupně PHO vodního zdroje situovány lesy zvláštního určení podle §8 zákona
289/1995 Sb. o lesích ( lesní zákon ) v platném znění.
OCHRANA NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ
Chráněné ložiskové území - CHLÚ
 Na území obce Píšť není vyhlášeno žádné chráněné ložiskové území - CHLÚ
Poddolovaná území
 Na území obce Píšť není evidováno žádné poddolované území z minulých těžeb.

4.3 TECHNICKÉ LIMITY
V Územním plánu Píšť jsou respektovány limity technické a dopravní infrastruktury.
Dopravní infrastruktura
 Dálnice ( dálnice D1 )
ochranné pásmo 100 m od osy přilehlého jízdního pásu nebo větve jejích křižovatek
 Silnice III třídy ( III/13026, III/13035, a III/13036 )
ochranné pásmo 15 m od osy vozovky
Technická infrastruktura
 VN 22 kV nadzemní elektrická vedení - stav / návrh
ochranné pásmo 7 (10) m od krajního vodiče
 Vodovod - stav / návrh
ochranná pásma 2 m od osy potrubí
 Sdělovací dálkové kabely - DK
ochranná pásma 1 m od osy kabelu
 Radioreléový spoj - RR
ochranná pásma
 Skládky odpadu - SKL
rekultivované skládky odpadu
 Ochranná pásma výroby
OP zemědělské výroby
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4.4 OCHRANA ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ
Sídlo Píšť může je negativně dotčeno průtahem dálnice D1, zejména zátěží nadměrným
hlukem z dopravy. Stávající obytná zástavba v sídle Píšť je od tělesa dálnice D1 vzdálena
cca 300 až 400 m. Dálnice je v těchto místech v zářezu, odkud se hluk šíří méně, ale
problém hluku z dopravy doléhajícího k obytné zástavbě bude muset být řešen stejně.
V Územním plánu Píšť je v souladu se ZÚR Kraje Vysočina vymezena územní rezerva
R01 pro rozšíření dálnice D1 v šíři jejího ochranného pásma, které sahá do vzdálenosti

100 m na každou stranu od osy přilehlého jízdního pásu. Územní plán Píšť tak umožňuje
kromě připravované modernizace i budoucí realizaci záměru zkapacitnění dálnice D1.
Posouzení na hluk
Podkladem pro posouzení, zda jsou nové zastavitelné plochy v souladu s hygienickými
limity hluku byla použita „Akustická studie D1 Mirošovice - Kývalka modernizace“,
zmapování akustické situace před zahájením stavby Modernizace D1, zpracovaná firmou
EKOLA group v prosinci 2011.
Z výsledků akustické studie je patrné, že při porovnání rozsahu zasaženého území
nadlimitními hodnotami hluku pro den a noc je ovlivněno větší území v noční době než
v době denní. Proto je z této studie byla převzata do koordinačního výkresu hranice
hlukového pásma 50dB v noční době.
Z výsledků rovněž vyplývá, že nová zastavitelná plocha Z01 mimo zastavěné území leží
v pásmu 45-50dB v noční době a je tudíž v souladu s hygienickými limity hluku.
Podmíněně přípustné využití této plochy bylo proto z návrhu ÚP Píšť vyjmuto.
Z této akustické studie dále vyplývá, že jižní okraj zastavěného území leží na okraji
hlukového pásma 50-55dB v noční době ( při hranici 50dB v noční době ). V návrhu ÚP
Píšť je proto u ploch bydlení předepsáno podmíněně přípustné využití plochy přestavby
P04 v zastavěném území i přesto že v akustické studii je stanovena pro zastavěné území
limitní izofona 60 dB. V návrhu ÚP Píšť je pro novou obytnou zástavbu předepsáno, že
v dalších stupních musí být prověřeny akustické poměry a podle potřeby navrženo opatření
v souladu s hygienickými limity hluku.
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru upravuje §12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Ostatní rozvojové plochy určené pro bydlení v sídle Píšť jsou situovány v zastavěném
území sídla Píšť, jsou zařazeny jako plochy přestavby ( P01, P02, P03, a P05 ) a podmínka
prověření akustických poměrů v území v rámci územní studie se jich netýká. V návrhu ÚP
Píšť je ale předepsáno , že u nových objektů musí být zajištěno bydlení v kvalitním
prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci
obyvatel. To lze zajistit mimo jiné osazením protihlukových oken, orientací obytných
místností v rámci objektu, apod.
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Hranice hlukových pásem - výřez.
Akustické studie „D1 Mirošovice - Kývalka modernizace
zmapování akustické situace před zahájením stavby Modernizace D1
( zpracováno firmou EKOLA group v prosinci 2011 )
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Izofony hladin hluku 60 dB pro den a 50 dB
ze Strategických hlukových map ČR 2006 :
Ldvn

Ln

c) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje ( § 43 odst. 1 stavebního zákona ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Územní plán Píšť řeší dvě záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v Zásadách územního rozvoje ( ZÚR ) Kraje Vysočina ( § 43 odst. 1 stavebního zákona ).
 Dálnice D1
Návrh ÚP Píšť umožňuje dobudování dálniční křižovatky Hořice s nájezdem a
výjezdem ve směru na Brno ( plochy dopravní infrastruktury Z05 a Z06 ). Dobudování této
dálniční křižovatky se týká převážně právě správního území obce Píšť, avšak nájezd
( plocha Z06 )zasahuje rovněž na území sousední obce Hořice s napojením na silnici
III/13035, která dálnici D1 na území obce Hořice křižuje.
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d) VYHODNOCENÍ VLIVU ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa

1. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Územního plánu Píšť
na zemědělský půdní fond - ZPF
Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělské půdy je provedeno podle zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ( ZPF ) ve znění pozdějších
platných předpisů a podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb..
Vyhodnocení kvality zemědělské půdy
( dle bonitovaných půdně ekologických jednotek - BPEJ )
Kvalita zemědělské půdy je charakterizována bonitovanou půdně ekologickou
jednotkou BPEJ, ze které vychází zařazení zemědělské půdy do pěti tříd ochrany.
Vyhodnocení kvality zemědělské půdy a její zařazení do tříd ochrany odpovídá
Metodickému pokynu MŽP České republiky č.j. OOLP / 1097 / 96, ze dne 1. 10. 1996, k
odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, dle zákona č. 334 / 1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10 / 1993 Sb.
Kód BPEJ, bonitovaná půdně ekologická jednotka vyjadřuje soubor agronomicky
významných činitelů, které jsou charakteristické pro jednotlivé typy zemědělské půdy.
První číslice kódu BPEJ značí klimatický region. Druhá a třetí číslice vyjadřuje hlavní
půdní jednotku ( dále HPJ ), čtvrtá je kód kombinace sklonitosti a expozice. Pátá číslice
označuje kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu.
Vliv řešení návrhu ÚP Píšť na zábory zemědělské půdy
Celková výměra předpokládaných záborů zemědělské půdy vyvolaná vlivem řešení
Územního plánu Píšť na celém území obce činí celkem 17, 3700 ha.
Na části zemědělské půdy je navržena změna kultury z orné půdy na trvalé zatravnění.
Protože zemědělská půda bude nadále sloužit zemědělským účelům, nejsou uvedené
plochy zahrnuty do bilance záborů.
Struktura záborem dotčené zemědělské půdy ( ha ) :
katastrální území

orná půda

travní porost

sady, zahrady

Celkem

k.ú. Píšť u Humpolce

12, 5900

0, 9300

0, 4300

13, 9500

k.ú. Vranice u Humpolce

3, 2400

0, 1800

-

3, 4200

15, 8300

1, 1100

0, 4300

17, 3700

Celkem

21

PODÍL ROZVOJOVÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------PLOCHY ZÁSTAVBY A PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
BV
OM
TI
VD
DS
PV
ZV
ZS

Plochy bydlení - bydlení venkovské
Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá
Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě
Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy veřejných prostranství - komunikace, veřejné prostory
Plochy veřejných prostranství - zeleň na veřejných prostranstvích
Plochy zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady

2, 2000 ha
0, 4600 ha
0, 3300 ha
1, 6900 ha
3, 7200 ha
0, 8300 ha
0, 0500 ha
1, 8900 ha

PLOCHY V KRAJINĚ
NS Plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň
6, 2000 ha
--------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
17, 3700 ha

Struktura záborem dotčené zemědělské půdy podle ochrany ZPF ( ha ) :
k.ú.
k.ú. Píšť
u Humpolce
k.ú. Vranice
u Humpolce
Celkem

I. třída

II. třída

III. třída

IV. třída

V. třída

CELKEM

11, 4400

-

1, 0200

1, 4900

-

13, 9500

2, 7600

-

-

0, 6600

-

3, 4200

14, 2000

-

1, 0200

2, 1500

-

17, 3700

Zdůvodnění navrhovaného řešení
Rozsah navržených zastavitelných ploch odpovídá stávající velikosti obce Píšť, jejímu
významu a předpokládanému demografickému vývoji.
Geografická poloha obce Píšť v malebné části Českomoravské vrchoviny, přírodní
estetické hodnoty, vzrůst mobility obyvatel a snadná dostupnost území z dálnice D1, budou
pravděpodobně vyvolávat zájem o bydlení a rozvoj obslužné sféry v této obci a mohou
vyvolat také zvýšený zájem o rozvoj podnikatelských aktivit. Při rozhodování o místě
svého trvalého pobytu začnou obyvatelé upřednostňovat aspekty životního prostředí.
Dosud výrazněji nenarušená krajina s dochovanou zástavbou původních malých sídel bude
nesporně velmi atraktivní pro dnešní obyvatele měst.
Územní plán Píšť vytváří předpoklady k zajištění udržitelného rozvoje území svým
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím
účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje obce.
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V Územním plánu Píšť je navržen rozvoj všech potřebných sídlotvorných složek,
zahrnující zejména rozvoj bydlení, občanského vybavení, výroby, dopravní a technické
infrastruktury a sídelní zeleně. Návrh zastavitelných ploch tak vytváří předpoklady
k přiměřenému komplexnímu rozvoji obce, rozsah zastavitelných ploch odpovídá velikosti
a významu sídla v řešeném území a v širším okolí s tím, že větší rozsah a těžiště všech
rozvojových zastavitelných ploch připadá na sídlo Píšť. Rozložení zastavitelných ploch do
více lokalit vytváří předpoklady k budoucímu rovnoměrnému rozvoji kompaktních sídel
v krajině se zástavbou soustředěnou rovnoměrně od středu jejích historických jader.
Oproti původnímu platnému Územnímu plánu obce ( ÚPO ) Píšť nedochází k nárůstu
rozsahu zastavitelných ploch. Zastavitelné plochy mimo zastavěné území a plochy
přestaveb v zastavěném území byly z ÚPO do nového ÚP Píšť přeneseny ( vyplývá z §102
stavebního zákona ) a případně drobně korigovány s ohledem na současnou parcelaci.
Jedná se zejména o rozlohou větší zastavitelné plochy ( Z01, Z02, Z03, Z05, Z06, Z15,
Z16 ) a i další menší plochy a všechny plochy přestaveb ( P01, P02, P03, P04 a P05 ).
V současně platném ÚPO Píšť je vymezena plocha pro výrobu a sklady ( č. 16 ) a
navazující plocha izolační zeleně ( č. 17 ) v jižní části k.ú. Píšť u Humpolce ve volné
krajině na hranici s obcí Hořice. Tyto plochy byly převzaty a upraveny v návrhu ÚP Píšť
pro společné jednání jako plochy Z04 ( plochy výroby a skladování ) o výměře 1, 1500 ha a
navazující plocha izolační zeleně K08 ( plochy smíšené nezastavěného území ) o výměře
2, 0100 ha. Celková výměra těchto ploch byla v návrhu pro společné jednání 3, 1600 ha
Na základě nesouhlasu KrÚ Kraje Vysočina, odboru životního prostředí, s plochou Z04,
situovanou ve volné krajině na hranici se sousední obcí Hořice a oprávněného požadavku
obce Píšť na hospodářský rozvoj obce byla provedena následující úprava :
 zastavitelná plocha Z04 určená pro výrobu a skladování ( drobná a řemeslná výroba )
je navržena v jiném místě, a to v návaznosti na stávající areál zemědělské výroby ZD
Hořice a doplněna nezbytnou zastavitelnou plochou Z14, plochou veřejných
prostranství pro umístěni obslužné komunikace výroby pro umístění izolační zeleně.
 vyjmuty plochy K04 a K08 související s navrženými plochami výroby a skladování
Nová výměra zastavitelné plochy Z04 určená pro výrobu a skladování je 1, 9500 ha
a výměra nové zastavitelné plochy Z14 určená pro veřejná prostranství pro umístěni
obslužné komunikace a pro izolační zeleň je 0, 7900 ha. Celková výměra ploch Z04 a Z14
je 2, 7400 ha, což je o 0, 4200 ha méně než plochy navržené v návrhu pro společné jednání.
Plocha výroby a skladování Z04 ( drobná a řemeslná výroba ) je vymezena a limitována
průjezdnou obslužnou komunikací vedenou severně od stávajícího areálu ZD Hořice,
vhodně napojenou na stávající silnici na západní straně a na místní komunikaci na
východní straně. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro zajištění nezbytné dopravní obsluhy
výrobních ploch. Hloubka zastavitelné plochy je navržena dostatečně tak, aby zde bylo
možné realizovat stavby výrobních objektů ( i halových ), užší „pruh“ zastavitelné plochy
by zástavbu určenou pro výrobu a skladování nevhodně limitoval a omezoval.
Tímto návrh Územní plán Píšť i nadále splňuje a respektuje zejména v PÚR České
republiky ve znění Aktualizace č.1 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.
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Návrh situování zastavitelných ploch je nejvýhodnější zejména z hlediska prostorového
urbanistického uspořádání sídel, komunikačního přístupu a z hlediska možnosti napojení
na inženýrské sítě. Těžištěm nové obytné zástavby v sídle Píšť je zastavitelná plocha Z01
na východním okraji sídla Píšť. Tato plocha, převzatá z původního ÚPO, je nejvýhodnější
ze všech hledisek, zejména pak možnost dopravního napojení, napojení na inženýrské sítě.
V místní části Vranice je situování zastavitelných ploch limitováno zejména pásmy
hygienické ochrany ( dále PHO ) zdroje pitné vody, Vodního dílo Želivka. Převážná část
zastavěného území sídla Vranice se nachází v pásmu II. stupně PHO, jižní část spadá do
vnitřní části PHO II. stupně a přímo přiléhá k pásmu I. stupně PHO VN Švihov. V sídle
Vranice je vymezena jedna zastavitelná plocha určená pro bydlení Z15 na severozápadním
okraji sídla, která je rovněž převzatá z původního ÚPO, jelikož je opět nejvýhodnější ze
všech hledisek, zejména pak možnost dopravního napojení, napojení na inženýrské sítě.
V ÚP Píšť je předepsáno, že nově založené prvky ÚSES ( biocentra a biokoridory )
musí být realizovány tak, aby byla zajištěna prostupnost pro obhospodařování zemědělské
půdy a aby nevznikly pozemky obtížně přístupné nebo obtížně obhospodařovatelné.
V ÚP Píšť je dále předepsáno, že zastavitelné plochy a plochy zeleně a krajiny, kde je
provedeno odvodnění ( meliorace ) zemědělské půdy mohou být realizovány za
předpokladu zachování funkčnosti meliorační soustavy na navazujících pozemcích.
Navrženými předpokládanými zábory zemědělské půdy nedochází k narušení organizace
obdělávání zemědělské půdy a k porušení zemědělských účelových komunikací.
Předpokládané zábory pozemků ZPF, hranice BPEJ s příslušnými kódy BPEJ, třídou
ochrany zemědělské půdy a provedeným odvodněním jsou znázorněny na výkresu :
F VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

Následující tabulky uvádějí jednotlivé lokality záboru zemědělské půdy :
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25

26

27

28

29
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2. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Územního plánu Píšť
na pozemky určené k plnění funkce lesa - PUPFL
Lesy ( pozemky určené k plnění funkce lesa - PUPFL ) pokrývající část správního území
obce Píšť ( k.ú. Píšť u Humpolce a k.ú. Vranice u Humpolce ). Celková rozloha lesních ve
správním území obce Píšť pozemků je 196, 8007 ha. Část lesů na území obce Píšť patří do
kategorie hospodářských a část podél vodní nádrže Švihov do kategorie zvláštního určení.
Rozloha lesů na území obce Píšť :
 katastrální území Píšť u Humpolce
 katastrální území Vranice u Humpolce

- 130, 2758 ha
- 66, 5243 ha

Pozemky určené k plnění funkce lesa ( PUPFL ) jsou graficky znázorněny na výkresu :
F VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
( v měřítku 1 : 5 000 )
V Územním plánu Píšť je vymezen v důsledku návrhu místní komunikace jeden
předpokládaný zábor stávajících lesních pozemků, t. j. pozemků určených k plnění funkce
lesa ( dále PUPFL ). Celková výměra předpokládaných záborů PUPFL je 0, 20 ha.
Číslo záboru

Navržený zábor

Výměra

Důvod navrženého záboru

1

PUPFL

0, 20 ha

Místní komunikace

Na koordinačním výkresu odůvodnění Územního plánu Píšť je vyznačeno 50 m
ochranné pásmo ( OP ) lesa - PUPFL ( 50 m od hranice stávajících lesních pozemků ).
U ploch, které jsou situovány v ochranném 50-ti metrovém pásmu lesa ( PUPFL ), se
stanovuje v Územním plánu Píšť podmíněně přípustné využití. S jakoukoliv stavbou musí
na těchto plochách udělen souhlas ( výjimka ) dle § 14 lesního zákona č. 289/1995 Sb.,
v platném znění.
Nová zalesnění
Pro nově založené zalesnění ZPF je v Územním plánu Píšť stanoveno :
Na všech plochách zemědělského půdního fondu ( ZPF ) lze podmíněně povolovat nová
zalesnění, t.j. změnu využití ploch zemědělských ( NZt, NZo ) na plochy lesní ( NL ), tj. na
pozemky určené pro plnění funkce lesa.
Nová zalesnění trvalých travních porostů lze povolovat pouze mimo plochy s vyšším
stupněm ekologické stability a druhové rozmanitosti a mimo plochy s výskytem zvláště
chráněných druhů rostlin.
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e) ÚPRAVY NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ
Úpravy návrhu Územního plánu Píšť provedené na základě projednání územního
plánu podle § 50 stavebního zákona - po společném jednání

V návrhu Územního plánu Píšť došlo k následujícím úpravám :
1/ Změna situování zastavitelné plochy Z04 pro výrobu a skladování
Na základě nesouhlasu KrÚ Kraje Vysočina, odboru životního prostředí, s plochou
Z04, situovanou ve volné krajině na hranici se sousední obcí Hořice a oprávněného
požadavku obce Píšť na hospodářský rozvoj obce byla provedena následující úprava :
 zastavitelná plocha Z04 určená pro výrobu a skladování ( drobná a řemeslná
výroba ) je navržena v jiném místě, a to v návaznosti na stávající areál zemědělské
výroby ZD Hořice a doplněna nezbytnou zastavitelnou plochou Z14, plochou
veřejných prostranství pro umístěni obslužné komunikace pro plochu výroby.
 vyjmuty plochy K04 a K08 související s navrženými plochami výroby a skladování
Plocha výroby a skladování Z04 ( drobná a řemeslná výroba ) je vymezena a
limitována průjezdnou obslužnou komunikací vedenou severně od stávajícího areálu
ZD Hořice, vhodně napojenou na stávající silnici na západní straně a na místní
komunikaci na východní straně. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro zajištění
nezbytné dopravní obsluhy výrobních ploch. Hloubka zastavitelné plochy je navržena
dostatečně tak, aby zde bylo možné realizovat stavby výrobních objektů ( i halových ),
užší „pruh“ zastavitelné plochy by zástavbu určenou pro výrobu a skladování
nevhodně limitoval a omezoval.
Tím návrh Územní plán Píšť i nadále splňuje a respektuje zejména v PÚR ČR ve znění
Aktualizace č.1 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.
2/ U ploch NZ - „Plochy zemědělské“, které jsou vyznačeny návrhu ÚP Píšť ve dvou
různých kulturách ( barvách ) byly doplněny i značky příslušné vymezené kultury ZPF,
 NZt - trvalý travní porost.
 NZo - orná půda,
Plochy zemědělské - NZ jsou v ÚP vyznačené ve dvou různých kulturách ( trvalý
travní porost - NZt, orná půda - NZo ), zejména s ohledem na jejich krajinotvornou
funkci, na ekologickou stabilitu, na stávající retenční schopnost krajiny, zvýšení
retenční schopnosti krajiny a ochranu sídel před přívalovými dešťovými srážkami
a s ohledem ochranu zdroje pitné vody ( VN Švihov - VD Želivka ).
Do podmínek přípustného způsobu využití ploch v krajině byl u ploch NZ - „Plochy
zemědělské“ v kapitole f) „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití“, v podkapitole 4. „Podmínky využití ploch v krajině - v nezastavěném území“
doplněn regulativ pro přípustnou změnu kultury ZPF ( NZt a NZo ).
3/ V návrhu ÚP Píšť byl označen koridor K 78 jako nadregionální biokoridor.
4/ V návrhu ÚP Píšť byly prvky ÚSES č.44 a 46 ( LK44 a LK46 ) v tabulce prvků ÚSES
zařazeny jako lokální biokoridor s biogeografickým významem místním.
5/ Plochy K09, K10 byly v textové i výkresové části označeny jako „NL –plochy lesní“.
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6/ V návrhu ÚP Píšť byly v podmínkách využití urbanizovaných ploch upřesněny u ploch
bydlení BV pojmy „drobná nerušící výroba“ a „drobná zemědělská výroba“, u ploch
OV a OM upřesněna v prostorovém uspořádání přípustná výšková hladina zástavby
a u ploch RI vyjmuto nejednoznačné pojmenování „rušivý dojem“.
7/ Podkladem pro posouzení, zda jsou nové zastavitelné plochy v souladu s hygienickými
limity hluku byla použita „Akustická studie D1 Mirošovice - Kývalka modernizace“,
zmapování akustické situace před zahájením stavby Modernizace D1, zpracovaná
firmou EKOLA group v prosinci 2011.
Z výsledků je patrné, že při porovnání rozsahu zasaženého území nadlimitními
hodnotami hluku pro den a noc je ovlivněno větší území v noční době než v době
denní. Proto je z této studie byla převzata do koordinačního výkresu hranice hlukového
pásma 50dB v noční době.
Z výsledků rovněž vyplývá, že nová zastavitelná plocha Z01 situovaná mimo
zastavěné území leží v pásmu 45-50dB v noční době a je tudíž v souladu
s hygienickými limity hluku. Podmíněně přípustné využití této plochy bylo proto
z návrhu ÚP Píšť vyjmuto.
Z této akustické studie dále vyplývá, že jižní okraj zastavěného území leží na okraji
hlukového pásma 50-55dB v noční době ( při hranici 50dB v noční době ). V návrhu
ÚP Píšť je proto u ploch bydlení předepsáno podmíněně přípustné využití plochy
přestavby P04 v zastavěném území i přesto že v akustické studii je stanovena pro
zastavěné území limitní izofona 60 dB.
8/ Podmíněně přípustné využití ploch stanovené v návrhu ÚP Píšť pro společné jednání u
ploch v krajině v kapitole f) „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití“, v podkapitole 4. „Podmínky využití ploch v krajině - v nezastavěném
území“, tj. u ploch NL - plochy lesní, NZ - Plochy zemědělské, NS - plochy smíšené
nezastavěného území, VV - Plochy vodní, bylo v návrhu ÚP Píšť vyjmuto, neboť
stanovené podmínky projednání změn nejsou v ÚP nutné, projednávají se vždy podle
příslušných předpisů. Přípustné změny využití ploch v nezastavěném území byly
potom upřesněny a doplněny v podkapitole 2.2.1 „Plochy v krajině - společné zásady“.
U ploch v nezastavěném území bylo doplněno prostorové uspořádání ploch pro
případné stavby přípustné podle §18 stavebního zákona a některých ploch bylo
stanoveno vyloučení staveb v nezastavěném území podle §18 stavebního zákona.
Koncepce Územního plánu Píšť v nezastavěném území zůstala beze změn.
9/ V kapitole f) „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“,
v podkapitole 3. „Podmínky využití urbanizovaných ploch - v zastavěném území a na
zastavitelných plochách“ byla u ploch VD - „Plochy výroby a skladování - drobná a
řemeslná výroba“, v odst. (2) Prostorové uspořádání, doplněna regulace výšky staveb.
10/ Návrh ÚP byl upraven v souladu se SZ 183/2006Sb.; ve znění pozdějších předpisů.
Koncepce již projednaných částí Územního plánu Píšť zůstává beze změn.
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B2 / Odůvodnění Územního plánu Píšť
textová část zpracovaná pořizovatelem

1) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
Vyhodnocení souladu Územního plánu Píšť s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem je uvedeno v textové odůvodnění zpracované
projektantem v kapitolách a) 1 a 2.
Řešení Územního plánu Píšť je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky
ve znění aktualizace č. 1 (dále PÚR ČR), schválenou usnesením vlády České republiky č.
276 ze dne 15. dubna 2015 i se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) kraje Vysočina po
vydání jejich aktualizace č. 1

2) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
Vyhodnocení souladu Územního plánu Píšť s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavěného území je uvedeno v textové části odůvodnění zpracované
projektantem v kapitole b) 1.
Územní plán Píšť je řešen v souladu s cíly územního plánování. Vytváří 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.
Návrhem ÚP Píšť nedochází ke znehodnocení kulturních, kompozičních, estetických a
přírodních hodnot na území obce.
V ÚP Píšť jsou respektovány limity využití území stanovené podle zvláštních předpisů,
které se v řešeném území vyskytují.
ÚP Píšť koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce.
V ÚP Píšť je důsledně chráněno nezastavěné území.
Územní plán Píšť je v souladu s požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot,
především urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
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3) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů
Územní plán Píšť je zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění a dle příslušných prováděcích vyhlášek, zvláště. vyhl. č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsob evidence územně plánovací dokumentace, vyhl. č 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území. Vyhodnocení souladu ÚP Píšť s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcích vyhlášek je součástí textové části odůvodnění zpracované
projektantem v kapitole b) 3.
Postup při pořízení územního plánu:
O pořízení ÚP Píšť rozhodlo dne 17.8.2011 Zastupitelstvo obce Píšť v samostatné
působnosti a zároveň určilo zastupitele –pana Josefa Kořínka, místostarostu obce, pro
spolupráci při pořízení Územního plánu Píšť.
a)

Zadání územního plánu Píšť -§ 47 stavebního zákona

- Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Píšť ze dne 23.3.2012
- Usnesení zastupitelstva obce Píšť ze dne 16.5.2012 o schválení zadání ÚP Píšť (bez
požadavku na variantní řešení návrhu ÚP) -schválení zadání územního plánu Píšť.

b) Návrh územního plánu Píšť -§ 50 stavebního zákona
- Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Píšť ze dne 12.8.2013 (bez
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území)
- Společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi dne
12.9.2013
- V rámci společného jednání byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů a vyjádření
ostatních organizací –viz. bod č. 4.
- V rámci společného jednání nebyly podány žádné námitky ani uplatněny žádné
připomínky –viz. bod č. 9 a 10
- V mezidobí (po schválení zadání a před oznámením společného jednání o návrhu ÚP
Píšť) byla uplatněna jedna připomínka (požadavek) -viz. bod č. 10
- V rámci společného jednání byly provedeny úpravy návrhu ÚP Píšť –viz. kapitola e)
této textové části odůvodnění Tyto uvedené úpravy vyplývají ze stanovisek dotčených
orgánů a z posouzení návrhu ÚP krajským úřadem. Jejich odůvodnění je proto
uvedeno v následujících kapitolách této textové části.
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c) Posouzení návrhu územního plánu Píšť krajským úřadem -§ 50 odst. 7
stavebního zákona
- Souhlasné stanovisko ze dne 12.11.2013 č.j. KUJI 72590/2013 St, OUP 168/20124. K předloženému návrhu Územního plánu máme následující poznatky a připomínky:
a) V ZÚR KrV je na území obce vymezen konkrétní koridor veřejně prospěšného
opatření (dále jen VPO). Jde o koridor pro nadregionální biokoridor U014. Tento
koridor je v návrhu ÚP zapracován a zpřesněn. Upozorňujeme však na to, že je
nezbytné vymezit tento koridor a VPO jako nadregionální biokoridor ve všech částech
textu a ve výkresech v kterých je zobrazen. => bylo respektováno a v textové i
grafické části byl označen koridor K 78 jako nadregionální biokoridor.
- V rámci výkonu státního dozoru podle § 171 stavebního zákona Krajský úřad
upozornil na následující nedostatky:
- Plochy K09, K10 jsou v tabulce označeny „NS“ (str.21), ale ve výkrese „NL“.
Je nutné zajistit soulad textové a grafické části návrhu ÚP.. => bylo opraveno
a sjednoceno. Plochy K09, K10 jsou v textové i výkresové části označeny jako „NL –
plochy lesní“.
- LK 44 a LK 46 jsou v tabulce označeny jako regionální. Toto neodpovídá ZÚR KrV a
grafické části návrhu ÚP. Je nutné zajistit soulad textové a grafické části návrhu ÚP.
=> bylo respektováno a v textové i grafické části byly označeny koridory LK 44 a LK
46 jako místní (lokální) biokoridory.
- Pokud jsou regulativy v plochách uvedeny nejednoznačným pojmenováním, např.
drobná nerušící výroba, drobná zemědělská výroba, výrazné převýšení hladiny
zástavby, rušivý dojem,…, je nutné tyto pojmy předem definovat. => V návrhu ÚP
Píšť byly v podmínkách využití urbanizovaných ploch upřesněny u ploch bydlení BV
pojmy „drobná nerušící výroba“ a „drobná zemědělská výroba“, u ploch OV a OM
upřesněna v prostorovém uspořádání přípustná výšková hladina zástavby a u ploch
RI vyjmuto nejednoznačné pojmenování „rušivý dojem“.
- Pokud územní plán uvádí podmínečně přípustné využití, musí být vždy vyjádřena
podmínka (plochy zemědělské, plochy smíšené nezastavěného území). => U ploch
NZ - „Plochy zemědělské“, které jsou vyznačeny návrhu ÚP Píšť ve dvou různých
kulturách ( barvách ) byly doplněny i značky příslušné vymezené kultury ZPF,
 NZt - trvalý travní porost.
 NZo - orná půda,
Plochy zemědělské - NZ jsou v ÚP vyznačené ve dvou různých kulturách ( trvalý
travní porost - NZt, orná půda - NZo ), zejména s ohledem na jejich krajinotvornou
funkci, na ekologickou stabilitu, na stávající retenční schopnost krajiny, zvýšení
retenční schopnosti krajiny a ochranu sídel před přívalovými dešťovými srážkami
a s ohledem ochranu zdroje pitné vody ( VN Švihov - VD Želivka ).
Do podmínek přípustného způsobu využití ploch v krajině byl u ploch NZ - „Plochy
zemědělské“ v kapitole f) „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“,
v podkapitole 4. „Podmínky využití ploch v krajině - v nezastavěném území“ doplněn
regulativ pro přípustnou změnu kultury ZPF ( NZt a NZo ). Podmíněně přípustné
využití ploch stanovené v návrhu ÚP Píšť pro společné jednání u ploch v krajině
v kapitole f) „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, v podkapitole
4. „Podmínky využití ploch v krajině - v nezastavěném území“, tj. u ploch NL - plochy
lesní, NZ - Plochy zemědělské, NS - plochy smíšené nezastavěného území, VV Plochy vodní, bylo v návrhu ÚP Píšť vyjmuto, neboť stanovené podmínky projednání
změn nejsou v ÚP nutné, projednávají se vždy podle příslušných předpisů. Přípustné
změny využití ploch v nezastavěném území byly potom upřesněny a doplněny
v podkapitole 2.2.1 „Plochy v krajině - společné zásady“.
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U ploch v nezastavěném území bylo doplněno prostorové uspořádání ploch pro
případné stavby přípustné podle §18 stavebního zákona a některých ploch bylo
stanoveno vyloučení staveb v nezastavěném území podle §18 stavebního zákona.
Koncepce Územního plánu Píšť v nezastavěném území zůstala beze změn.
d) Řízení o Územním plánu Píšť - § 52 stavebního zákona
- Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Píšť ze dne 21.10.2014
- Veřejné projednání dne 1.12.2014
- V rámci veřejného projednání nebyla uplatněna stanoviska dotčených orgánů ani
vyjádření ostatních organizací.
- V rámci veřejného projednání nebyly podány námitky.
- V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny připomínky.
e)

Řízení o Územním plánu Píšť - § 53 odst.1 stavebního zákona
Vzhledem ke skutečnosti, že nebyli podány žádné námitky, nebylo zpracováno
rozhodnutí o námitkách a dle §53 odst.1 stavebního zákona projednáno.

4) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Územní plán Píšť je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů, uplatněných k návrhu územního plánu. Vyhodnocení souladu ÚP Píšť
s požadavky zvláštních právních předpisů je součástí textové části odůvodnění –část
zpracovatel v kapitole b) 4.
K návrhu Územního plánu Píšť byla uplatněna následující stanoviska dotčených orgánů:
Společné jednání o návrhu ÚP Píšť ze dne 12.9.2013
Dotčené orgány
•

Krajský úřad kraje Vysočina odbor životního prostředí, Žižkova č.p. 57, 587 33
Jihlava – Stanovisko z hlediska ochrany ZPF ze dne 11.10.2013 pod č.j. KUJI
69660/2013, OZP 679/2012: uděleno nesouhlasné stanovisko: Nesouhlasíme se
zařazením plochy Z04 VD drobná výrova (1,15 ha na III. třídě ochrany půdy) –plocha
nenavazuje na zastavěné území, je umístěna do volné krajiny, bez návaznosti na
řešení v územním plánu Hořice (Návrh územního plánu Hořic, ke společnému
jednání, zpracováno - květen 2013). Ostatní návrhové plochy Návrhu územního plánu
Píšť lze akceptovat z pohledu zákonem chráněných zájmů. => Při konzultaci s výše
uvedeným orgánem bylo vytipována a následně navržena nová lokalita pro plochu
Z04 v návaznosti na stávající areál zemědělské výroby ZD Hořice a doplněna
nezbytnou zastavitelnou plochou Z14, plochou veřejných prostranství pro umístěni
obslužné komunikace pro plochu výroby.=> bylo požádáno o nové stanovisko
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•

Krajský úřad kraje Vysočina odbor životního prostředí, Žižkova č.p. 57, 587 33
Jihlava – Stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny ze dne 11.10.2013 pod č.j.
KUJI 69659/2013, OZP 679/2012: uděleno stanovisko s připomínkami: 1)
Požadujeme v grafické části označit K 78 jako nadregionální biokoridor v souladu se
Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též „ZÚR“). 2) Nesouhlasíme se
zařazením plochy Z04 z důvodu minimalizace další fragmentace krajiny, umisťování
nových ploch do volné krajiny; požadujeme 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 a
preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektu a areálu v sídlech před
výstavbou ve volné krajině. => 1) bylo respektováno a grafické části byl označen
koridor K 78 jako nadregionální biokoridor 2) Při konzultaci s výše uvedeným
orgánem bylo vytipována a následně navržena nová lokalita pro plochu Z04
v návaznosti na stávající areál zemědělské výroby ZD Hořice a doplněna nezbytnou
zastavitelnou plochou Z14, plochou veřejných prostranství pro umístění obslužné
komunikace pro plochu výroby => bylo požádáno o nové stanovisko.

•

MěÚ Humpolec, Odbor životního prostředí a památkové péče, Horní náměstí 300,
396 01 Humpolec – souhlasné stanovisko za úsek ochrany přírody a krajiny,
památkové péče a vodního hospodářství ze dne 18.10.2013, č.j.: ŽP/14353/13/Kc,
Tk/73/2013

•

Krajský úřad kraje Vysočina odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova č.p. 57,
587 33 Jihlava –stanovisko ze dne 12.9.2013 pod č.j. KUJI 62051/2013 ODSH
63/2013 bez připomínek

•

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240,
393 01 Pelhřimov – souhlasné stanovisko ze dne 13.9.2013, č.j.: HSJI -4167-2/PE2013, č.ev.: PE-710/2013

•

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská
1739, 393 01 Pelhřimov -souhlasné stanovisko ze dne 26.9.2013, č.j.:
KHSV/15821/2013/PE/HOK/Tvr s podmínkami: 1. U dálnice D1 vypočítat a zakreslit
izofony hladin hluku 60 dB pro den a 50 dB pro noc. Pokud izofony zasáhnou do
ploch navržených pro chráněnou zástavbu, budou tyto plochy posunuty za izofonu.
=> 1. Podkladem pro posouzení, zda jsou nové zastavitelné plochy v souladu
s hygienickými limity hluku byla použita „Akustická studie D1 Mirošovice - Kývalka
modernizace“, zmapování akustické situace před zahájením stavby Modernizace D1,
zpracovaná firmou EKOLA group v prosinci 2011. Z výsledků je patrné, že při
porovnání rozsahu zasaženého území nadlimitními hodnotami hluku pro den a noc je
ovlivněno větší území v noční době než v době denní. Proto je z této studie byla
převzata do koordinačního výkresu hranice hlukového pásma 50dB v noční době.
Z výsledků rovněž vyplývá, že nová zastavitelná plocha Z01 situovaná mimo
zastavěné území leží v pásmu 45-50dB v noční době a je tudíž v souladu
s hygienickými limity hluku. Podmíněně přípustné využití této plochy bylo proto
z návrhu ÚP Píšť vyjmuto. Z této akustické studie dále vyplývá, že jižní okraj
zastavěného území leží na okraji hlukového pásma 50-55dB v noční době (při
hranici 50dB v noční době). V návrhu ÚP Píšť je proto u ploch bydlení předepsáno
podmíněně přípustné využití plochy přestavby P04 v zastavěném území i přesto že
v akustické studii je stanovena pro zastavěné území limitní izofona 60 dB.
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•

Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1 –
stanovisko neuplatněno. Telefonicky ověřeno a ze strany Min. dopravy zkonstatován
souhlas s návrhem ÚP a absence potřeby uplatňovat stanovisko

•

Krajský úřad kraje Vysočina odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
Žižkova č.p. 57, 587 33 Jihlava – souhlasné stanovisko bez připomínek ze dne
23.9.2013 pod č.j. KUJI 64214/2013 OLVHZ 1623/2013 Fr-2

•

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice –
souhlasné stanovisko ze dne 20.9.2013 pod čj. 803 PE ÚP/2013-1420/PracČB

•

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina , Tř. 1. Máje 858/26,
PO BOX 16, 460 01 Liberec 1 ze dne 22.8.2013, č.j..: SBS 24232/2013 – bez
připomínek

•

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Vršovická 65, 100 10
Praha – souhlasné stanovisko ze dne 22.8.2013 pod č.j.: 1505/560/13 29529/P/13
56905/ENV/13

•

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj
Vysočina, Opuštěná 4, 602 00 Brno –souhlasné stanovisko ze dne 7.10.2013
zn.:1781/13/062.103/Bě

•

Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 – vyjádření bez připomínek
ze dne 15.8.2013 pod č.j. 004746-13-701

Ostatní :
•

Povodí Vltavy s.p. závod Dolní Vltava, Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5 – vyjádření
ze dne 11.8.2013, zn. 45307/2013-242-Gá s připomínkou: V případě, že nebude
realizována výstavba obecní kanalizace a ČOV do doby zahájení výstavby objektů
pro bydlení, budou jednotlivé nové nemovitosti odkanalizovány do jímek na vyvážení.
Po vybudování ČOV budou všechny objekty v obci napojeny na veřejnou kanalizaci
s následným odstavením jímek či dočasných čistících zařízení z provozu. =>
připomínka je splněna v kapitole d) 2.1 textové části návrhu ÚP Píšť

•

Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 Brno
- Vyjádření ze dne 9.9.2013, zn. 002655/11300/2013 bez připomínek

Veřejné projednání ze dne 1.12.2014
- V rámci veřejného projednání nebyla uplatněna stanoviska dotčených orgánů ani
vyjádření ostatních organizací.
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5) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků
vyhodnocení vlivů na životní prostředí
V souladu se zadáním Územního plánu Píšť a v souladu se stanoviskem Krajského úřadu
kraje (dále KrÚ) Vysočina, odboru životního prostředí (ŽP) k návrhu zadání Územního
plánu Píšť nebylo zpracováváno vyhodnocení vlivů ÚP Píšť na udržitelný rozvoj území.

6) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 SZ k vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území
Nebylo uplatňováno. V souladu se zadáním Územního plánu Píšť a v souladu se
stanoviskem Krajského úřadu kraje (dále KrÚ) Vysočina, odboru životního prostředí (ŽP)
k návrhu zadání Územního plánu Píšť nebylo zpracováváno vyhodnocení vlivů ÚP Píšť na
udržitelný rozvoj území.
Stanovisko Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru ŽP k návrhu zadání ÚP Píšť ze dne
17. dubna 2012 (č. j. KUJI 26725/2011, OZP 679/2012):
2. Posuzování vlivu na životní prostředí (SEA):
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán dle § 22
písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů nepožaduje vyhodnocení
vlivů návrhu zadání územního plánu Píšť na životní prostředí.

7) Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky
nebo podmínky zohledněny nebyly
Stanovisko nebylo uplatněno –viz. bod 6)

8) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch je uvedeno v textové části odůvodnění zpracované projektantem
v kapitole b) 2.

9) Návrh rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
- V rámci společného jednání o návrhu ÚP Píšť nebyly (a ani nemohly být) podány
žádné námitky. Námitky proti návrhu ÚP mohou být podány pouze v rámci veřejného
projednání dle § 52 stavebního zákona.
- V rámci veřejného projednání dle §52 stavebního zákona nebyly podány žádné námitky.
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10) Vyhodnocení připomínek
V mezidobí (po schválení zadání a před oznámením společného jednání o návrhu ÚP
Píšť) byla uplatněna tato připomínka (požadavek):
Josef Kořínek, Koberovice 45, 396 01 Humpolec
Požadavek:
Josef Kořínek, Koberovice 45, 396 01 Humpolec vlastník pozemku p.č. 334 (PK) v k.ú.
Vranice u Humpolec požaduje, aby část výše uvedeného pozemku (viz. příloha) byla
součástí rozvojové (zastavitelné) plochy určené pro bydlení
Návrh zohlednění:
Připomínka nebude akceptována. Jde o lokalitu, která je umístěna v území, kde se dle
územně analytických podkladů nachází tyto limity:
-„Ochranné pásmo 50 m“ od lesa (bezprostřední návaznost na „lesní“ pozemky)
-kvalitní zemědělská půda (I. třída ochrany)
-Ochranné pásmo vodního zdroje II b. stupně (VD Želivka)
Jedním z cílů územního plánování je chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí
života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určovat podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a
nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru využití zastavěného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).
Jedním z úkolů územního plánování je (dle § 19 odst. 1 c) 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. Dále (dle § 19 odst. 1 j)
prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z
veřejných rozpočtů na změny v území. Pozemek se nachází mimo zastavěné území,
nenavazuje na něj a není dostatečně napojen na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu. Vybudování potřebné infrastruktury i následný „servis“ (zimní údržba,
veřejné osvětlení, svoz odpadů atd.) se jeví nehospodárným.
Nové zastavitelné plochy lze vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení
nových zastavitelných ploch, což spolu se skutečností, že se požadovaná plocha nachází
na kvalitních zemědělských půdách s I. stupněm ochrany vede k závěru, že požadavek
není vhodný ani z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.
Návrh ÚP Píšť stanovil jasnou koncepci, vymezil dostatečné množství rozvojových ploch
pro bydlení a další, nekoncepční plochy odtržené od sídla, jsou jen stěží odůvodnitelné a
obhajitelné.

V rámci společného jednání o návrhu ÚP Píšť nebyly uplatněny žádné připomínky¨¨

V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky.
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