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SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK :

ČOV – čistírna odpadních vod

ČS – čerpací stanice

Ha - hektar

IP – interakční prvek

k.ú. – katastrální území

LBC – lokální biocentrum

LBK – lokální biokoridor

MK – místní kabel slaboproud

NN – vedení el. energie s nízkým napětím

NRBK – nadregionální biokoridor

OP/PHO – ochranné pásmo / pásmo hygienické ochrany

PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa

PUR – politika územního rozvoje

RBK – regionální biokoridor

RBC – regionální biocentrum

RRS – radioreléový spoj

S – studna

STL – středotlaký plynovod

SZ – zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů

TKO – tuhý komunální odpad

TS – elektrická stanice – trafostanice

ÚP – územní plán

ÚPD  - územně plánovací dokumentace

ÚS – územní studie

ÚSES – územní systém ekologické stability

VDJ – vodojem

VKP – významný krajinný prvek

VN – vedení el. energie s vysokým napětím

VPO – veřejně prospěšná opatření

VPS – veřejně prospěšné stavby

ZD – zemědělské družstvo

ZPF – zemědělský půdní fond

ZÚ – zastavěné území 

ZÚR – zásady územního rozvoje

ŽP – životní prostředí
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II.A. ODŮVODNĚNÍ
 (strana 5 - 51)

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ ZHOTOVITELEM :
1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – součást odůvodnění zpracovaného pořizovatelem

2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

4. 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  

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ  

7. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ NEBO VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ 
OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU 
S BODY 1 – 5 UVEDENÝMI VE VYHLÁŠCE č. 500/2006 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, PŘÍLOHA 7, ČÁST 
II., BOD b.

8. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

9. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5  

10. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50, ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY 
NEBYLY  

11. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY

12. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY 
JEJICH VYMEZENÍ 

14. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ

15. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA  

16. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ – součást odůvodnění 
zpracovaného pořizovatelem  

17. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK – součást odůvodnění zpracovaného pořizovatelem
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II.B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI :
II.B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES                                        1 :  5 000
II.B.2 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ                                  1 :  100 000
II.B.3 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE               1 :  5 000

III. ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM
( BUDE DOPLNĚNO PO UKONČENÍ SPOLEČNÉHO PROJEDNÁNÍ )

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM :
A) POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
B) PŘEZKUM NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DLE §53 ODST.4 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
a) PŘEZKUM SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM DLE §53 ODST. 4 PÍSM. a) STAVEBNÍHO ZÁKONA 
b) PŘEZKUM 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 PÍSM. b) STAVEBNÍHO ZÁKONA
c) PŘEZKUM SOULADU S POŽADAVKY TOHOTO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 
DLE §53 ODST.4 PÍSM. c) STAVEBNÍHO ZÁKONA 
d) PŘEZKUM SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, SE STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ DLE §53 ODST.4 PÍSM. d) 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 
C) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
D) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 (STANOVISKO K VYHODNOCENÍ 
VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ) 
E) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY 
NEBYLY 
F) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 
G) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
H) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 

I) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOŽEJOV
TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ ZHOTOVITELEM

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Součást odůvodnění zpracovaného pořizovatelem. 

2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ V ÚZEMÍ

2.1. VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, 
POŽADAVKY NA KOORDINACI

Základní údaje :
     Městys Božejov náleží do kraje Vysočina, jehož centrum – město Jihlava, vzdálené cca 43 km, je 
dopravně velmi dobře dostupné . Město Pelhřimov, vzdálené cca 11 km.

     Obec se dělí na dvě části ( městys Božejov a místní část Nová Ves ), správní území obce tvoří 
jedno katastrální území. Správní území městyse Božejov je tedy totožné s hranicí katastrálního území 
Božejov. Přes řešené území prochází průtah silnice I/34.    
Božejov má zpracovaný Územní plán sídelního útvaru ( ÚpnSÚ ).

název kód základní 
územní 
jednotky

názvy ZSJ kód ZSJ počet 
katastrů

LAU 1

( NUTS4 )

NUTS4

Božejov 547 581 Božejov 008 770 1 CZ0633

Pelhřimov

CZ063

Vysočina

Počet obyvatel 646 ( k 1.1. 2017 )

Rozloha řešeného území 933 ha

Kraj Vysočina

Okres Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností Pelhřimov

Pověřený úřad, Stavební úřad Pelhřimov

2.2. POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ, ROZVOJ ÚZEMÍ A URBANISTICKÁ 
KONCEPCE S OHLEDEM NA ŠIRŠÍ VZTAHY

Nové administrativní rozdělení státu na kraje, platné od 1.1.2000 řadí obec do kraje Vysočina, jehož 
centrum – město Jihlava, vzdálené cca 43 km, je dopravně velmi dobře dostupné . Město Pelhřimov, 
vzdálené cca 11 km, plní funkci obce s rozšířenou působností a též funkci pověřené obce.

Obslužnou a pracovní funkci na vyšší úrovni poskytuje obci jednak bývalé okresní město Pelhřimov a 
dále krajské město Jihlava. Obec má těsnou spolupráci s nejbližším okolím a to jak v oblasti 
technického vybavení ( technická a dopravní infrastruktura ), tak i v oblasti komerčních služeb. 

Území městyse Božejov je součástí rozvojové osy ( OSk 1 ) krajského významu. Životní prostředí na 
správním území obce je negativně ovlivněno pouze dopravní zátěží ( silnice I/34 ) . Vlastní obec je 
těmito negativními vlivy z provozu silnice I/34 zatěžována méně z důvodu realizace přeložky této 
silnice mimo zastavěné území. Území obce je součástí širšího území, které si zachovalo maximum 
přírodních hodnot a vysokou kvalitu životního prostředí a jehož kvalita krajinného rázu a symbióza 
osídlení s krajinou je jedinečná ( zejména osa podél vodního toku Hejlovka se soustavou rybníků, 
lesní masív v jižní části území, osa podél Střítežského potoka … ).

Území městyse Božejov sousedí se správním územím těchto obcí:

 na severu                 Ústrašín

 na SV Libkova Voda

 na východě Vlásenice - Drbohlavy

 na jihu                      Častrov
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 na západě                Střítež

     Návrh urbanistické koncepce neovlivnilo přímo navazující území, vazby a požadavky na koordinaci 
jsou zejména v technické a dopravní infrastruktuře a v územním systému ekologické stability.

2.3. ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY, CYKLISTICKÉ TRASY

     Z hlediska silniční dopravy je třeba řešit jednak dílčí dopravní závady na silniční síti v řešeném 
území. Jedná se o silnici III/03410 ( křižovatka I/34 – Božejov - Střítež ) a  III/11254 ( Božejov –
Libkova Voda ), případně místní komunikace.

     Řešeným územím, jeho východní částí, prochází průtah silnice I/34. Pro vedení této významné 
komunikace je třeba respektovat navržený koridor šířky 150 m. Silniční síť lze v daném území 
považovat za stabilizovanou.      
V řešeném území není provozována železniční doprava, v území není směrována značená cyklistická 
trasa . 

2.4. ŠIRŠÍ VZTAHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

V řešeném území jsou a budou respektovány nadřazené sítě technické infrastruktury :
● nadzemní trasy elektrického vedení VN
● trasy podzemních vedení elektronických komunikací
● radioreléová trasa

2.5. ŠIRŠÍ VZTAHY Z HLEDISKA KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY A ÚSES

Koncepce řešení krajiny nemá vliv na navazující území obcí. Rozvojové plochy navrhované z důvodů 
vyšší prostupnosti krajiny nenavrhují takové plochy, které vyvolávají změny v navazujícím území.

Z hlediska územního systému ekologické stability byly dodrženy zásady návaznosti na okolní území 
použitím územně technických a oborových podkladů. Nápojné body jednotlivých skladebných částí 
jsou jednoznačné. Jsou vázány na vodní toky nebo navazují na skladebné části vymezené na území 
sousedních obcí.

V návrhu ÚP Božejov jsou též vymezeny prvky nadregionálního a regionálního ÚSES.

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ 
KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

3.1. Politika územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1 

- Zadání ÚP Božejov bylo zpracováno v působnosti PÚR ČR 2008, schválené usnesením vlády 
České republiky č. 929 ze dne 20.7.2009.

- Návrh ÚP Božejov je zpracován v působnosti PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 schválené 
usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 4. 2015. Dle tohoto dokumentu území 
městyse Božejov nenáleží do rozvojové oblasti nebo osy republikového významu. PÚR ČR na 
území obce vymezuje záměry dopravní infrastruktury republikového charakteru ( silnice I/34 ). 
PÚR nevymezuje záměry  technické infrastruktury republikového charakteru, dále nevymezuje 
požadavky na uspořádání krajiny. Na návrh řešení ÚP Božejov se nevztahují zvláštní 
požadavky vyplývající z PÚR ČR. Území obce se nenachází v žádném omezení vyplývajícím 
z limitujících ukazatelů vyjádřených v tomto dokumentu.                                                                                                                                                                                       

Územní plán Božejov je zpracován v souladu s PÚR ČR. Respektuje vybrané republikové priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které zohledňují požadavky na 
udržitelný rozvoj území ( označení dle PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 - soulad s požadavky PÚR 
ČR v kapitole 2. „Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje“ ).
Pro ÚP Božejov nevyplývají z PÚR žádné konkrétní požadavky. Území se nenachází podle tohoto 
dokumentu v žádné oblasti se zvýšenými požadavky na soustředění aktivit mezinárodního nebo 
republikového významu, ani není součástí rozvojových os a specifických oblastí. 
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Přes území městyse Božejov je v PÚR ČR 2008 vymezená stávající silnice I/34, ve schématu č. 5 
„Doprava silniční“ zařazená mezi silnice dle AGR jako hlavní a ve schématu č. 12 „Souhrnné schéma“ 
vyznačena jako hlavní evropská silnice. Tato trasa silnice I/34 je v Územním plánu Božejov 
respektována prostřednictvím koridoru dopravní infrastruktury DK04 převzatého ze ZÚR Kraje 
Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5.

Území není dále dotčeno koridorem nebo plochou  další dopravy a technické infrastruktury 
mezinárodního nebo republikového významu. S politikou územního rozvoje v platném aktualizovaném 
znění není Územní plán Božejov v rozporu. 

Soulad Územního plánu Božejov s vybranými republikovými prioritami územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území: 

■ Čl. 14 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území… 
Územní plán Božejov obsahuje koncepci ochrany hodnot zjištěných na základě ÚAP i doplňujícími 
průzkumy. Byly vymezeny kulturní, architektonické a urbanistické hodnoty a stanovena jejich 
specifická ochrana. Tato ochrana je koncipována tak, aby specifický ráz území byl zachován a 
respektoval tradice území. Dále byly vymezeny hodnoty přírodní, včetně ochrany různými prostředky, 
zejména se jedná o vymezení a ochranu ploch ÚSES. Hodnoty civilizační představuje realizovaná 
veřejná infrastruktura obce, která je návrhem stabilizována. Územní plán Božejov respektuje 
stanovenou ochranu veškerých jmenovaných hodnot a svým řešením nenarušuje stanovenou 
koncepci ochrany. 
■ Čl. 14a Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny 
Základní koncepce rozvoje stanovená územním plánem, respektuje požadavek na umožnění rozvoje 
primárního sektoru. Primární sektor – zemědělství je v řešeném území rozvinutý, jedná se o typickou 
venkovskou oblast, což je v koncepci ÚP podpořeno ochranou půdního fondu vyšších tříd ochrany. 
Ekologická funkce krajiny, vyjádřená systémem ÚSES, není změnou dotčena. 
■ Čl. 15 Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost… 
Velikost sídla vylučuje možnost negativních vlivů a sociální segregace. 
■ Čl. 16 Požadavky na komplexnost řešení při stanovování způsobu využití území, soulad s určením a 
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů 
Územní plán byl navržen jak na základě územně analytických podkladů, tak i podnětů obyvatel obce a 
podnikatelských subjektů. Veřejný zájem byl zohledněn zejména v ochraně hodnot území a řešení 
veřejné infrastruktury. Soulad s charakterem oblasti – viz dále – Zásady územního rozvoje…
■ Čl. 16a Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, … 
Území není součástí žádných oblastí, os, ploch a koridorů, vyplývajících z Politiky územního rozvoje. 
Vyváženost rozvoje obce při její velikosti nepřináší podstatné problémy ani nároky na speciální řešení. 
Rozvoj obce je harmonický a v souladu s velikostí a polohou obce v sídelní struktuře. Zastavitelné 
plochy jsou menšího rozsahu. 
■ Čl. 17 Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových 
regionech… 
Územní plán zohledňuje zemědělský charakter krajiny, a to ochranou nezastavěného území a 
půdního fondu. Území je stabilizované, nenachází se z ekonomického hlediska v nestabilním regionu. 
Rozvoj pracovních příležitostí je vázán na charakter sídla, bude se vždy jednat o lokální aktivity, v 
souladu s postavením obce v sídelní struktuře. 
■ Čl. 18 Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury… 
Obec se nenachází v rozvojové ose ani rozvojové oblasti vymezených v PÚR. Jde o malé sídlo 
zemědělského charakteru s významným podílem složky bydlení venkovského charakteru. ÚP 
podporuje rozvoj obce v sídelní struktuře návrhem ploch bydlení v souladu s celkovou koncepcí 
rozvoje obce. 
■ Čl. 19 Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch. Hospodárně 
využívat zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného území včetně zachování zeleně. Omezení 
negativních důsledků suburbanizace. 
Zastavěné území je využíváno způsobem, odpovídajícím venkovskému charakteru území – tedy 
bydlení a doplňkové funkce včetně zázemí zahrad dostatečné velikosti. Územní plán stanovil koncepci 
zastavitelných ploch v souladu s výše uvedeným požadavkem. Všechny zastavitelné plochy jsou 
navrženy v návaznosti na zastavěné území. Ochrana nezastavěného území je jednou z priorit návrhu. 



8

Ve volné krajině jsou umožněny pouze nezbytně nutné stavby, zejména dopravní a technická 
infrastruktura a nutné stavby pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství. 
■ Čl. 20 Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit, podporovat kompenzační opatření. Respektovat veřejné zájmy v oblasti 
např. ochrany biologické rozmanitosti, … ochrany ZPF a PUPFL. Vytvářet podmínky pro implementaci
systému ÚSES, zvyšování ekologické stability,…zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. 
Rozvojové záměry řešeného území, zde zejména zastavitelné plochy bydlení a výroby, neovlivňují 
významně charakter území, spíše ho dotvářejí ve stávajícím charakteru. Nejsou zde žádné konfliktní 
lokality. Koncepce je vytvořena s ohledem na veřejné zájmy, zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, 
aby vyhovovaly záměrům obce a současně zohlednily ochranu půdního fondu, tedy zásadně v 
návaznosti na zastavěné území. ÚSES je vymezen přednostně v plochách ekologicky stabilních, 
doplněn o potřebné propojení navrženými nefunkčními prvky. Kompenzační opatření nejsou územním 
plánem navržena. Není zde žádný záměr, který by měl negativní vliv na evropsky významnou lokalitu 
ani ptačí oblast (nejsou v řešeném území zastoupeny). 
■ Čl. 20a Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umisťování technické a dopravní infrastruktury. Omezovat 
nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 
Urbanizované území Božejov je situováno v severní části katastru. Zastavitelné plochy jsou vymezeny 
v návaznosti na zastavěné území. Není navržen rozvoj, který by směřoval k srůstání s okolními sídly, 
ani se tak rozsáhlý rozvoj nedá předpokládat v budoucnu. V nezastavěném území nejsou zásadní 
bariéry, bránící volnému pohybu pro volně žijící živočichy a člověka. Prostředkem k usnadnění 
migrace živočichů je systém ÚSES, v územním plánu vymezený. Dopravní systém je stabilizovaný 
■ Čl. 21 Vymezit a chránit pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch zeleně… 
Územní plán neřeší území obce jako součást rozvojové osy ani oblasti republikového významu ani 
jako okolí velkých měst. Potřeba vymezování souvislých pásů zeleně z důvodu zachování 
nezastavěného území není v řešeném území potřebná. Nadmístní význam má vymezený 
nadregionální a regionální biokoridor, který je v zásadě zeleným pásem v území. 
■ Čl. 22 Vytvářet podmínky pro rozvoj různých forem cestovního ruchu při zachování hodnot území. 
Podporovat propojení atraktivních míst z hlediska turistického ruchu… 
Území obce nevykazuje významné turisticky atraktivní krajinné ani kulturní prvky, jedná se o krajinu 
s vyšší mírou urbanizace s podílem vodních ploch a toků. Nejde o turistické centrum ani specifický cíl 
turistického ruchu. Využití krajiny i obce je zejména bydlení a zemědělství. Venkovský ráz obce je 
vyjádřený v ochraně urbanistické hodnoty. 
■ Čl. 23 Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury… 
Území je dostatečně kvalitně dostupné komunikací I/34, procházející řešeným územím. 
■ Čl. 24 Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy… 
Viz Čl. 23. 
■ Čl. 24a Na území, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, předcházet… 
Urbanizované území ani navržený rozvoj není ohrožen nadlimitními hodnotami imisí. 
■ Čl. 25, 26 Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potencionálními 
riziky a přírodními katastrofami, ochrana před povodněmi. 
Řešení ÚP respektuje vyhlášené záplavové území, neumisťuje v rámci aktivní zóny žádné 
zastavitelné plochy. 
■ Čl. 27 Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území… 
Nadmístní infrastruktura je v územním plánu respektována, změny nejsou navrženy. Místní 
infrastruktura je doplněna na požadovanou úroveň. 
■ Čl. 28 Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, řešit ve všech 
potřebných souvislostech včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. 
Koncepce rozvoje včetně rozvoje technické infrastruktury je řešena v ÚP dostatečně návrhem 
zastavitelných ploch včetně ploch pro nezbytnou technickou infrastrukturu. 
■ Čl. 29 Zvláštní pozornost věnovat různým druhům dopravy 
Není požadavek na změny ve stávající koncepci dopravy. 
■ Čl. 30 Úroveň technické infrastruktury – zejména likvidace odpadních vod a zásobování vodou –
řešit s ohledem na vysokou kvalitu života 
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Koncepce řešení je stanovena územním plánem, územní plán stabilizuje vyhovující úroveň řešení 
technické infrastruktury – stávající centrální ČOV, dostatečně kapacitní systém zásobování pitnou 
vodou. 
■ Čl. 31 Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů 
Rozvoj decentralizované výroby energie není územním plánem podporován ve velkokapacitní formě. 
V řešeném území by se mělo jednat o malé, lokální zdroje v rámci zastavěného území, nikoli větrné 
elektrárny a plošné fotovoltanické elektrárny. 
■ Čl. 32 Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu, věnovat pozornost 
vymezení ploch přestavby ve znevýhodněných městských částech 
Kvalita bytového fondu byla posouzena, bylo konstatováno, že v území nejsou žádné znevýhodněné 
nebo nekvalitní plochy bytového fondu.  

3.2. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č.1, 2, 3 a 5

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 nabyly účinnosti dne 
23. 10. 2012. Aktualizace č. 2 a 3 ZÚR Kraje Vysočina byly vydány dne 13. 9. 2016 a nabyly účinnosti 
dne 7. 10. 2016. Aktualizace č. 5 byla vydána dne 12.12. 2017 s nabytím účinnosti 30. 12. 2017. 
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina stanovují zejména základní požadavky na účelné a 
hospodárné uspořádání kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovují 
požadavky na jejich využití, zejména veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, 
stanovují kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. 
Územní plán Božejov je zpracován v souladu se ZÚR Kraje Vysočina a prioritami stanovenými v 
kapitole 1. „Stanovení priorit územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného 
rozvoje území“. 

Soulad územního plánu s prioritami územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění 
udržitelného rozvoje území :

■ 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 
Koncepce udržitelného rozvoje území je zapracována do územním plánu. Obec je stabilizovaná, s 
velmi dobrými podmínkami pro bydlení zejména z hlediska příznivého životního prostředí a dobré 
dopravní obslužnosti. Ekonomicky se jedná o oblast s vyšší mírou urbanizace s rozvinutou 
zemědělskou činností a drobným podnikáním místního charakteru, což odpovídá uvedeným krajinným 
typům. Není zde předpoklad pro významné změny, z toho vyplývá i stabilní sociální soudržnost 
obyvatel obce. Není ovlivněn vyvážený rozvoj území v žádném ze tří pilířů. 
■ 02. Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů… 
Územním plánem je respektován koridor silnice I/38, další požadavky se nedotýkají řešeného území. 
■ 03. Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území specifických oblastí a 
hospodářsky problémových regionů… 
Požadavky se nedotýkají řešeného území. 
■ 04. vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na 
městech Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou, zejména: 
- posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP; 
- podporovat funkční vztahy mezi městy a venkovským osídlením 
Obec není ani centrem osídlení, ani ORP. Vazby na okolní sídelní strukturu jsou stabilizované, nejsou 
zde zvláštní požadavky na řešení v rámci územního plánu. 
■ 05. vytvářet podmínky pro koordinované umísťování a realizaci potřebných staveb a opatření pro 
zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje 
Dopravní dostupnost obce je na kvalitní úrovni, což je dáno průtahem silnice I/34 řešeným územím. 
Znamená to, že další požadavky na řešení dopravy nebyly vzneseny.  
■ 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: 
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- zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; 
- minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahů do pozemků určených k 
plnění funkcí lesa; 
- ochranu pozitivních znaků utvářejících území a lokality s vysokou hodnotou krajinného rázu a území, 
v nichž se pozitivní působení znaku krajinného rázu vizuálně a funkčně uplatňuje; 
- ochranu kvality životního prostředí, včetně ochrany kvality podzemních a povrchových vod; 
- snižování potenciálních rizik a přírodních katastrof v území a zvyšování přirozené retence 
srážkových vod; 
- zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné venkovské urbanistické 
struktury a omezit fragmentaci krajiny 
Uspořádání krajiny je vyjádřeno v územním plánu stanovením koncepce ( stanoveno ve výrokové části 
). Zde je stanovena ochrana přírodních hodnot. Celková koncepce uspořádání krajiny obsahuje
požadavky na ochranu krajinného rázu, reguluje stavební činnost v nezastavěném území. Ochrana 
nezastavěného území je podstatnou složkou návrhu. K posílení stability krajiny slouží územní systém 
ekologické stability. Zde je zastoupen nadregionálním a regionálním biokoridorem s vloženými 
biocentry, doplněn o systém lokální, včetně stanovení podmínek pro využívání ploch, zahrnutých do 
ÚSES. 
Řešení územního plánu nijak negativně neovlivní stanovenou koncepci péče o přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území. Rozmanitost krajiny není ovlivněna, protože neumisťují zastavitelné plochy 
v rámci volné krajiny ( kromě ploch rekreace ). 
■ 07. vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje 
zvláště ve vymezené rozvojové oblasti a vymezených rozvojových osách 
Přitom se soustředit zejména na: 
- posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a 
architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a 
ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné 
prostupnosti krajiny; 
- vyvážené a efektivní využívání zastaveného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti 
sídel a v souvislosti s tím zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektu v zastavěném území a 
preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve 
volné krajině; 
- intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace včetně rozšiřování sítě pěších a 
cyklistických tras; 
- uplatnění mimoprodukční funkce zemědělské krajiny, tedy zajistit účelné členění pozemkové držby 
prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvku zvyšujících ekologickou stabilitu 
krajiny, pozitivně působících na vzhled krajiny a eliminujících erozní poškození; 
- uplatnění mimoprodukční funkce lesu zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit 
intenzivnější rekreační a turistické využívání území; 
- rozvíjení systému dopravní obsluhy a technické vybavenosti, likvidace odpadních vod a soustav 
zásobování vodou a energiemi včetně využívání energie z alternativních zdrojů a na využití 
surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných 
území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje. 
Kvalita obytného prostředí v obci je vyvážená, odpovídající velikosti obce a její funkci v sídelní 
struktuře. Urbanistické řešení ponechává zcela tradiční urbanistickou strukturu obce, pouze doplňuje v 
požadovaném rozsahu potřebné zastavitelné plochy včetně doplnění technické infrastruktury. Funkční 
i urbanistická celistvost sídla je vyjádřena základní urbanistickou koncepcí ( stanoveno ve výrokové 
části ). Koncepce vytváří podmínky pro přiměřený nárůst počtu obyvatel a vyváženost rozvoje a 
ochrany hodnot území, zahrnuje stanovení úlohy sídelní zeleně a podobně. Výstavba ve volné krajině 
je omezena na nezbytné stavby ( dle stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem 
využití ), neumožňuje vznik samostatných zastavitelných ploch mimo sídlo kromě nezbytně nutných, 
např. veřejné technické a dopravní infrastruktury. 
■ 08a až 08d. Z uvedených bodů se týká Božejova bod 08a: Vytvářet na území kraje a zejména ve 
venkovských územích podmínky pro zachování a další rozvoj hospodářského potenciálu zemědělství 
a lesnictví a pro ochranu a hospodářské využití kvalitní orné a lesní půdy, při současném zachování a 
dalším posilování ekologických funkcí krajiny. 
Území obce je typickým venkovským územím s významným zemědělským využitím. Zajištění rozvoje 
tohoto potenciálu je součástí koncepce územního plánu, naplňované ve více bodech. Ochrana 
půdního fondu je vyjádřena zejména podmínkou návaznosti zastavitelných ploch na zastavěné území, 
dále i stanovením podmínek pro umisťování staveb v nezastavěném území tak, aby krajina byla 
chráněna před vznikem roztroušené zástavby. 
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■ 09. a 09a. Požadavky se nedotýkají řešeného území. 

Územní plán Božejov je zpracován v souladu se zásadami, uvedenými v kapitole 2. „Zpřesnění 
vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR 2008 a vymezení 
rozvojových oblastí a rozvojových center krajského významu“ :
Území městyse Božejov ( k.ú. Božejov ) se nachází podle ZÚR Kraje Vysočina mimo vymezené 
rozvojové oblasti ( OBk ).
Území obce se nachází v rozvojové ose krajského významu OSk 1 Havlíčkův Brod - Humpolec -
Pelhřimov - Kamenice nad Lipou - ( Jindřichův Hradec ).

Podkapitola dle ZÚR 2.4.2 „Rozvojová osa Osk 1 Humpolec - Pelhřimov - Kamenice nad Lipou - ( 
Jindřichův Hradec )“.
Pro území městyse Božejov vyplývají zásady uvedené v následujících bodech :

(33) Rozvojová osa je vymezena tak, že jsou do ní zahrnuty tyto obce (katastrální území):
c) ve správním obvodu ORP Pelhřimov - Božejov (Božejov), Dehtáře ( Dehtáře, Milotice, Onšovice u 
Dehtářů, Vadčice), Kamenice nad Lipou ( Kamenice nad Lipou, Pravíkov ), Kojčice (Kojčice), Ondřejov 
(Ondřejov u Pelhřimova), Střítež (Bor u Božejova, Střítež u Božejova), Ústrašín (Ústrašín), Velký 
Rybník (Velký Rybník u Humpolce).

(34) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území 
:
d) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území;
e) chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem 
zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability.
Územní plán Božejov naplňuje požadavky na rozvoj v ose OSk 1 vymezené v ZÚR Kraje Vysočina. 
Územní plán plně respektuje prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území a zároveň se ve 
zvýšené míře zasazuje chránit pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem 
zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability prostřednictví vymezení lokálního ÚSES. Vlivy 
řešení Územního plánu Božejov na faunu, flóru a krajinu jsou minimální až pozitivní.

(35) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
b) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity 
obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny;
e) upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES - regionální biokoridory 419 K78 - Prasatka, 420 
Prasatka - U Mosteckého, 422 Troják - Hejlov, 423 Rousínovský les - Křemešník, 439 Chlístov -
Hradiště, 471 Pod Hřebenem - Troják, 472 Troják - Krupčiny, RO3, regionální biocentra 370 Troják, 
711 Rousínovský les, 718 Orlík, 726 Hejlov, 728 Prasatka a nadregionální biokoridory 78 K61 - K124, 
120 Čunkovský hřbet – Pařezitý/Roštejn.
Územní plán Božejov se zasazuje především o zachování, obnovu a rozvoj současné urbanistické 
struktury, kompozičních, krajinářských a estetických hodnot a to bez radikálních zásahů do 
prostorového členění a popření některé vývojové etapy sídla. Městys Božejov je součástí 
venkovského osídlení této části Českomoravské vrchoviny, oblasti s malým počtem a nízkou hustotou 
obyvatel a převahou přírodních porostů. Tomu odpovídá rozsah rozvojových zastavitelných ploch, 
který je navržen s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje 
území a ochranu krajiny. 
V řešeném správním území městyse Božejov je zapracováno vymezení nadregionálního a 
regionálního ÚSES dle ZÚR Kraje Vysočina : 

- U15 – nadregionální biokoridor K 120
- U199 – regionální biokoridor RK 422
- U084 – regionální biocentrum RC 371 Troják II  

Z kapitoly 3. „Vymezení specifické oblasti krajského významu“ pro území městyse Božejov 
nevyplývají žádné specifické požadavky.
Území městyse Božejov ( k.ú. Božejov ) nepatří mezi specifické oblasti krajského významu ( SOBk ).

Z kapitoly 4. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu“ pro území městyse Božejov vyplývají 
skutečnosti uvedené v následujících bodech :
4.1 Dopravní infrastruktura



12

(72) ZÚR vymezují koridor silnice I/34 v šířce 150 m zahrnující :
a) koridor pro homogenizaci stávajícího tahu;
b) koridory pro umístění nových staveb:
b.2) silnice I/34 - západní obchvat Pelhřimova;

V Územním plánu Božejov je respektován koridor DK04 pro umístění nové stavby - přeložky silnice 
I/34 ( obchvat „Božejov-Ondřejov-Pelhřimov“ ) a tento koridor je zpřesněn do měřítka územního plánu. 
V ÚP Božejov je umístěna přeložka silnice I/34 vymezenou plochou dopravy ( DS ) a je vymezen 
koridor dopravní infrastruktury podle ZÚR Kraje Vysočina. Koridor dopravní infrastruktury DK04 je v 
ÚP Božejov vymezen pro stejný záměr zejména proto, aby byla v blízkosti silnice zajištěna ochrana 
práv vlastníka silnice I. třídy a aby bylo v budoucnu, např. vlivem dalšího nárůstu intenzity dopravy, 
těleso  silnice I/34 dále upravovat. Ve vymezeném koridoru DK04 jsou stanoveny podmínky využití. V 
územním plánu je předepsáno, že ve vymezeném koridoru nesmí být umístěny žádné nové stavby a 
zařízení, které by budoucí realizaci staveb dopravní infrastruktury znemožňovaly nebo nějak 
omezovaly.

Z kapitoly 5. „Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot území Kraje Vysočina“ pro území městyse Božejov vyplývají skutečnosti :

Podkapitola dle ZÚR 5.1.1 „Přírodní hodnoty kraje Vysočina“ :
(113) Přírodními hodnotami území kraje se rozumí:
e) plochy kvalitní zemědělské půdy, zejména půdy s první a druhou třídou ochrany
Územní plán Božejov minimalizuje zábor vysoce chráněných půd. Jejich zábor je odůvodněn zejména 
potřebou zabezpečit požadovaný rozvoj sídla a též skutečností, že rozvoj obce je směrově limitován 
vymezením koridoru silnice I/34 a stávajícím výrobním územím. Na zbývající možné směry rozvoje 
zastavěného území navazují z části tyto vysoce chráněné půdy. 

Podkapitola 5.1.4 Civilizační hodnoty území kraje :
(123) Mezi civilizační hodnoty Kraje Vysočina patří:
b) nadmístní komunikační síť tvořená dálnicí D1, silnicemi I. třídy č. 19, 23, 34, 37, 38, vybranými 
silnicemi nebo částmi silnic II. a III. třídy - II/112, II/128, II/129, II/130, II/132, II/150, II/152, II/344, 
II/345, II/347, II/348, II/350, II/351, II/352, II/353, II/357, II/360, II/379, II/387, II/388, II/389, II/399, 
II/405, II/406, II/408, II/409, II/410, II/602, II/639 a dále III/3507 a III/3853;
Územní plán respektuje silnici I/34 a vymezený koridor této silnice.

Z kapitoly 6. „STANOVENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJIN, VČETNĚ ÚZEMNÍCH 
PODMÍNEK PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ“ pro území městyse Božejov vyplývají 
skutečnosti :

Podkapitola dle ZÚR 6.1.7 „Krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace“ : 

(144) ZÚR vymezují krajinu s vyšší mírou urbanizace v územích se zvýšenými požadavky na změny v 
území, tedy v územích rozvojových oblastí a os zpřesněných nebo vymezených ZÚR a uvedených v 
kapitole 2. 

(145) ZÚR stanovují hlavní cílové využití krajiny pro: 
a) intenzivní zemědělskou výrobu a s ní spojené ekonomické aktivity; 
b) bydlení; 
c) místní a nadmístní veřejnou vybavenost; 
d) místní a nadmístní ekonomické aktivity. 

(146) ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 
a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; 
b) v rozvojových oblastech a osách soustřeďovat aktivity republikového a krajského významu a tím 
přispívat k zachování charakteru a k ochraně krajinných hodnot v ostatních oblastech; 
c) preferovat využití územních rezerv a nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných ploch v 
zastavitelném území (brownfields); 
d) vymezit a chránit před zastavěním pozemky, nezbytné pro vytvoření souvislých ploch krajinné 
zeleně (zelené pásy), zajišťující prostupnost krajiny, plochy pro rekreaci, podmínky pro vznik a rozvoj 
lesních porostů a zvýšení ekologické stability; 
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e) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně.

Návrh ÚP akceptuje hlavní cílové využití krajiny i zásady pro činnost v území tak, jak je popsáno 
v ZÚR, tj. odpovídající výše uvedeným charakteristikám, neumisťuje záměry, které by byly v rozporu 
se zásadami využívání krajiny s předpokládanou vyšší mírou urbanizace.

Podkapitola dle ZÚR 6.2 „Oblasti krajinného rázu“ :

(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 toků; 

f) typické kulturní 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; 

k) omezení pro jednotlivé stavby a zařízení vyplývající z ustanovení uvedených v bodech (146b) –
(146u) se nevztahují na veřejně prospěšné stavby uvedené v bodech (150) – (163) ZÚR, v případě, že 
stanovisko příslušného orgánu k vyhodnocení vlivů ZÚR popř. územního plánu na udržitelný rozvoj 
území nebo k vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí bude ve vztahu k realizaci stavby 
souhlasné. 

Návrh ÚP chrání charakteristické znaky krajiny vytvářející jedinečnost krajiny. Akceptuje dochovanou 
urbanistickou strukturu, siluetu sídla a charakter okrajů sídla, neumisťuje plochy s možností umístění 
výškových staveb ( přesahující obvyklou výšku lesa ), čímž je zabezpečena též ochrana horizontů. 
Řešením ÚP nejsou ohroženy typické prvky krajinného rázu jako je reliéf, typická struktura kulturní 
krajiny včetně stop tradičních způsobů hospodaření, charakter zalesnění. Návrh ÚP nemění 
hydrografický systém, neovlivňuje typické kulturní dominanty v krajinné scéně ( kostel ), podmínky 
prostorového uspořádání zástavby neovlivní měřítko a hmotu tradiční architektury. Respektuje 
existenci významných údolních porostů, zachovává liniovou zeleň podél toků, vodních ploch a 
komunikací, nevymezuje funkční plochy, které by umožnily výstavbu nevhodného objektu vytvářejícího 
nový krajinný pól nebo významnou singularitu, zajišťuje organizaci krajiny tak, aby nemohlo dojít 
k nevhodné změně základní orientace krajiny a jejích prvků, stanovuje základní regulativy zajišťující 
ochranu významných pólů (dominanty, stavby, přírodní scenérie). Nevymezuje funkční plochy, které 
by umožnily výstavbu objektu konkurujícího stávající dominantě a tím ohrozit její význam, neumožňuje 
nevhodné zastavění významných pohledových os na dominanty, nezastavuje důležité pohledové 
partie z vyhlídkových míst v okolí stávajících dominant nevhodnými objekty rušícími krajinnou scenérii.

(146f) ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko specifické zásady pro 
činnost v území a rozhodování o změnách v území: 
a) věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování staveb a technických zařízení s výškou 
přesahující dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu do exponovaných průhledů; 

b) zachovat prvky historického členění krajiny. 
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Návrh ÚP neporušuje specifické zásady vyplývající ze ZÚR Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, 
2, 3 a 5 neumisťuje stavby s výškou přesahující dvojnásobnou výšku lesa, nenarušuje dochované 
prvky historického členění krajiny.

(146p) ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB015 Pacovsko 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 Polánka a ve vyvýšených prostorech, odkud se budou uplatňovat jako dominanta 
mnoha dalších oblastí, nebo budou v kontrastu se stávajícími dominantami kostelních věží nebo se 
budou uplatňovat v interiérech komponované krajiny; 

b) chránit přírodní charakter údolí Vodického potoka, Trnavy a Černovického potoka. 

Návrh ÚP neporušuje specifické zásady vyplývající ze ZÚR Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, 
2, 3 a 5, tyto zásady nejsou řešením ÚP dotčeny.

Z kapitoly 7. „VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A 
VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT“ pro území městyse Božejov vyplývají skutečnosti :

Podkapitola dle ZÚR 7.1 „Veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy“ :

(150) ZÚR vymezují tyto veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy: 

VPS Stavba Název 
ORP

Dotčené obce

DK04 Silnice 
I/34

Pelhřimov Božejov, Dehtáře, Kamenice nad Lipou, Kojčice, Krasíkovice, Nová 
Cerekev, Olešná, Ondřejov, Pelhřimov, Střítež, Těmice, Ústrašín, Velký 
Rybník 

DK04 – koridor silnice I/38 šířky 150 m převzatý do řešení ÚP Božejov s tím, že v místě zástavby je  
zpřesněný na šířku 125 m.

Podkapitola dle ZÚR 7.5 „Veřejně prospěšná opatření územní systém ekologické stability“ :

(163) ZÚR vymezují tyto plochy a koridory ÚSES jako veřejně prospěšná opatření:

VPO Typ Název NKOD Název 
ORP

Dotčené obce

U15 NRBK Čunkovský les-
Pařezitý/Roštejn

120 Pelhřimov Bělá, Božejov, Častrov, Černovice, Horní 
Cerekev, Horní Ves, Kamenice nad Lipou, 
Lidmaň, Mezná, Nová Cerekev, Pelhřimov, 
Počátky, Polesí, Střítež, Těmice, Veselá 

U084 RBC Troják II 370 Pelhřimov Božejov
U199 RBK Troják - Hejlov 422 Pelhřimov Božejov, Nová Cerekev, Ondřejov, Střítež, 

Ústrašín 

Prvky nadregionálního a regionálního ÚSES převzaty do ÚP Božejov ve stanoveném vymezení v 
ZÚR.

Z kapitoly 8. až 14. ZÚR Kraje Vysočina nevyplývají pro řešení ÚP Božejov žádné další požadavky, 
ÚP Božejov není s ustanoveními v těchto kapitolách v rozporu. 

     Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že návrh ÚP Božejov není v rozporu se Zásadami 
územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5.
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4. 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 

4.1. Cíle územního plánování 

Územní plán Božejov je řešen v souladu s cíli územního plánování. V sídle Božejov 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 Božejov 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 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 Územním plánu Božejov jsou přiměřeně velikosti a významu sídla navrženy plochy občanského 
vybavení veřejné infrastruktury, veřejných prostranství, veřejné zeleně a ploch dopravní a technické 
infrastruktury. Zároveň strukturou navržených ploch vytváří ÚP prostor pro plné uplatnění soukromých 
záměrů v oblasti bydlení a podnikatelských aktivit.
V územním plánu  je navržen rozvoj všech sídlotvorných složek, zahrnující zejména rozvoj bydlení, 
občanského vybavení, výroby ( drobné, zemědělské a lehké průmyslové u kamenolomu ), technické 
infrastruktury, dopravní infrastruktury, veřejných prostranství a ploch zeleně. Návrh zastavitelných 
ploch tak vytváří předpoklady k přiměřenému komplexnímu rozvoji sídla, který odpovídá velikosti a 
významu sídla.
Územní plán Božejov vytváří předpoklady k budoucímu rovnoměrnému rozvoji sídla v krajině, 
soustředěné okolo historického jádra městyse Božejov. Navržené zastavitelné plochy přímo navazují 
na současně zastavěné území sídla a jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 
využití zastavěného území.
Územní plán Ondřejov 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.
Územní plán vytváří předpoklady k ochraně krajiny. V území budou vytvářeny předpoklady zejména k 
posílení ekologické stability prostřednictvím konkrétního vymezení územního systému ekologické 
stability. Cílem bude 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.

4.2. Úkoly územního plánování 

Územní plán Božejov je řešen v souladu s úkoly územního plánování. Územní plán je zpracován na 
základě zjištění a posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. V 
územním plánu je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 
hodnoty a podmínky území. Na území městyse Božejov se jedná o přírodní hodnoty, zejména pak 
krajinný ráz, historické členění krajiny.  Mezi kulturní a civilizační hodnoty pak patří zejména 
dochovaná urbanistická struktura kompaktního sídla Božejov.
V Územní plánu Božejov byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem na jejich 
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, vliv 
na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Navržené přípustné změny způsobu využití 
ploch vytváří předpoklady k přiměřenému komplexnímu rozvoji sídla. V územní plánu jsou stanoveny 
podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení.
V územní plánu Ondřejov byla posouzena potřeba změny využití ploch v zastavěném území. Za tímto 
účelem jsou navrženy čtyři plochy přestavby ( P1 – P4 ). Jedná se o plochy, kde jejich původní způsob 
funkčního využití ztratil svoje opodstatnění ( plochy nejsou v současné době využívány v souladu se 
stanoveným způsobem využití, jejich nové využití je právě podmíněno umožněním jiných aktivit ).
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V územní plánu byly stanoveny požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho 
změny, pro nové zastavitelné plochy zejména pak s ohledem na stávající urbanistickou strukturu a na 
stávající vhodné využití ploch v zastavěném území.
V řešeném území byly prověřeny a v územním plánu jsou navrženy podmínky pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým 
způsobem.. Navržená trvalá zatravnění a pásy zeleně v rámci vymezeného ÚSES mají na území obce 
plnit zejména biologickou, krajinářskou i protierozní funkci.
V územní plánu jsou vytvořeny podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území. Koncepce dopravní a technické veřejné infrastruktury odpovídá 
oprávněným požadavkům na rozvoj území obce.

5. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů 

Územní plán zpracován tak, aby byla zajištěna provázanost s textovou a grafickou částí územního 
plánu Božejov. 
Změna je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen 
“vyhláška 501/2006“) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších změn a 
předpisů (dále též jen „vyhláška 500/2006“). 
Změna je pořizována úředníkem splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost a 
zpracována osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě. 
Výroková část (textová část návrhu) Územního plánu Božejov je zpracována dle přílohy 7 část I. 
vyhlášky 500/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů, textová část odůvodnění návrhu změny 
č. 2 územního plánu je zpracována dle přílohy 7 část II. vyhlášky č. 500/2006 Sb. ve znění pozdějších 
změn a předpisů a s ohledem na § 53 stavebního zákona. Grafická část celého územního plánu je 
zpracována v měř. 1: 5000.  

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

a) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů :
Územní plán Božejov je v souladu se zvláštními právními předpisy, např.: 

- Zákon 334/92 Sb, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů je 
respektován, vyhodnoceny zábory půdního fondu dle metodického doporučení MMR a MŽP;

-  Zákon 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění je zohledněn v návrhu podmínek využití funkčních ploch s rozdílným
způsobem využití.

Územní plán se nedotýká negativně zájmů chráněných dalšími zvláštními právními předpisy: 
- zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; 
- zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; 
- zákon č.86/ 2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 
- zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů; 
- zákon č. 133 /1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 
- zákon č.13/1997, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a další. 

Tyto požadavky vyplývající z výše uvedených a dalších zvláštních předpisů ( na úseku ochrany 
veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany státu, geologické stavby, ochrany před povodněmi, ochrany 
před přírodními jevy a na úseku odpadového hospodářství ) jsou územním plánem respektovány. 
Návrhové plochy, u kterých není možné na úrovni ÚP zabezpečit soulad s předpisy na úseku ochrany 
veřejného zdraví, jsou územním plánem zařazeny jako plochy s podmíněně přípustným využitím s tím, 
že v následně vedených řízeních ( další stupně projektové přípravy ) je nutno prokázat soulad 
s příslušnými zvláštními předpisy.   
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b) Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů :
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice – požadavek na respektování zájmových území ČR 
–MO, zastoupeného VUSS Pardubice :

- celé řešené území se nachází v OP prostoru pro létání v malých a přízemních výškách – ÚP 
respektuje

- část řešeného území se nachází v OP nadzemního komunikačního vedení – ÚP respektuje
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Pelhřimov – souhlasné stanovisko 
při splnění podmínek :

- u silnice I/34 zakreslit izofony hluku 50 ( 60 ) dB – izofona 50 dB uvedena v koordinačním 
výkrese, umístění navrhované chráněné zástavby mimo tuto izofonu, izofona 60 dB je 
situována ve vnitřním pásmu izofony 50 dB ( není graficky vyjádřena ), pro umístění chráněné 
zástavby je limitujícím faktorem průběh izofony 50 dB

- plochy, které by mohly být zasaženy hlukem ze stabilizovaných výroby a související obslužné 
dopravy, jsou ÚP zařazeny jako podmíněně přípustné s tím, že v rámci následně vedených 
řízení bude doložena hluková studie, v případě překročení hygienických limitů nebude 
zástavba realizována ; plochy výroby, které by mohly negativně ovlivnit nejbližší chráněné 
venkovní prostory a stavby nejsou ÚP navrhovány

- v koordinačním výkrese je zakresleno PHO zemědělského areálu a ČOV – ÚP respektuje        
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí : 

1. Stanovisko orgánu ochrany krajiny a přírody - ÚP nemůže mít vliv na evropsky významné 
lokality ani ptačí oblasti. 

2. Posuzování vlivů na ŽP ( SEA ) – ÚP nestanovuje rámec pro umístění záměrů, u nichž lze 
předpokládat závažné negativní vlivy na ŽP ( zastavitelné plochy pro výrobu v severní části 
sídla Božejov nebyly ÚP umístěny ).   

MěÚ Pelhřimov, odbor dopravy – souhlasné stanovisko
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Divize rozvoje dopravy – pracoviště Praha – ÚP respektuje OP 
silnice I/38, plochy umisťované v blízkosti této komunikace jsou situovány v dostatečném odstupu tak, 
aby nebylo dotčeno území zasažené izofonou 50 dB ( noc ) ; nová napojení na silnici I/38 nejsou ÚP 
navrhována
Ředitelství silnic a dálnic ČR – souhlasné stanovisko, ÚP respektuje OP silnic umístěných v řešeném 
území
Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava – souhlasné stanovisko s podmínkou, že kanalizace 
v navrhovaných plochách bude navržena jako oddílná - ÚP respektuje 

7.  Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění 
požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny 
územního plánu pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení
souladu S bod 1 – 5 uvedenými ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. v platném znění, 
příloha 7, část II., bod b).

     Požadavky „Zadání pro vypracování územního plánu Božejov“, které bylo zpracováno a schváleno 
zastupitelstvem obce v roce 2011, jsou naplněny a v územním plánu splněny. Návrh územního plánu 
byl vypracován a schválen v působnosti stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 
Požadavek na vypracování konceptu územního plánu ani požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území nebyl vznesen.
Obsah dokumentace je přizpůsoben zákonu 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcím 
právním předpisům v platném znění v době zpracování. 

a) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE A Z ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM

1.POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Zadání ÚP Božejov bylo zpracováno v působnosti PÚR ČR 2008, schválené usnesením vlády České 
republiky č. 929 ze dne 20.7.2009.

Návrh ÚP Božejov je zpracován v působnosti PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 schválené 
usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 4. 2015. Dle tohoto dokumentu území městyse 
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Božejov nenáleží do rozvojové oblasti nebo osy republikového významu. PÚR ČR na území obce 
vymezuje záměry dopravní infrastruktury republikového charakteru ( silnice I/34 ). PÚR nevymezuje 
záměry  technické infrastruktury republikového charakteru, dále nevymezuje požadavky na 
uspořádání krajiny. Na návrh řešení ÚP Božejov se nevztahují zvláštní požadavky vyplývající z PÚR 
ČR. Území obce se nenachází v žádném omezení vyplývajícím z limitujících ukazatelů vyjádřených 
v tomto dokumentu.
Podrobné vyhodnocení souladu s PÚR – viz kapitola 2., podkapitola 2.1.

2. ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA
Zadání ÚP Božejov bylo zpracováno v působnosti Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ( dále ZÚR 
), které byly vydány dne 16. 09. 2008. Aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina byla vydána dne 18. 9. 
2012 a nabyly účinnosti dne 23. 10. 2012. 
Návrh ÚP Božejov je zpracován v působnosti Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 ZÚR Kraje Vysočina, které byly 
vydány dne 12.12. 2017 s nabytím účinnosti 30. 12. 2017. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 
stanovují zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání kraje, vymezují plochy a 
koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, zejména veřejně prospěšné 
stavby a veřejně prospěšná opatření, stanovují kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo 
alternativách změn v jejich využití. Územní plán Božejov je zpracován v souladu se ZÚR Kraje 
Vysočina, podrobné vyhodnocení se ZÚR – viz kapitola 2., podkapitola 2.2.

b) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

Územního plán Božejov je v souladu s požadavky vyplývajících z ÚAP pro řešené území. Návrh ÚP je 
dále doplněn o nové požadavky vyplývající z aktualizovaných ÚAP v roce 2016  pro území ORP 
Pelhřimov. 
Návrh ÚP Božejov respektuje požadavky vyplývající :
- ze zastoupených hodnot území, tj. přírodní a krajinářské hodnoty ( jako jsou lesní masivy, oblast 

krajinného rázu apod. ), kulturně historické a rekreační hodnoty ( jako jsou kulturní památky, 
historicky významné stavby, technické dominanty, místa vyhlídky, urbanisticky významné prvky 
apod.) a civilizační hodnoty ( jako je významná dopravní a technická infrastruktura, sídelní 
struktura – obraz obce )   

- ze zastoupených limitů území, tj. na úseku ochrany přírody a krajiny ( jako je oblast krajinného 
rázu, zvláště chráněné území, památné stromořadí, památný strom ), na úseku ÚSES ( na 
nadregionální, regionální a místní úrovni ), na úseku vodního hospodářství ( tj. PHO vodních
zdrojů ), na úseku zemědělského a lesního hospodářství ( tj. ochrana půdy s nejvyšším stupněm 
ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa ) a dále na úseku dopravní a technické infrastruktury ( tj. 
její průběh a ochrana ) 

- ze záměrů na provedení změn, tj. jednak záměry vyplývající ze ZÚR Kraje Vysočina ve znění 
Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 ( popsáno v kapitole 2.2 ) a dále záměry od poskytovatelů informací 
vyplývající z aktualizovaných ÚAP 

Vyhodnocení vlivů ÚP na stav a vývoj území dle vybraných sledovaných jevů obsažených 
v ÚAP :

■ plochy výroby : Plochy výroby ( zemědělské, průmyslové ) jsou stabilizované, návrh ÚP rozšiřuje 
plochu výrobu průmyslovou ( výroba a skladování – lehký průmysl ), v návaznosti na stávající výrobní 
území obce. 
■ plochy občanského vybavení : Občanské vybavení na území obce je na základní úrovni. Kapacita 
tohoto základního občanského vybavení se jeví jako dostatečná i pro návrhový stav, v případě potřeby 
umožněn rozvoj v rámci stabilizovaných ploch prostřednictvím stanovených podmínek využití ploch 
s rozdílným způsobem využití. 
■ nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor vč. OP : V řešeném území jsou zastoupeny, OP není 
vyhlášeno, právní stav zobrazen v koordinačním výkrese.
■ urbanistické hodnoty : návesní prostor městyse Božejov – zachování je prioritní hodnota pro rozvoj 
obce.
■ historicky významná stavba : Kostel sv. Jiří ( náves ), fara ( náves ), kostel sv. Anny a kaple ( při 
hřbitově )
■ významná stavební dominanta : V obrazu obce se uplatňuje významným způsobem objekt kostela 
sv. Jiří, ÚP respektovaný, vyznačení viz koordinační výkres, dále objekt fary a kostela sv. Anny.
■ oblast krajinného rázu a její charakteristika : Území řešené Územním plánem Božejov náleží do 
oblasti krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko ( východní část řešeného území ) a CZ0610-



19

OB015 Pacovsko ( západní část řešeného území ), tyto oblasti mají specifické zásady pro činnost v 
území a rozhodování o změnách v území ( viz kapitola 2., odst. 2.1 ) , které je nutno respektovat. 
■ místo významné události : Tento jev je ne území obce zastoupen, vyznačení – viz koordinační 
výkres. 
■ vyhlídkový bod : Tato stanoviště v krajině, z nichž se uplatňuje obraz sídla, jsou v území 
zastoupena, je nutné zachovat z těchto převážně výše položených terénních bodů průhledy na sídlo a 
krajinu.
■ ÚSES : Vyskytuje se v území na nadregionální, regionální a místní úrovni, řešením ÚP je 
respektován, případně doplněn o nefunkční části.
■ Natura 2000 – evropsky významná lokalita : V území není zastoupena. 
■ vzdálenost 50 m od okraje lesa : V převážné míře je tato vzdálenost návrhem ÚP respektována, 
v odůvodněných případech nebude zástavba situována blíže než 25 m od hranice lesa.
■ bonitovaná půdně ekologická jednotka : V řešeném území je provedena bonitace ZPF, návrhem 
jsou dotčeny půdy s vyšším stupněm ochrany v nezbytně nutném rozsahu z důvodu zajištění 
požadované urbanizace sídla, zábor těchto půd je minimalizován a navržen tak, aby nedocházelo k 
negativním jevům v souvislosti se záborem těchto půd.
■ investice za účelem zvýšení půdní úrodnosti : Návrhem rozvoje sídla dochází k dotčení ploch 
s provedeným odvodněním pouze v menším rozsahu a to pouze většinou okrajově. Návrh je  
koncipován tak, aby nedocházelo k narušení funkčnosti těchto systému, podmínkou je její zachování. 
■ vodní zdroj povrchové, podzemní vody vč. OP : V území se nacházejí zdroje pro zásobování pitnou 
vodou, tyto zdroje ( studny ) mají vyhlášena PHO I. a II. stupně, PHO nejsou návrhem ÚP dotčena.
■ staré důlní dílo : Na území obce se nenacházejí stará důlní díla ( poddolovaná území ).  
■ technologický objekt zásobování vodou vč. OP : pro zásobování pitnou vodou je na území obce 
situován vodojem, objekt nemá vyhlášené OP a dále úpravna vody.
■ technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč, OP : Stávající objekt technologicky 
vyhovující, OP stanoveno.
■ elektrická stanice vč. OP : V území se nacházejí elektrické stanice – transformovny VN/NN, 
návrhem ÚP jsou zachovány, případně je umožněno v rámci stanovených podmínek využití ploch 
s rozdílným způsobem využití jejich doplnění.
■ vedení plynovodu vč. OP a BP : V řešeném území se nenachází tato zařízení.
■ komunikační vedení vč. OP : řešeným územím prochází trasy RR paprsku včetně OP, dále 
podzemní vedení elektronických komunikací, návrhem respektováno vč. technických OP. 
■ cyklostezka, cyklotrasa, hypostezka a turistická stezka : Stávající cyklotrasy a turistické trasy jsou 
ÚP zachovány, ÚP nejsou dále navrhovány. 

c) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE

1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Územní plán Božejov je zpracován pro celé správní území městyse Božejov, které zahrnuje jedno 
katastrální území (dále k.ú.), t.j. k.ú. Božejov. Celková výměra správního území městyse Božejov  je 
932ha.  
V k.ú. Božejov leží  hlavní sídlo městys Božejov, jihozápadně od městyse Božejova je situována 
místní část Nová Ves.

2. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE, DEMOGRAFIE
- vyhodnocení a odůvodnění viz kapitola 10., podkapitola 10.5. a kapitola 11. – část „Vyhodnocení 
potřeby zastavitelných ploch

3. POŽADAVEK NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE
     Územním plánem jsou dle požadavku zadání rozvíjeny především plochy pro bydlení ( pouze 
individuální v RD ), případně plochy smíšené obytné, doplněny jsou plochy rekreace v redukovaném 
rozsahu ( převážně na základě relevantních požadavků vlastníků pozemků pro uspokojení vlastních 
potřeb, plochy slouží převážně pro umístění jednoho objektu individuální rekreace ). Je navržena 
plocha pro rozšíření výrobního území obce s funkčním výroba a skladování – lehký průmysl. 
     V rámci zpracování návrhu ÚP byla posouzena potřeba výstavby bytových domů v obci. Bylo 
zjištěno, že nejsou evidováni uchazeči z řad starousedlíků ani z řad potencionálních zájemců o tento 
druh bydlení v obci. V ojedinělých případech je spíše preference uspokojit tento zájem na základě 
migrace do spádových měst. Z urbanistického hlediska, s ohledem na ochranu obrazu sídla, není ani 
žádoucí umisťování hmotově objemnější struktury bytových domů, které by museli být umisťovány 
v okrajových částech sídla, neboť není možné získat potřebné plochy pro výstavbu v ZÚ. V tomto 
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případě by bylo obtížné zapojení těchto objektů do siluety obce a byl by i problematičtější přechod 
zástavby do volné krajiny.

4. POŽADAVEK NA ROZVOJ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

1 Zastavitelné plochy pro bydlení v jižní části sídla Božejov
(plochy navazující na zastavěné obytné území a zahrádkovou kolonii)

2 Zastavitelné plochy pro bydlení v jihovýchodní části sídla Božejov
(proluka mezi místní komunikací a stávající zástavbou - plochy  navazující na zastavěné 
území obce a   místní komunikaci) 

3 Zastavitelné plochy pro bydlení v jihovýchodní části sídla Božejov
(plochy navazující na zastavěné obytné území a rozšiřující se směrem na východ) 

4 Zastavitelné plochy pro bydlení v jihozápadní části sídla Božejov
(plochy navazující na zastavěné obytné území a místní komunikaci) 

5 Zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení a podnikání v západní části sídla Božejov
(plochy mezi zastavěným územím obce a silnicí I/34, zastavitelné plochy pro rozvoj smíšené 
zástavby, zpracovatel prověří, zda nebude překročena maximální hladina hluku v chráněných 
prostorech) – nebylo zařazeno z důvodů vymezení koridoru silnice I/34

6 Zastavitelné plochy pro rekreaci – zahrádkářské osady v severozápadní části sídla Božejov
(plochy mezi zastavěným územím obce a silnicí I/34) – nebylo do návrhu ÚP zařazeno, bylo 
přehodnoceno obcí, zařazeny plochy pro bydlení a podnikání ( smíšené obytné vesnické )

7 Zastavitelné plochy pro bydlení a podnikání v severozápadní části sídla Božejov
(proluka mezi zastavěným územím obce, stávajícím výrobním areálem a navrženou 
zastavitelnou   plochou pro rekreaci) – viz výše bod 6

8 Zastavitelné plochy pro výrobu a podnikání v severní části sídla Božejov
(plochy vyplňující proluku mezi stávajícími výrobními areály a silnicí I/34, navazující na 
zastavěné území; zpracovatelem byla posouzena velikost ploch a prověřeno jejich umístění  
s ohledem na její návaznost na plochy 6 a 7 zejména z hlediska hygienických limitů hluku 
v nejbližším chráněném venkovním prostoru a v nejbližším chráněném venkovním prostoru 
staveb. Plocha nebude přímo navazovat na obytné území, zpracovatel navrhne odizolování 
této plochy od zastavěného obytného území městyse, tak aby nedošlo k negativnímu 
ovlivnění obytného území. Bude vyřešeno omezení vlivu ploch pro výrobu a podnikání na 
obytnou zástavbu) – nebylo do návrhu zařazeno na základě přehodnocení obcí, v návrhu ÚP 
umístěna pouze menší plocha pro výrobu a skladování navazující východním směrem na 
výrobní území obce

9 Zastavitelné plochy pro bydlení v severní části sídla Nová Ves
(plochy navazující na zastavěné obytné území po obou stranách místní příjezdové 
komunikace)

Rozsah požadovaných rozvojových ploch je převážně zachován v souladu se Zadáním, konkrétně 
vymezen a upřesněn v návrhu Územního plánu Božejov na základě detailního prověření vazeb 
v území s ohledem na celkový rozsah rozvojových ploch, jejich vzájemného možného ovlivnění a 
zejména s ohledem na požadavek ochrany přírodního prostředí, krajinného rázu a zachování 
kulturních hodnot a celkového charakteru sídel na území obce (Božejov, místní část Nová Ves).
Na území městyse Božejov  nejsou navrhovány žádné nové výraznější rozvojové plochy (zemědělské 
a průmyslové areály), které by mohly samostatně či ve spojení s jinými významně ovlivnit životní 
prostředí.
Územní plán obsahuje i jiné dílčí lokality se změnou využití území, a to zejména na základě 
připomínek městyse Božejov  k rozpracovanému návrhu ÚP a na základě konkrétních požadavků 
vyšlých z projednání návrhu územního plánu Božejov.

d) POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ ( urbanistickou 
koncepci a koncepci uspořádání krajiny )
     Tyto vznesené požadavky jsou územním plánem respektovány. Územním plánem jsou rozvíjeny 
základní funkce sídla a koordinovány všechny složky v území. Podmínky využití území jsou stanoveny 
v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a v podmínkách prostorového 
uspořádání, případně v podmínkách ochrany krajinného rázu – viz výroková část ÚP.
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     Z hlediska koncepce uspořádání krajiny návrh územního plánu umožňuje prostřednictvím 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití zalesňování na půdách náležejících do ZPF, 
preferovány jsou půdy s nejnižším stupněm ochrany. Výstavba menších vodních nádrží je rovněž 
umožněna na pozemcích, které jsou součástí ZPF. Tyto vodní nádrže mohou plnit též funkci retenční. 
Územní plán zachovává síť polních cest zajišťující prostupnost krajiny. V řešeném území je 
realizováno zatravnění podél vodotečí, další rozčlenění zemědělských pozemků travnatými mezemi 
nebo travnatými pásy je ponecháno na jednotlivých hospodařících subjektech. Vzhledem k výše 
uvedenému zatravnění podél vodotečí není území ohroženo plošně rozsáhlejší vodní erozí. Realizací 
navržené zástavby RD dojde k dalšímu zatravňování a výsadbě zeleně z důvodů zřizování zahrad, 
čímž bude postupně posilována ochrana sídle před extravilánovými balastními vodami.
     Územní plán svým řešením neovlivňuje prvky ochrany přírody a krajiny. Jedná se zejména o 
respektování ploch nadregionálního, regionálního a lokálního ÚSES, krajinného rázu a dalších prvků 
ochrany přírody 
Vyhodnocení a odůvodnění podrobněji – viz kapitola 10. odůvodnění. 

e) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

1. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVY

1.1 Silniční doprava

     Z hlediska silniční dopravy je třeba řešit jednak dílčí dopravní závady na silniční síti v řešeném 
území. Jedná se o silnici III/03410 ( křižovatka I/34 – Božejov – Střítež - Drahoňov ) a  III/11254 ( 
Božejov – Libkova Voda ), případně místní komunikace.

     V rámci realizace přeložky silnice I/34 byly části úseků této silnice přeřazeny do kategorie „III“., 
případně do kategorie místní komunikace „MK“.
Řešeným územím, jeho východní částí, prochází průtah silnice I/34. Pro vedení této významné 
komunikace je třeba respektovat navržený koridor šířky 150 m. Silniční síť lze v daném území 
považovat za stabilizovanou, nové plochy nad rámec stávajícího stavu nejsou ÚP navrhovány.      
     V grafické části jsou vyznačena ochranná pásma dopravních liniových staveb a čísla komunikací 
(silnic).
   Řešením ÚP Božejov není vyvolána potřeba doplnění nebo úpravy stávající struktury dopravní 
obsluhy řešeného území včetně potřeby jejího zkapacitnění. V rámci realizace zástavby v rozvojových 
plochách bude pouze rozšířena komunikační síť pro obsluhu těchto území ( MK ) s napojením na 
stávající silniční síť.

1.2 Železniční doprava

V řešeném území není provozována.

1.3 Letecká doprava
Celé správní území městyse Božejov se nachází v pásmu nízkého letu, tento jev byl při návrhu 

ÚP respektován.

2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
     Požadavky na řešení veřejné infrastruktury formulované v zadání ÚP Božejov jsou územním 
plánem akceptovány. 

2.1 Vodní hospodářství

V Územním plánu Božejov je respektována koncepce zásobení pitnou vodou a koncepce 
likvidace splaškových odpadních vod v souladu s platným PRVK (Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací) Kraje Vysočina.

2.1.1 Vodovod
     V rámci městyse Božejov je vybudovaný veřejný vodovod jak v městysu Božejov, tak v místní části 
Nová Ves. Zdrojem pitné vody pro městys Božejov jsou dvě prameniště – voda gravitačně vedena do
VDJ s akumulací 75 m3. a do VDJ s akumulací 200 m3. Městys Božejov je nadále zásoben gravitačně 
veřejným vodovodem.
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Místní část Nová Ves je zásobena ze dvou vlastních kopaných studní s akumulací 10 m3, voda dále 
vedena gravitačně veřejným vodovodem.
     Výhledově je nutno uvažovat s částečnou rekonstrukcí vodovodní sítě včetně souvisejících objektů 
( intenzifikace úpravny vody v rámci VDJ Božejov ) a provést rozšíření vodovodní sítě v části 
stávajících lokalit a v návrhových plochách.  
     Tento stav je vyhovující i pro návrhové období. Vyhodnocení a odůvodnění podrobněji – viz 
kapitola 10., podkapitola 10.6. odůvodnění. 

2.1.2 Kanalizace a ČOV
     Městys Božejov má vybudovanou převážně jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou 
v současnosti odváděny z této místní části na centrální ČOV Bžejov. V místní části Nová Ves jsou 
odpadní vody zachycovány v bezodtokových akumulačních jímkách na vyvážení, tato místní část 
nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci.
     Návrh ÚP předpokládá pro městys Božejov částečnou rekonstrukci jednotné kanalizační sítě, její 
rozšíření do nenapojených stávajících lokalit.  V rozvojových lokalitách územní plán připouští pouze 
možnost vybudování oddílné kanalizace. Splaškové vody budou dále vedeny prostřednictvím stávající 
jednotné kanalizace na stávající centrální zařízení pro likvidaci odpadních vod – ČOV Božejov s tím, 
že výhledově je nutné realizovat modernizaci technologického zařízení ČOV. Kanalizace v řešeném 
území je uvažována jako gravitační. 
     Pro místní část Nová Ves vzhledem k nízkému počtu obyvatel se předpokládá individuální způsob 
likvidace odpadních vod, připouští se místně alternativní využití domovních čistíren splaškových vod, 
nebo jim ekvivalentních technologií čištění splaškových vod, které budou v souladu s aktuální 
legislativou nebo akumulačních jímek. 
     Vyhodnocení a odůvodnění podrobněji – viz kapitola 10., podkapitola 10.6. odůvodnění. 

2.2 Zásobování elektrickou energií

     Návrh územního plánu předpokládá, v souladu se zadáním ÚP, pokrytí výhledových potřeb 
převážně ze stávajících zařízení, přičemž nevylučuje navýšení výkonu stávajících trafostanic. V rámci 
realizace zástavby v zastavitelných plochách je možné uvažovat v případě potřeby s výstavbou 
nových trafostanic.
     Vyhodnocení a odůvodnění podrobněji – viz kapitola 10., podkapitola 10.6. odůvodnění. 

2.3 Zásobování plynem

     V obci není provedena plynofikace, návrh ÚP Božejov neuvažuje s její realizací. 

2.4 Spoje a telekomunikace, radiokomunikace

    Tato zařízení jsou v území stabilizována, návrh ÚP nenavrhuje jejich rozšíření nad rámec 
současného stavu, výhledově je možné pouze uvažovat s rozšířením telekomunikačního vedení 
v rámci rozvojových lokalit ( pouze však formou podzemního kabelového vedení ) napojením na 
stávající distribuční soustavu.

2.5 Zásobování teplem

     Městys Božejov není plynofikovaná, z tohoto důvodu návrh ÚP nepředpokládá využití zemního 
plynu, jako primárního média pro zásobování objektů teplem a pro přípravu TUV. Jako primárního  
zdroje tepla je ÚP předpokládá možnost využívat zařízení na tuhá paliva ( především dřevní hmotu ) a 
další alternativní ekologické zdroje, jako jsou tepelná čerpadla, solární energie apod.   

2.6 Nakládání s odpady
     Komunální odpad je odvážen na řízenou skládku. Ve správním území Božejov se nachází skládka 
inertního materiálu – skládka „pod hrází Ratejnského rybníka.“ Činnost skládky byla ukončena. 
V místě skládky byla provedena rekultivace, funkční využití území je navrženo jako veřejné 
prostranství s převahou nezpevněných ploch, čímž je vyloučeno umisťování staveb v tomto území ( 
prostřednictvím podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití ).  
     V návrhu ÚP budou nejsou dle aktuálních ÚAP další skládky evidovány.

3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ
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V městysu Božejov se nachází základní občanská vybavenost.
objekty veřejného vybavení :
- polyfunkční budova obecního úřadu
- pohostinství
- kulturní zařízení
- pošta
- prodejny potravin a smíšeného zboží, komerční služby
- škola
- mateřská školka
- hasičská zbrojnice
- kostel, fara
- zdravotní středisko
- objekty pro tělovýchovu a sport ( fotbalové hřiště, lyžařský vlek )
- plocha pro veřejné pohřebiště a služby.
     Plochy pro veřejnou vybavenost v souladu se zadáním ÚP nejsou navrhovány nad rámec 
současného stavu. Tyto plochy jsou považovány za stabilizované. Toto základní občanské vybavení je 
dostačující současným i výhledovým potřebám ( v důsledku navrhovaného rozvoje ) obce. Rozvoj 
zejména v oblasti veřejné stravování, ubytování, cestovního ruchu, obchodu a služeb je umožněn 
prostřednictvím podmínek využití v příslušných plochách s rozdílným způsobem využití.
     Z hlediska ploch pro tělovýchovu a sport je konstatováno, že stávající plochy pro tato zařízení 
v obci jsou dostačující pro uspokojení potřeb v rámci těchto aktivit ( stávajíc fotbalové hřiště vč. 
zázemí, lyžařský vlek ). Nové plochy nejsou navrhovány nad rámec současného stavu, umístění 
dětských hřišť je umožněno prostřednictvím podmínek využití v plochách veřejných prostranství.
     Ostatní veřejná vybavenost ( vyšší školství, zařízení pro kulturu, zdravotnictví a sociální služby 
apod.) je využíváno ve spádovém městě Pelhřimov a krajském městě Jihlavě.

4. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

     Návrh ÚP vymezuje nové plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch ( 4 ) . 
Návrh ploch souvisí zejména se požadovaným vymezením těchto ploch v rámci zastavitelných ploch 
pro bydlení. Nevylučuje však možnost ( prostřednictvím stanovených podmínek využití ploch 
s rozdílným způsobem využití ) umisťovat tyto plochy v rámci stabilizovaných ploch ZÚ nebo v rámci 
zastavitelných ploch, kde je jejich vznik podporován z důvodu umístění veřejné infrastruktury ( 
dopravní a technické ). Ostatní plochy veřejných prostranství jsou považovány za stabilizované.

f) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

1. POŽADAVKY NA OCHRANU KULTURNÍCH PAMÁTEK
Na území městyse Božejov (k.ú. Božejov) jsou evidovány státem chráněné nemovité kulturní 

památky (chráněné ve smyslu zákona č. 20/1987), t.j. památky zanesené v ÚSKP (Ústřední seznam 
kulturních památek) a označené KP :
 kaple sv. Anny – rejstříkové číslo 39365/3-2945  (u hřbitova)
 kostel sv. Jiří – rejstříkové číslo 36063/3-2944  (Městečko)
 vodní kaplička - rejstříkové číslo 34571/3-2947  (při hřbitově)
 boží muka  - rejstříkové číslo 27324/3-2949  (směr Pelhřimov)
 boží muka  - rejstříkové číslo 46220/3-2948  (směr Střítež)
 fara čp.31 - rejstříkové číslo 32448/3-2946  
 pamětní kámen Adámek - rejstříkové číslo 16994/3-2950  (směr Pelhřimov)

     V řešeném území jsou evidovány památky místního významu, památky venkovské lidové 
architektury nebo architektonicky cenné stavby a soubory staveb. Tyto památky jsou graficky  
vyznačeny v koordinačním výkrese a označeny jako HVS ( historicky významné stavby v souladu 
s terminologií ÚAP ). 
 Panské stodoly v Božejově
 čp. 1 – zámek
 čp.88 špýchar
 čp.5 – bývalá škola
 kašna na Městečku
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     Veškerá činnost, která by mohla vést k poškození nemovitých kulturních památek a jejich 
bezprostředního okolí je nepřípustná. Návrh ÚP Božejov respektuje tyto památky a nemá vliv na 
celkovou koncepci ochrany kulturních památek podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Celé správní území Božejov je v územním plánu posuzováno jako území s možnými 
archeologickými nálezy. Území konkrétních archeologických nálezů je zakresleno v koordinačním 
výkrese. Jedná se o centrální část městyse Božejov.  

2. POŽADAVKY  NA  OCHRANU  URBANISTICKÝCH  HODNOT
     Za urbanistické hodnoty lze považovat návesní prostor s kostelem a farou a historickou zástavbu 
kolem tohoto prostoru ( též v koordinačním výkrese vyznačeno jako urbanistický kompoziční prvek ).  
Tato dochovaná zástavba na území obce si zachovala svůj původní charakter, dochovaná 
urbanistická podoba musí být zachována. Jedná se zejména o půdorysnou strukturu a výškovou 
hladinu zástavby a dochovaný historicky cenný architektonický výraz staveb. 
    Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území s ohledem na výše uvedené hodnoty, nové 
zastavitelné plochy umisťuje tak, aby nedocházelo ke znehodnocení tohoto kulturního dědictví a dále 
nebylo znehodnoceno charakteristické panoráma obce. Způsob využití zastavitelných ploch a 
stanovení podmínek ploch s rozdílným způsobem využití není v rozporu s uvedenými hodnotami 
území. 

3. POŽADAVKY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Návrh ÚP Božejov neumisťuje v řešeném území záměry, které by mohly mít negativní vliv na 
celkovou koncepci ochrany přírody a krajiny a koncepci ochrany životního prostředí. Návrh ÚP naopak 
vytváří podmínky pro její ochranu

3.1 Krajina a příroda

ÚP Božejov dále respektuje všechny prvky ochrany přírody vyskytující se v řešeném území -  
nadregionální, regionální a vymezený lokální ÚSES, místo krajinného rázu, lokalita zvláště 
chráněných druhů ( MZCHÚ ), VKP „ex lege“, významné migrační území, dálkový migrační koridor, 
památné stromy, památné stromořadí s tím, že tyto jevy nejsou dotčeny navrženou urbanizací území. 
Návrhem ÚP Božejov nedochází k ohrožení stávajících vodních zdrojů, jsou respektována vyhlášená 
pásma hygienické ochrany I. a II. stupně pro tyto zdroje. Návrhem nejsou dotčeny pozemky určené 
k plnění funkce lesa, nedochází k odlesňování krajiny. Rozvojové plochy jsou situovány z části na 
půdách s vyšším stupněm ochrany, chráně půdy ( I. a II. třída ochrany ) jsou dotčeny v nezbytně nutné 
míře pro zajištění požadované urbanizace tak, aby jejich zábor byl minimalizován. Návrh ÚP 
neumisťuje v území plochy, které by svým využitím mohly mít negativní dopad na kvalitu ŽP ( 
ohrožení kvality vod, kvality ovzduší apod. )
Z hlediska vodohospodářského návrh ÚP vytváří předpoklad pro zajištění odpovídající likvidace 
odpadních vod v území zachováním potřebných zařízení. 

3.2 Ochrana vod

Celé správní území Božejov (k.ú. Božejov) spadá do povodí řeky Vltavy a Želivky. Územím městyse 
Božejov protéká několik vodních toků. Nejvýznamnější vodotečí na území je řeka Želivka (Hejlovka) 
protékající podél východní hranice katastrálních území Božejov a její bezejmenné přítoky. Jihozápadní 
částí k.ú. protéká Střítežský potok. Stav toků na území městyse je bez zjevných závad. ÚP Božejov 
respektuje veškeré vodní útvary povrchových vod, respektuje ochranné manipulační pásmo vodních 
toků tím, že zde neumisťuje žádné záměry.  

Srážkové vody
V návrhu ÚP Božejov je z vodohospodářského hlediska zajištění likvidace odpadních vod v souladu 
s platnou legislativou. V rozvojových lokalitách územní plán připouští pouze možnost vybudování 
oddílné kanalizace s tím, že odvod dešťových vod z území bude nadále snižován zvyšováním retenční 
schopnosti krajiny a nezvyšováním odtokového součinitele v zastavitelných územích – zdržením 
dešťových vod, vsakování.

Zranitelné oblasti
Celé řešené území městyse Božejov ( k.ú. Božejov) 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. 
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3.3 Ochrana lesa  -  pozemků určených k plnění funkce lesa - PUPFL
Řešením ÚP Božejov nedochází k záboru PUPFL. V koordinačním výkrese je vyznačeno pásmo 
vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Toto pásmo je návrhem respektováno, v ojedinělých případech jeho 
dotčení je využití zastavitelných ploch jako podmíněně přípustné ( K případným stavbám v ochranném 
pásmu lesa je nutné udělení souhlasu (výjimky) dle § 14 zákona č. 254/2001 Sb ).

3.4 Ochrana zemědělského půdního fondu - ZPF

Návrh ÚP Božejov obsahuje vyhodnocení vlivu řešení na zábory zemědělského půdního fondu. dle 
zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a dle vyhlášky č.13/1993 Sb, které je 
součástí tohoto „odůvodnění“ – viz kapitola 13.
Návrh ÚP umožňuje zalesnění obtížně obhospodařovatelných půd s nižším stupněm ochrany 
prostřednictvím stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.

3.5 Ochrana ovzduší
Největším znečišťovatelem ovzduší je lokální vytápění domů na tuhá paliva. ÚP Božejov 
nepředpokládá plynofikaci obce s ohledem především na investiční možnosti obce. ÚP umožňuje 
přechod na ekologičtější palivovou základnu ( alternativní zdroje tepla ). ÚP neumisťuje takové 
záměry, které by umožnily zřízení významnějších zdrojů znečištění ovzduší. V  návrhu ÚP Božejov je 
respektována platná legislativa na úseku ochrany ovzduší.

g) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A 
ASANACE

1. Veřejně prospěšné stavby ( VPS )

Jsou navrženy plochy a koridory s možností vyvlastnění bez předkupního práva na úseku dopravy 
jako VPS – koridor silnice I/34 ( převzato ze ZÚR Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1,2,3 a 5 )  

2. Veřejně prospěšná opatření ( VPO )

Jsou navrženy plochy a koridory s možností vyvlastnění bez předkupního práva na úseku ÚSES :

- U084 - regionální biocentrum RC 371 Troják II ( převzato ze ZÚR Kraje Vysočina ve znění 
Aktualizace č. 1,2,3 a 5 )

- U15 –  nadregionální biokoridor RK 120 ( převzato ze ZÚR Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 
1,2,3 a 5 )

- U199 – regionální biokoridor RK 422 ( převzato ze ZÚR Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 
1,2,3 a 5 )  

VPS a VPO s možností uplatnění předkupního práva nejsou v ÚP Božejov navrhována.

3. Stavby a opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti státu

V souladu se Zadáním nejsou navrhována.

4. Asanace území
Konkrétní požadavky na asanace nebyly požadovány ani nevyplynuly z konkrétního řešení UP.

Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
jsou vymezeny v samostatném výkrese - I.B.3 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A 
ASANACE.            
. 

h) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

1. POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
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V rámci návrhu ÚP byly zohledněny všechny platné hygienické předpisy. Nová výstavba musí být  
zásobována pitnou vodou, v území je zajištěna nezávadná likvidace odpadních vod podle platné 
legislativy. Navržené rozvojové zastavitelné plochy pro chráněné stavby nezasahují do vyhlášených 
ochranných pásem stávajících areálů výroby a skladování (zemědělské a průmyslové stavby a ČOV). 
U silnice I/34 je zakreslena izofona hladin hluku 60dB pro den a 50dB pro noc. Umístění chráněné 
zástavby v navržených plochách je limitováno těmito zakreslenými izofonami. 

2. POŽADAVKY NA CIVILNÍ OCHRANU

Kapitola CO řešící požadavky orgánů civilní ochrany - viz. Podkapitola 10.13. tohoto Odůvodnění. 
Z hlediska civilní ochrany nepatří území k územím nacházejícím se v blízkosti stálého možného 
ohrožení. Návrhem řešení ÚP Božejov nejsou dotčeny objekty civilní ochrany a zařízení. Na návrh 
řešení ÚP Božejov se nevztahují žádné zvláštní požadavky na civilní ochranu. Návrhem ÚP Božejov 
nejsou měněny stávající zásady civilní ochrany.

3. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU

Z hlediska požární ochrany bude pro potřebu zabezpečení požární vody nadále využívána stávající a 
doplněná vodovodní síť, stávající požární nádrže a vodní plochy. Hasičská zbrojnice je vyhovující, 
v rámci návrhových ploch bude zajištěn přístup požární techniky po veřejných komunikacích.

4. POŽADAVKY NA OBRANU A BEZPEČNOST STÁTU
Návrhem řešení ÚP Božejov nejsou dotčeny vojenské objekty a vojenská zařízení. Na návrh řešení 
ÚP Božejov se nevztahují žádné zvláštní požadavky na obranu a bezpečnost státu. Celé řešené 
území se nachází v pro létání v malých a přízemních výškách. Část řešeného území se nachází 
v ochranném pásmu nadzemního komunikačního vedení. Výše uvedená zájmová území jsou ÚP 
Božejov respektována. ÚP respektuje stávající kategorizaci pozemních komunikací včetně jejich 
technických OP.

5. POŽADAVKY NA OCHRANU LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A GEOLOGICKÉ STAVBY 
ÚZEMÍ

Návrhem řešení ÚP nejsou dotčena ložiska nerostných surovin a geologická stavba území. V řešeném 
území se nenacházejí žádná chráněná ložiska nerostných surovin, poddolovaná území a ani území 
náchylná k sesuvům.

6. POŽADAVKY NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY

V návrhu ÚP Božejov bude navrženo opatření proti přívalovým dešťům a půdní erozi, trvalá 
zatravnění. Na návrh řešení ÚP Božejov se nevztahují žádné zvláštní požadavky na ochranu před 
povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.

i) POŽADAVKY A POKYNY NA ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ 
A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ

     V řešeném území se uplatňuje střet zájmů stavebního rozvoje obce se zájmy ochrany 
zemědělského půdního fondu (ZPF) na rozvojových zastavitelných plochách mimo zastavěné území. 
V návrhu ÚP Božejov jsou dodrženy zásady ochrany ZPF a návrh zastavitelných ploch je odůvodněn 
– viz kapitola 13. tohoto Odůvodnění. 

Problémy v řešeném území jsou následující :
 zatížení ovzduší zdroji na tuhá paliva – územní plán umožňuje přechod na ekologicky 
výhodnější palivovou základnu;
 protierozní opatření a ochrana před balastními vodami je umožněna prostřednictvím 
stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití;
 návrh ÚP vymezuje zastavěná území a stanovuje hranice zastavitelného území ve vazbě na 
nově vymezené rozvojové plochy;
 plochy pro větrné a solární elektrárny nejsou vymezovány;
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 v území nejsou navrhovány plochy výroby a skladování ( plochy průmyslové a zemědělské ), 
které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí;

     Na návrh řešení ÚP Božejov se nevztahují žádné zvláštní požadavky na řešení střetů zájmů 
a problémů v území. V návrhu ÚP Božejov jsou vytvořeny předpoklady a podmínky pro harmonický 
rozvoj všech sídlotvorných složek obce, ochranu kulturních a přírodních hodnot území.

j) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY
S OHLEDEM NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY A POLOHU OBCE V ROZVOJOVÉ 
OBLASTI NEBO OSE

     Správní území městyse Božejov (k.ú. Božejov) se nachází mimo v PÚR ČR vymezené rozvojové 
oblasti a rozvojové osy, nepatří mezi specifické oblasti a není dotčeno vymezenými koridory 
a plochami dopravní infrastruktury a koridory a plochami technické infrastruktury. Na návrh řešení ÚP 
Božejov se nevztahují žádné požadavky vyplývající z těchto vymezených oblastí, ploch a koridorů. 
Území městyse Božejov se nenachází v žádném omezení vyplývajícím z limitujících ukazatelů 
vymezených v PÚR ČR 2008 – podrobně viz kapitlola 2., podkapitola 2.1. tohoto Odůvodnění.
Správní území městyse Božejov (k.ú. Božejov) je podle ZÚR kraje Vysočina součástí rozvojové osy 
OSk1 Havlíčkův Brod-Humpolec-Pelhřimov-Kamenice nad Lipou- (J.Hradec). Plánovaný rozvoj 
funkčních ploch v ose OSk 1 na území městyse Božejov respektuje prvky přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území a zároveň chrání ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného 
rázu a dotváří krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability. Vlivy na faunu, flóru 
a krajinu jsou minimální až pozitivní – podrobně viz kapitola 2., podkapitola 2.1. tohoto Odůvodnění..

Rozvojové zastavitelné plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území. Rozvoj urbanizace je 
v návrhu ÚP Božejov přizpůsoben vždy stávající dochované urbanistické struktuře a hodnotám 
v území. Územní plán respektuje měřítko a charakter stávající zástavby v jednotlivých částí území.
Ve volné krajině nejsou navržena žádná zastavitelná území s výjimkou ploch pro rodinnou rekreaci a 
případných liniových staveb technického vybavení a dopravy, staveb na tocích, ( vodní nádrže, 
rybníky, propustky protipovodňová opatření a další vodní díla, která jsou uvedena ve vodním zákoně ). 

k) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO 
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJÍCH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ

V návrhu Územního plánu Božejov je uloženo pro větší rozvojové plochy nad 1 ha prověření změn 
jejích využití územní studií, která bude podmínkou pro rozhodování v území. V návrhu ÚP Božejov to 
jsou v městysu Božejov plochy se záměrem změn využití území pro bydlení. 

i) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU PODMÍNKY 
PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJÍCH VYUŽITÍ STANOVENY REGULAČNÍM PLÁNEM

Na návrh ÚP se nevztahují žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou 
podmínky pro rozhodování o změnách jejích využití stanoveny regulačním plánem. V návrhu ÚP 
Božejov nejsou umisťovány větší souvislé rozvojové plochy, kde by bylo vhodné a účelné uložit 
prověření změn jejích využití regulačním plánem.
Božejov a jeho místní část jsou menší sídla a navržené rozvojové plochy pro novou zástavbu jsou 
úměrné současné velikosti obce a jeho významu. Pro větší plochy nad 1 ha je v návrhu ÚP uloženo 
prověření změn jejích využití územní studií – viz výše.

m) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ

Požadavek na vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebyl vznesen, protože návrh ÚP 
nepřináší žádné zvláštní nové zátěže na životní prostředí. Cílem a úkolem územního plánu bylo 
naopak zátěže životního prostředí omezovat a mírnit řešením likvidace odpadních vod, omezením 
větrných a vodních erozí, vytvoření předpokladu. pro ekologičtější vytápění, apod.
Na území městyse Božejov nejsou v ÚP Božejov navrhovány žádné nové výraznější rozvojové plochy 
výroby a skladování, které by mohly samostatně či ve spojení s jinými významně ovlivnit životní 
prostředí.
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Na Územní plán Božejov se nevztahují požadavky na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

n) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU A ZPRACOVÁNÍ VARIANT

Na řešení Územního plánu Božejov se nevztahuje požadavek na zpracování konceptu a zpracování 
variant řešení. 

o) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚP BOŽEJOV

Návrh ÚP Božejov je zpracován v uspořádání a obsahu, které jsou uvedeny v Zadání ÚP Božejov se 
zohledněním platné legislativy na úseku územního plánování v době jeho zpracování ( Stavební 
zákon a jeho prováděcí předpisy ).  

8. 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 ÚP Božejov a v souladu se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
odboru životního prostředí ( ŽP ) k návrhu zadání ÚP Božejov není posuzován návrh Územního plánu 
Božejov z hlediska vlivů na životní prostředí ( SEA ) a vlivu na udržitelný rozvoj území, neboť se v 
řešeném území nejedná o záměry, které by mohly závažně ovlivnit životní prostředí.

9. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
- bude doplněno 

10. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50, odst. 5 zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 
nebyly 
- není zohledněno, neboť stanovisko nebylo vydáno 

11. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty 

11.1. Urbanistická koncepce

     Stávající zastavěné území je využíváno v převážné míře jako plochy s funkčním využitím ploch 
smíšených obytných vesnických ( plochy ozn. indexem „SV“ ), je tedy převážně tvořeno pozemky 
staveb původních zemědělských usedlostí s dalším vymezením ploch pro bydlení individuální v RD –
vesnické, případně bydlení hromadné. Toto zastavěné území je doplněno jednak těmito plochami 
smíšenými a dále plochami pro bydlení individuální v rodinných domech - vesnické ( BV ) – jedná se o 
novodobé pozemky staveb pro individuální bydlení v RD. Tyto základní plochy jsou doplněny plochami  
veřejných prostranství ( PZ ), plochami rodinné rekreace ( RI ) a jednou plochou pro výrobu a 
skladování – lehký průmysl ( VL ).
     Centrální prostor v obci ( městys Božejov ) tvoří poměrně rozlehlá náves s kompaktním 
obestavěním, v rámci návesního prostoru jsou potom umístěny další významné stavby – kostel sv. 
Anny, fara. Původní objekty zemědělských usedlostí vykazují menší nebo větší stupeň postupně 
probíhajících přestaveb ( zejména z důvodů rozšiřování obytné funkce a potlačování funkce původní, 
tj. zemědělské ), převážně méně esteticky zdařilých. Na území obce se nachází místní části 
prostorově oddělené od vlastní obce ( Nová Ves ).

     Výstavba nových objektů je v sídle zastoupena a je zřejmé, že v případě dostatečné územní 
přípravy bude i nadále v sídle probíhat v intenzivnějším rozsahu. Tento jev je dán především  
příznivou dojezdovou vzdáleností do spádového města Pelhřimov, ale výrazněji vysokou kvalitou 
přírodního prostředí.  

     Základní urbanistická koncepce navazuje na stávající prostorové uspořádání – tj. kompaktní sídelní 
jednotka. V rámci urbanizace dochází k prioritnímu rozvoji zastavitelných ploch pro bydlení ( BV ) 
v návaznosti na vlastní obec ( městys Božejov ) a její vymezené ZÚ. V souvislosti s rozvojem 
urbanizace jsou rozvíjeny plochy pro veřejnou infrastrukturu.
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     V rámci ploch pro individuální rekreaci ( RI ) ÚP uvažuje pouze s výrazně  přiměřeným doplněním ( 
celkem navrženy 3 nové plochy určené pro potřeby vlastníků pozemků ).  

     Navržená urbanistická koncepce předpokládá ochranu a zachování přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území a to zejména :

- na úseku ochrany nemovitých kulturních památek

     Národní kulturní památky se v řešeném území nenacházejí, ani památkově chráněná území a 
jejich ochranná pásma nejsou v řešeném území vymezena. V řešeném území se dále nachází 
nemovité kulturní památky ( KP ) zapsané v ÚSKP. Jedná se o následující KP :

- na úseku archeologického dědictví

     Řešené území je z hlediska archeologického zájmu považováno za území s archeologickými 
nálezy. V dokumentaci je vyznačeno území archeologických nálezů – jedná se o centrální část 
městyse Božejov.

Při jakýchkoliv zásazích do terénu, který lze označit za území s archeologickými nálezy, je třeba 
respektovat § 21-23 zákona č. 20/1987 Sb. Stavebník je povinen záměr stavební činnosti oznámit 
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 
záchranný archeologický průzkum.

- na úseku ochrany přírodních hodnot
■ V rámci územního plánu je nutno respektovat VKP „ex lege“ jako významná území. Jsou to všechny 
plochy lesů, všechny toky, nivy, plochy mokřadů a rybníků. Tato území mají v řešeném území 
významné zastoupení.
■ Na správním území obce není vymezeno území soustavy NATURA 2000.  
■ Památný strom a památné stromořadí vč. ochranného pásma ( 10 x průměr kmene ve výšce 1,3 m 
nad terénem )  s nedovolenými činnostmi jako je zejména výstavba, terénní úpravy včetně zhutňování 
povrchu.
■ Zvláště chráněné území - maloplošné ( včetně ochranného pásma 50 m od MZCHÚ ) :
■ Migračně významné území
■ Migrační koridor
■ Prvky nadregionálního, regionálního a lokálního ÚSES
■ krajinný ráz
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11.2. Limity využití území

11.3. Vymezení hlavních ploch se změnou v území 

Tabulka ploch změn v území ( plochy zastavitelné - Z, přestavbové - P, plochy změn v krajině - K ) – stav pro 

návrh pro společné projednání 

ident.

číslo

zařazení do ploch podle 
způsobu využití

Celková 
výměra ( ha )

Popis

Plocha smíšená obytná vesnická – SV

Z4;

Z5;

P6;

P16;

P1/p;

P3;

P4

SV – plocha smíšená obytná 
vesnická

7,3771 ha - jedná se o návrh ploch pro smíšené využití , 
plochy umožňují umisťovat kromě objektů bydlení 
též zařízení pro nerušící aktivity například výroba, 
služby, zemědělství a podobně

- smíšené využití svým charakterem musí být 
v souladu se stanovenými podmínkami využití 
pro tento druh ploch 

- jsou navrženy jako plochy přestavby ( 3 ) v rámci 
ZÚ a zastavitelné plochy ( 4 ) v návaznosti na ZÚ

Bydlení individuální v rodinných domech - vesnické – BV

Z1/1;

Z2a/1;

Z2c/1;

Z3/1;

Z7/1/p;

Z8/1/p;

P2/1/p

BV – bydlení individuální 
v rodinných domech -
vesnické

14,3372 ha

- jedná se o návrh ploch s funkčním využitím 
individuálního bydlení v rodinných domech, tyto 
plochy jsou zásadní pro rozvoj urbanizace území

- plochy jsou navrženy v souladu se zadáním ÚP 

- jsou navrženy jako plochy přestavby ( 1 ) v rámci 
ZÚ a zastavitelné plochy ( 4 ) v návaznosti na ZÚ
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ident.

číslo

zařazení do ploch podle 
způsobu využití

Celková 
výměra ( ha )

Popis

Plocha rodinné rekreace – RI

Z10/p;

Z11/p;

Z12/p;

RI – plocha rodinné rekreace 2,5743 ha - zastavitelné plochy ( 3 ) pro individuální rodinnou 
rekreaci v rámci nezastavěného území převážně 
pro umístění max. jednoho rekreačního objektu 

Plocha pro výrobu a skladování – lehký průmysl – VL

Z13 VL – plocha pro výrobu a 
skladování – lehký průmysl

0,8244 ha - zastavitelné plochy ( 1 ) pro výrobu a skladování 
je navržena jako doplnění ( rozšíření ) výrobního 
území obce 

Plocha veřejného prostranství s převahou nezpevněných ploch - PZ 

Z9;

Z14;

Z15;

Z17;

PZ – plocha veřejného 
prostranství s převahou 
nezpevněných ploch

- plochy ( 3 ) s tímto funkčním využitím jsou 
navrženy v souvislosti s návrhem zastavitelných 
ploch pro bydlení ( BV ) jako zákonný požadavek 
a dále jako doplnění veřejné zeleně v městysu 
Božejov. 

Plocha přírodní – NP 

K1 NP – plocha přírodní 3,5512 - Plocha ( 1 ) navržena jako doplnění částečně 
funkčního biocentra RK 422/BC1

Plocha smíšená nezastavěného území – přírodní – NS.p 

K2 NS.r – plocha smíšená 
nezastavěného území –
rekreační

0,8344 ha - plocha ( 1 ) navržena jako propojení částečně 
funkčního dílčího úseku biokoridoru RK 422/BK2

11.4. Plochy s jiným způsobem využití, plochy s podrobnějším členěním

     Návrh ÚP nepracuje s jinými plochami využití než stanovuje vyhl. 501/2006 Sb., návrh pouze 
využívá možnost podrobnějšího členění ploch s rozdílným způsobem využití. Jedná se jednak o 
plochy zastavěného a zastavitelného území - plochy občanského vybavení s identifikátorem OV, OS , 
OH, plochy bydlení s identifikátorem BV, BH, plochy výroby s identifikátorem VZ, VL, plochy dopravy 
s identifikátorem DS, plochy technické infrastruktury s identifikátorem TI, TO, plochy rekreace 
s identifikátorem RI, RZ, plochy smíšené s identifikátorem SV, plochy veřejných prostranství 
s identifikátorem PV, PZ a dále o plochy nezastavěného území  - plochy nezastavěné smíšené 
s identifikátorem NS.p, NS.z, NS.r, NS.s, NS.t .  

     Toto podrobnější členění pomáhá upřesnit dominantní charakter způsobu využití ploch – např. 
plochy smíšené přírodního charakteru ( upřesňuje písmeno „p“ )     

11.5. Zabezpečení potřeb na úseku bydlení

Demografický vývoj obyvatelstva :

Obec rok přirozený přírůstek stav 31.12.

Božejov 1971 5 505

Božejov 1975 6 556

Božejov 1980 -2 1148 ( úz. změna )

Božejov 1985 5 1131

Božejov 1990 -2 1127 ( úz. změna )

Božejov 1995 1 673

Božejov 2000 4 660

Božejov 2016 646

Božejov 2035 776

Na zastavitelných plochách je možno realizovat cca :

a) celková plocha s možností umístění staveb pro bydlení  - 14,3372 ha 

b) z toho cca 20% uvažováno pro pozemky veřejné infrastruktury (2, 8674 ha) – zbývá 11,4697 
ha

c) 11,4697 ha : 0,1200 ha /RD = cca 95 RD 
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11.6. Veřejná infrastruktura

■ občanské vybavení
     Občanské vybavení na území obce je na základní úrovni, občanské vybavení na vyšší úrovni je 

využíváno ve spádových městech Pelhřimov, Kamenice nad Lipou a dále v krajském městě Jihlava. 

Ze zadání ÚP nevzešla nutnost rozšíření stávajících nebo návrh nových ploch s tímto funkčním 

využitím. Kapacita tohoto základního občanského vybavení se jeví jako dostatečná i pro návrhový 

stav, v případě potřeby není vyloučena možnost rozvoje v rámci stabilizovaných nebo návrhových 

ploch v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití. Stávající 

občanské vybavení zahrnuje jednak plochy s objekty veřejného vybavení - polyfunkční budova 

obecního úřadu, pohostinství, kulturní zařízení, pošta, prodejna, škola, mateřská školka, hasičská 

zbrojnice, kostel, fara, zdravotní středisko ), dále  plochy s objekty pro tělovýchovu a sport ( fotbalové 

hřiště ), plocha pro veřejné pohřebiště a služby.  Na území obce se nenachází občanské vybavení se 

specifickým využitím.    

■ dopravní infrastruktura

- silniční

    Z hlediska silniční dopravy je třeba řešit jednak dílčí dopravní závady na silniční síti v řešeném 
území. Jedná se o silnici III/03410 ( křižovatka I/34 – Božejov - Střítež ) a  III/11254 ( Božejov –
Libkova Voda ), případně místní komunikace.

     Řešeným územím, jeho východní částí, prochází průtah silnice I/34. Pro vedení této významné 
komunikace je třeba respektovat navržený koridor šířky 150 m. Silniční síť lze v daném území 
považovat za stabilizovanou, nové plochy nad rámec stávajícího stavu nejsou ÚP navrhovány.      

- doprava v klidu

     Rostoucí nároky na krytá stání je třeba řešit u starých rodinných domů dostavbou individuálních 
garáží na vlastním pozemku. S odstavením vozidel podél komunikací uvažovat pouze omezeně a to 
v místech, kde to dovolují šířkové parametry komunikace. U nově navržených rodinných domů se 
předpokládá 100% odstavení v objektu domu nebo na stavebních pozemcích. V zástavbě rodinnými   
je počítáno s min. jedním odstavným stáním na bytovou jednotku.  Podél obslužných i zklidněných 
komunikací je možno místně zřídit v přidruženém dopravním prostoru stání pro parkování. 
     Nová parkoviště budou navrhována na nových i stabilizovaných plochách pouze v rámci 
vymezených ploch dopravy a ploch veřejných prostranství. 

- veřejná doprava 

     Návrh ÚP předpokládá, že nadále bude tento druh dopravy zajišťován stávajícím způsobem, tj. 
prostřednictví autobusové dopravy. Na území obce v rámci místních částí jsou situovány autobusové 
zastávky. 

- nemotorová doprava 

Pro pěší dopravu nejsou navrhovány plochy nad rámec současného stavu, nové chodníky umisťovat 
ve stávajících a zřizovaných plochách veřejných prostranství v souladu se stanovenými podmínkami 
využití ploch s rozdílným způsobem využití a v plochách dopravy.
V řešeném území je respektována stávající značená turistická stezka, další plochy pro nemotorovou 
dopravu lze považovat za stabilizované.

- hospodářská doprava 

     Pro zemědělskou dopravu bude využívána stávající síť polních cest a stávající účelové 
komunikace. Nad rámec současného stavu nejsou územním plánem vymezeny nové plochy pro tuto 
dopravu z důvodu, že tato doprava je považována za stabilizovanou, čímž není vyloučeno doplnění 
nebo obnova polních cest dle stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.   

- ostatní druhy dopravy 

     Další druhy dopravy nejsou na území obce provozovány.

- dopravní zařízení 
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     Návrh územního plánu neuvažuje s plochami pro dopravní zařízení jako jsou ČSPHM, autoservisy 
( nevztahuje se na zařízení živnostenských autodílen, které je možno realizovat v rámci ploch 
smíšených při splnění legislativních požadavků ), motoresty  apod. případná dopravní zařízení 
realizovat v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

- hluk z dopravy 

V řešeném území se nachází významný zdroje hluku z dopravy – průtah silnice I/34. Umístění 
návrhových ploch respektuje ochranné pásmo a rovněž území zasažené hlukovou izofonou 50 db a 
více. 
Průtah silnic III. tř. ZÚ není považován za významný zdroj hluku vzhledem k nízké intenzitě dopravy. U 
zastavitelných ploch s funkcí bydlení bude respektováno pro umístění zástavby ochranné technické 
pásmo silnic III. třídy.

■ technická infrastruktura

□ zásobování vodou
     V rámci městyse Božejov je vybudovaný veřejný vodovod jak v Božejově, tak v místní části Nová 
Ves. Zdrojem pitné vody pro městys Božejov jsou dvě prameniště. Starší prameniště se nachází 
poblíž místní části Nová Ves ( 2 jímací studny, 3 jímací zářezy ) – voda gravitačně vedena do VDJ 
s akumulací 75 m3.  Novější prameniště se nachází v lokalitě Na Bahnech„ voda vedena do VDJ 
s akumulací 200 m3. Městys Božejov je nadále zásobena gravitačně veřejným vodovodem v celkové 
délce 5.124 bm.
Místní část Nová Ves je zásobena ze dvou vlastních kopaných studní s akumulací 10 m3, voda dále 
vedena gravitačně veřejným vodovodem v celkové délce 241 bm.
     Výhledově je nutno uvažovat s částečnou rekonstrukcí vodovodní sítě včetně souvisejících objektů 
( intenzifikace úpravny vody v rámci VDJ Božejov ) a provést rozšíření vodovodní sítě v části 
stávajících lokalit a v návrhových plochách.  
     Vodní zdroje na území obce sloužící pro zásobování pitnou vodou mají vyhlášeno pásmo 
hygienické ochrany vodního zdroje I. a II stupně, tato byla stanovena správním rozhodnutím. 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKUK – AQUA PROCON, a.s., 2004) a jeho průběžné 
aktualizace dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 16/07, které byly schváleny dne 6.11. 2007 -
další požadavky nad rámec současného stavu ( tak jak je popsáno výše v odstavci ) z tohoto 
dokumentu pro územní plán Božejov nevyplývají. 
Výhledová potřeba vody :
- počet obyvatel ve výhledu – 776 obyv.
- potřeba vody – 120 l/os/den
- průměrná potřeba vody Qp = 776 x 120 = 93 120 l/d = 1,08 l/s
- maximální potřeba vody Qm= Qp x kd = 93 120 x 1,5 = 139680 l/d = 1,62 l/s
- max. hod. potřeba vody Qh = Qm x kh = 3 880 x 1,8 = 6 984 l/h = 1,94 l/s 

Maximální potřeba vody ( = vydatnost zdroje ) pro návrhový stav je  1,94 l/s. Stávající vydatnost 
zdrojů pitné vody pokrývá současnou potřebu vody, a vyhoví též výhledové potřebě 
s požadovanou vydatností 1,94 l/s.

□ likvidace odpadních vod
     Městys Božejov má vybudovanou převážně jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou 
v současnosti odváděny z obce na centrální ČOV Bžejov. V místní části Nová Ves jsou odpadní vody 
zachycovány v bezodtokových akumulačních jímkách na vyvážení, tato místní část nemá 
vybudovanou veřejnou kanalizaci.
     Návrh ÚP předpokládá pro městys Božejov částečnou rekonstrukci jednotné kanalizační sítě, její 
rozšíření do nenapojených stávajících lokalit.  V rozvojových lokalitách územní plán připouští pouze 
možnost vybudování oddílné kanalizace s tím, že odvod dešťových vod z území bude nadále snižován 
zvyšováním retenční schopnosti krajiny a nezvyšováním odtokového součinitele v zastavitelných 
územích – zdržením dešťových vod, vsakování. Splaškové vody budou dále vedeny prostřednictvím 
stávající jednotné kanalizace na stávající centrální zařízení pro likvidaci odpadních vod – ČOV 
Božejov s tím, že výhledově je nutné realizovat modernizaci technologického zařízení ČOV. 
Kanalizace v řešeném území je uvažována jako gravitační. 
     Pro místní část Nová Ves vzhledem k nízkému počtu obyvatel se předpokládá individuální způsob 
likvidace odpadních vod, připouští se místně alternativní využití domovních čistíren splaškových vod, 
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nebo jim ekvivalentních technologií čištění splaškových vod, které budou v souladu s aktuální 
legislativou nebo akumulačních jímek. 

Orientační výpočet množství a kvality odpadních vod ve výhledu :
- počet ekvivalentních obyvatel ve výhledu – 776 EO
- průměrná potřeba vody Qp = 776 x 120 = 93 120 l/d = 1,08 l/s
- maximální potřeba vody Qm= Qp x kd = 93 120 x 1,5 = 139680 l/d = 1,62 l/s
- max. hod. potřeba vody Qh = Qm x kh = 3 880 x 1,8 = 6 984 l/h = 1,94 l/s 
Výpočet znečištění ( ČSN 75 64 02 ) :
BSK5            776 EO x   60g/d.EO = 46 560 g/den = 46,560  kg/den                  
CHSK5         776 EO x 120g/d.EO = 93 120 g/den = 93,120  kg/den
NL                776 EO x   55g/d.EO = 42 680 g/den = 42,680  kg/den 
Celkové max. množství odváděných splaškových vod  :
                                             Qsmax =  1,94 ( l. s

-1
 )

     Splaškové vody pro městys Božejov budou nadále též pro návrhový stav likvidovány 
prostřednictvím stávajícího zařízení pro centrální likvidaci odpadních vod – ČOV Božejov s podmínkou 
budoucí modernizace a případné intenzifikace technologického zařízení. Pro místní část Nová Ves 
budou nadále též pro návrhový stav odpadní vody likvidovány individuálním způsobem, tj. alternativní 
využití domovních čistíren splaškových vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění splaškových 
vod, které budou v souladu s aktuální legislativou nebo akumulačních jímek na vyvážení. 
  
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKUK – AQUA PROCON, a.s., 2004) a jeho průběžné 
aktualizace dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 16/07, které byly schváleny dne 6.11. 2007 -
pro územní plán z této dokumentace vyplývá požadavek na řešení způsobu likvidace odpadních vod 
z území obce bude nadále zajišťován stávajícím způsobem s podmínkou pro městys Božejov 
částečné rekonstrukce a doplnění kanalizační sítě a s podmínkou budoucí modernizace 
technologického zařízení stávající ČOV Božejov. Územní plán tento požadavek akceptuje v plném 
rozsahu.  

□ zásobování elektrickou energií
     Území obce je zásobováno z primárního vzdušného vedení VN 22 kV. Z tohoto primárního vedení 
je provedeno vzdušné odbočení k jednotlivým trafostanicím, ze kterých je dále proveden vzdušný, 
případně kabelový rozvod v obci.
V řešeném území se nenachází vedení ve vyšších napěťových hladinách ( VVN ).
     Návrh územního plánu předpokládá pokrytí výhledových potřeb převážně ze stávajících zařízení, 
přičemž nevylučuje navýšení výkonu stávajících trafostanic nebo výstavbu nových dle stanovených 
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

Předpokládané orientační navýšení odběru :

Počet nových RD ve výhledu – 95 :

Celkem : Pi = 95 x 5,0 kW = 475 kW Ps = 95 x 3,59 kW = 341 kW

Průměrný koeficient soudobosti :   = 0,718
□ zásobování plynem
     V obci není provedena plynofikace, návrh ÚP Božejov neuvažuje s její realizací. 
□ zásobování teplem
     Městys Božejov není plynofikovaná, z tohoto důvodu návrh ÚP nepředpokládá využití zemního 
plynu, jako primárního média pro zásobování objektů teplem a pro přípravu TUV. Jako primárního  
zdroje tepla je ÚP předpokládá možnost využívat zařízení na tuhá paliva ( především dřevní hmotu ) a 
další alternativní ekologické zdroje, jako jsou tepelná čerpadla, solární energie apod.   

■ nakládání s odpady
     Likvidace odpadů bude probíhat mimo řešené území, návrh ÚP nenavrhuje plochy pro tento účel 
využití.

■ veřejná prostranství
     Návrh ÚP vymezuje nové plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch ( 4 ) . 
Návrh ploch souvisí zejména se požadovaným vymezením těchto ploch v rámci zastavitelných ploch 
pro bydlení. Nevylučuje však možnost ( prostřednictvím stanovených podmínek využití ploch 
s rozdílným způsobem využití ) umisťovat tyto plochy v rámci stabilizovaných ploch ZÚ nebo v rámci 



35

zastavitelných ploch, kde je jejich vznik podporován z důvodu umístění veřejné infrastruktury ( 
dopravní a technické ). 

11.7. Koncepce uspořádání krajiny

     ÚP ve svém řešení se snaží chránit trvalé hodnoty území obce představované především 
krajinným rázem a vysoce kvalitním přírodním prostředím. ÚP usměrňuje a reguluje vlivy člověka na 
toto dochované přírodní prostředí. Tato regulace spočívá zejména v omezení prorůstání 
zastavitelných ploch do krajiny, minimalizace zastavování užitkových zahrad v rámci zastavěného 
území, orientací volných ploch stavebních pozemků směrem do volné krajiny, nesnižování výměry 
pozemků určených k plnění funkce lesa.
Prostupnost krajiny je dobrá, ÚP nevytváří bariéry bránící migraci živočišných druhů. Ve volné krajině 
návrh ÚP nepřipouští výstavbu nových objektů, kromě objektů sloužící myslivosti, lesnímu 
hospodářství, vodnímu hospodářství nebo zemědělství.    

Z hlediska územního systému ekologické stability byly dodrženy zásady návaznosti na okolní území 
použitím územně technických a oborových podkladů. Nápojné body jednotlivých skladebných částí 
jsou jednoznačné. Jsou vázány na vodní toky nebo navazují na skladebné části vymezené na území 
sousední obce.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Podklady
Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) jsou:
 Zásady územního rozvoje (ZÚR) kraje Vysočina ve znění aktualizace č. 1 z roku 2012 

(DHV CR, spol. s r. o.);

 Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností (ORP) Pelhřimov ve 
znění aktualizace z roku 2010 (Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby);

 Řešení ÚSES v platné či rozpracované územně plánovací dokumentaci (ÚPD) okolních 
obcí;

 Řešení ÚSES v komplexních pozemkových úpravách (KPÚ) v k. ú. Božejov, Ústrašín, 
Libkova Voda.

Výchozí stav řešení
Hlavní výchozí dokumentací pro řešení územního systému ekologické stability (ÚSES) v územním 
plánu jsou ZÚR kraje Vysočina, obsahující koncepční řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES 
a základní závazné zásady pro zapracování ÚSES do ÚPD obcí. 
Nadregionální úroveň ÚSES je v řešeném území dle ZÚR zastoupená nadregionálním biokoridorem K 
120 Čunkovský hřbet - Pařezitý / Roštejn. Nadregionální biokoridor je v grafické části ZÚR znázorněn 
jako rámcový koridor o proměnlivé šířce, procházející lesním komplexem v jižní části území, s 
přerušením plochou vloženého regionálního biocentra 370 Troják II.
Regionální úroveň ÚSES je v území dle ZÚR zastoupena výše zmíněným regionálním biocentrem 370 
Troják II a regionálním biokoridorem 422 Troják - Hejlov, vedeným údolím Střítežského potoka. 
Regionální biokoridor je taktéž v grafické části ZÚR znázorněn jako rámcový koridor o proměnlivé 
šířce.
Vymezení nadregionálního biokoridoru, regionálního biocentra a regionálního biokoridoru dle ZÚR je 
převzato i do výkresové části ÚAP ORP Pelhřimov - konkrétně do Výkresu záměrů na provedení změn 
v území a do Problémového výkresu.
Relevantní výchozí řešení místní úrovně ÚSES obsahují výkresy ÚAP ORP Pelhřimov (zejm. 
Problémový výkres). Vymezení místního ÚSES je zde ovšem zjevně neúplné.
Řešení KPÚ v k. ú. Božejov neobsahuje žádné vymezení parcel pro ÚSES. 

Odůvodnění řešení
Řešení nadregionální i regionální úrovně ÚSES je koncepčně v zásadě převzato ze ZÚR kraje 
Vysočina s tím, že regionální biocentrum 370 Troják II je pojato jako nedílná součást nadregionálního 
biokoridoru K 120 (což v ZÚR sice není jednoznačně stanoveno, avšak z logiky řešení ÚSES vyplývá). 
Zpřesněné vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES vychází z jejich 
zobrazení v grafické části ZÚR a respektuje zásady a úkoly stanovené v bodech (107), (107a), (108) a 
(108a) textové části ZÚR. Úpravy vymezení zohledňují především požadované cílové ekosystémy, 
aktuální stav využití území a řešení ÚSES v ÚPD sousedních obcí. Zásadnější úpravou je především 
tvarově jiné vymezení regionálního 370 biocentra Troják II. Zpřesnění ochranné zóny nadregionálního 
biokoridoru K 120, které není v grafické části ÚP přímo zakresleno, odpovídá rozsahu lesního 
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komplexu v jižní části území. Zdůvodnění vymezení dílčích skladebných částí nadregionálního a 
regionálního ÚSES obsahuje dále uvedená tabulka.
Řešení místní úrovně ÚSES vychází z řešení obsaženého v ÚAP ORP Pelhřimov, ve srovnání s ním 
ovšem obsahuje nezbytná koncepční doplnění. Podstatnými faktory ovlivňujícími inovovanou koncepci 
řešení jsou především:
 potřeba provázanosti řešení s nadregionální a regionální úrovní ÚSES;

 uplatnění principu tvorby ucelených větví ÚSES (zde pouze hydrofilních);

 zohlednění aktuálního stavu a limitů využití území;

 zohlednění jiných územně plánovacích záměrů na využití území;

 vymezení ÚSES v rámci ÚPD sousedních obcí;

 metodickými nástroji stanovené limitující prostorové a funkční parametry pro jednotlivé 
typy skladebných částí ÚSES;

 vlastnické vztahy k pozemkům.

Zásadní koncepční úpravou je především vymezení skladebných částí vzájemně navazujících 
hydrofilních větví místního ÚSES vedených ve vazbě na toky Želivky (Hejlovky) a jejího 
bezejmenného levostranného přítoku na východním okraji území a v jeho jihovýchodní části, 
zohledňující řešení platného ÚP Pelhřimov a návrhu ÚP Ústrašín. 
Cílem provedených úprav a změn vymezení je posílení ekologického a krajinotvorného významu 
ÚSES a podpoření reálných opatření k jeho vytváření. 
Míra přesnosti vymezení ÚSES a jeho jednotlivých skladebných částí je dána především celkovou 
mírou podrobnosti řešení územního plánu a existujícími rozpory mezi podkladovou mapou a 
skutečným stavem využití území.
Z vymezených dílčích skladebných částí ÚSES se nacházejí na území obce celou svou plochou 
pouze vložené biocentrum K 120/BC 1, dílčí úsek nadregionálního biokoridoru K 120/BK 2 a lokální 
biocentrum LBC 1. Z ostatních skladebných částí ÚSES je na území obce vymezena jen jejich část a 
zbývající část se nachází (nebo se předpokládá její vymezení) za hranicemi území obce - vymezení 
ploch ÚSES mimo území obce ovšem není (ani nemůže být) součástí řešení jejího ÚP.
Míra provázanosti řešení ÚSES a vymezení jeho dílčích skladebných částí s řešeními ÚSES 
obsaženými v platné územně plánovací dokumentaci (ÚPD) sousedních obcí Ústrašín, Libkova Voda, 
Pelhřimov (k. ú. Vlásenice - Drbohlavy), Častrov a Střítež souvisí s aktuálností ÚPD uvedených obcí. 
V případě nových ÚP Pelhřimov a Střítež a návrhu ÚP Ústrašín je návaznost plně zachována. V 
případě ÚP Častrov je možnost úplné návaznosti limitována řešením tohoto ÚP, které není zcela v 
souladu se ZÚR (ÚP je poněkud starší). Obec Libkova Voda má platnou ÚPD staršího data, s řešením 
ÚSES ne zcela odrážejícími aktuální situaci v území. Obec v současné době pořizuje nový územní 
plán, ve kterém bude třeba zachovat návaznost ÚSES na řešení v ÚP Božejov.

Přehled skladebných částí ÚSES a odůvodnění jejich vymezení

Označení
Funkční typ + 

biogeografický význam
Odůvodnění vymezení

K 120/RBC 370 

Troják II

Nadregionální biokoridor -

vložené regionální 

biocentrum

Poloha v zásadě dle ZÚR a ÚAP, vymezení ovšem 

výrazně upraveno (redukce v severní části a výrazné 

rozšíření východním směrem) v návaznosti na řešení ÚP 

Pelhřimov a s ohledem na aktuální hodnotu lesních 

porostů (zejm. rozšíření buku)

K 120/BK 1 Nadregionální biokoridor -

dílčí úsek

Poloha dle ZÚR a ÚAP, vymezení zpřesněno  v 

návaznosti na trasu regionálního biokoridoru v ÚP 

Častrov podél lesní cesty

K 120/BC 1 Nadregionální biokoridor -

vložené lokální biocentrum

Oproti ZÚR i ÚAP posunuto s ohledem na vnitřní členění 

lesa a síť lesních cest poněkud k jihozápadu

K 120/BK 2 Nadregionální biokoridor -

dílčí úsek

Poloha dle ZÚR a ÚAP, vymezení zpřesněno  podél 

lesní cesty



37

Označení
Funkční typ + 

biogeografický význam
Odůvodnění vymezení

RK 422/BK 1 Regionální biokoridor - dílčí 

úsek

Poloha dle ZÚR a ÚAP, vymezení upraveno s ohledem 

na aktuální stav využití území a v návaznosti na řešení 

ÚP Střítež

RK 422/BC 1 Regionální biokoridor -

vložené biocentrum

Poloha dle ZÚR a ÚAP, vymezení upraveno s ohledem 

na aktuální stav využití území a v návaznosti na řešení 

ÚP Střítež

RK 422/BK 2 Regionální biokoridor - dílčí 

úsek

Poloha dle ZÚR a ÚAP, vymezení upraveno s ohledem 

na aktuální stav využití území a v návaznosti na řešení 

ÚP Střítež

RK 422/BC 2 Regionální biokoridor -

vložené biocentrum

Oproti ZÚR i ÚAP posunuto s ohledem na aktuální stav 

využití území a návaznost na řešení ÚP Střítež poněkud 

k severu

RK 422/BK 3 Regionální biokoridor - dílčí 

úsek

Poloha dle ZÚR a ÚAP, vymezení upraveno s ohledem 

na aktuální stav využití území a v návaznosti na řešení 

ÚP Střítež

RK 422/BC 3 Regionální biokoridor -

vložené biocentrum

Poloha dle ZÚR a ÚAP, vymezení upraveno s ohledem 

na aktuální stav využití území a v návaznosti na řešení 

ÚP Střítež

LBK 1 Lokální biokoridor Poloha dle ZÚR a ÚAP, vymezení upraveno s ohledem 

na aktuální stav využití území

LBK 2 Lokální biokoridor Poloha dle ÚAP, s vymezením upraveným ve vazbě na 

tok Želivky (Hejlovky) a přilehlá mokřadní a luční 

společenstva

LBC 1 Lokální biocentrum Oproti ÚAP nové LBC, tvořící součást hydrofilní větve 

místního ÚSES a vázané na soustavu mokřadních lad

LBK 3 Lokální biokoridor Oproti ÚAP nový LBK , tvořící součást hydrofilní větve 

místního ÚSES a vázaný na tok Želivky (Hejlovky), 

příbřežní partie rybníků a doprovodná ladní (příp. i luční) 

společenstva

LBC 2 Lokální biocentrum Oproti ÚAP v k. ú. Božejov vymezeno nově, v návaznosti 

na vymezení větší části LBC v k ú. Vlásenice - Drbohlavy 

(v ÚP Pelhřimov i v ÚAP) 

LBK 4 Lokální biokoridor Oproti ÚAP v k. ú. Božejov vymezený nově, v návaznosti 

na vymezení dílčích částí LBK v k ú. Vlásenice -

Drbohlavy (v ÚP Pelhřimov i v ÚAP)

LBC 3 Lokální biocentrum Oproti ÚAP v k. ú. Božejov vymezeno nově, v návaznosti 

na vymezení menší části LBC v k ú. Vlásenice -

Drbohlavy (v ÚP Pelhřimov i v ÚAP)

LBK 5 Lokální biokoridor Oproti ÚAP v k. ú. Božejov vymezený nově, v návaznosti 

na vymezení dílčí části LBK v k ú. Vlásenice - Drbohlavy 

(v ÚP Pelhřimov i v ÚAP), s propojením dle vodního toku 

na K 120/RBC 370 Troják II
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého funkčního využití skladebných částí ÚSES na 
zábor ZPF

úhrnná výměra lokality 
v ha

výměra zemědělské půdy v lokalitě 
dle kultur v ha

Zastavěné 
území

zastavěné 
území

Číslo

id

navržené funkční 
využití lokality

katastrální 
území

celkem

v mimo

druh 
pozemku

Celkem

v mimo

výměra 
nezem, 
ploch

BPEJ,

třída ochrany 
ZPF,

výměra BPEJ I. 
a II. třídy 
ochrany

poznámka

K1
NP -plochy 
přírodní

Božejov 3,5512 0 3,5512 TTP 3,2285 0 3,2285 0,3227

8.50.11

8.58.00

8.67.01

II.

III.

V.

Regionální biokoridor 
– vložené biocentrum 
pod ozn. RK 422 / BC 
1

K2

NS.p – plochy 
nezastavěné 
smíšené -
přírodní

Božejov 0,8344 0 0,8344
TTP

orná
0,6356 0 0,6356 0,1988

8.50.11

8.67.01

III.

V.
0

Regionální biokoridor 
– dílčí úsek RK 422 / 
BK 2

11.8. Vodní plochy a toky, povodí

      Řešené území patří do zranitelných oblastí. Správní územím městyse Božejov náleží do povodí 
Labe jako povodí I. řádu, do povodí Vltavy jako povodí II. řádu a do povodí Želivky ( Hejlovka ) jako 
povodí III. řádu. Západní část řešeného území náleží do povodí Střítežského potoka, východní část do 
povodí Želivky , jako povodí IV. řádu. Nejvýznamnější vodoteče jsou Želivka ( Hejlovka ) a Střítežský 
potok, Na vodním toku Želivka se nachází nejvýznamnější vodní plocha v řešeném území – Mlýnský 
rybník ( 5,24 ha ), dále pak Starý rybník ( 2,10 ha ), Na levostranném přítoku Želivky se nachází 
soustava významnějších vodních nádrží ( např. Ratejnský rybník, Kovářovský rybník, Opletený, 
Malášek, Božejovec ), na Střítežském potoku menší vodní plocha U pohodnice. 

V řešeném území je vyhlášené záplavové území ( Q100 ) na vodním toku Želivka ( Hejlovka ).

    Řešením územního plánu nedochází ke změně hydrologického povodí, případně rozvodí, 
nedochází též k ovlivnění stávajících hydrologických poměrů v území. ÚP předpokládá respektování 
manipulačního pásma 6,0 m ( 8,0 m ) od břehové hrany dle významnosti vodního toku. 
     Návrh ÚP ponechává vodotečím protékajícím řešeným územím přirozený průběh a zachovává 
rovněž stávající vodní plochy v území.  Nové vodní plochy nejsou navrženy nad rámec současného 
stavu, ÚP však připouští vznik nových vodních ploch v rámci podmínek využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. 

11.9. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

     Návrhem územního plánu je území obce členěno na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem 
využití. Vymezení těchto ploch je vyjádřeno v grafické části barvou, případně texturou s umístěním 
písemného znaku. V textové části výrokové části jsou pak stanoveny podmínky využívání jednotlivých 
ploch s určením hlavního využití, přípustného využití a nepřípustného využití, případně podmíněně 
přípustného využití. Za činnosti nepřípustné se považují veškeré činnosti a děje, které jsou ve 
zřejmém protikladu s určující dominantní funkcí plochy. Návrh ÚP graficky vymezuje rovněž hranice 
mezi jednotlivým plochami s rozdílným způsobem využití.

11.10. Podmínky prostorového uspořádání

     Návrh územního plánu vytváří přiměřený koncepční rámec pro usměrňování rozvoje území obce. 
Prvky prostorového uspořádání regulují především výškovou hladinu zástavby a její uspořádání 
s ohledem na podmínky ochrany krajinného rázu. Tyto prvky jsou vyjádřené ve výrokové části ÚP a 
zobrazitelné prvky též v grafické části návrhu ÚP.

11.11. Vybraná varianta

     V rámci Zadání ÚP Božejov nebylo požadováno zpracování variant řešení.

11.12. Ochrana a bezpečnost státu, požární ochrana

     Na území obce se nenacházejí majetkové ani pozemkové zájmy MO ČR. Správní území obce není 
dotčeno OP radiolokačních zařízení AČR, v území je umístěn vojenský letový koridor pro létání 
v malých výškách ( celé řešené území ).
     ÚP respektuje stávající kategorizaci pozemních komunikací včetně jejich technických OP.
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     Návrhem ÚP nejsou dotčeny zájmy MV ČR.
     Z hlediska požární ochrany bude pro potřebu zabezpečení požární vody nadále využívána stávající 
a doplněná vodovodní síť, stávající požární nádrže a vodní plochy. Hasičská zbrojnice je vyhovující, 
v rámci návrhových ploch bude zajištěn přístup požární techniky po veřejných komunikacích.

11.13. Návrh požadavků řešení CO

     Návrh řešení požadavků CO vychází z ustanovení vyhl. č. 380/2012 Sb. a dále z požadavků 
orgánu zajišťujícího systém a organizaci CO – tj. HZS Kraje Vysočina.
■ ochrana území před průchodem průlomové vlny
- území obce není ohroženo průlomovou vlnou, vyhlášená záplavová území ( Q100 ) neohrozí 
stávající ani navrhovanou zástavbu
■ zóny havarijního plánování
- řešené území není součástí zón havarijního plánování, území obce není potencionálně zasažitelné 
haváriemi zdrojů nebezpečných či zdraví ohrožujících látek
■ ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
- stálé úkryty se v řešeném území nevyskytují, v rámci návrhu ÚP se uvažuje pouze se zřizováním 

improvizovaných úkrytů ( vhodné prostory v objektu jako je např. sklep, ale i další místnosti )
- tyto prostory, mezi než je zahrnut i improvizovaný úkryt protiradiačního charakteru, jsou a budou 

zřizovány z materiálních a finančních zdrojů fyzických a právnických osob
- návrh ÚP pouze doporučuje, aby v nově budovaných objektech, v zájmu jejich majitelů, bylo

uvažováno se zřizováním prostorů vyhovujících podmínkám kladených na improvizované úkryty 
■ evakuace obyvatelstva a jeho ukrytí
- v případě hromadné evakuace obyvatelstva návrh ÚP předpokládá využití prostorů veřejných budov 
( obecní úřad ) a dále využití budov havárií nezasažených
■ skladování materiálů CO a humanitární pomoci
- návrh územního plánu nepředpokládá zřizování nových prostorů pro skladování těchto materiálů 
■ vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo ZÚ a ZP 
na území obce nejsou a nebudou takovéto látky skladovány   
■ záchranné, likvidační a obnovovací práce
- potřebná opatření, která jsou nad rámec možností a kompetence obce se předpokládá jejich zajištění 
z úrovně Kraje Vysočina 
■ nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
- návrh ÚP předpokládá v případě nouze dovoz balené pitné vody, el. energie bude zajištěna 
prostřednictvím mobilních dieslových agregátů
■ požadavky na dopravní síť
- návrh řešení ÚP zaručuje nezastavitelnost a průchodnost dopravních tras
■ místo dekontaminace osob, případně techniky
pro toto místo bude využita jakákoliv zpevněná plocha v obci, s možností napojení na vodovod a 
odvod odpadních vod
■ zahraboviště
- na území obce není vymezeno

12. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

Vymezení účelného využití zastavěných území
    Zastavěné území je vymezeno ( po aktualizaci ) k 30. 09. 2017. Z hlediska ploch s rozdílným 
způsobem využití převládají v území řešené územním plánem plochy pro bydlení individuální 
v rodinných domech – vesnické ( BV ) a plochy smíšeného obytné vesnické ( SV ), dále jsou 
zastoupeny plochy pro bydlení hromadné ( BH ), plochy pro výrobu a sklady – lehký průmysl ( VL ), 
plochy veřejné infrastruktury ( veřejná vybavenost – OV ; plochy pro tělovýchovu a sport - OS ; plocha 
pro veřejné pohřebiště a související služby – OH ; veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch 
– PV ; veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch PZ ; plochy technické infrastruktury  -
inženýrské sítě – TI ; plochy technického zabezpečení obce – TO ; plochy pro silniční dopravu – DS ), 
případně další plochy jako jsou plochy  rodinné rekreace – RI.
Řešení územního plánu vychází ze skutečnosti, že zastavěné území je značně využito pro zástavbu a 
dále že převážná část zastavěného území je dále nevyužitelná pro doplnění další zástavbou. 
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Využitelné plochy v zastavěném území jsou vymezeny jako plochy přestavby s funkčním využitím  
bydlení individuální v rodinných domech – vesnické ( BV ) a plochy smíšené obytné vesnické ( SV ).  
Další volné plochy využitelné pro zástavbu se v rámci vymezeného zastavěného území nenacházejí.

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
● Plochy pro bydlení individuální v rodinných domech – vesnické ( BV ) : 
Z vyhodnocení účelného využití zastavěného území vyplývá, že v rámci tohoto území nelze uspokojit 
potřeby zejména v oblasti bydlení. Z tohoto důvodu návrh ÚP vymezuje nové zastavitelné plochy 
s dominantním funkčním využitím bydlení individuální v rodinných domech – vesnické ( BV ).
Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro bydlení je dána :
- požadavky a záměry obce a potřebou další stabilizace počtu obyvatel obce ( posílení 

sociodemografického pilíře URÚ )
- požadavky vyplývající z polohy obce a trendu demografického růstu ( od roku 2010 )
- předpoklad trendu snižující se velikosti domácnosti 
- stanovením přiměřené rezervy ploch z důvodů středního převýšení nabídky nad poptávkou 
- přirozeným odpadem stávajícího bytového fondu ( vyčlenění byt. fondu pro rekreaci, asanace ), 

vyšší odpad je v rekreačně atraktivních územích a územích s drobnou a členitou zástavbou
- požadavky vyplývající z nechtěného soužití
Prognóza potřeby počtu bytů ( RD ) :
Nárůst počtu trvale bydlících obyvatel : r. 2035 nárůst 130 ob. = 65 b. j.

Snížení obložnosti bytu - obyvatel/1 byt : 2,2 ob./1 byt = 10 b. j.
Rezerva : = 6 b. j.
Nechtěné soužití :  = 5 b. j.
Náhrada za přirozený odpad bytového fondu : 9 b. j.
_________________________________________________________________________________
Potřeba bytů celkem : 95 b. j.

Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení individuální v rodinných domech – vesnické ( BV ) 
v územním plánu : 
- potřebná plocha na 1 b. j. ( RD ) : max. 1200 m

2

- celková výměra zastavitelných ploch pro umístění b. j. (RD ) : 14,3372 ha
- z toho předpoklad vymezení pozemků pro veřejnou infrastrukturu 20 % = 2, 8674 ha
- počet min. umístěných b. j. ( RD ) = 11,4697 ha : 0,1200 ha/b. j. = 95 b. j. ( RD )
Plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území a na plochách doplňujících ucelený obvod 
sídla. 

● Plochy pro bydlení hromadné ( BH ) : 

V rámci ÚP nejsou navrhovány, zkapacitnění zajistit v rámci stabilizovaných ploch s tímto funkčním 
využitím.       
● Plochy smíšené obytné vesnické ( SV ) : 
Nové plochy ( 2 ) jsou navrhovány jednak jako plochy přestavby v rámci ZÚ, jednak jako nová 
zastavitelná plocha ( 5 ) v návaznosti na ZÚ. Tyto plochy jsou navrženy a odůvodněny jako rozšíření 
ploch s možností umisťování kromě objektů bydlení též zařízení pro nerušící aktivity, jako například 
výroba, služby, zemědělství a podobně.
● Plochy veřejné vybavenosti ( OV ) : 
Nové plochy nejsou navrhovány, jejich rozvoj zajistit prostřednictvím stanovených podmínek využití 
ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách pro bydlení individuální v rodinných domech 
– vesnické ( BV ) a v plochách smíšených obytných vesnických ( SV ).
● Plochy pro tělovýchovu a sport ( OS ) : 
Nové plochy nejsou navrhovány, jejich rozvoj zajistit prostřednictvím stanovených podmínek využití 
ploch s rozdílným způsobem využití.
● Plochy pro veřejné pohřebiště a související služby ( OH ) : 
Nové plochy nejsou navrhovány, zkapacitnění zajistit v rámci stabilizovaných ploch s tímto funkčním 
využitím.
● Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch ( PV ) : 
Nové plochy nejsou navrhovány, jejich rozvoj zajistit prostřednictvím stanovených podmínek využití 
ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách pro bydlení individuální v rodinných domech 
– vesnické ( BV ) a plochách smíšených obytných vesnických.
● Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch ( PZ ) : 
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Jsou navrženy 4 plochy s tímto funkčním využitím. Návrh ploch souvisí zejména se požadovaným 
vymezením těchto ploch v rámci zastavitelných ploch pro bydlení. 
● Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu ( VZ ) : 

V rámci ÚP nejsou navrhovány, zkapacitnění zajistit v rámci stabilizovaných ploch s tímto funkčním 
využitím.       
● Plochy pro výrobu a skladování – lehký průmysl ( VL ) : 

V rámci ÚP je navržena jedna zastavitelná plochy s tímto funkčním využitím, plocha pro rozšíření 
výrobního území obce ( Z13 ).  Další rozvoj umožněn v rámci stabilizovaných ploch s tímto funkčním 
využitím.      
● Plochy pro silniční dopravu ( DS ) :
Nové plochy pro silniční dopravu nejsou navrhovány nad rámec současného stavu, jejich rozvoj zajistit 
prostřednictvím stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.     
● Plochy pro technickou infrastrukturu ( TI  - inženýrské sítě, TO – technické zabezpečení obce ) :
Nové plochy pro technickou infrastrukturu nejsou navrhovány nad rámec současného stavu, jejich 
rozvoj zajistit prostřednictvím stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.     
● Plochy pro rodinnou rekreaci ( RI ) :
Jsou navrženy 3 plochy s tímto funkčním využitím. Zastavitelné plochy Z 10 – Z12 jsou do návrhu 
zařazeny z důvodu požadavků vlastníků pozemků na uspokojení těchto potřeb jako je rodinná 
rekreace s odůvodněním, že se jedná o menší plochy pro umístění převážně jednoho rekreačního 
objektu pro individuální potřebu vlastníka pozemku a nejedná se o plochu pro další komerční využití 
jako je rozprodej jednotlivých pozemků pro plošnou výstavbu rekreačních objektů.

13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby 
jejich vymezení 
Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR, nejsou navrženy. 

14. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení
- nejsou navrhovány

13. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu 
zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, 
kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady 
č. 10/1993 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu.
Hranice zastavěného území byla aktualizována v rámci úpravy návrhu ÚP Božejov pro společné 
jednání k 30.09. 2017.

Struktura půdního fondu v území městyse Božejov                                      údaje ČSÚ 
Božejov ( ha )

Celková výměra 932
Zemědělská půda 437
-orná půda 336
-zahrady 16
-ovocné sady -
-TTP 85
Nezemědělská půda 495
-PUPFL 378
-vodní plochy 18
-zastavěné plochy 10
-ostatní plochy 89
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Bonitované půdně ekologické jednotky

Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba 
odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb. (příloha A).
HPJ 34 - Hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v mírně chladné 
oblasti, většinou na žulách a rulách a na různých jiných horninách; většinou lehké, slabě až středně
štěrkovité, s příznivými vláhovými poměry
HPJ 50 - Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách) s 
výjimkou hornin v HPJ 48, 49; zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, 
dočasně zamokřené

HPJ 67 – Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně těžké až velmi 
těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky

HPJ 68 - Glejové půdy zrašelinělé a glejové půdy úzkých údolí, včetně svahů, obvykle lemující malé 
vodní toky; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze pro louky
HPJ 73 - Oglejené půdy zbažinělé a glejové půdy svahových poloh; středně těžké až velmi těžké, 
zamokřené a s výskytem svahových pramenišť, i po odvodnění vhodné jen pro louky

Pomocí pětimístného kódu BPEJ je přiřazena třída ochrany zemědělské půdy (I-V). 

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace, údaje o 
celkovém úhrnu záboru ZPF :

Vyhodnoceny jsou všechny rozvojové plochy, celkové souhrny jsou provedeny pro plochy zabírající 
zemědělskou půdu. označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabelární formě. 
Rozvojové plochy nejsou rozděleny do etap. 

údaje o záboru ZPF podle navrženého funkčního využití 

funkční využití celkem v zastavěném 
území

mimo zastavěné 
území

zemědělská 
půda 

nezemědělská 
půda

BV – bydlení individuální 
v rodinných domech –
vesnické 14,3372 ha 0,6761 ha  13,6611 ha 13,9399 ha 0,3973 ha

SV - plocha smíšená 
obytná vesnická

7,3771 ha 2,9329 ha 4,4442 ha 4,3829 ha 2,9942 ha

RI – plocha rodinné 
rekreace 2,5743 ha 0 2,5743 ha 2,5389 ha 0,0354 ha

VL – plocha pro výrobu a 
skladování – lehký 
průmysl 0,8244 ha 0 0,8244 ha 0,8244 0

PZ – plocha veřejného 
prostranství s převahou 
nezpevněných ploch

1,5521 ha 0 1,5521 ha 0,6702 ha 0,8819 ha

Celkem 26,6651 ha 3,6090 ha 23,0561 ha 22,3563 ha 4,3088 ha

Navrhováno je 22,3563 ha záboru ZPF. Vysoce chráněné půdy (I. a II. třída ochrany) jsou návrhem 
dotčeny s celkovým záborem 9,9921 ha.

údaje o záboru ZPF podle jednotlivých tříd ochrany

BPEJ Třída ochrany Plocha pro rozvoj ( ha )

8.34.01 I. 0,5197

8.34.21 I. 2,6549

8.34.24 III. 0,3188

8.34.31 II. 6,8175

8.34.34 IV. 0,6767

8.50.01 III. 0,1427

8.50.04 IV. 2,6208

8.50.11 III. 7,2721
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údaje o záboru ZPF podle jednotlivých tříd ochrany

BPEJ Třída ochrany Plocha pro rozvoj ( ha )

8.67.01 V. 0,0406

8.68.11 V. 0,6296

8.73.11 V. 0,6629

Celkem 22,3563 ha

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby

Areál pro zemědělskou výrobu je situovaný v severní části obce Zemědělské obchodní družstvo 
Božejov. Zemědělská výroba je zaměřena jak na rostlinou výrobu ( obiloviny, řepka, brambory, krmné 
plodiny ), tak na živočišnou výrobu ( chov prasat, skotu ).  V ÚP Božejov nejsou navrženy nové plochy 
s funkčním využitím zemědělská a lesnická výroba nad rámec stávajícího stavu.

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

V řešeném území byly zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami

■ Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území: nezemědělská půda využitelná pro 
rozvoj zastavitelného území je v řešeném území zastoupena. Pro navržený rozvoj je využito 4,3088 ha 
. Především se jedná o část současně zastavěného území městyse Božejov ( vymezeny plochy 
přestavby ) a navazující pozemky vedené jako ostatní plochy. Plochy nezemědělské půdy v rámci 
volné krajiny ( mimo zastavěné území a vymezené zastavitelné plochy ) jsou využity především jako 
přírodně stabilizující plochy krajinné zeleně, případně se jedná o svažité pozemky bez možnosti 
obsluhy a technického vybavení. 
■ Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské 
půdy v zastavěném území: zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je 
využívána především jako samozásobitelské zahrady a sady, enklávy velkovýrobně obhospodařované 
zemědělské půdy se v zastavěném území nevyskytují. 
■ Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk : nejsou navrženy asanace a demolice, je však 
možno počítat s obnovou morálně i fyzicky zastaralého fondu. Ten je součástí stávajících 
stabilizovaných funkčních ploch ( především se způsobem využití jako obytné smíšené - venkovské ) 
v zastavěném území. 
■ Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny 
v dosavadní schválené dokumentaci: obec má platnou územně plánovací dokumentaci. Veškeré 
plochy, které byly již odsouhlaseny v dosavadní dokumentaci byly převzaty do návrhu ÚP Božejov.
■ Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 
zákona č. 114/1992 Sb. V platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce: navrhované 
plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy pro rozvoj 
bydlení, výrobních aktivit a sídelní zeleně jsou umístěny v návaznosti na současně zastavěné území
sídla. Nejsou vytvářeny samostatné enklávy osídlení. Navrhované enklávy ve volné krajině jsou 
navrženy s funkčním využitím rodinná rekreace. 
■ Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území : 
v řešení návrhu územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických 
a odtokových poměrů. Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně 
ovlivněny výstavbou samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou 
odváděny doplněnou dešťovou a stávající jednotnou kanalizací, na pozemcích bude zajištěna 
maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční schopnosti krajiny, tuto problematiku je 
třeba dořešit v podrobnější dokumentaci.

■ Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části. Na 
zastavěné území navazují částečně plochy zemědělské půdy s vyšším stupněm ochrany. 
■ Etapizace výstavby: není navržena 

■ Popis ploch určených pro změny v území a jejich odůvodnění :
Pozn. : návrhové plochy jsou umístěny částečně na půdách s vyšším stupněm ochrany – tj. I. a 
II. třída ochrany s odůvodněním absence využitelných ploch v rámci ZÚ nebo vhodných ploch 
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s půdou s nižším stupněm ochrany (  v návaznosti na ZÚ jsou částečně situovány plochy 
s vyšším stupněm ochrany ) tak, aby byla zabezpečena základní požadovaná urbanizace. 
Rozvoj obce je limitován umístěním koridoru silnice I/34 ( západní směr ) a situováním 
stávajícího výrobního území obce ( severní směr ). Zabezpečení rozvojových ploch je tedy 
v zásadě možné jižním směrem, tím dochází k částečnému dotčení půd s vyšším stupněm 
ochrany. 
Z1/1 – bydlení individuální v rodinných domech – vesnické ( BV ), plocha přiléhající k JZ okraji ZÚ 
městyse Božejov, vhodné doplnění plochy bydlení v této části obce, odstranění existující značné 
fragmentace ZÚ. Rozhodující plocha pro naplnění cílů požadované urbanizace a prioritní zájem obce. 
Pro výstavbu odnímána nezbytně nutná plocha ( max. 1200 m

2
 na 1 RD )

Z2a/1 - bydlení individuální v rodinných domech – vesnické ( BV ), plocha přiléhající k jižnímu 
okraji ZÚ městyse Božejov, plocha doplňuje vnější proluky v zastavěném území , vhodné doplnění 
ploch bydlení  v této části obce. Rozhodující plocha pro naplnění cílů požadované urbanizace a 
prioritní zájem obce. Pro výstavbu odnímána nezbytně nutná plocha ( max. 1200 m

2
 na 1 RD ) 

Z2b – smíšené obytné vesnické ( SV ), související plocha situovaná na jižním okraji obce ( městys 
Božejov ). Plocha umístěna v návaznosti na plochu s tímto funkčním využitím  ( SV ), která kromě 
objektů pro bydlení umožňuje umisťování dalších, v rámci stabilizované plochy již provozovaných 
zařízení, zejména pro podnikatelskou činnost a zemědělskou malovýrobu. Rozšíření těchto ploch 
smíšených je dáno zejména tím, že v obci není navržen výraznější rozvoj stávajícího výrobního území.    

Z2c/1 – bydlení individuální v rodinných domech – vesnické ( BV ), plocha situována na jižním 
okraji obce ( městys Božejov ) v návaznosti na ZÚ, rozvojová plocha umístěna v návaznosti na plochu 
s novodobou výstavbou obci, umístěna v rámci vzniklé proluky v ZÚ ( ze dvou stran navazuje na toto 
území ), vhodné doplnění ploch bydlení v této části obce, pro výstavbu odnímána nezbytně nutná 
plocha ( max. 1200 m

2
 na 1 RD )

Z3/1 – bydlení individuální v rodinných domech – vesnické ( BV ), plocha přiléhající k JV okraji ZÚ 
městyse Božejov, plocha doplňuje vnější proluky v zastavěném území , vhodné doplnění ploch bydlení  
v této části obce. Rozhodující plocha pro naplnění cílů požadované urbanizace a prioritní zájem obce.
Pro výstavbu odnímána nezbytně nutná plocha ( max. 1200 m

2
 na 1 RD ). 

Z4 – smíšené obytné vesnické ( SV ), související plocha situovaná na SZ okraji obce ( městys 
Božejov ) v rámci vnější proluky ZÚ. Plocha umístěna v návaznosti na plochu přestavby v rámci ZÚ 
s tímto funkčním využitím  ( SV ), která kromě objektů pro bydlení umožňuje umisťování dalších,  
zejména pro podnikatelskou činnost a zemědělskou malovýrobu. Rozšíření těchto ploch smíšených je 
dáno zejména tím, že v obci není navržen výraznější rozvoj stávajícího výrobního území. 

Z5 – smíšené obytné vesnické ( SV ), související plocha situovaná na SZ okraji obce ( městys 
Božejov ). Plocha umístěna v návaznosti na plochu Z4 s tímto funkčním využitím  ( SV ), která kromě 
objektů pro bydlení umožňuje umisťování dalších, zejména pro podnikatelskou činnost a zemědělskou 
malovýrobu. Rozšíření těchto ploch smíšených je dáno zejména tím, že v obci není navržen výraznější 
rozvoj stávajícího výrobního území. 

Z6 – smíšené obytné vesnické ( SV ), plocha situována v SZ okrajové části místní části Nová Ves 
v návaznosti na proluku v ZÚ a v návaznosti na stabilizovanou plochu s tímto funkčním využitím jako 
doplnění ( rozšíření ) této plochy, která kromě objektů pro bydlení umožňuje umisťování dalších, 
v rámci stabilizované plochy již provozovaných zařízení, zejména pro podnikatelskou činnost a 
zemědělskou malovýrobu. 

Z7/1/p – bydlení individuální v rodinných domech – vesnické ( BV ), plocha situována na 
západním okraji místní části Nová Ves v rámci stávající vnější proluky v ZÚ.

Z8/1/p – bydlení individuální v rodinných domech – vesnické ( BV ), plocha situována na 
západním okraji městysu Božejov v rámci stávající vnější proluky v ZÚ.

Z9 - plocha veřejného prostranství s převahou nezpevněných ploch ( PZ ), plocha situována na 
západním okraji městysu Božejov jako doplnění sídelní ( veřejné  ) zeleně v návaznosti na stávající 
vodní plochu.  
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Z10/p - plocha rodinné rekreace ( RI ), plocha situována v JZ okrajové části řešeného území Jedná 
se o plochu určenou k rodinné rekreaci ( výhradně pro potřeby vlastníka pozemku ). Z tohoto důvodu 
je předpoklad, že většinová část plochy zůstane součástí ZPF, bude využívána jako zahrada. 

Z11/p – plocha rodinné rekrace ( RI ), plocha situována v JZ okrajové části řešeného území. Jedná 
se o plochu určenou k rodinné rekreaci ( výhradně pro potřeby vlastníka pozemku ). Z tohoto důvodu 
je předpoklad, že většinová část plochy zůstane součástí ZPF, bude využívána jako zahrada.

Z12 – plocha rodinné rekrace ( RI ), plocha situována jižním směrem pod místní částí Božejov.  
Jedná se o plochu určenou k rodinné rekreaci ( výhradně pro potřeby vlastníka pozemku ). Z tohoto 
důvodu je předpoklad, že většinová část plochy zůstane součástí ZPF, bude využívána jako zahrada. 

Z13 – plocha pro výrobu a skladování – lehký průmysl ( VL ), plocha situována v SV okrajové 
části městysu Božejov v návaznosti na ZÚ a v návaznosti na plochu s tímto funkčním využitím jako 
doplnění ( rozšíření ) této plochy.

Z14 – plocha veřejného prostranství s převahou nezpevněných ploch ( PZ ), plocha situována 
v souvislosti s umístěním plochy pro bydlení Z1/1. Jedná se o splnění zákonného požadavku na 
vymezení plochy veřejné zeleně v  souvislosti s vymezením zastavitelné plochy pro bydlení.

Z15 – plocha veřejného prostranství s převahou nezpevněných ploch ( PZ ), plocha situována 
v souvislosti s umístěním plochy pro bydlení Z2a/1. Jedná se o splnění zákonného požadavku na 
vymezení plochy veřejné zeleně v  souvislosti s vymezením zastavitelné plochy pro bydlení.

Z16 – smíšené obytné vesnické ( SV ), plocha situována v jižní okrajové části městysu Božejov 
v návaznosti na zastavitelnou plochu Z2b a Z2c/1 jako doplnění ( rozšíření ) ploch s tímto funkčním 
využitím, která kromě objektů pro bydlení umožňuje umisťování dalších provozovaných zařízení, 
zejména pro podnikatelskou činnost a zemědělskou malovýrobu. Rozšíření těchto ploch smíšených je 
dáno zejména tím, že v obci není navržen výraznější rozvoj stávajícího výrobního území. 

Z17 – plocha veřejného prostranství s převahou nezpevněných ploch ( PZ ), plocha situována 
v souvislosti s umístěním plochy pro bydlení Z3/1. Jedná se o splnění zákonného požadavku na 
vymezení plochy veřejné zeleně v  souvislosti s vymezením zastavitelné plochy pro bydlení.

P1/p – smíšené obytné vesnické ( SV ), plocha situována v severní okrajové části ZÚ městysu 
Božejov jako plocha přestavby ( původní plocha výroby a skladování ), z důvodu odclonění stávajícího 
výrobního území obce od stabilizované plochy bydlení s chráněnými objekty ( RD ).

P2/1/p – bydlení individuální v rodinných domech – vesnické ( BV ), plocha situována v západní 
okrajové části ZÚ městysu Božejov jako plocha přestavby ( původní využití zahrada ), z důvodů 
nevyužívání plochy dle stávajícího funkčního využití.  

P3 – smíšené obytné vesnické ( SV ), plocha situována v centrální části ZÚ městysu Božejov jako 
plocha přestavby ( původní využití zařízení dopravy - ČSPH ), z důvodů nevyužívání plochy dle 
stávajícího funkčního využití.  

P4 – smíšené obytné vesnické ( SV ), plocha situována v centrální části ZÚ městysu Božejov jako 
plocha přestavby ( původní využití jako zahrada k objektu MŠ ), z důvodů nevyužívání plochy dle 
stávajícího funkčního využití.  

K1 -  plocha přírodní ( NP ), plocha vyřazena z vyhodnocení, záměr popsán v textové části B1, 
kapitola 3.7. – část „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého funkčního využití 
skladebných částí ÚSES na zábor ZPF“. Vložené částečně funkční biocentrum RK 422/BC1.

K2 – plocha smíšená nezastavěného území – přírodní ( NP ), plocha vyřazena z vyhodnocení, 
záměr popsán v textové části B1, kapitola 3.7. – část „Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrženého funkčního využití skladebných částí ÚSES na zábor ZPF“. Propojení částečně funkčního 
dílčího úseku biokoridoru RK 422/BK2

■ Závěr : 
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     Při návrhu ÚP Božejov bylo postupováno v souladu s § 4 a §5, odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. Pro 
naplnění cílů a požadavků zadání ÚP Božejov byla v první řadě vyhledávána vhodná nezemědělská 
půda ( 4,3088 ha ) a dále nedostatečně využité pozemky v ZÚ. Plochy vzniklé asanací nejsou 
územním plánem navrhovány.
     Výše uvedené plochy nejsou dostatečné pro naplnění požadavků zadání ÚP, proto návrhem ÚP 
dochází k záboru ZPF. Krajská ÚPD ( ZÚR Kraje Vysočina ) vymezuje na území městyse Božejov 
rozvojové osy ( OSk 1 ) a dále doplňuje cílové charakteristiky krajiny na území Kraje Vysočina o 
oblasti krajinného rázu.   Dle ZÚR Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 náleží území 
městyse Božejov do území krajiny s předpokládanou vyšší mírou urbanizace ( celé správní území 
obce ).  

    Pro naplnění výše uvedených cílů jsou zabírány částečně plochy s vyšším stupněm ochrany ( I. II. 
třída ochrany ) a to z důvodů absence dostatečných ploch s nižším stupněm ochrany situovaných 
v návaznosti na ZÚ ( městys Božejov ) a dále vhodných pro naplnění požadavků základní urbanizace 
území - v odůvodněných případech ( viz tabulka níže ) a nezbytném rozsahu. K záboru těchto půd 
dochází též s ohledem na reálné směrové možnosti rozvoje sídla. Zemědělská půda byla zabírána 
s ohledem na stávající organizaci ZPF, na stávající hydrologické a odtokové poměry v území a síť 
zemědělských účelových komunikací a dále s ohledem na urbanistický vhodný rozvoj sídla. Odnímána 
je pouze nejnutnější plocha ZPF. Umístěním koridorů pro vedení dopravních staveb ( koridor silnice 
I/34 ) nedochází k zatěžování obhospodařovatelnosti  ZPF.
     Koncepce rozvoje sídla je zvolena tak, aby nedocházelo k porušení zásad ochrany ZPF. Plochy se 
změnou v území jsou navrhovány v návaznosti na ZÚ, využívají především proluky vně ZÚ tak, aby 
byla zachována a dotvořena kompaktnost sídla. Rozvojové plochy byly upřesněny s ohledem na 
provedené KPÚ v řešeném území a dále přehodnoceny s ohledem na minimalizování nezbytného 
záboru půd s vyšším stupněm ochrany tak, že celkový zábor těchto půd s vyšším stupněm ochrany byl 
maximálně redukován . Z těchto důvodu je ve srovnání s jinými možnými variantami předložené řešení 
nejvýhodnější.  

Investice do půdy :

Na správním území obce bylo v minulosti provedeno  odvodnění ( meliorace ) pozemků. Návrhové 
plochy jsou v kolizi s tímto systémem menšinově. Systém meliorací je dotčen převážně okrajově  -
výčet ploch viz tabulka níže. Podmínkou využití ploch je zachování funkčnosti tohoto systému ( rozsah 
dotčení je patrný z grafické části – II.B.3 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO 
FONDU ).

Číslo lokality funkce Výměra dotčení 
systému 
odvodnění ( ha )

Z1/1 Bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 0,8057

Z4 SV – plocha smíšená obytná vesnická 1,2652

Z5 SV – plocha smíšená obytná vesnická 0,2754

Z13 VL – plocha pro výrobu a skladování – lehký průmysl 0,7754

P2/1/p Bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 0,0330

K1 NP – plocha přírodní 3,4995

K2 NS.p  – plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,8204

Celkem 7,4746

Návrh lokalit pro vodní plochy :

Nové vodní plochy nejsou navrhovány nad rámec stávajícího stavu.
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Zdůvodnění návrhu vzhledem k záboru ZPF ve třídě ochrany I a II:

Číslo 
lokality

Funkce celková 
výměra

třída 
ochrany

výměra  ve 
třídách 
ochrany I., 
II.

popis lokality zdůvodnění lokality

Z1/1

BV - Bydlení 
individuální 
v rodinných 
domech –
vesnické

3,0741 ha I.

III.

2,6235 ha Plocha přiléhající k JZ 
okraji ZÚ městysu 
Božejov

Jedná se o plochu vhodně 
doplňující zástavbu v okrajové 
části obce, doplnění stávajících 
proluk v ZÚ. Plocha nezbytná 
s ohledem na demografický rozvoj 
obce ( výhledový nárůst cca 130 
obyvatel )  a prioritní zájem obce. 
Nedochází k narušení organizace 
ZPF, k narušení hydrologických a 
odtokových poměrů ani sítě 
zemědělských komunikací. 

  Z2a/1

BV - Bydlení 
individuální 
v rodinných 
domech –
vesnické

3,5725 ha II.

III.

V.

0,3763 ha Plocha přiléhající k 
jižnímu okraji ZÚ 
městysu Božejov

Jedná se o plochu vhodně 
doplňující zástavbu v okrajové 
části obce, včetně doplnění proluk 
v ZÚ . Půda s vyšším stupněm 
ochrany je dotčena pouze 
okrajově. Plocha nezbytná 
s ohledem na demografický rozvoj 
obce ( výhledový nárůst cca 130 
obyvatel ) a prioritní zájem obce.  
Nedochází k narušení organizace 
ZPF, k narušení hydrologických a 
odtokových poměrů ani sítě 
zemědělských komunikací. 

Z2b SV - Smíšené 
obytné  vesnické

1,3136 ha I.

III.

0,9455 ha Plocha přiléhající k 
jižnímu okraji ZÚ 
městysu Božejov

Jedná se o plochu vhodně 

doplňující zástavbu v okrajové 

části obce, včetně doplnění proluk 

v ZÚ. Plocha umístěna 

v návaznosti na plochu s tímto 

funkčním využitím  ( SV ), která 

kromě objektů pro bydlení 

umožňuje umisťování dalších, 

v rámci stabilizované plochy již 

provozovaných zařízení, zejména 

pro podnikatelskou činnost a 

zemědělskou malovýrobu. 

Rozšíření těchto ploch smíšených 

je dáno zejména tím, že v obci 

není  navržen výraznější rozvoj  

stabilizovaných ploch pro 

zemědělskou a lesnickou výrobu. 

Nedochází k narušení organizace 

ZPF, k narušení hydrologických a 

odtokových poměrů ani sítě 

zemědělských komunikací.

Z3/1

BV - Bydlení 
individuální 
v rodinných 
domech -
vesnické

5,9450 ha I.

III.

V.

5,1929 ha Plocha přiléhající k 
jihovýchodnímu okraji 
ZÚ městysu Božejov

Jedná se o plochu vhodně 
doplňující zástavbu v okrajové 
části obce, včetně doplnění proluk 
v ZÚ .  Plocha nezbytná a 
rozhodující s ohledem na 
demografický rozvoj obce ( 
výhledový nárůst cca 130 obyvatel 
) a prioritní zájem obce.  
Nedochází k narušení organizace 
ZPF, k narušení hydrologických a 
odtokových poměrů ani sítě 
zemědělských komunikací. 
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Číslo 
lokality

Funkce celková 
výměra

třída 
ochrany

výměra  ve 
třídách 
ochrany I., 
II.

popis lokality zdůvodnění lokality

Z5 SV - Smíšené 
obytné  vesnické

0,2754 ha I.

IV.

0,0366 ha Plocha přiléhající 
k SZ okraji ZÚ 
městysu Božejov

Plocha záboru půd s vyšším 
stupněm ochrany je nevýznamná ( 
366 m2 ). Nedochází k narušení 
organizace ZPF, k narušení 
hydrologických a odtokových 
poměrů ani sítě zemědělských 
komunikací. 

Z11/p

RI – plocha 
rodinné rekreace

0,4873 ha I.

III.

0,4831 ha Plocha situovaná v JZ 
okrajové části 
řešeného území

Jedná se o plochu určenou 
k rodinné rekreaci ( výhradně pro 
potřeby vlastníka pozemku ). 
Z tohoto důvodu je předpoklad, že 
většinová část plochy zůstane 
součástí ZPF, bude využívána 
jako zahrada. Nedochází 
k narušení organizace ZPF, 
k narušení hydrologických a 
odtokových poměrů ani sítě 
zemědělských komunikací. 

Z12/p

RI – plocha 
rodinné rekreace

0,8704 ha I.

III.

V.

0,0057 ha Plocha situovaná 
jižně pod místní částí 
Božejov

K dotčení půdy s vyšším stupněm 
ochrany dochází v zanedbatelném 
rozsahu ( 57 m2 ) Jedná se o 
plochu určenou k rodinné rekreaci 
( výhradně pro potřeby vlastníka 
pozemku ). Z tohoto důvodu je 
předpoklad, že většinová část 
plochy zůstane součástí ZPF, 
bude využívána jako zahrada. 
Nedochází k narušení organizace 
ZPF, k narušení hydrologických a 
odtokových poměrů ani sítě 
zemědělských komunikací. 

Z14

PZ – plocha 
veřejného
prostranství 
s převahou 
nezpevněných 
ploch

0,0,2037 ha I. 0,0,0257 ha Plocha vymezená 
v souvislosti se 
zastavitelnou plochou 
Z1/1 ( BV )

Jedná se o splnění zákonného 
požadavku na vymezení plochy 
veřejné zeleně v  souvislosti 
s vymezením zastavitelné plochy 
pro bydlení ( Z1/1 ). Nedochází 
k narušení organizace ZPF, 
k narušení hydrologických a 
odtokových poměrů ani sítě 
zemědělských komunikací. 

Z17

PZ – plocha 
veřejného 
prostranství 
s převahou 
nezpevněných 
ploch

0,3810 ha II.

III.

0,0,3028 ha Plocha vymezená 
v souvislosti se 
zastavitelnou plochou 
Z3/1 ( BV )

Jedná se o splnění zákonného 
požadavku na vymezení plochy 
veřejné zeleně v  souvislosti 
s vymezením zastavitelné plochy 
pro bydlení ( Z1/1 ). Nedochází 
k narušení organizace ZPF, 
k narušení hydrologických a 
odtokových poměrů ani sítě 
zemědělských komunikací. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

Územním plánem jsou vymezeny zastavitelné plochy ( Z ), plochy přestavby ( P ) a plochy změn 
v krajině ( K ).

úhrnná výměra lokality 
v ha

výměra zemědělské půdy v lokalitě 
dle kultur v ha

zastavěné 
území

zastavěné 
území

číslo
navržené 

funkční využití 
lokality

katastrální 
území

celkem

v mimo

druh 
pozemku

Celkem

v mimo

výměra 
nezem. 
ploch

BPEJ,

třída ochrany ZPF,

výměra BPEJ I. a II. 
třídy ochrany

poznámka

Z1/1

BV – bydlení 
individuální 
v rodinných 
domech –
vesnické

Božejov 3,0741 0 3,0741
orná, 

zahrada 
2,9423 0 2,9423 0,1318

8.34.21

8.34.24

I.

III.
2,6235
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úhrnná výměra lokality 
v ha

výměra zemědělské půdy v lokalitě 
dle kultur v ha

zastavěné 
území

zastavěné 
území

číslo
navržené 

funkční využití 
lokality

katastrální 
území

celkem

v mimo

druh 
pozemku

Celkem

v mimo

výměra 
nezem. 
ploch

BPEJ,

třída ochrany ZPF,

výměra BPEJ I. a II. 
třídy ochrany

poznámka

Z2a/1

BV – bydlení 
individuální 
v rodinných 
domech –
vesnické

Božejov 3,5725 0 3,5725

orná,

zahrada,

TTP

3,4898 0 3,4898 0,0827

8.34.31

8.50.11

8.67.01

II.

III.

V.

0,3763

Z2b
SV – plocha 
smíšená obytná 
vesnická

Božejov 1,3136 0 1,3136 orná 1,2739 0 1,2739 0,0397
8.34.31

8.50.11

II.

III.
0,9455

Z2c/1

BV – bydlení 
individuální 
v rodinných 
domech –
vesnické

Božejov 0,7695 0 0,7695 orná 0,7695 0 0,7695 0
8.50.01

8.50.11

III.

III.
0

Z3/1

BV – bydlení 
individuální 
v rodinných 
domech –
vesnické

Božejov 5,9450 0 5,9450
orná,

zahrada 
5,7778 0 5,7778 0,1672

8.34.31

8.50.11

8.73.11

II.

III.

V.

5,1929

Z4
SV – plocha 
smíšená obytná 
vesnická

Božejov 1,2652 0 1,2652
orná,

TTP
1,2652 0 1,2652 0 8.50.04 IV. 0

Z5
SV – plocha 
smíšená obytná 
vesnická

Božejov 0,2754 0 0,2754 orná 0,2754 0 0,2754 0
8.34.01

8.50.04

I.

IV.
0,0366

Z6
SV – plocha 
smíšená obytná 
vesnická

Božejov 0,3943 0 0,3943
orná,

zahrada
0,3943 0 0,3943 0 8.34.34 IV. 0

Z7/1/p

BV – bydlení 
individuální 
v rodinných 
domech –
vesnické

Božejov 0,1113 0 0,1113
orná,

zahrada
0,1113 0 0,1113 0 8.34.34 IV.. 0

Z8/1/p

BV – bydlení 
individuální 
v rodinných 
domech –
vesnické

Božejov 0,1867 0 0,1867
orná,

TTP
0,1711 0 0,1711 0,0156 8.34.34 IV. 0

Z9

PZ – plocha 
veřejného 
prostranství 
s převahou 
nezpevněných 
ploch

Božejov 0,6915 0 0,6915 - 0 0 0 0,6915 - - 0
Není předmětem 
vynětí ze ZPF

Z10/p

RI – plocha 
rodinné 
rekreace

Božejov 1,2166 0 1,2166 TTP 1,2166 0 1,2166 0
8.50.04

8.73.11

IV.

V.
0

Z11/p

RI – plocha 
rodinné 
rekreace

Božejov 0,4873 0 0,4873 orná 0,4873 0 0,4873 0
8.34.01

8.50.01

I.

III.
0,4831

Z12/p

RI – plocha 
rodinné 
rekreace Božejov 0,8704 0 0,8704 TTP 0,8350 0 0,8350 0,0354

8.50.11

8.68.11

8.50.01

8.34.21

III.

V.

III.

I.

0,0057

Z13

VL  - plocha pro 
výrobu a 
skladování –
lehký průmysl

Božejov 0,8244 0 0,8244 orná 0,8244 0 0,8244 0 8.50.11 III. 0
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úhrnná výměra lokality 
v ha

výměra zemědělské půdy v lokalitě 
dle kultur v ha

zastavěné 
území

zastavěné 
území

číslo
navržené 

funkční využití 
lokality

katastrální 
území

celkem

v mimo

druh 
pozemku

Celkem

v mimo

výměra 
nezem. 
ploch

BPEJ,

třída ochrany ZPF,

výměra BPEJ I. a II. 
třídy ochrany

poznámka

Z14

PZ – plocha 
veřejného 
prostranství 
s převahou 
nezpevněných 
ploch

Božejov 0,2037 0 0,2037 orná 0,0319 0 0,0319 0,1718 8.34.21 I. 0,0319

Z15

PZ – plocha 
veřejného 
prostranství 
s převahou 
nezpevněných 
ploch

Božejov 0,2759 0 0,2759 orná 0,2675 0 0,2675 0,0084
8.50.11

8.67.11

III.

V.
0

Z16
SV – plocha 
smíšená obytná 
vesnická

Božejov 1,1957 0 1,1957 orná 1,1741 0 1,1741 0,0216
8.50.01

8.50.11

III.

III.
0

Z17

PZ – plocha 
veřejného 
prostranství 
s převahou 
nezpevněných 
ploch

Božejov 0,3810 0 0,3810 orná 0,3708 0 0,3708 0,0102
8.34.31

8.50.01

II.

III.
0,3028

P1/p
SV – plocha 
smíšená obytná 
vesnická

Božejov 2,7795 2,7795 0 - 0 0 0 2,7795 - - 0
Není předmětem 
vynětí ze ZPF

P2/1/p

BV – bydlení 
individuální 
v rodinných 
domech –
vesnické

Božejov 0,6761 0,6761 0 zahrada 0,6761 0,6761 0 0 8.50.11 III. 0

P3
SV – plocha 
smíšená obytná 
vesnická

Božejov 0,0501 0,0501 0 - 0 0 0 0,0501 - - 0
Není předmětem 
vynětí ze ZPF

P4
SV – plocha 
smíšená obytná 
vesnická

Božejov 0,1033 0,1033 0 - 0 0 0 0,1033 - - 0
Není předmětem 
vynětí ze ZPF

K1
NP - plocha 
přírodní

Božejov
Vyřazeno z tabulky a vyhodnocení – záměr popsán v textové části B1, kapitola 3.7. – část 

„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého funkčního využití skladebných částí ÚSES 

na zábor ZPF“

Vložené částečně 
funkční 
biocentrum RK 
422/BC1

K2

NS.p  – plocha 
smíšená 
nezastavěného 
území – přírodní

Božejov
Vyřazeno z tabulky a vyhodnocení – záměr popsán v textové části B1, kapitola 3.7. – část 

„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého funkčního využití skladebných částí ÚSES 

na zábor ZPF“

Propojení 
částečně 
funkčního dílčího 
úseku biokoridoru 
RK 422/BK2

VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Božejov ( ha )

Celková výměra 932

- z toho PUPFL 378

- % zalesnění z výměry k.ú. 40,56
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Pozemky určené k plnění funkce lesa jsou v řešeném území zastoupeny nad průměrem  České 
republiky. V řešeném území je zastoupen rozsáhlý lesní komplex v jižní části k.ú., dále se v řešeném 
území nachází roztroušené menší lesní celky.
Řešení územního plánu Božejov nenavrhuje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Navrhované rozvojové lokality, kromě lokalit Z7, Z8, Z10, Z11, Z12, nezasahují do pásma 50 m od 
okraje lesa. Pro lokality do kterých zasahuje pásmo vzdálenosti 50 m od okraje lesa se stanovuje 
podmínka, že ve vzdálenosti 25 m od okraje lesa nebudou umisťovány stavby ( kromě oplocení ) a 
dále, že budou zachovány stávající přístupové komunikace k předmětným lesním pozemkům.

16. Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění 
- součást odůvodnění zpracovaná pořizovatelem 

17. Vypořádání připomínek 
- součást odůvodnění zpracovaná pořizovatelem 




