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A.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Zastavěné území bylo aktualizováno v rámci řešení změny č.1 územního plánu ke dni 1. 12. 2014. 
V grafické části dokumentace ÚP je zakresleno ve výkresech č. 1, 2, a 8. 

Dle zákresu aktualizovaného ve změně č.1 ÚP má zastavěné území rozlohu 901,27 ha. 

A.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 

HODNOT 

A.2.1 Širší vztahy 

Navržená koncepce rozvoje území Pelhřimova respektuje záměry nadřazené dokumentace, které 
upřesňuje. 

A.2.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Územní plán Pelhřimova po změně č.1 je zpracován pro celé správní území města, které zahrnuje 
celkem 24 katastrálních území, t.j. k.ú. Pelhřimov, Benátky u Houserovky, Bitětice, Čakovice u 
Pelhřimova, Hodějovice, Houserovka, Chvojnov, Janovice u Houserovky, Jelcovy Lhotky, Lešov, Lipice, 
Myslotín, Nemojov, Ostrovec u Houserovky, Pejškov, Pobistrýce, Radětín, Radňov u Rynárce, Skrýšov 
u Pelhřimova, Služátky u Pelhřimova, Starý Pelhřimov, Strměchy, Vlásenice u Pelhřimova, Vlásenice-
Drbohlavy. Řešené území je děleno na zastavěné a nezastavěné části území a nově jsou definovány 
zastavitelné plochy a plochy změn v krajině. 

Jádrovým územím je město Pelhřimov, jehož historické jádro je plošně chráněné území, vyhlášené 
městskou památkovou rezervací. Hodnoty území jsou dále vázány na krajinu – zejména zvláště 
chráněná území. 

Koncepce řešení územního plánu plně zajišťuje ochranu kulturních i přírodních hodnot území: 

Územní plán plně respektuje nedotknutelnost vyhlášených chráněných území a jejich ochranných 
pásem, významné krajinné prvky vyjmenované zákonem ve vymezitelných hranicích, podmínky pro 
výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, vyhlášené památné stromy, navržené prvky 
územního systému ekologické stability. 

Řeku Bělou pojímá ÚP jako „zelenou páteř“ města, kterou významně posiluje a z níž vyvádí zelené 
odbočky do ploch smíšených nezastavěného území. 

Navržená koncepce rozvoje města je postavena na novém dopravním skeletu: 

• nadmístní doprava bude vedena po přeložkách silnic I.třídy severně a západně města a bude 
doplněna o přeložky silnic II. třídy, 

• vnitřní systém obslužných komunikací bude doplněn o sběrné trasy v severní, západní 
a jihovýchodní části jádrového města tak, aby byly odlehčeny zatížené páteřní komunikace včetně 
křižovatek na těchto komunikacích (paralelní trasa podél ulice Pražské, propojení ulic Pod 
Floriánem a Pod Náspem s ulicí Nádražní dvojím přemostěním železniční trati, propojení ulice 
Křemešnické s ulicí Skrýšovskou přes lokalitu Polní Dvůr), 

• propojení Starého Pelhřimova s jádrovým městem bude řešeno komunikací v trase polní cesty 
v prodloužení ulice F. Bílka, pěší propojení bude vedeno úžlabím do sídliště Pražská, 

• v jihozápadní části jádrového území Pelhřimova bude držena územní rezerva pro propojení ulice 
Vlásenické s komunikací, vedenou západně průmyslové zóny v lokalitě V Kamenných Dvorech, 

A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 
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• ostatní silniční propojení vedená zástavbou města budou racionalizována, 

• změnou č.1 ÚP je nově řešeno dopravní napojení areálu Agrostroje v JZ části města (nákladová 
doprava vázaná na expedici výrobků bude vymístěna ze zástavby nad nádražím ČD). 

Navržená koncepce rozvoje města vychází ze zásad: 

• rozvíjet především jádrové území Pelhřimova a to severozápadním a severovýchodním směrem, 
doplňkově jihovýchodním směrem od stávající zástavby, 

• v okrajových místních částech se omezit na nekapacitní dostavbu, 

• omezit rozptýlenou výstavbu rodinných domů v krajině včetně přestaveb chatových nebo 
zahrádkářských lokalit, neboť je z hlediska řešení dopravy a inženýrských sítí neekonomická, 

• podporovat rekreační využití území v místních částech, zejména chalupaření s ohledem na 
rekreační potenciál města. Zprůchodnit území kolem toku Bělé a doplnit zde plochy územního 
systému ekologické stability. Na plochách mezi Pelhřimovem a západním obchvatem města (Stráž) 
upřednostnit plochy pro rekreaci a ve městě respektovat stávající horizonty, tyto ozelenit, 

• zatraktivnit město z hlediska turistického ruchu doplněním občanského vybavení, sportovně 
rekreačních ploch a ploch pro dopravu v klidu (centrum města), 

• umožnit rozvoj komerčních aktivit a administrativních center firem, situovat je na hlavních 
příjezdových trasách do města (Pražská, Humpolecká, Myslotínská) a také v průmyslových zónách 
na jihu města, 

• rozvoj průmyslové výroby s negativním dopadem na okolní zástavbu přednostně řešit na dosud 
nevyčerpaných plochách stávajících průmyslových zón a ve vazbě na tyto zóny, 

• změnou č.1 ÚP umožnit rozšíření areálu Agrostroje v JZ části města na dosud nezastavěné 
pozemky – vyčlenit nákladovou dopravu do areálu a expedici výrobků do území JZ od zástavby 
města. 

Koncepce řešení inženýrských sítí: 

• zásobování vodou – město Pelhřimov bude zásobováno ze skupinového vodovodu HU-PE-PA 
(vodárenská soustava Želivka se zdrojem vodárenská nádrž Švihov) a dále z místních zdrojů v 
jeho okrajových částech, 

• odkanalizování – na městskou ČOV Pelhřimov budou napojeny i sousedící místní části Myslotín a 
Skrýšov, Starý Pelhřimov již napojen je. V ostatních místních částech budou navrženy malé a 
domovní čistírny odpadních vod, odlehlá a řídce osídlená zástavba zůstává odkázána na likvidaci 
kalů v jímkách, 

• energetika, spoje – vedení ZVN a VVN trasovat zásadně mimo zástavbu Pelhřimova, přeložit trasy 
VVN a VN vedené zástavbou Starého Pelhřimova severním směrem pro uvolnění ploch pro 
výstavbu. Dle potřeb zástavby rozšířit CZT (parovody, teplovody). 

 

A.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

A.3.1 Návrh urbanistické koncepce řešení 

A.3.1.1 Pelhřimov 

A.3.1.1.1 Jádrové území 

Bude zachován charakter i měřítko zástavby města a nebude narušeno jeho situování v krajině. Ve 
městě budou rozvíjeny všechny jeho funkce. 

V souladu s dlouhodobými záměry se navrhují plochy pro bydlení v severozápadní a západní části 
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města, a to jak pro bydlení hromadné, tak pro bydlení individuální v rodinných domech – plochy jsou 
upraveny ve vazbě na modifikované dopravní řešení. Dále jsou plochy pro hromadné bydlení navrženy 
v lokalitě nad nemocnicí. 

Pro částečné omezení vysoké monofunkčnosti jižních čtvrtí města, vedoucí k efektu „mrtvého města“ 
(průmyslové oblasti o víkendech i ve večerních hodinách) jsou nové plochy pro bydlení rozšířeny 
i v lokalitě Polní Dvůr (včetně ploch pro hromadné bydlení) a v lokalitě Skrýšov. 

Bydlení je navrhováno i v plochách smíšených obytných, je to zejména v severní části města, mezi 
plochami komerční občanské vybavenosti a plochami pro drobnou výrobu v bývalém zemědělském 
areálu. 

Rozvojové plochy pro průmyslovou výrobu jsou navázány na stávající průmyslové areály. Plochy pro 
drobné podnikatelské aktivity nerušící bydlení je možno situovat i v místních částech. 

Z  hlediska  krátkodobé  rekreace  velmi  atraktivní  prostor  kolem  řeky  Bělé  je  určen  především  
pro rozšíření zeleně (dotvoření územního systému ekologické stability) a doplnění sportovně 
rekreačních aktivit. 

Z hlediska dopravního řešení je   nutné  přeložit  silnice  I. třídy severně  a   západně  města  a  ve  
městě  dotvořit strukturovaný systém dopravní obsluhy. Zástavbu  podél  ulic  Průběžné  a   Nádražní 
i Myslotínské  řešit  městotvorným způsobem – po  snížení  dopravních  zátěží  odvedením  nadmístní  
dopravy  na  přeložky silnic nově řešit  parter, doplnit občanské vybavení, parkoviště, chodníky a 
zeleň. 

Je   navržena   přestavba   těch  území,  která  jsou  urbanisticky   narušená   nebo   dožívající   
(morálně  zastaralé  areály výroby poblíž  centra  města). Je umožněn další rozvoj výrobních areálů – 
a to jak průmyslové výroby (Agrostroj), tak zemědělské výroby (drobní zemědělci). K  postupné  
přestavbě  a  intenzifikaci  jsou  navrženy  také  esteticky  nepřijatelné  areály kapacitních řadových 
garáží. 

A.3.1.1.2 Centrum města 

Důraz je kladen na ochranu historického jádra města, které je městskou památkovou rezervací (je a 
bude společenským centrem území i turistickým cílem). V sousedství památkové rezervace je navrženo 
přiměřené doplnění zástavby města a to i na plochách určených k přestavbě. 

A.3.1.2 Venkovské osídlení 

Benátky 

V severní části je respektován areál zemědělské výroby a navržena dostavba komerčních ploch 
občanské vybavenosti. Ostatní zástavba je stabilizována.  

Bitětice 

Zástavba venkovských stavení bude doplněna novou zástavbou na volných parcelách podél stávající 
uliční sítě (v severní a východní části sídla). Z jihu je rozvoj obce omezen koridorem pro plánované 
vedení VVN. Změnou č.1 je řešeno dorovnání hranic se sousední obcí Milotičky. 

Čakovice 

Celá místní část Čakovice má výrazně rekreační charakter s udržovanou vzrostlou zelení v centru, ÚP 
navrhuje ponechat a nenarušovat stávající stav. Nové plochy bydlení jsou v malém rozsahu situovány 
v jihovýchodní části obce. Změnou č.1 jsou řešeny drobné úpravy zastavitelných ploch. 

Hodějovice 

Pro rozvoj bydlení v obci jsou navrženy pouze plochy doplňující zástavbu na západní straně místní 
komunikace směrem na Těchoraz. S jiným rozšířením zástavby se neuvažuje. Změnou č.1 je 
provedena úprava stabilizovaných ploch OM v lokalitě Hodějovický mlýn. 

Houserovka 

Místní část, hojně využívaná pro rekreaci se navrhuje doplnit v prostoru přírodního koupaliště o plochy 
pro tělovýchovu a sport. Plochy pro rozvoj obytné zástavby jsou situovány nad obcí na svazích 
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orientovaných k západu, dále rozšiřují jižní část směrem ke koupališti. Na příjezdu od Pelhřimova je 
funkční zemědělský areál, který zůstává stabilizován. Změnou č.1 je umožněn rozvoj zemědělské 
výroby (chov ovcí) v severovýchodní části obce. 

Chvojnov 

V katastrálním území Chvojnov leží sídla tří místních částí Chvojnov, Útěchovičky a Rybníček. 

Chvojnov - na základě požadavků občanů navrhuje ÚP rozšíření ploch bydlení ve vazbě na stávající 
zástavbu (větší ucelená plocha na východním okraji Chvojnova, dále na jižním okraji pod objektem 
stávající pily a malé rozšíření stávající obytné zástavby u centra západním směrem). 

Útěchovičky - na příjezdu od Chvojnova je situován fungující objekt zemědělské výroby, který bude 
u silnice doplněn o plochu smíšenou obytnou venkovskou. Další rozšíření sídla o plochy bydlení bude 
realizováno na jižním okraji zástavby a podél silnice směrem na Rybníček, kde bude zástavba 
ukončena plochou zemědělské výroby. Změnou č.1 ÚP jsou rozšířeny zastavitelné plochy smíšené 
venkovské v severní části zástavby. 

Rybníček - návrhové plochy se týkají pouze doplnění a rozšíření stávající zástavby pro bydlení. 

Janovice 

Janovice - plochy bydlení jsou posíleny návrhem v okrajových částech obce. Změnou č.1 ÚP je jejich 
situování v detailu zpřesněno. 

Ostrovec - plochy bydlení jsou posíleny návrhem jižně od silnice na Rohovku. 

Hutě - na základě požadavků občanů jsou rozšířeny plochy pro rekreaci. 

Lešov 

Plochy pro rozvoj bydlení jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu, a to v severozápadní části 
obce, Objekty budou proporcemi na okolní zástavbu navazovat. Do k.ú. zasahuje rozšíření plochy 
těžby nerostných surovin (řešené změnou č.1 ÚP).  

Lipice 

V severní části obce jsou navrženy plochy smíšené venkovské jižně podnikatelského areálu. Nežádoucí 
průjezd areálem po účelové cestě z  Pejškova je eliminován návrhem místní komunikace zaústěné 
na silnici III. třídy nad obcí (změnou č.1 ÚP je komunikace odsunuta dále od zástavby severním 
směrem). Další zemědělský areál (rodinná farma) se nachází na východním okraji zástavby, je rovněž 
navržen k rozšíření. Pod ním směrem k silnici je za oddělujícím pásem zeleně navrženo doplnění 
zástavby o plochy bydlení a plochy smíšené. Stávající obytná zástavba na jihozápadně bude uzavřena 
ze záhumenní strany novou komunikací pro obsluhu návrhových ploch venkovského bydlení. Pro 
doplnění občanského vybavení o fotbalové hřiště byla zvolena plocha západně obce. Jeho realizace je 
podmíněna terénními úpravami. Objekt bývalé školy je navržen k využití pro bydlení. 

Myslotín 

Severně obce je navržena přeložka silnice I. třídy, přeložku od zástavby odcloní navržené plochy 
smíšené - přírodní. Bude se pokračovat se započatou výstavbou RD na severozápadním okraji obce. 
Dále bude doplněna zástavba ve stávajících plochách venkovského bydlení v jižní části obce – podél 
místní komunikace směrem k silnici III. třídy č. 11252 Pelhřimov – Libkova Voda. Vzhledem ke 
stísněným prostorovým poměrům a nutnosti příp. asanace je ponecháno problematické napojení 
u rybníka na tuto komunikaci beze změny. Pro zkvalitnění životního prostředí je ve středu obce pod 
návesním rybníkem navržena plocha veřejné zeleně s možností situování drobného mobiliáře. Změnou 
č.1 ÚP je stabilizována trasa místní komunikace v severovýchodní části k.ú. Myslotín (její přeložka je 
vypuštěna vzhledem k rozvoji areálu Agrostroje). 

Nemojov 

U silnice na Radňov jsou postaveny nové rodinné domy, územní plán navrhuje rozšíření ploch bydlení 
v severním sousedství stávající zástavby. Do k.ú. zasahuje rozšíření plochy těžby nerostných surovin 
(řešené změnou č.1 ÚP). 
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Pejškov 

Zástavba bude doplněna o plochy pro bydlení v jižní a jihozápadní části. Rozsáhlý historický statek 
napravo při vjezdu do obce je využíván k bydlení, předpokládá se jeho rekonstrukce. 

Pobistrýce 

V jihovýchodní části sídla je stabilizována plocha zemědělské výroby. V severní části v návaznosti na 
stávající obytnou zástavbu je navrženo její rozšíření. 

Radětín 

Centrum místní části tvoří prostranství – okrouhlá náves s kapličkou, která by měla být upravena a 
ozeleněna. Vzhledem k příznivé poloze v bezprostřední blízkosti města Pelhřimova je navržen dostatek 
ploch pro rozvoj bydlení, a to jak v severní části v návaznosti na stávající zástavbu podél cesty na 
Krasíkovice, tak jižně pod obcí mezi silnicí III. třídy a účelovou cestou (cyklostezkou). Návrh bydlení je 
doplněn o plochy pro sport a tělovýchovu, občanské vybavení a pro zemědělskou výrobu (upřesněno 
změnou č.1 ÚP). Nová zástavba je v sídle navržena tak, aby ji bylo možno obsloužit ze stávajících 
komunikací. 

2/3 zástavby obce jsou dle dokumentace ZÚR kraje Vysočina zasaženy vedením koridoru pro 
VVN 400kVA. Bylo dohodnuto zúžení koridoru v zastavěném území, dle územním plánem a jeho 
změnou č.1 zpřesněného trasování vedení VVN. 

Radňov 

Jádrem místní části je náves okrouhlého tvaru, navrhuje se doplnění obytné zástavby na východním 
okraji obce 

Je navrženo rozšíření plochy těžby nerostných surovin. 

Celým k.ú. od severu k jihu prochází silnice III/11244, značně zatížená nákladní dopravou z lomu 
v severní části katastru. 

Severovýchodě se nachází osada Hartlíkov s objekty bydlení, stav zůstává stabilizovaný. 

Skrýšov 

Směrem k Pelhřimovu je navržena kapacitní výstavba rodinných domů – v severovýchodní části obce 
se jedná o návrh, severozápadně je situována územní rezerva. Při okrouhlé návsi s kapličkou v jižní 
části obce je navrženo doplnění vesnického bydlení malého rozsahu. Změnou č.1 ÚP je doplněna 
plocha pro výstavbu rodinného domu mezi zástavbou a lokalitou pro rekreaci (zahrádky) východně 
zástavby. 

Služátky 

Sídlo je velice udržované s výhodnou polohou v blízkosti města Pelhřimova, záměrem je zachovat jeho 
současný charakter bez zásahů do stávající struktury obce. Pro rozvoj bydlení jsou navrženy dvě větší 
ucelené plochy – na severní straně silnice III. třídy a na jihozápadním okraji zástavby směrem na 
Služátecký Mlýn (dopravně bude obsloužena protažením stávající místní komunikace). 

Stávající motorest u silnice na Humpolec bude směrem k rybníkům rozšířen (změnou č.1 ÚP je 
rozšíření řešeno jako plochy OM – občanské vybavení, malá komerční zařízení).  

Starý Pelhřimov 

Zástavba místní části je v současné době proťata trasou silnice I. třídy a trasami vedení VVN a VN 
s jejich ochrannými pásmy – územní plán navrhuje přeložení těchto bariér severně sídla. Dále 
navrhuje nové komunikační propojení Starého Pelhřimova s Pelhřimovem, s využitím trasy stávající 
polní cesty vedoucí k ulici F. Bílka. Od sídliště Pražská v Pelhřimově vede do Starého Pelhřimova 
historická úvozová cesta, která je dnes důležitou procházkovou trasou, bude rehabilitována a budoucí 
obchvat I/34 na Jindřichův Hradec podejde podchodem. Další historická komunikace – „umrlčí cesta“ 
vedoucí do Myslotína je návrhovou trasou, doplňující stávající síť cyklostezek na Pelhřimovsku. 

Jižně od stávající silnice I/19 je vybudován motorest, v jehož sousedství budou rozvíjeny funkce 
smíšené venkovské. V centrální části sídla je navržena dostavba RD s doplněním o plochy pro bydleni 
v nízkopodlažních bytových domech. Zahrádkářská kolonie v západní části sídla bude postupně 
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zastavěna (zčásti je zařazena do návrhových ploch bydlení, zčásti do územních rezerv). Sousedící 
bytové domy jsou stabilizovány. V západní části sídla je za stávající zahrádkářskou kolonií navržena 
plocha občanské vybavenosti – uvažuje se zde s realizací dalších ubytovacích kapacit (penzion) a také 
s vybudováním hřiště. Výstavba rodinných domů započatá v jižní části sídla bude dále pokračovat 
jihozápadním směrem. 

Změnou č.1 ÚP je navržena úprava koncepce vedení místních komunikací v jižní části obce. Původní 
záměr byl narušen zástavbou v prolukách. Další dílčí změny zpřesňují způsob využití území. 

V západní části Starého Pelhřimova je změnou č. 1 ÚP rozšířen koridor pro vedení obchvatu sídla dle 
zpracované podrobnější dokumentace. 

Strměchy 

Strměchy - ÚP navrhuje doplnění stávající zástavby o plochy bydlení na západním a východním okraji 
obce a o malé plochy pro drobnou výrobu a občanské vybavení. Pozemek východně od obce, na němž 
stojí zemědělský objekt s vyhlášeným OP bude zahrnut do ploch zemědělské výroby (změnou č.1 ÚP 
je vymezení areálu upraveno – areál je rozšířen podél silnice východním směrem a omezen směrem 
severním). 

Na severní straně cesty na Jelcovy Lhotky je situován zemědělský areál – zůstává stabilizován. Samota 
u cesty do Stříteže pod Křemešníkem bude doplněna o plochu zemědělské výroby. 

V osadě Jelcovy Lhotky jsou na základě požadavků občanů navrženy rozvojové plochy bydlení 
v bezprostřední návaznosti na stávající zástavbu. 

Vlásenice 

Střed obce zůstává stabilizovaný, rozvojové plochy rozšiřují obytnou zástavbu na severním okraji. Větší 
plocha pro bydlení je situována u cesty k železnici, další doplňují prostor jihozápadně od centra obce. 
Zde jsou doplněny i plochy smíšené, plochy pro sport a rozšířeny plochy pro zemědělskou výrobu 
(upraveno i změnou č.1 ÚP). Pod obcí poblíž toku Želivky je navržena malá čistírna odpadních vod. 

Vlásenice-Drbohlavy 

Rozvojové plochy bydlení jsou situovány do proluk a okrajových poloh stávající zástavby. Jižním 
směrem od zástavby je navržena větší plocha pro zemědělskou výrobu. Všechny rozvojové plochy jsou 
dopravně obslouženy ze stávajících komunikací. Je navrženo rozšíření komunikace k vodojemu. 
V prostoru před Mlýnským rybníkem bude umístěna malá čistírna odpadních vod. 

A.3.2 Vymezení zastavitelných ploch 

A.3.2.1 Zóna bydlení 

Zastavitelné plochy pro bydlení v bytových domech jsou směrovány pouze do jádrového území 
Pelhřimova a omezeně do Starého Pelhřimova: 

Z1 bydlení v bytových domech – Pražské Předměstí 

Z2 bydlení v BD – za nemocnicí 

Z3 bydlení v BD – Křemešnická 

Z4 bydlení v BD – Hodějovická 

Z17 bydlení v BD – Sdružená 

ve Starém Pelhřimově je to plocha Z9. 

Zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech městského typu (Pelhřimov): 

Z5  bydlení v RD – městské Pražské Předměstí I 

Z6  bydlení v RD – městské Pražské Předměstí II 

Z7  bydlení v RD – městské Vlásenická 

Z8  bydlení v RD – městské proluka 
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Z9  bydlení v RD – městské Na Výsluní 

Z10  bydlení v RD – městské Jiřího Líra a Řemenovská 

Z11  bydlení v RD – plocha sloučena s číslem 10, č. 11 vypuštěno 

Z12  bydlení v RD – městské – u zahrádek 

Z13  bydlení v RD – městské Polní Dvůr 

Z14  plocha převedena na OV.1 

Z15  bydleni v RD – městské – Nábřeží rekordů a kuriozit 

Z16  bydleni v RD – městské – Lesní 

Z18  bydlení v RD – městské – Hodějovická 

Z20  bydleni v RD – městské – Řemenovská 

Z52  bydlení v RD – městské – Vlásenická 

Z64  bydlení v RD – městské – Křemešnická 

Rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech venkovského typu jsou směrovány do 
samostatných místních částí, kterým je tento typ zástavby vlastní. Zohledněny jsou možnosti daných 
částí i požadavky na jejich rozvoj. Jsou to lokality v místních částech:  

Bitětice: lokalita Z1-Z3 

Čakovice: lokalita Z1-Z2, Z4 

Hodějovice: lokalita Z1-Z3 

Houserovka: lokalita Z4-Z5 

Chvojnov: lokalita Z1-Z8 

Janovice: lokalita Z2-Z4 

Jelcovy  Lhotky:  lokalita Z1-Z3 

Lešov:  lokalita  Z1-Z3 

Lipice:  lokalita Z1-Z5 

Myslotín: lokalita Z1-Z5, Z7 

Nemojov:  lokalita Z1 

Ostrovec: lokalita Z3 

Pejškov: lokalita Z1-Z2 

Pobistrýce: lokalita Z1 

Radětín: lokalita Z1, Z3 

Radňov: lokalita Z1 

Skrýšov: lokalita Z1-Z8 

Služátky: lokalita Z1-Z2 

Starý Pelhřimov: lokalita Z1-Z7, Z14 

Strměchy:  lokalita Z1-Z2, Z5 

Vlásenice: lokalita Z1-Z4, Z6 

Vlásenice – Drbohlavy: lokalita Z1-Z5 

Bydlení  (včetně  návrhu)  je  také  součástí ploch smíšených obytných (centrálních, městských a 
venkovských). V těchto plochách významně přispěje k větší rozmanitosti území a oživí je. 
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A.3.2.2 Rekreace 

ÚP po změně č.1 navrhuje podpořit rekreační potenciál města, v rámci organizované turistiky využít 
více  turistické cíle v okolních obcích a lokalitu Křemešník. K tomu  je  nutno  zajistit  dobré  dopravní  
spojení např. posílením rekreačních spojů a doplnit síť pěších a cyklistických  tras. 

Je navrženo realizovat   „Zelenou stezku“   kolem   Bělé   s  vazbou   na   okolní plochy, stezku 
využívat  pro jogging, kolečkové  brusle,  doplnit ji např. v prostoru sportovního areálu a v tomto 
areálu ji ozelenit. 

Navržena  je  plocha  pro individuální rekreaci – zahrádkářskou osadu na jihozápadním okraji města 
(lokalita Z19). Změnou č.1 jsou plochy pro individuální rekreaci – zahrádkářské osady doplněny o 
plochu Z66 u silnice Humpolecké. Mimo město Pelhřimov je navržena v místní části Ostrovec (lokalita 
Z1, Z2). 

Rekreace na plochách přírodního charakteru je v Pelhřimově navržena v  severní  části v  návaznosti  
na smíšené  obytné plochy a plochy výroby, které  budou  touto  plochou   od   sebe  izolovány.   Další   
taková   plocha  je  navržena   v   západní části Pelhřimova a  navazuje  na  obytnou  čtvrť,  kterou  
uzavírá  a  zároveň  snižuje  negativní  vliv  plánovaného obchvatu města na tuto obytnou část. 

Pro  rekreaci  bude  sloužit  i  navržená  plocha  u  rybníka  –  přírodního  koupaliště  v  místní části 
Houserovka, v ÚP je zařazena do ploch tělovýchovy a sportu OS (lokalita Z8). 

A.3.2.3 Občanské vybavení, sport (mimo veřejnou vybavenost) 

Řešením ÚP je sledována podpora rozvoje občanského vybavení ve městě a to jak v Pelhřimově, tak 
v jeho místních částech. 

A.3.2.3.1 Zařízení tělovýchovná a sportovní 

Stávající sportovní areály (ulice Nádražní, lokalita za Kalvárií, tenis v Městských sadech) budou 
zachovány, včetně všech hřišť u škol. 

ÚP umožňuje situování menších hřišť pro děti i v rámci bytové zástavby. V rámci městské zeleně pak 
realizaci Fit okruhů, inline stezek apod.. 

V Pelhřimově je dále navržena územní rezerva pro plochy sportu a tělovýchovy spolu s územní 
rezervou pro novou základní školu – ve východní části města v lokalitě nad ulicí Řemenovskou. 

Rozšíření ploch pro sport a tělovýchovu je navrženo v místní části Houserovka (lokalita Z6, lokalita 
Z8), Lipice (lokalita Z10), Radětín (lokalita Z5), Starý Pelhřimov (lokalita Z15) a Vlásenice (lokalita P7): 

Houserovka – rozšíření venkovního víceúčelového hřiště, venkovní víceúčelové hřiště + možnost 
koupání; 

Lipice – venkovní fotbalové hřiště; 
Radětín – venkovní víceúčelové hřiště; 
Starý Pelhřimov – venkovní víceúčelové hřiště; 
Vlásenice – venkovní víceúčelové hřiště; 
Tenisový kurt a víceúčelové hřiště ve Služátkách – změnou ÚP řešeno zázemí motorestu. 

A.3.2.3.2 Ubytování a veřejné stravování 

Současný deficit přechodného ubytování navrhuje ÚP snížit výstavbou či rekonstrukcí širší škály 
zařízení: od kvalitního hotelového, ubytování v penzionech, motorestech, až po přenocování ve stanu. 

V zástavbě města je možno doplnit malé ubytovací kapacity formou penzionů i v plochách bydlení 
(omezeno kapacitou). 

Provozovny veřejného stravování lze situovat zejména v plochách občanského vybavení komerčního 
(OM, OK) i v plochách smíšených obytných (SC, SM, SV). Situace bude ovlivňována trhem. 
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A.3.2.3.3 Obchodní síť 

ÚP umožňuje rozšířit obchodní síť města dle nabídky a poptávky po obchodních zařízeních a službách. 
Záměrem je posilovat rozumnou míru koncentrace obchodních služeb do center různé velikosti. 
Hierarchie obchodních center může spoluvytvářet rytmus městských prostorů a jejich gradaci. 

V částech města, kde došlo výstavbou silničních průtahů případně supermarketů k narušení uličních 
front a městských prostorů (ulice Nádražní, Průběžná, Pražská) navrhuje ÚP zajistit po realizaci 
přeložek státních silnic úpravu parteru ulic. Nutno prověřit podrobnější dokumentací. 

A.3.2.3.4 Nevýrobní a opravárenské služby 

Územní plán stanovuje podmínky pro situování služeb všeho druhu obecně - situace bude ovlivňována 
trhem. 

Služby základní a nevýrobní budou nadále směrovány do centra města a pro lepší dostupnost případně 
i do jeho okrajových částí. Drobné řemeslné provozovny a služby budou většinou vznikat formou 
soukromého podnikání v rámci obytného území, kde budou povolována zařízení, jejichž druh a rozsah 
nebude přímo či nepřímo negativně ovlivňovat životní prostředí. 

Doplnění čerpacích stanic pohonných hmot (ČSPH) je možné ve vazbě na přeložky silnic I. třídy 
v plochách dopravy. 

Město má ve východní části hřbitov s obřadní síní. ÚP navrhuje rozšíření plochy hřbitova o cca 2,20 ha 
(formou lesoparku). 

Poznámka: výrobní služby viz následující kapitola. 

A.3.2.4 Výroba a skladování 

Územní plán navrhuje rozšíření ploch pro výrobu v souladu s dosud známými záměry. 

A.3.2.4.1 Výroba a skladování – lehký průmysl 

Plochy lehké průmyslové výroby a skladování s případným negativním vlivem za hranicí vlastních 
pozemků a vysokým podílem kamionové dopravy budou situovány v průmyslových zónách. Jedná 
se o: 

• prostor východně a západně ulice Nádražní, 

• na tento prostor navazující prostor ulice Myslotínské a ulice K Silu. 

Oba prostory zůstanou zavlečkovány a budou částečně rozšířeny. Pro další průmyslovou výrobu je 
navržen prostor jižně ulice Skrýšovské. 

Změnou č.1 ÚP je řešeno další rozšíření areálu firmy Agrostroj a její druhé dopravní napojení z jihu. V 
lokalitě průmyslové zóny Ke Skrýšovu (Polní dvůr) je uveden do souladu ÚP se skutečností: část 
plochy původně navržené pro fotovoltaickou elektrárnu je přičleněna k návrhovým plochám 
průmyslové výroby VL; svažitá, pohledově exponovaná okrajová část plochy nad řekou Bělou je pro 
rozvoj průmyslové výroby nevhodná a je zde navrženo doplnění ploch přírodních NP. 

ÚP navrhuje přestavbu průmyslového areálu v ulici Křemešnické s posouzením budoucí náplně území.  

A.3.2.4.2 Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 

Je navrženo doplnění těchto ploch v jižní části města Pelhřimova směrem na Vokov a Rynárec. 

Dále je navržena intenzifikace areálů zemědělské výroby tak, aby umožnila jejich využití i pro drobnou 
výrobu nezemědělskou a výrobní služby. 

Změnou č.1 ÚP jsou v jižní části Pelhřimova zohledněny již realizované plochy drobné a řemeslné 
výroby. 
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A.3.2.4.3 Zemědělská výroba 

Plochy zemědělské výroby budou rozšířeny v místní části Vlásenice – Drbohlavy, Vlásenice, doplněny 
v Lipici, Útěchovičkách a místní části Strměchy. 

Změnou č.1 ÚP jsou plochy zemědělské výroby dále navrženy ve Strměchách (úprava hranice 
původního návrhu), v Pelhřimově u Vlásenického rybníka, v Radětíně a v Houserovce. 

Dále jsou změnou č. 1 stabilizovány plochy zemědělské výroby v Benátkách, dříve určené pro 
přestavbu na komerční občanskou vybavenost. 

Je navrženo ozelenění zástavby stávajících výrobních objektů zemědělského charakteru (zejména 
objektů, které nectí historicky vzešlé měřítko zástavby) tak, aby se zlepšilo jejich začlenění do krajiny. 

A.3.2.4.4 Lesní hospodářství 

Převážná většina lesů v území je zařazena do kategorie lesů hospodářských. Hospodaření v lesích není 
územím plánem zásadně ovlivněno. Realizace zamýšlených vegetačních úprav (tvorba ÚSES) se 
pravděpodobně promítne do změny dřevinné skladby některých lesních porostů zahrnutých do prvků 
ÚSES ve prospěch geograficky původních dřevin. 

Nové plochy lesa jsou navrhovány na výměře 1,03 ha na k.ú. Starý Pelhřimov. 

A.3.2.4.5 Těžba nerostných surovin 

Změnou č.1 ÚP je rozšířena plocha těžby v lomu na k.ú. Radňov u Rynárce, Nemojov a Lešov. 

A.3.3 Vymezení ploch přestavby 

Plochy navrhované k přestavbě a revitalizaci jsou zakresleny ve výkrese č. 1 a 2 územního plánu: 

Pelhřimov 

• P1 – lokalita U elektrárny jihovýchodně památkové rezervace, 

• P2 – lokalita Škrobárny Pelhřimov, 

• P3 – lokalita drobné výroby v prodloužení ulice Krasíkovické, 

• P4 – areál bývalého střediska zemědělské výroby a plochy drobné výroby v severní části města, 

• P5 – přestavbové území pivovaru v sousedství Děkanské zahrady, 

• P6 – P9 – přestavba řadových garáží na halové garáže a parkovací domy v různých částech města, 

• P10 – převážná část areálu bývalého střediska zemědělské výroby Skrýšovská, 

• P65 - bydlení v RD – venkovské – u odbočky na Radětín, 

• P67 – plochy smíšené obytné městské, ulice Pražská. 

Skrýšov 

• P1 – část areálu bývalého střediska zemědělské výroby Skrýšovská. 

Z urbanistického hlediska je důležitá již zahájená revitalizace sídlištní zástavby (sídliště Pražská), dále 
již započatá přestavba areálů dožívající výroby vč. výroby zemědělské v severní části Pelhřimova. Tato 
přestavba bude pokračovat. 

Dále jsou jako plochy přestavby vymezeny menší lokality v obcích Benátky (P1, P2), Lipice (P2), 
Vlásenice (P5, P7, P9) a Strměchy (P6). 

A.3.4 Sídelní zeleň 

Součástí koncepce rozvoje města v zastavěném území a v zastavitelných plochách je ucelený systém 
sídelní zeleně tvořený jednak samostatně vymezenými plochami zeleně, jednak zelení zastoupenou 
v rámci jiných ploch. 
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Samostatně vymezené plochy sídelní zeleně jsou trojího typu: 

• ZV – zeleň na veřejných prostranstvích 

• ZS – zeleň soukromá a vyhrazená 

• ZP – zeleň přírodního charakteru 

Zeleň na veřejných prostranstvích zahrnuje nejvýznamnější veřejně přístupné a parkově 
upravené plochy zeleně. 

Většina stávajících stabilizovaných ploch zeleně na veřejných prostranstvích se nachází přímo ve 
městě. Patří k nim především podstatná část Městských sadů, parková zeleň centrální části sídliště Na 
Pražské a kolem Strachovských rybníků, děkanská zahrada, park na jihovýchodním konci třídy Legií a 
zeleň předpolí městského hřbitova. V místních venkovských částech jsou zastoupeny spíše jen 
drobnější plochy zeleně na veřejných prostranstvích, obvykle v návesních prostorech (typicky např. v 
Pejškově, Bitěticích, Lipici), nebo při okrajích zástavby (např. plocha u kostelního areálu ve 
Chvojnově). 

Koncepce systému sídelní zeleně navrhuje vytvořit několik nových ploch zeleně na veřejných 
prostranstvích – ve vlastním městě za nemocnicí (u plánované bytové výstavby), mezi Bělou a hlavní 
křižovatkou pod nemocnicí, v rámci stávajícího výrobního areálu mezi ulicemi Řemenovskou a 
Bezručovou, v rámci sportovního areálu, v ploše mezi Bělou a novou zástavbou rodinných domů 
severně od silnice do Skrýšova (v jižní části města), při okrajích a uvnitř některých stávajících 
i navržených výrobních ploch v jižní části města, z místních částí při severním okraji Skrýšova, 
v Myslotíně, v Lipici. 

Zeleň soukromá a vyhrazená zahrnuje především významnější oplocené plochy soukromé 
hospodářsky využívané či okrasné zeleně, které by nebylo vhodné zahrnovat do ploch stavebního typu 
(zejm. bydlení) 

Z velké většiny jde o stávající stabilizované plochy, rozšířené zejm. v sídlech venkovského typu (plošně 
významněji zejm. ve Chvojnově, Skrýšově, Pejškově, Bitěticích, Čakovicích, Hodějovicích, Služátkách, 
Lešově, Benátkách a Janovicích). 

Zeleň přírodního charakteru zahrnuje významnější plochy zeleně v zastavěném území, případně 
v rámci zastavitelných ploch, jejichž rozvoj je řízen především přírodními procesy. 

Nejvýznamnější stabilizované plochy tohoto typu se nacházejí v údolí Bělé ve městě a jeho nejbližším 
zázemí (odlehlejší části Městských sadů, za sportovním areálem). Několik nových menších ploch 
tohoto typu je navrženo ve městě (zejm. na jeho okraji – např. v návaznosti na Městské sady, v údolí 
Bělé), v rámci místních částí pak pouze v údolní poloze při východním okraji místní části Strměchy. 

Zeleň zastoupená v rámci jiných ploch není v územním plánu samostatně plošně vyjádřena, tvoří 
však důležitou součást řady takových ploch. Zastoupení zeleně ve stávajících stabilizovaných plochách 
není územním plánem regulováno. 

Minimální podíl zeleně na terénu v zastavitelných plochách je uveden v kapitole „Zásady prostorového 
uspořádání sídla, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu“. 

 

Přehled návrhových ploch – viz tabulky níže: 



  

PŘEHLED NÁVRHOVÝCH PLOCH, ÚP PELHŘIMOV (město Pelhřimov) 
 

Číslo 
plochy 
  

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití 

kód využití Bx Ox Rx Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx 
Z 1 BH bydlení v byt. domech - Pražské Předměstí 32 100                  
Z 2 BH bydlení v BD - za nemocnicí 74 996                  
Z 3 BH bydlení v BD - Křemešnická  38 503                  
Z 4 BH bydlení v BD - Hodějovická 2 384                  
Z 5 BI bydlení v RD - městské Pražské Předměstí I 25 529                  
Z 6 BI bydlení v RD - městské Pražské Předměstí II 15 225                  
Z 7 BI bydlení v RD - městské Vlásenická 47 639                  
Z 8 BI bydlení v RD - městské proluka 3 729                   
Z 9 BI bydlení v RD - městské Na Výsluní 22 334                  

Z 10 BI bydlení v RD - městské Jiřího Líra 14 049                  
Z 12 BI bydlení v RD - městské - u zahrádek 10 764                  
Z 13 BI bydlení v RD - městské Polní Dvůr 12 665                  
Z 14 OV.1 občanské  vybavení  3 497                
Z 15 BI bydleni v RD - Nábřeží rekordů a kuriozit 2 063                  
Z 16 BI bydleni v RD - Lesní 1 607                  
Z 17 BH bydleni v BD 2 541                  
Z 18 BI bydleni v RD - Hodějovická 1 380                  
Z 19 RZ rekreace - zahrádkářské osady                    
Z 20 BI bydlení v RD - městské 4 185                 
Z 21 OV občanské  vybavení - veřejná vybav. Řemenovská   6 684                
Z 23 OM občanské  vybavení - malá komerční u NS Billa   4 854                
Z 24 OM občanské  vybavení - malá komerční Alfatex   4 202                
Z 25 OM občanské  vybavení - malá komerční Nádražní   10 808                
Z 26 OM občanské  vybavení - malá komerční   1 733                
Z 27 OM občanské  vybavení - malá komerční   1 568                
Z 28 OM občanské  vybavení - malá komerční   1513                
Z 29 OH občanské  vybavení - rozšíření hřbitova   21 954                

 PV plochy veřejných prostranství celkem      76 530             
Z 30 SM smíšené obytné městské sever        53 819           
Z 31 SK smíšené obytné komerční Humpolecká        3 380           

 DS dopravní infrastruktura silniční          241 307         
Z 35 VL výroba - lehký průmysl u Agrozetu              46 500     
Z 38 VL výroba - lehký průmysl jihovýchod              174 234     



  

Z 39 VD výroba - drobná a řemeslná výroba              3 284     
Z 41 VD výroba - drobná a řemeslná výroba              12 199     
Z 42 VD výroba - drobná a řemeslná výroba              9 270     
Z 43 VD výroba - drobná a řemeslná výroba              7 192     
Z 44 VD výroba - drobná a řemeslná výroba              14 204     
Z 46 VZ výroba - zemědělská              14 074     
Z 47 OK občanské  vybavení - komerční   8 155                
Z 48 OS občanské  vybavení - tělovýchova a sport   9 429                
Z 49 VD výroba - drobná a řemeslná výroba              6 960     
Z 51 OK občanské  vybavení - komerční   5 711                
Z 52 BI bydlení v RD - městské 1 125                  
Z 53 OV občanské  vybavení - veřejná vybavenost   2 479                
Z 54 OK občanské  vybavení - komerční   9 288                
Z 55 SM smíšené obytné městské sever        16 205           
Z 56 VD výroba - drobná a řemeslná výroba              2 960     
Z 58 VL výroba              335     
Z 59 VD výroba - drobná a řemeslná výroba              5 531     
Z 60 VD výroba - drobná a řemeslná výroba              9 279     
Z 63 VZ výroba a skladování – zemědělská výroba               36 580     
Z 64 BI bydlení v RD - městské Křemešnická 6 646          
Z 66 RZ rekreace – zahrádkářské osady   15 971        
Z 68 VL výroba - lehký průmysl u Agrostroje        75 239   
K 1 VV plochy vodní a vodohospodářské                    
K 2 VV plochy vodní a vodohospodářské                    
K 3 ZS zahrada                2 494   
K 4 NSlprz smíšené plochy nezastavěného území                  33 492 
K 5 NSlprz smíšené plochy nezastavěného území                  14 738 
K 6 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území          13 051 
K 7 NSlprz smíšené plochy nezastavěného území                  177 582 
K 8 NP plochy přírodní                  19 543 
K 9 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                  35 497 

K 10 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                  14 798 
K 11 NSlprz smíšené plochy nezastavěného území                  52 464 
K 12 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                  80 557 
K 13 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                  17 803 
K 14 NSlprvz smíšené plochy nezastavěného území                  219 651 
K 15 NSlprz smíšené plochy nezastavěného území                  21 343 
K 16 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                  56 126 



  

K 17 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                  44 230 
K 19 NP plochy přírodní                  28 886 
K 20 NP plochy přírodní                  10300 
K 24 NP plochy přírodní          20 839 
P 1   plocha přestavby                    
P 2   plocha přestavby                    
P 3   plocha přestavby                    
P 4   plocha přestavby                    
P 5   plocha přestavby                    
P 6   plocha přestavby - garáže                    
P 7   plocha přestavby - garáže                    
P 8    plocha přestavby - garáže                    
P 9  plocha přestavby - garáže           

P 10  plocha přestavby           
P 65 BV plocha přestavby 1 813          
Z 67 SM plocha přestavby     9 142      

Celkem 321 277 91 875 15 971 76 530 75 346 241 307 0 417 850 2 494 861 612 

Celkem                   všechny návrhové plochy 2 104 262 



  

 
PŘEHLED NÁVRHOVÝCH PLOCH, ÚP PELHŘIMOV (místní části) 
 

Číslo 
plochy 
  

Funkce Plocha [m2]                                    podle funkčního využití 

kód využití Bx Ox Rx Sx Dx Tx Vx Zx Nx 
    Benátky                   

P 2 OM plocha přestavby   1 401               
P 1 OM plocha přestavby    4 184               

                        
    Bitětice                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 10 811                 
Z 2 BV bydlení v RD - venkovské 9 673                 
Z 3 BV bydlení v RD - venkovské 9 547                 
K 4 NSprz smíšené plochy nezastavěného území                 30 580 
K 5 NP plochy přírodní                 15 257 
K 6 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 5 202 

                        
    Čakovice                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 7 585                 
Z 2 BV bydlení v RD - venkovské 3 005                 
Z 3 OV občanské vybavení   460               
Z 4 BV bydlení v RD - venkovské  1 443                 

            
    Hodějovice                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 6 069                 
Z 2 BV bydlení v RD - venkovské 4 328                 
Z 3 BV bydlení v RD - venkovské 1 322                 
K 4 NSlprvz smíšené plochy nezastavěného území                 50 905 
K 5 NSprz smíšené plochy nezastavěného území                 6 328 
K 6 NSpvz smíšené plochy nezastavěného území                 46 062 
K 7 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 37 834 
K 8 NSlprvz smíšené plochy nezastavěného území                 47 006 

                        
    Houserovka                   

Z 4 BV bydlení v RD - venkovské 34 816                 
Z 5 BV bydlení v RD - venkovské 2 416                 
Z 6 OS občanské  vybavení - tělových. a sport   483               



  

Z 8 OS občanské  vybavení - tělových. a sport   24 121               
Z 9 VZ výroba a skladování - zemědělská výroba       12 975   
K 9 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 79 229 
                        

    Chvojnov                   
Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 1 950                 
Z 2 BV bydlení v RD - venkovské 8 154                 
Z 3 BV bydlení v RD - venkovské 25 750                 
Z 4 BV bydlení v RD - venkovské 899                 
Z 5 BV bydlení v RD - venkovské 10 573                 
Z 6 BV bydlení v RD - venkovské 2 318                 
Z 7 BV bydlení v RD - venkovské 3 804                 
Z 8 BV bydlení v RD - venkovské 3 140                 
Z 9 SV smíšené obyt. venkovské       1 581           

Z 10 VZ výroba a skladování - zemědělská výroba             4 617     
Z 11 SV smíšené obytné venkovské    5449      
K 11 ZS zeleň soukromá a vyhrazená               3 420   
K 12 NSprvz smíšené plochy nezastavěného území                 18 122 
K 13 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 37 067 
K 14 NSpvz smíšené plochy nezastavěného území                 9 730 
K 15 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 35 497 
K 16 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 7 761 
K 17 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 82 981 

                        
    Jelcovy Lhotky                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 5 943                 
Z 2 BV bydlení v RD - venkovské 3 741                 
Z 3 BV bydlení v RD - venkovské 1 448                 
K 4 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 9 194 
K 5 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 7 998 

                        
    Lešov                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 8 613                 
Z 2 BV bydlení v RD - venkovské 4 843                 
Z 3 BV bydlení v RD - venkovské 13 788                 
K 4 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 55 431 
K 5 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 138 288 
K 6 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 53 624 



  

K 7 NT plochy těžby nerostných surovin         61 308 
                        
    Lipice                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 2 795                 
P 2 BV bydlení v RD - venkovské 669                 
Z 3 BV bydlení v RD - venkovské 7 465                 
Z 4 BV bydlení v RD - venkovské 6 633                 
Z 5 BV bydlení v RD - venkovské 5 343                 
Z 6 SV smíšené obyt. venkovské       7 156           
Z 7 SV smíšené obyt. venkovské       10 621           
Z 8 SV smíšené obyt. venkovské       1 556           
Z 9 VZ zemědělská výroba             3 848     

Z 10 OS sport rekreace   12 496               
K 11 NSlprvz smíšené plochy nezastavěného území                 46 767 
K 12 NP plochy přírodní                 10 900 
K 13 NSlpz smíšené plochy nezastavěného území                 36 246 
K 14 NP plochy přírodní                 14 045 
K 15 NSpz smíšené plochy nezastavěného území                 7 235 

                        
    Nemojov                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 9 700                 
K 2 NSlprvz smíšené plochy nezastavěného území                 41 224 

                        
    Ostrovec                   

Z 1 RI individuální rekreace     3 100             
Z 2 RI individuální rekreace     922             
Z 3 BV bydlení v RD - venkovské 4 498                 
K 5 VV plochy vodní a vodohospodářské                   

                        
    Pejškov                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 9 020                 
Z 2 BV bydlení v RD - venkovské 4 957                 
K 3 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 12 456 
K 4 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 11 899 
K 5 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 49 679 
K 6 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 11 781 
K 8 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 65 766 
K 9 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 47 881 



  

                        
    Pobistrýce                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 5 168                 
                        
    Radětín                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 8 512                 
Z 3 BV bydlení v RD - venkovské 26 048                 
Z 4 OM občanské vybavení - malá komerční zařízení   2 135               
Z 5 OS občanské vybavení - tělových. a sport. Zařízení   2 407               
Z 6 VZ výroba a skladování - zemědělská výroba       4 229   
K 6 NSlprvz smíšené plochy nezastavěného území                 12 256 

                        
    Radňov                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 2 702                 
K 2 NSprvz smíšené plochy nezastavěného území                 12 707 
K 3 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 20 281 
K 4 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 53 140 
K 5 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 17 429 
K 6 NSlpz smíšené plochy nezastavěného území                 24 434 

            
    Skrýšov                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 7 890                 
Z 2 BV bydlení v RD - venkovské 13 076                 
Z 3 BV bydlení v RD - venkovské 6 655                 
Z 4 BV bydlení v RD - venkovské 16 519                 
Z 5 BV bydlení v RD - venkovské 5 353                 
Z 6 BV bydlení v RD - venkovské 2 455                 
Z 7 BV bydlení v RD - venkovské 9 311                 
Z 8 BV bydlení v RD - venkovské 2 596         
K 4 NSlprvz smíšené plochy nezastavěného území                 140 884 
K 5 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 33 838 
K 6 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 38 796 
K 7 NP plochy přírodní                 37 706 
P 1 VL plocha přestavby              2 178     

            
    Služátky                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 13 880                 
Z 2 BV bydlení v RD - venkovské 17 072                 



  

Z 4 OM občanské vybavení - malá komerční zařízení   21 448               
K 5 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 131 305 

                        
    Starý Pelhřimov                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 37 389                 
Z 2 BV bydlení v RD - venkovské 9 286                 
Z 3 BV bydlení v RD - venkovské 18 087                 
Z 4 BV bydlení v RD - venkovské 13 650                 
Z 5 BV bydlení v RD - venkovské 9 200                 
Z 6 BV bydlení v RD - venkovské 2 000                 
Z 7 BV bydlení v RD - venkovské 12 321                 
Z 8 SV smíšené obytné venkovské       23 764           
Z 9 BH bydlení v BD 7 628                 

Z 10 OM občanské vybavení - malá komerční zařízení   2 452               
Z 13 SV smíšené obytné venkovské       17 677           
Z 14 BV bydlení v RD - venkovské 11 900                 
Z 15 OS občanské  vybavení - tělových. a sport   2 365               
Z 15 OS občanské  vybavení - tělových. a sport   2 365               
K 14 NSlprz smíšené plochy nezastavěného území                 13 606 
K 15 VV plochy vodní a vodohospodářské                   
K 16 NSpvz smíšené plochy nezastavěného území                 8 332 
K 17 NSlprz smíšené plochy nezastavěného území                 13 630 
K 19 NSlprvz smíšené plochy nezastavěného území                 988 

K 20 NL plochy lesní                 10 389 
                        

Z 00 DS dopravní infrastruktura - silniční                   
Z 00 PV veřejná prostranství                   

                        
    Strměchy                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 2 318                 
Z 2 BV bydlení v RD - venkovské 5 887                 
Z 3 OM občanské vybavení - malá komerční zařízení   3 638               
Z 4 VL výroba a skladování - lehký průmysl             1 690     
Z 5 BV bydlení v RD - venkovské 12 540                 
Z 6 VZ výroba a skladování - zemědělská výroba             2 469     
Z 7 VZ výroba a skladování - zemědělská výroba             4 622     
Z 8 OM občanské vybavení - malá komerční zařízení   2 480               



  

Z 9 VZ výroba a skladování - zemědělská výroba             647     
K 9 NSlprvz smíšené plochy nezastavěného území                 19 571 

K 10 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 17 521 
K 11 NSlprvz smíšené plochy nezastavěného území                 45 914 
K 12 NSlprvz smíšené plochy nezastavěného území                 33 535 
K 13 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 37 148 
K 14 NP plochy přírodní                 20 502 
K 15 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 52 811 
K 16 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 19 405 
P 6 VZ výroba a skladování - zemědělská výroba       3 298   

                        
    Vlásenice                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 6 911                 
Z 2 BV bydlení v RD - venkovské 2 758                 
Z 3 BV bydlení v RD - venkovské 13 787                 
Z 4 BV bydlení v RD - venkovské 2 351                 
P 5 BV plochy přestavby 3 008                 
Z 6 BV bydlení v RD - venkovské 7 475                 
P 7 OS plochy přestavby   858               
Z 8 VZ výroba a skladování - zemědělská výroba             1 931     
P 9 SV plochy přestavby    4 203      
K 9 NSprz smíšené plochy nezastavěného území                 9 522 

K 10 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 11 302 
K 11 NSlpz smíšené plochy nezastavěného území                 3 910 
K 12 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 21 719 
K 13 NSprvz smíšené plochy nezastavěného území                 21 789 
K 14 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 9 894 

 K 15 ZS zeleň soukromá a vyhrazená                775    
            

    Vlásenice - Drbohlavy                   
Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 6 723           
Z 2 BV bydlení v RD - venkovské 4 132           
Z 3 BV bydlení v RD - venkovské 6 254           
Z 4 BV bydlení v RD - venkovské 6 694           
Z 5 BV bydlení v RD - venkovské 7 279           
Z 7 VZ výroba a skladování - zemědělská výroba       21 554     

                        



  

    Janovice                   
Z 2 BV bydlení v RD - venkovské 7 859                 
Z 3 BV bydlení v RD - venkovské 1 475                 
Z 4 BV bydlení v RD - venkovské 2 069         
K 4 VV plochy vodní a vodohospodářské                   

                        
    Myslotín                   

Z 1 BV bydlení v RD - venkovské 4 256                 
Z 2 BV bydlení v RD - venkovské 3 341                 
Z 3 BV bydlení v RD - venkovské 2 018                 
Z 4 BV bydlení v RD - venkovské 5 094                 
Z 5 BV bydlení v RD - venkovské 11 857                 
Z 7 BV bydlení v RD - venkovské 16 000                 
Z 8 OM občanské vybavení - malá komerční zařízení   7 689               

K 10 NSpz smíšené plochy nezastavěného území                 39 004 
K 11 NSprz smíšené plochy nezastavěného území                 18 360 
K 12 NSprz smíšené plochy nezastavěného území                 23 115 
K 13 NSprz smíšené plochy nezastavěného území                 26 887 
K 14 NSprvz smíšené plochy nezastavěného území                 21 140 
K 15 NSlprz smíšené plochy nezastavěného území                 17 740 
K 16 NSlpvz smíšené plochy nezastavěného území                 13 703 

                        
Z 00 DS dopravní infrastruktura - silniční                   

Celkem   637 906 88 617 4 022 72 007 0 0 64 058 4195 2 245 496 

Celkem  všechny návrhové plochy 3 116 301   
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A.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMÍSŤOVÁNÍ 

A.4.1 Občanské vybavení, služby – veřejná infrastruktura 

A.4.1.1 Výchozí údaje 

Návrhový počet obyvatel (orientační údaj): až 21 000 k r. 2025, denní obyvatelstvo až 
25 000 obyvatel 

Koncepce veřejné občanské vybavenosti vychází v územním plánu města z požadavku na návrhový 
a denní počet obyvatelstva dle schváleného zadání. 

A.4.1.2 Návrh 

A.4.1.2.1 Vzdělání a výchova 

Mateřské školy 

Stávající mateřské školy budou respektovány (5 pracovišť). 

Pro případ nárůstu obyvatel města je v územním plánu navržena plocha pro výstavbu nové mateřské 
školy v ulici Řemenovské. Škola je situována ve východní části města, kde svým umístěním vyhoví 
požadavku dobré dostupnosti z území východně ulice Průběžné a případně také uvolní kapacity 
v lokalitách stávajících mateřských škol v západní části města. Sem pak budou spádovat děti 
z kapacitních rozvojových ploch pro bydlení v lokalitách na západním okraji města. 

Nová MŠ bude řešena univerzálně tak, aby ji bylo možno v případě nepříznivého populačního vývoje 
bez velkých problémů změnit na stacionář pro seniory (protože provoz těchto zařízení je velmi 
podobný). 

Základní školy 

Všechny stávající objekty jsou ponechány k využití pro školství (Komenského, Krásovy Domky, Pražská 
a Osvobození). 

V případě využití plošného rozvojového potenciálu města a nárůstu počtu obyvatel až na 21 000 je 
navržena územní rezerva pro novou ZŠ (včetně plochy pro tělovýchovná a sportovní zařízení) 
v severovýchodní části města na konci zástavby nad ulicí Řemenovskou. 

Střední a odborné školy 

Budou zachovány stávající střední a odborné školy (gymnázium, obchodní akademie, střední škola 
včetně středního odborného učiliště s internátem, soukromá hotelová škola), nové objekty nejsou 
navrženy. 

A.4.1.2.2 Sociální služby 

V Městských sadech je nově dokončen domov důchodců. 

Bude podporován přesun geriatrické péče a sociálních služeb především do bytu nesoběstačné osoby, 
poroste tedy poptávka po stacionářích pro seniory, které plní téměř stejnou funkci jako mateřské 
školy. Viz řešení mateřských škol. 

Dále je třeba vytipovat několik budov a pozemků využitelných pro situování center sociálních 
a zdravotnických služeb, jejichž funkci lze postupně upřesnit. Zásadou umístění je pokud možno 
integrace do zástavby města, aby se zabránilo exkluzi klientů s omezeným akčním okruhem. 

A.4.1.2.3 Zdravotní služby 

Nenavrhují se nové plochy pro zařízení zdravotních služeb. Stávající vybavenost a dosavadní praxe ve 
zdravotnictví je vyhovující (areál Nemocnice Pelhřimov, sídla praktických a zubních lékařů, lékárny). 
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A.4.1.2.4 Kultura 

Jsou respektovány objekty Městského divadla v Solní ulici, kina Vesmír na třídě Legií, muzea 
a kulturního zařízení (třída Legií), domu dětí a mládeže. 

Při splnění podmínek pro využití ploch je možné doplnění kulturních zařízení v rámci ploch smíšených 
obytných centrálních i v plochách smíšených obytných městského typu.  

Doplnění zázemí stávajících zařízení se plošně neprojevuje. 

A.4.1.2.5 Veřejná správa 

Veřejná správa funguje v Pelhřimově většinou ve vyhovujících prostorách s dobrou dostupností. 

Město je centrem všech úřadů obce s rozšířenou působností, je sídlem soudu, finančního úřadu, 
Policie, Hasičského záchranného sboru, hygienické stanice, veterinární správy, celní správy, 
katastrálního a pozemkového úřadu, správy sociálního zabezpečení, pošty, úřadu práce, charity, bank 
a peněžních ústavů, pojišťoven, řady zájmových spolků a organizací. V ÚP beze změny - jsou navrženy 
podmínky, umožňující v případě potřeby doplnění kapacit (viz kapitola „Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití…“). 

A.4.1.2.6 Ochrana obyvatelstva 

Hasičská zbrojnice beze změny. 

A.4.2 Koncepce dopravní infrastruktury 

Dopravní řešení územního plánu po změně č.1 vychází z platné nadřazené územně plánovací 
dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR) ve znění aktualizace č.1. 
V této ÚPD je navrhována přeložka silnice I/34 v úseku od Božejova po silnici I/19 na severozápadním 
okraji Pelhřimova. V ÚP Pelhřimov je koridor pro tuto přeložku silnice zpřesněn na základě podrobnější 
dokumentace, která je pro stavbu přeložky připravena. 

V ÚP Pelhřimov je dále navržena přeložka silnice I/19 jako severní obchvat Starého Pelhřimova. 
V případě obchvatu Starého Pelhřimova je dle požadavků dotčených orgánů zakreslen koridor pro 
situování přeložky v šířce 100m. Změnou č.1 ÚP Pelhřimov je na základě nově zpracované podrobnější 
dokumentace tento stometrový koridor rozšířen v území západně Starého Pelhřimova. 

V ÚP Pelhřimov byla řešena přeložka silnice II/602 (dle Zásad územního rozvoje kraje Vysočina před 
jejich aktualizací č.1), upravená podle Územního plánu Olešná. Přeložka této silnice byla situována 
mimo řešené území, v řešeném území se jednalo pouze o její zaústění do silnice I/34 na k.ú. Služátky 
a změnu v zařazení vyřazeného úseku, vedeného zástavbou města. Na základě Aktualizace č.1 ZÚR 
byla přeložka vypuštěna, včetně změny v zařazení vyřazeného úseku. 

Dále jsou ze ZÚR po aktualizaci č. 1 převzaty koridory homogenizace silnic I. a II. třídy (I/19, I/34, 
II/112, II/602). Koridory jsou podél stávajících tras v zastavěném území limitovány zástavbou. 
V nezastavěném území jsou kolem silnic I. třídy vymezeny v celkové šířce 150m a podél silnic II. třídy 
v celkové šířce 80m. 

V jižní části řešeného území Pelhřimova je navržena přeložka silnice II/112. Vychází z již zpracované 
PD a návrh trasy na jižním okraji k.ú. Pelhřimova je koordinován s řešením na k.ú. Rynárec. 
V souvislosti se změnou trasy silnice I/34 dochází i ke změnám v napojení budoucí trasy silnice II/112 
na tuto přeložku. 

Návrh přeložek silnic I/19 a I/34 i II/112 ovlivňuje základní skelet silnic i místních komunikací. 

Vyřazené úseky silnic I. třídy budou převedeny do sítě místních komunikací, případně silnic nižší třídy. 
Vyřazený úsek silnice II/112 bude převeden do sítě místních komunikací. 

Principem řešení je vytvoření ochranné obálky vlastního Pelhřimova sestávající ze silnice I/34 (západní 
obchvat + severní úsek), komunikace nadmístního významu a silnice nižší třídy v trase vyřazeného 
úseku silnice I/34 (východní trasa) a části silnice II/112 v nové trase na jihu Pelhřimova. Tyto silnice 
vytvářejí ochranný okruh kolem jádrové části města Pelhřimova. Silnice III. třídy vedené z vnějších 
stran na tomto okruhu většinou končí.  
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Na silnicích III. tříd výraznější úpravy navrhovány nejsou. 

Návrh ÚP povětšině respektuje stávající místní komunikace v existující zástavbě. Dopravně 
významnější jsou zařazeny ve funkční skupině C. Jde především o komunikace, po kterých je vedena 
autobusová doprava, a komunikace, které jsou významné pro obsluhu území. Dále jsou to vyřazené 
úseky silniční sítě v zastavěném území a některé komunikace v rozvojových plochách, zejména 
průmyslových nebo smíšených, a jejich připojení na silniční síť. Ostatní místní komunikace jsou ve 
funkční skupině D1. V síti místních komunikací jsou navrženy úpravy, které zlepšují poměry v centru 
Pelhřimova nebo, vytvářejí ochrannou obálku města na západní straně a komunikace, které 
zpřístupňují či propojují části města určené k zastavění. 

Změnou č.1 ÚP Pelhřimov je navrženo rozšíření areálu Agrostroje Pelhřimov jižním směrem včetně 
změny jeho dopravní obsluhy – těžká nákladová doprava a expedice výrobků jsou řešeny novou 
příjezdovou komunikací s parkovištěm, napojenou na navržený kruhový objezd na stávající silnici 
I. třídy. Do tohoto kruhového objezdu bylo původně navrženo zaústění místní komunikace, vedené 
západně zástavby Pelhřimova. Tato komunikace bude ponechána v současné trase a do stávající 
silnice I. třídy bude zaústěna v místě budoucího dopravního uzlu (připojení silnice I. třídy na západní 
obchvat). 

Navrženy jsou nové místní komunikace funkční skupiny C a D1 pro dopravní obslužnost nových lokalit 
bydlení. Stávající místní komunikace budou šířkově a směrově upraveny pouze v nezbytné míře. 

Místní komunikace, navržená severozápadně zástavby obce Lipice, je změnou č.1 ÚP odsunuta dále od 
zástavby. Je zaústěna do silnice III. třídy v místě, kde se z ní odpojuje polní cesta (polní cesta bude 
vyvedena z navrhované místní komunikace). 

Pro zpřístupnění centra města Pelhřimova jsou navrhované samostatné pěší trasy. Část navrhovaných 
i stávajících tras pro pěší lze využívat i pro cyklistickou dopravu. 

Cyklistická doprava bude využívat stávajících značených cyklotras, vedoucích po silnicích III. třídy 
a místních komunikacích. Síť cyklotras je doplněna o novou trasu spojující Pelhřimov se Starým 
Pelhřimovem. Pro další doplnění systému cyklotras nejsou v ÚP navrhována žádná řešení, neboť beze 
změny funkčního využití je lze trasovat na stávající místní a účelové komunikace, resp. veřejná 
prostranství. 

Doprava v klidu (parkování a garážování vozidel) je řešena pro stupeň motorizace 1 : 2,5. Využívány 
jsou stávající odstavné a parkovací plochy doplněné o navrhovaná parkoviště a garážovací či parkovací 
vícepodlažní objekty. Všechny nové obytné objekty musí být vybaveny min. 1 odstavnou plochou pro 
1 bytovou jednotku. U RD je to garáž na vlastním pozemku, u BD pak z 60% garáže integrované 
s obytnými objekty a ze 40% parkoviště. Všechny komerční, výrobní a skladovací areály musí mít 
vyřešeno parkování na vlastním pozemku. V řešení dopravy v klidu je eliminován deficit v počtu 
parkovacích míst především návrhem parkovacích objektů. 

Změnou č.1 ÚP je dále stabilizováno parkoviště u vjezdu do areálu Agrostroje v jeho severozápadní 
části a parkoviště za autobusovým nádražím. Nově je situováno parkoviště jižně Agrostroje. 

Významné dopravní stavby jsou navrženy jako veřejně prospěšné stavby. 

Veřejnou hromadnou dopravu osob bude i nadále tvořit doprava železniční i doprava autobusová. 
Autobusová doprava linková (regionální) i městská budou v rámci integrovaného dopravního systému 
optimalizovány jak ve svých trasách, tak v polohách zastávek s cílem jednotných zastávek 
a nástupních hran pro shodné směry. Centrálním přestupním uzlem bude autobusové nádraží, 
železniční stanice Pelhřimov je v docházkové vzdálenosti, není ale svojí polohou ani významem tratě 
vhodná pro vytvoření autobusového terminálu. 

S úpravami v železniční dopravě návrh ÚP neuvažuje. 
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A.4.3 Vodní hospodářství 

A.4.3.1 Vodní toky a plochy 

- realizovat úpravy toků vyplývající z povodňových plánů, - doplnit ochranu kanalizace před splachy 
z polí vybudováním poldru nad západní zástavbou včetně záchytných příkopů v městské části 
Pelhřimov, 

- u ostatních městských části je třeba podrobnějších posouzení místních podmínek. 

A.4.3.2 Zásobování vodou 

V městské části Pelhřimov a místní části Starý Pelhřimov 

- pro novou zástavbu včetně průmyslové zóny postačí rozšíření stávajících řadů, 

- postupně rekonstruovat starší řady a řady s malými dimenzemi potrubí i s ohledem na požární 
normy. 

V místní části Skrýšov je navržena výměna potrubí. V ostatních místních částech současný stav 
zůstane zachován, do menších rozvojových ploch stačí jen rozšířit vodovodní síť. 

Je třeba korigovat vyhlášené III. PHO vodního zdroje Švihov. 

Změnou č.1 ÚP Pelhřimov jsou řešeny pouze detaily vedení vodovodních řadů – vypouští se propojení 
vodovodů mezi ulicemi Skrýšovskou a Rynáreckou přes průmyslovou zónu v lokalitě Ke Skrýšovu. Dále 
se upravuje vedení vodovodních řadů v souvislosti se změnou vedení obslužné komunikace pro 
rozvojovou plochou pro výstavbu RD ve Starém Pelhřimově. 

A.4.3.3 Odkanalizování území 

V městské části Pelhřimov a místní části Starý Pelhřimov 

- aktualizovat generel kanalizace s ohledem na zvýšené nároky na čistotu toků vzhledem k tomu, že se 
jedná o tzv. zranitelnou oblast, 

- do nových rozvojových ploch postačí rozšířit převážně oddílnou kanalizaci, 

- postupně rekonstruovat starší kanalizace s ohledem na stáří a stavební stav, 

co nejvíce srážkových vod zadržet na zastavovaném území (zdrže, vsaky ap.), 

- ochránit kanalizaci na odlehčovacích komorách před zvýšenými průtoky v řece Bělé jako součást 
protipovodňových opatření. 

V místní části Benátky je navržena nová oddílná kanalizace s ukončením v MČOV.  

V místní části Bitětice je navržena nová splašková kanalizace s ukončením v MČOV. 

V místní části Čakovice je navržena nová splašková kanalizace s ukončením v MČOV s odpadem do 
Hejlovského potoka. 

V místní části Hodějovice je navržena nová splašková kanalizace s ukončením v MČOV s odpadem do 
místní vodoteče. 

V místní části Houserovka je navrženo rozšíření jednotné kanalizace a její doplnění o stabilizační 
nádrž s aerací a u jednotlivých objektů vybudovat DČOV (domovní ČOV). 

V místní části Chvojnov je navrženo prodloužení jednotné kanalizace pod rybník a doplnění o 
stabilizační nádrž s aerací a u jednotlivých objektů vybudovat DČOV. 

V místních částech Janovice a Ostrovec je navrženo prodloužení jednotné kanalizace a její doplnění 
o stabilizační nádrž s aerací pod Janovicemi, která by byla společná i pro Ostrovec, kde je stávající 
kanalizace nevyhovující. U jednotlivých objektů vybudovat DČOV (domovní ČOV). 

V místních částech Jelcovy a Kocourovy Lhotky současný stav zůstane zachován. 
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V místní části Lešov je navrženo rozšíření jednotné kanalizace a doplnění o dvě stabilizační nádrže s 
aerací v návaznosti na rybník, u jednotlivých objektů je navrženo vybudovat DČOV. Na tuto kanalizaci 
napojit pokud možno i chaty v zástavbě obce. 

V místní části Lipice je navrženo využití stávající kanalizace jako dešťové a vybudování nové 
splaškové kanalizace, ukončené v nové MČOV pod zástavbou. 

V místní části Myslotín je navržena nová oddílná kanalizace s napojením splaškové kanalizace na ČOV 
Pelhřimov. 

V místní části Nemojov je navržena nová oddílná kanalizace s ukončením splaškové kanalizace do 
nové MČOV pod zástavbou. 

V místní části Pejškov je navržena nová oddílná kanalizace s ukončením splaškové kanalizace do 
nové MČOV pod zástavbou. 

V místní části Pobistrýce je navržena nová splašková kanalizace s ukončením v MČOV a odpadem do 
místní vodoteče. 

V místní části Radětín je navrženo pouze prodloužení stávající jednotné kanalizace k návrhové ploše 
bydlení. 

V místní části Radňov je navrženo využít stávající kanalizaci jako dešťovou a vybudovat novou 
splaškovou kanalizaci, ukončenou v nové MČOV pod zástavbou. 

V místní části Rybníček - současný stav zůstane zachován. 

V místní části Skrýšov je navrženo využít stávající kanalizaci jako dešťovou a vybudovat novou 
splaškovou kanalizaci  s čerpáním výtlakem do kanalizace v Pelhřimově (na ČOV Pelhřimov). Návrhové 
plochy na svazích se spádem k Pelhřimovu budou odkanalizovány gravitačně přímo do Pelhřimova. 

V místní části Služátky je navrženo rozšíření jednotné kanalizace a její doplnění o stabilizační nádrž s 
aerací a dočistěním v biologickém rybníku, u jednotlivých objektů vybudovat DČOV. 

V místní části Strměchy je navrženo rozšíření jednotné kanalizace a její doplnění o stabilizační nádrž 
s aerací a dočistěním v biologickém rybníku, u jednotlivých objektů vybudovat DČOV. 

V místní části Útěchovičky zůstane zachován současný stav. 

V místní části Vlásenice je navrženo využít stávající kanalizaci jako dešťovou a vybudovat novou 
splaškovou kanalizaci ukončenou v nové MČOV pod zástavbou. 

V místní části Vlásenice-Drbohlavy je navrženo vybudovat novou oddílnou kanalizaci a splaškovou 
kanalizaci ukončit v nové MČOV pod zástavbou. 

Změnou č.1 ÚP Pelhřimov jsou řešeny pouze detaily vedení kanalizačních řadů – vypouští se řešení 
odkanalizování průmyslové zóny v lokalitě Ke Skrýšovu (splašková a dešťová kanalizace budou řešeny 
podrobnější dokumentací). Dále se upravuje vedení kanalizačních řadů v souvislosti se změnou vedení 
obslužné komunikace pro rozvojovou plochu pro výstavbu RD ve Starém Pelhřimově. 

A.4.4 Energetika 

A.4.4.1 Zásobování plynem 

V městské části Pelhřimov a místní části Starý Pelhřimov 

- do rozvojových ploch rozšířit především STL plynovody a ve stávající zástavbě, kde není CZT, 
nahradit vytápění tuhými či tekutými palivy zemním plynem (včetně kotelny K1). 

V místní části Skrýšov 

- prodloužit STL plynovod od RS Polní Dvůr po zástavbu a vybudovat STL rozvody v zástavbě.  

V ostatních místních částech, značně rozptýlených, zůstane zachován současný stav. 

Změnou č.1 ÚP Pelhřimov jsou řešeny pouze detaily vedení plynovodních řadů – vypouští se řešení 
zásobování plynem průmyslové zóny v lokalitě Ke Skrýšovu (zásobování plynem bude řešeno 



Územní plán Pelhřimov Právní stav po změně č. 1 

Atelier URBI spol. s r.o. 20 

podrobnější dokumentací). Dále se upravuje vedení plynovodních řadů v souvislosti se změnou vedení 
obslužné komunikace pro rozvojovou plochou pro výstavbu RD ve Starém Pelhřimově. 

A.4.4.2 Zásobování teplem 

V městské části Pelhřimov 

- do nových rozvojových ploch podél všech rozvodů rozšířit systém CZT. Zásobování objektů 
(hromadná výstavba) teplou vodou - zásobování je možné z centrální teplárny, ale i jinými zdroji. 

V ostatních částech města zůstane individuální zásobování teplem a teplou užitkovou vodou. 

A.4.4.3 Produktovody 

Nejsou územím vedeny. 

A.4.4.4 Zásobování el. energií 

A.4.4.4.1 Nadřazené sítě a zařízení VVN 

Síť ZVN 400 kV: 

Řešeným územím prochází návrhový koridor pro plánované vedení napěťové hladiny 400 kV a sice 
dvojité vedení ZVN 406/407 Kočín – Mírovka. V ÚP Pelhřimov byla šíře koridoru dohodnuta na 300m. 

Tato trasa byla převzata z podrobnější dokumentace a na k.ú. obce Radětín a Strměchy upravena tak, 
aby co nejméně omezovala rozvoj obce. 

Síť VVN 220 kV: 

Koncepce sítě 220 kV zůstane v návrhovém období ÚP beze změn. 

Síť VVN 110 kV: 

Řešeným územím prochází vedení napěťové hladiny 110 kV a sice VVN Pelhřimov – Pacov a severně 
pak VVN Pelhřimov – Humpolec. 

Ze ZÚR kraje Vysočina byly převzaty a v ÚP Pelhřimov zpřesněny návrhové koridory pro vedení 
napěťové hladiny 110 kV a sice posílení vazby Pelhřimov – Pacov, Pelhřimov – Humpolec a Pelhřimov 
– Tábor. V ÚP Pelhřimov byly šířky koridorů dohodnuty na 200m.  

Koncepce sítě 110 kV se nemění, koridory jsou zakresleny v hlavním výkrese. 

V návrhovém období ÚP se počítá, v rámci dopravního řešení severního obchvatu Starého Pelhřimova 
(silnice I/19), řešení křižovatky silnic I/34, I/19, II/112 a nově navržené křižovatky na silnici I/19 za 
Starým Pelhřimovem, s přeložkou vedení 110 kV Pelhřimov – Pacov. Trasa vedení 110 kV byla 
navržena s ohledem na prostorové dispozice, stávající a navrženou zástavbu. 

A.4.4.4.2 Sítě a zařízení VN 22 kV 

V řešeném území je ve městě Pelhřimově a v místních částech vybudováno volné vedení VN 22 kV do 
trafostanic, ve středu města je vedení kabelizováno v několika trasách. 

Pro napojení nové zástavby bude rozšířena kabelová síť VN a vybudovány nové trafostanice, označené 
ve výkrese energetiky jako TRZ. Tam, kde bude z prostorových důvodů možné napojení venkovním 
vedením, budou i trafostanice jako venkovní. 

Pelhřimov, Starý Pelhřimov 

V návrhovém období bude, na základě požadavků výstavby na navržených plochách a dle řešení 
komunikací v severní a severozápadní části města Pelhřimov a ve Starém Pelhřimově, nutné provést 
přeložku stávajícího venkovního vedení. Nová trasa je vedena kabelem v souběhu s komunikací. Trasy 
kabelů budou sledovat navrženou uliční síť nové zástavby. 

Plochy podnikání a výroby budou napojeny ze sítě VN 22 kV odběratelskými trafostanicemi. Protože 
není známo konkrétní využití ploch, ani počet konkrétních podnikatelských subjektů, je nutné 
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považovat počet a umístění nových trafostanic pro zásobení těchto ploch pouze za orientační. Přesné 
umístění, provedení a řešení (trafostanice, vstupní rozvodna, venkovní, zděná) bude stanoveno pro 
každý podnikatelský subjekt v lokalitě v rámci dalšího stupně dokumentace pro územní a stavební 
řízení s ohledem na vývoj zatížení a rozvoje oblasti. 

Houserovka 

Pro napojení zástavby v jižní části obce je navrženo rozšíření sítě VN a výstavba nové trafostanice. 

Chvojnov 

Pro napojení zástavby ve východní části obce je navrženo rozšíření sítě VN a výstavba nové 
trafostanice. 

Radětín 

Pro napojení zástavby v jižní a severní části obce je navrženo rozšíření sítě VN a výstavba nové 
trafostanice v jižní části obce. 

Strměchy 

Pro napojení zástavby ve východní části obce je navržena výstavba nové trafostanice, napojené na 
stávající vedení VN. 

Skrýšov u Pelhřimova 

Pro napojení zástavby v severní části obce je navrženo rozšíření sítě VN kabelovým vedením 
a výstavba nové trafostanice. 

Všeobecně: 

Připojování nových odběratelů výrobní a nevýrobní sféry bude řešeno v souladu s platnou legislativou. 

Koncepce řešení napojení jednotlivých ploch je patrná z výkresové části dokumentace. 

V ostatních místních částech nebude síť VN rozšiřována a navrhovaná zástavba bude napojena ze sítě 
nízkého napětí po jejím rozšíření. 

A.4.4.4.3 Sítě a zařízení NN 3 × 400/230 V 

V návrhovém období ÚP bude provedeno rozšíření sítě NN do lokalit navržené zástavby. V zástavbě 
v Pelhřimově a okolních obcích bude síť NN budována zemními kabely, případně koncepčně naváže na 
stávající stav. 

A.4.4.4.4 Veřejné osvětlení 

Pro nové lokality výstavby bude veřejné osvětlení prováděno v návaznosti na navrhovanou distribuční 
síť NN - v částech, kde bude prováděna kabelová rozvodná síť NN bude použito samostatných 
osvětlovacích stožárů, v případě venkovní sítě bude využito těchto podpěr i pro osazení svítidel 
veřejného osvětlení. Ovládání naváže na stávající stav. 

A.4.5 Spoje 

A.4.5.1 Dálkové kabely 

V návrhovém období ÚP se nepočítá s budováním nových tras dálkových optických kabelů a rovněž 
nedojde k zásadnímu dotčení tohoto zařízení navrhovanou zástavbou. 

V návrhu dochází ke střetu stávajícího dálkového optického kabelu s navrženou plochou pro zástavbu 
ve Skrýšově u Pelhřimova. Proto je v ÚP řešena  přeložka v tomto úseku trasy. Dále na ploše územní 
rezervy pro výstavbu RD v lokalitě Polní Dvůr je třeba přeložit část trasy optického kabelu. Trasa 
budoucí přeložky je vedena podél budoucí místní komunikace.  
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A.4.5.2 Rozvody MTS 

S další výstavbou zařízení v návrhovém období se nepočítá. Kapacita digitálních ústředen plně 
vyhovuje požadavkům na telefonní přípojky včetně rezervy v kapacitě. 

Rozšíření místní telekomunikační sítě bude prováděno v místech navrhované zástavby. Plánuje se 
pouze pokládka telekomunikačních kabelů, která zajistí dostatečnou telefonizaci. Plánovaná zástavba 
bude napojena na telefonní síť po provedení rozšíření sítě v navržených lokalitách. 

A.4.5.3 Radioreléové trasy 

Územím prochází provozovaná RR trasa Stražiště – Javořice, další RR trasy v různých směrech, dále 
trasy Armády ČR. 

Ve městě Pelhřimov od objektu Policie ČR (Pražská ulice) vede radioreléový paprsek včetně OP jižním 
směrem k mostu přes řeku Bělá (pod areálem spol. ICOM a.s.). 

Zřizování nových radioreléových spojů je možné  na základě konkrétních požadavků investorů v území. 
 

A.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 

EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 

OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

APOD. 

A.5.1 Základní zásady uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik území situovaného 
v převážně lesozemědělské krajině Křemešnické vrchoviny a zájmů jeho trvale udržitelného rozvoje, 
včetně zájmu zachování stávajících estetických, ekologických a rekreačních kvalit krajiny a jejich 
dalšího rozvoje a podpory mimoprodukčních funkcí krajiny. 

Součástí koncepce uspořádání krajiny je především rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem 
využití, vymezení územního systému ekologické stability, zabezpečení prostupnosti krajiny a vytvoření 
podmínek pro její přiměřené rekreační využití. 

Prvořadým cílem koncepce je ochrana stávajících přírodně nejcennějších území – zejména zvláště 
chráněných území, evidovaných lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, 
lesních celků a přirozených až přírodě blízkých úseků vodních toků. V těchto územích je v zásadě 
konzervován současný stav využití s předpokladem případného dalšího posilování přírodních hodnot. 

Do některých částí stávající neurbanizované krajiny v návaznosti na zastavěná území jsou situovány 
zastavitelné plochy různých typů (zejm. bydlení, výroby a skladování a občanského vybavení), někdy 
zabírající rozsáhlá souvislá území (zejm. po obvodu města z jeho severní, východní, jižní i západní 
strany, ale významněji též např. u Starého Pelhřimova, Radětína a Skrýšova). 

V případě aktuálně i potenciálně ekologicky cenných údolních poloh, lesních porostů i některých partií 
zemědělské krajiny jsou vytvořeny podmínky pro posílení jejich ekologické hodnoty a zároveň 
i šetrného rekreačního využití vymezením ploch územního systému ekologické stability a ploch 
přírodních. 

K eliminaci negativních vlivů dopravy ze stávající silnice I.  třídy i navrhovaných přeložek silnic I. třídy 
na zastavěná a rozvojová území jsou navrženy rozsáhlé smíšené plochy nezastavěného území 
(s předpokládaným výrazným podílem lesa a jiné izolačně působící vegetace) ze severní strany 
Pelhřimova a Starého Pelhřimova a plochy lesa ze severní strany Myslotína. 

V ostatních partiích krajiny mimo zastavěná území a souvislé lesní celky je preferováno posílení 
polyfunkčního charakteru krajiny (zejm. situováním smíšených ploch nezastavěného území) 
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umožňujícího rozumné hospodářské a rekreační využití, skloubené s ochranou stávajících ekologicky 
a esteticky cenných prvků krajiny a s obnovou zaniklé ekologické a estetické hodnoty některých 
krajinotvorných prvků (např. regulovaných vodních toků), se zvláštním důrazem na partie mělkých 
údolí obzvláště negativně postižené důsledky intenzivního zemědělského hospodaření. 

Koncepce uspořádání urbanizované krajiny stávajících zastavěných území je popsána v příslušné 
kapitole. 

Změna č. 1 nemá vliv na koncepci uspořádání krajiny. Krajina je jí ovlivněna pouze lokálně, v detailech 
řešení zejména v místech střetu zastavěného a nezastavěného území, celková koncepce zůstává 
zachována. 

A.5.2 Vymezení ploch a stanovení podmínek pro jejich využití 

Je uvedeno v kapitole „Stanovení podmínek pro využití ploch s  rozdílným způsobem využití s  určením 
převažujícího účelu využití …“. 

A.5.3 Územní systém ekologické stability 

A.5.3.1 Koncepce vymezení územního systému ekologické stability 

Koncepce řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) je založena na principu tvorby 
ucelených větví ÚSES, sestávajících z logických sledů vzájemně navazujících, typově příbuzných 
a funkčně souvisejících biocenter a biokoridorů, a zahrnuje vzájemně provázané řešení všech tří 
zastoupených úrovní ÚSES – nadregionální, regionální a místní (lokální). Vymezeny jsou následující 
skladebné části ÚSES: 

• dílčí části nadregionálního biokoridoru (NRBK) K 120 v prostoru jeho mezofilní bučinné osy, 
včetně jednoho vloženého lokálního biocentra (LBC) – okrajově v nejjižnějších partiích území – 
v k. ú. Vlásenice-Drbohlavy a zejm. Janovice u Houserovky; 

• ochranná zóna NRBK K 120 v jižní části území – zasahuje v různé míře do k. ú. Vlásenice-
Drbohlavy, Benátky u Houserovky, Janovice u Houserovky, Ostrovec u Houserovky; 

• dílčí části čtyř regionálních biocenter (RBC) – 687 Dílce (v jižní části území, v k. ú. Ostrovec 
u Houserovky), 688 Prachatický les (v jihovýchodní části území, v k. ú. Lešov), 726 Hejlov 
(v západní části území, v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova) a 727 U Mosteckého (v severní části 
území, v k. ú. Lipice, Čakovice u Pelhřimova a Hodějovice); 

• dílčí části čtyř regionálních biokoridorů (RBK) – RK 420 (v údolí Želivky v severní části území, 
v k. ú. Pobistrýce a Hodějovice), RK 421 (v údolí Želivky v severozápadní a západní části 
území, v k. ú. Čakovice u Pelhřimova, Lipice a Vlásenice u Pelhřimova), RK 423 
(v severovýchodní až východní části území, v k. ú. Chvojnov a Strměchy) a RK 424 
(v jihovýchodní části území, v k. ú. Lešov), včetně celkem dvaceti tří vložených LBC (z toho 
devíti celých LBC a u čtrnácti LBC jen jejich částí nacházejících se ve správním území města); 

• padesát devět lokálních biocenter, které jsou součástí výhradně místní úrovně ÚSES – z toho 
čtyřicet celých LBC a u devatenácti LBC jen jejich dílčí části nacházející se ve správním území 
města; 

• sto dva lokálních biokoridorů (LBK). 

V rámci zpracování Změny č.1 ÚP Pelhřimov byly revidovány prvky ÚSES. Byl prověřen soulad s 
nadřazenou dokumentací, část prvků nadmístního ÚSES byla upravena, aby odpovídala plošnému 
vymezení v ZÚR, došlo ke zpřesnění na měřítko územního plánu. Obsahově nedošlo v řešení 
nadmístního ÚSES k žádným změnám, úpravy byly pouze ve zpřesnění a drobných formálních 
úpravách, bez vlivu na celkovou koncepci. 

Prověřeny byly i návaznosti na platnou ÚPD sousedních obcí, upraveno bylo řešení lokální úrovně: tři 
lokální biokoridory byly vypuštěny (v k.ú. Pobistrýce, Lipice a Bitětice), čtyři biokoridory naopak přibyly 
(k.ú. Chvojnov, Pobistrýce a Bitětice). Došlo k posunu hranice jednoho lokálního biocentra (SZ okraj 
k.ú. Bitětice). 
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Změny ÚSES jsou graficky vyjádřeny ve výkrese č.2 – Hlavní výkres. 

Míra přesnosti vymezení ÚSES a jeho jednotlivých skladebných částí je dána především celkovou 
mírou podrobnosti řešení územního plánu a rozpory mezi podkladovou mapou a skutečným stavem 
využití území. S ohledem na vlastnické vztahy k pozemkům, na skutečný stav využití území a dále na 
zájmy ochrany přírody a krajiny, vodního a lesního hospodářství a zemědělství je tudíž možné 
provádět dílčí upřesnění průběhu a vymezení ÚSES (např. při zpracování komplexní pozemkové 
úpravy), a to při splnění podmínky, že nebude snížena míra aktuální ani potenciální funkčnosti ÚSES. 

A.5.3.2 Podmínky pro využití ploch ÚSES 

Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením. 

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do vymezených skladebných částí 
ÚSES (s výjimkou těch partií ochranné zóny NRBK K 120, které se nepřekrývají s ostatními 
vymezenými skladebnými částmi ÚSES) platí místo podmínek využití stanovených pro příslušný typ 
plochy s rozdílným způsobem využití následující podmínky využití: 

Hlavní je využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES. 

Podmíněně přípustné je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy 
s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně 
přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické stability území. 

Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. 

Do vymezených ploch ÚSES (s výjimkou těch partií ochranné zóny NRBK K 120, které se nepřekrývají 
s ostatními vymezenými skladebnými částmi ÚSES) nelze umísťovat stavby, a to ani v zastavěném 
území a v zastavitelných plochách. Výjimky tvoří: 

• stavby pro vodní hospodářství v plochách vodních a vodohospodářských za předpokladu 
minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

• stavby dopravní infrastruktury v plochách dopravní infrastruktury za předpokladu minimalizace 
jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

• stavby jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci systému 
dopravní infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného 
a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

• stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zařízení ve veřejném zájmu, která 
nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich 
plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES. 

Pro ochrannou zónu NRBK K 120 (mimo plochy v ní vymezených ostatních skladebných částí ÚSES) 
platí obecně podmínky využití daných typů ploch s rozdílným způsobem využití. 

Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba posuzovat vždy 
ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody. 

A.5.4 Prostupnost krajiny 

Stávající prostupnost krajiny nezastavěného území je v jeho různých částech rozdílná – od velmi dobré 
prostupnosti (např. ve významně rekreačně využívaných územích a v lesních celcích) až po 
nedostatečnou prostupnost (zejm. v intenzivně zemědělsky obhospodařovaných partiích území, kde 
tvoří zásadní bariéry pro prostupnost území především rozsáhlé scelené pozemky orné půdy). 

V územním plánu jsou zakresleny všechny pozemky stávajících účelových komunikací, které je potřeba 
zachovat. Rozčlenění rozsáhlých scelených, zemědělsky obhospodařovaných pozemků ponechává 
územní plán na řešení komplexních pozemkových úprav. Změna č. 1 ÚP neovlivňuje prostupnost 
krajiny, v místních částech Služátky, Lipice a Vlásenice-Drbohlavy jsou v rámci změny č. 1 provedeny 
pouze drobné úpravy v trasách účelových komunikací s ohledem na majetkoprávní vztahy. 

Potřebu zachování (příp. zlepšení) prostupnosti území bude nutné zohlednit i při konkrétních 
technických řešeních přeložek silnic I. třídy. 
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A.5.5 Protierozní opatření 

Nejsou navrhována žádná speciální protierozní opatření. Návrh a realizace konkrétních protierozních 
opatření jsou obecně přípustné (příp. podmíněně přípustné) ve všech typech ploch v nezastavěném 
území. 

A.5.6 Ochrana před povodněmi 

V řešeném území jsou vyhlášená záplavová území řeky Bělé a Želivky (Hejlovky) a potoků Olešná, 
Kladinského a Cerekvického. 

V aktivním záplavovém území Bělé se nacházejí navržené plochy přestavby bývalého Alfatexu v ulici 
Křemešnické (přestavba na plochy občanského vybavení - OM). Záměr přestavby je podmíněn realizací 
protipovodňových opatření. 

V záplavovém území Q100 jsou zčásti situovány návrhové plochy pro bydlení mezi ulicí Humpoleckou 
a Nábřežím rekordů a kuriozit. V území Q100 jsou rovněž navrženy hromadné garáže v ulici 
U Elektrárny.  Výstavba na těchto plochách je podmíněna osazením objektů nad úroveň Q100 nebo 
realizací protipovodňových opatření. 

Změnou č.1 ÚP Pelhřimov nejsou do záplavových území situovány žádné návrhové plochy pro 
zástavbu. 

A.5.7 Dobývání nerostných surovin 

Ve správním území města se aktuálně nachází jediná těžební plocha – dobývací prostor Radňov, 
situovaný v k. ú. Radňov u Rynárce a okrajově zasahující i do k. ú. Nemojov, severovýchodně od 
Radňova. Jde o stabilizovaný prostor kamenolomu s probíhající těžbou stavebního kamene. Těžba 
bude rozšířena severním směrem, rozšíření ploch se projevuje i v k.ú. Nemojov a Lešov. 
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A.6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 

PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ 

REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH) 

A.6.1 Návrh členění území města na plochy s rozdílným způsobem využití 
a podmínky jejich využití 

A.6.1.1 Zásady regulace území 

Základní členění území města vychází z dělení na území zastavěné a určené k zastavění (zastavitelné 
plochy) a na území nezastavěné. Dále je celé řešené území členěno na plochy s rozdílným způsobem 
využití (části území s různými podmínkami pro jejich využití a s různými předpoklady rozvoje). 

Jednotlivé plochy mají stanoveny podmínky pro své využití. Dále se člení na plochy: 

s t a b i l i z o v a n é,  tedy bez větších plánovaných zásahů (mají podmínky pro využití a prostorové 
uspořádání shodné se současným stavem); 

p l o c h y   z m ě n,  s podmínkami využití a prostorového uspořádání; 

ú z e m n í   r e z e r v y. 

Stavby v zastavitelných plochách mohou být v jednotlivých případech nepřípustné, jestliže: 

- kapacitou, polohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality; 
- mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí. 

A.6.1.2 Přehled ploch řešeného území 

A.  Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné a zastavitelné 

B.  Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné 

A.  Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné a zastavitelné: 

Plochy bydlení 

BH bydlení hromadné – v bytových domech 
BI bydlení individuální – v rodinných domech / městské a příměstské 
BV bydlení individuální – v rodinných domech / venkovské a rozptýlené 

Plochy rekreace 

RI rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 
RZ rekreace – zahrádkářské osady 
RN rekreace – na plochách přírodního charakteru 

Plochy občanského vybavení  

OV občanské vybavení – veřejná vybavenost 
 OV    bez specifikace 
 OV.1 vzdělání a výchova 
 OV.2 sociální služby 
 OV.3 zdravotní služby 
 OV.4 kultura 
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 OV.5 veřejná správa 
 OV.6 ochrana obyvatelstva 
OM občanské vybavení – malá komerční zařízení 
OK občanské vybavení – velká komerční zařízení 
OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
OH občanské vybavení – hřbitovy 

Plochy veřejných prostranství  

PV plochy veřejných prostranství 

Plochy smíšené obytné 

SC plochy smíšené obytné – centrální 
SM plochy smíšené obytné – městské 
SV plochy smíšené obytné – venkovské 
SK plochy smíšené obytné – komerční 

Plochy dopravní infrastruktury 

DS dopravní infrastruktura – silniční 
DZ dopravní infrastruktura – drážní 

Plochy technické infrastruktury 

TI technická infrastruktura – zařízení na sítích 
TO technická infrastruktura – nakládání s odpady 

Plochy výroby a skladování  

VL výroba a skladování – lehký průmysl 
VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
VZ výroba a skladování – zemědělská výroba 

B.  Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné: 

Plochy sídelní  zeleně 

ZV zeleň – na veřejných prostranstvích 
ZS zeleň – soukromá a vyhrazená 
ZP zeleň – přírodního charakteru 

Plochy vodní a vodohospodářské 

VV plochy vodní a vodohospodářské 

Plochy zemědělské -  NZ 

Plochy lesní -  NL 

Plochy přírodní -  NP 

Plochy smíšené nezastavěného území -  NS 

Plochy těžby nerostných surovin - NT 
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A.6.2 Návrh podmínek využití pro zastavěné a zastavitelné plochy 

A.6.2.1 Plochy bydlení 

Hlavní využití  

Plochy, ve kterých převládá bydlení. Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, 
pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky 
veřejných prostranství. Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení 
s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2. Součástí plochy 
bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené 
ploše. 

A.6.2.1.1 Bydlení hromadné - v bytových domech (BH) 

Stabilizované plochy: 

• Plochy bydlení v městské zástavbě a v sídlištích. 

Navrhované plochy: 

• Lokality Ke Starému Pelhřimovu, Slovanského bratrství nad nemocnicí, Polní Dvůr, dostavba mezi 
ulicemi Sdruženou a Hodějovickou, proluky ve Starém Pelhřimově. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy bydlení ve kterých převažují bytové domy. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího 
občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 
1000 m2. Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem 
k plochám hromadného bydlení. 

Přípustné využití  – plochy bydlení v bytových domech, s vyšší zástavbou na sídlištích. Plochy 
veřejné zeleně a hřiště pro děti i dospělé, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 

Podmíněně přípustné – základní občanské vybavení (obchody a služby) a ubytovací zařízení s 
podmínkou zajištění parkování na vlastním pozemku. Dále dílny jako součást objektů bydlení nebo 
občanského vybavení bez negativních vlivů na sousední chráněné prostory. V lokalitě Polní dvůr (za 
garážemi) budou bytové domy umístěny tak, aby výšková hladina zástavby byla max. 3 NP + 
podkroví. 

U návrhových lokalit v  území ohrožených hlukem a dalšími negativními vlivy (vibrace, prašnost) v 
blízkosti silnic I. a II. třídy a v blízkosti ploch výroby je situování chráněných prostorů (objekty bydlení) 
podmíněně přípustné, podmínkou přípustnosti je prověření negativních vlivů v rámci projektové 
přípravy – je požadováno splnění všech hygienických limitů. Chráněné prostory v sousedství silnic a v 
blízkosti železnice budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže ze stávající dopravy; chráněné 
prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které 
prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, 
včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci 
řízení dle stavebního zákona. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková 
opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách. 

Nepřípustné – chov hospodářských zvířat, stavby pro výrobu, skladování a motorismus, stavby 
pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, atd. Jedná se o všechny druhy činností, 
které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují 
pohodu prostředí. 
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A.6.2.1.2 Bydlení individuální - v rodinných domech/městské a příměstské (BI) 

Stabilizované plochy: 

• Převážná část zástavby v Pelhřimově. 

Navrhované plochy: 

• Plochy pro bydlení ve vazbě na stávající zástavbu v Pelhřimově, viz tabulka Přehled návrhových 
ploch v kapitole „Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch …“. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Území slouží především bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu. Zahrady 
jsou obytného a okrasného charakteru, bez chovu hospodářského zvířectva. Území může být doplněno 
drobnými stavbami pro dopravu (garáže obyvatel). 

Přípustné využití – bydlení v rodinných domech, stávající stavby pro individuální rekreaci (pokud 
se v plochách ojediněle vyskytují), plochy veřejné zeleně a menší hřiště pro děti, drobné stavby 
v zeleni typu altán, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 

Podmíněně přípustné – rozptýlené bydlení v nízkopodlažních bytových domech nebo ubytovacích 
zařízeních s podmínkou, že objekty svým objemem nenaruší charakter okolní zástavby, nepřesáhnou 
výšku 3NP a parkování bude zajištěno na vlastním pozemku, základní občanské vybavení (obchody, 
služby) a řemeslné provozovny - s podmínkou, že parkování bude zajištěno na vlastním pozemku a 
provoz zařízení bude bez negativního dopadu na okolní chráněné prostory. 

U návrhových lokalit v území ohrožených hlukem a dalšími negativními vlivy (vibrace, prašnost) 
v blízkosti silnic I. a II. třídy a v blízkosti ploch výroby je situování chráněných prostorů (objekty 
bydlení) podmíněně přípustné, podmínkou přípustnosti je prověření negativních vlivů v rámci 
projektové přípravy – je požadováno splnění všech hygienických limitů. Chráněné prostory v 
sousedství silnic a v blízkosti železnice budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže ze stávající 
dopravy; chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového 
vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné 
venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost 
bude posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona. V případě nesplnění této podmínky musí být 
případná protihluková opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách. 

Nepřípustné – chov hospodářských zvířat, stavby pro výrobu, skladování a motorismus, stavby 
pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, atd. Jedná se o všechny druhy činností, 
které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují 
pohodu prostředí. 

A.6.2.1.3 Bydlení individuální - v rodinných domech/venkovské a rozptýlené (BV) 

Stabilizované plochy: 

• Stávající obytné území v místních částech. 

Navrhované plochy: 

• Nová výstavba RD v místních částech a v Pelhřimově u odbočky na Radětín. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy slouží především bydlení venkovského typu, tzn. že území může být vybaveno drobnými 
stavbami pro omezený chov hospodářského zvířectva a užitkovou zahradou. Připouští se výstavba 
zařízení základního občanského vybavení, které má obslužný charakter ve vztahu k bydlení. Území 
může být doplněno drobnými stavbami pro dopravu (garáže obyvatel). 

Přípustné využití – bydlení v rodinných domech venkovského charakteru s užitkovou i okrasnou 
zahradou, doplňkové stavby ke stavbě hlavní (hospodářské zázemí), stávající stavby pro individuální 
rekreaci (pokud se v plochách ojediněle vyskytují), plochy veřejné zeleně a menší sportovní plochy, 
nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 
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Podmíněně přípustné – nekapacitní ubytovací zařízení (za podmínky, že objekty svým objemem 
nenaruší charakter okolní zástavby a budou mít parkování zajištěno na vlastním pozemku), základní 
občanské vybavení (malé obchody, služby), dále dílny jako součást domu či jeho hospodářského 
zázemí – podmínkou situování je, že provoz zařízení bude bez negativního dopadu na okolní chráněné 
prostory. 

U návrhových lokalit v  území ohrožených hlukem a dalšími negativními vlivy (vibrace, prašnost) v 
blízkosti silnic I. a II. třídy a v blízkosti ploch výroby je situování chráněných prostorů (objekty bydlení) 
podmíněně přípustné, podmínkou přípustnosti je prověření negativních vlivů v rámci projektové 
přípravy – je požadováno splnění všech hygienických limitů. Chráněné prostory v sousedství silnic a v 
blízkosti železnice budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže ze stávající dopravy; chráněné 
prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které 
prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, 
včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci 
řízení dle stavebního zákona. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková 
opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách. 

Nepřípustné – nové bytové domy, chov hospodářských zvířat nad rámec samozásobení, stavby 
pro výrobu, skladování a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, 
tábořiště, atd. Jedná se o všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany 
a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí. Nepřípustná je výstavba na 
plochách bydlení venkovského typu tam, kde není zajištěn příjezd k objektu a inženýrské sítě (na 
místě zahrad domů, které tvoří přechod zástavby do krajiny).  
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A.6.2.2 Plochy rekreace 

Hlavní využití  

Plochy k zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním prostředí. Plochy zahrnují zpravidla pozemky 
staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné 
s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních 
koupališť a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu 
prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. 

A.6.2.2.1 Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 

Stabilizované plochy: 

• Chatové lokality v území místních částí Pelhřimova. 

Navrhované plochy: 

• Ostrovec u Houserovky. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy, ve kterých převažuje rekreace v rodinných chatách. Plochy zahrnují zpravidla i pozemky 
dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství a 
dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve 
vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. 

Přípustné využití – objekty individuální rekreace (chaty, zahradní domky), zeleň okrasná 
i užitková, drobné stavby typu altán apod.. Pojmem „Objekty individuální rekreace“ se v ÚP Pelhřimov 
rozumí samostatné stavby pro individuální rekreaci do max. výměry zastavěné plochy 60 m2, 
jednopodlažní s případným podkrovím ve sklonité střeše, s možností podsklepení. V případě využívání 
a změn staveb stávajících objektů individuální rekreace (tj. rekreačních a zahrádkářských chat) se 
podmínka týkající se zastavěné plochy bude posuzovat individuálně s tím, že nepřekročí 15% výměry 
pozemku. 

Podmíněně přípustné – tábořiště, drobné hospodářské stavby, nezbytné stavby pro dopravu 
a technickou vybavenost. Podmínkou situování je, že provoz zařízení bude bez negativního odpadu na 
okolní chráněné prostory. 

U návrhových lokalit v  území ohrožených hlukem a dalšími negativními vlivy (vibrace, prašnost) v 
blízkosti silnic I. a II. třídy a v blízkosti ploch výroby je situování chráněných prostorů podmíněně 
přípustné, podmínkou přípustnosti je prověření negativních vlivů v rámci projektové přípravy – je 
požadováno splnění všech hygienických limitů. Chráněné prostory v sousedství silnic a v blízkosti 
železnice budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže ze stávající dopravy; chráněné prostory budou 
u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění 
hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení 
reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle 
stavebního zákona. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření 
realizována investory výstavby v těchto lokalitách. 

Nepřípustné – chov hospodářských zvířat, nové stavby pro bydlení (stávající ojedinělé RD mohou 
být respektovány), stavby pro výrobu, skladování a motorismus, všechny druhy činností, které 
nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu 
prostředí. Nepřípustné je oplocování chat v lese a jejich další výstavba v lese. 

A.6.2.2.2 Rekreace – zahrádkářské osady (RZ) 

Stabilizované plochy: 

• Zahrádkářské lokality a jejich pozemky ve správním území města. 

Navrhované plochy: 

• Doplnění lokality V Kamenných Dvorech. Změnou č.1 je navrženo rozšíření ploch při ulici 
Humpolecké. 
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P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy určené pro individuální rekreaci v zahrádkářských osadách se zahradními domky 
a zahrádkářskými chatami, využití výhradně pro zahrádkaření. 

Přípustné využití – rekreační objekty - zahradní domky do max. výměry zastavěné plochy 40 m2, 
zeleň okrasná i užitková, drobné stavby typu altán.  

Podmíněně přípustné – chaty a trvale obývané byty – jen stávající. Tábořiště, drobné 
hospodářské stavby a nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost – podmínkou situování 
je, že provoz zařízení bude bez negativního dopadu na okolní chráněné prostory. 

Nepřípustné - chov hospodářských zvířat, stavby pro bydlení, výrobu, skladování a motorismus, 
atd., všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy 
přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí. 

A.6.2.2.3 Rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN) 

Stabilizované plochy: 

• Nespecifikovány. 

Navrhované plochy: 

• Jižní část Houserovky, plochy Ke Starému Pelhřimovu nad navrženou zástavbou, plochy severně 
ulice Hodějovické. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy určené pro rekreaci výhradně v přírodě.  

Přípustné využití – veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, kde jsou umísťovány jen 
stavby přípustné v nezastavěném území (viz §18 odst.5, stavebního zákona). Pokud je třeba pro 
obsluhu území sloužícího rekreaci umístit jiné než podmíněně přípustné stavby, musí být plochy 
vymezeny jako zastavěné území, respektive zastavitelné plochy (obvykle plochy občanského 
vybavení). 

Podmíněně přípustné – drobné stavby jako např. vybavení tábořiště, drobné stavby pro sport – 
např. dětská hřiště. Drobné hospodářské stavby a nezbytné stavby pro dopravu a technickou 
vybavenost – podmínkou jejich situování je, že provoz zařízení bude bez negativního odpadu na hlavní 
využití. 

Nepřípustné – chov hospodářských zvířat, stavby pro bydlení, občanské vybavení, výrobu, 
skladování a motorismus, atd. Jedná se o všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické 
ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí. Nepřípustné je 
oplocování pozemků s výjimkou staveb pro technickou vybavenost (např. regulační stanice apod.). 
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A.6.2.3 Plochy občanského vybavení 

Hlavní využití  

Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro 
vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu 
a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny 
v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. 
Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 
přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro 
jejich užívání v souladu s jejich účelem. 

A.6.2.3.1 Občanské vybavení – veřejná vybavenost (OV) 

Stabilizované plochy: 

• Všechny druhy veřejné infrastruktury ve městě, bez specifikace nebo specifikované OV.1 – 
vzdělání a výchova, OV.2 – sociální služby, OV.3 – zdravotní služby, OV.4 – kultura, OV.5 – 
veřejná správa, OV.6 – ochrana obyvatelstva. 

Navrhované plochy: 

• OV – bez specifikace při ulici Průběžné, plocha bez specifikace v Čakovicích u rybníka. 

• OV.1 - MŠ nebo stacionáře pro seniory (ulice Řemenovská), územní rezerva pro základní školu 
(v prodloužení ulice Řemenovské). 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti (sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, 
sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva) 
a pozemků související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. 

Přípustné využití –  stavby nekomerční občanské vybavenosti nespecifikované nebo dle 
specifikace, nezbytné stavby pro dopravu a technické vybavení. 

Podmíněně přípustné – byty s podmínkou, že se jedná o byty služební a pohotovostní, komerční 
prostory, pokud mají vazbu na hlavní funkci – např. bufet a občerstvení, lékárna, nevýrobní služby 
např. kopírování, údržbářské dílny – bez negativního vlivu na okolní chráněné prostory. 

Nepřípustné – je jiné než stanovené využití území, zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí 
(výroba, sklady a dopravní zařízení s negativními dopady na okolí apod.), včetně činností a zařízení 
chovatelských a pěstitelských. 

A.6.2.3.2 Občanské vybavení – hřbitovy (OH) 

Stabilizované plochy: 

• Stávající hřbitovy. 

Navrhované plochy: 

• Rozšíření hřbitova v ulici Křemešnické. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy plní funkci hřbitova, jsou doplněny zelení, drobným odpadovým hospodářstvím. 

Přípustné využití – hřbitov, obřadní síň, kaple, márnice, urnový háj, zeleň, drobné odpadové 
hospodářství pro potřeby hřbitova. 

Podmíněně přípustné –  stavby pro dopravu a technické vybavení, pokud jsou nezbytné. 

Nepřípustné – jsou jiné funkce než stanovené, včetně činností a zařízení zhoršujících kvalitu 
životního prostředí. 
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A.6.2.3.3 Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

Stabilizované plochy: 

• Sportovní areály a hřiště na území města. 

Navrhované plochy: 

• Hřiště Starý Pelhřimov, Radětín, Lipice, Vlásenice, Houserovka. Malá hřiště pro děti a mládež 
v obytných územích města i v místních částech mohou být součástí také jiných ploch, např. ploch 
pro bydlení. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Vyhrazené plochy areálů pro sport a rekreaci vč. pořádání kulturních akcí. Plochy mimo vlastní 
sportoviště jsou ozeleněny, zástavba zajišťuje základní služby a sociální zařízení. 

Přípustné využití – sportovní zařízení, zeleň, nezbytné stavby pro dopravu a technickou 
vybavenost. 

Podmíněně přípustné – stálé provozovny s podmínkou, že zajišťují chod areálu nebo např. 
občerstvení návštěvníků. 

Nepřípustné – jakákoliv výstavba mimo výše uvedenou (nepřipouští se ani chaty a zahradní 
domky) a všechny druhy činností, které omezují a narušují kulturně sportovní a relaxační funkci ploch. 

A.6.2.3.4 Občanské vybavení – malá komerční zařízení (OM) 

Stabilizované plochy: 

• Stávající komerční zařízení zejména v centru města. 

Navrhované plochy: 

• Plochy v sousedství nákupního střediska Billa, v sousedství sportovního areálu v ulici Nádražní, 
plochy v ulici Skrýšovské pod zástavbou v lokalitě Polní Dvůr, plocha v ulici Myslotínské, lokalita v 
prodloužení ulice Humpolecké u ČSPH, přestavba bývalého Alfatexu. Starý Pelhřimov – penzion, 
Radětín – K Mlýnu, Služátky – motorest, Strměchy, Benátky. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy pro občanskou vybavenost komerčního charakteru - obchody, restaurační provozovny, 
služby, s výjimkou výrobních služeb, které lze vzhledem k rušivým vlivům na okolí umístit pouze 
v plochách výroby. 

Přípustné využití – prodejny všeho druhu drobného a potravinářského zboží, restaurace, 
nevýrobní služby. 

Podmíněně přípustné –  stavby pro dopravu a technické vybavení, jsou-li nezbytné. 

Nepřípustné - jsou jiné funkce než stanovené, včetně činností a zařízení zhoršujících kvalitu 
životního prostředí (nepřípustná jsou např. velká nákupní centra). 

A.6.2.3.5 Občanské vybavení – velká komerční zařízení (OK) 

Stabilizované plochy: 

• Stávající komerční zařízení zejména při ulicích Průběžné a Pražské (nákupní centra). 

Navrhované plochy: 

• Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Kapacitní plochy pro občanskou vybavenost komerčního charakteru s velkou potřebou nákladní 
dopravy a parkovacích míst, např. nákupní centra, administrativní a obchodní areály firem vč. 
poskytování služeb obyvatelstvu. 
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Přípustné využití –  prodejny všeho druhu zboží a s tím spojené nevýrobní služby vč. služeb 
opravárenských, administrativní a prodejní areály firem, nezbytné stavby pro dopravu a technické 
vybavení. 

Podmíněně přípustné – výrobní služby – pouze bez negativních dopadů na převažující komerčně 
administrativní využití (nehlučné, neprašné). 

Nepřípustné – jsou objekty bydlení, školství, sociální a zdravotní služby dále výroba, činnosti a 
zařízení zhoršujících kvalitu životního prostředí. 
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A.6.2.4 Plochy veřejných prostranství (PV) 

Hlavní využití  

Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 
přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro 
jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla 
stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství  
(např. parkovací stání, regulační stanice, trafostanice, stánky občerstvení apod.). 

V grafické části dokumentace jsou tam, kde to není čitelné zobrazeny bez kódu. Nepřipouští se využití 
pro jinou funkci, parkovací domy musí být součástí ploch dopravní infrastruktury silniční.  

Přípustné využití –  veřejná prostranství (místní a účelové komunikace a jejich tělesa, parkování 
ve vazbě na tyto komunikace, chodníky, návsi a podobně), související dopravní a technická 
infrastruktura včetně infrastruktury pro veřejnou hromadnou, cyklistickou a pěší dopravu, zeleň 
a drobná hřiště pro děti i dospělé, související občanské vybavení slučitelné s účelem veřejných 
prostranství (např. pevné stánky, informační kiosky, obecní mobiliář, drobné sakrální stavby, umělecká 
díla). 

Podmíněně přípustné – kapacitní parkovací plochy a plošně náročnější objekty technické 
a občanské vybavenosti pouze pokud svou velikostí a provozem nenaruší okolní zástavbu a zeleň. 

Nepřípustné – veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným 
a podmíněně přípustným využitím, zejména objekty bydlení, školství, sociální a zdravotní služby, 
výroba a skladování, garáže nebo jiné činnosti a zařízení zhoršujících kvalitu životního prostředí. 
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A.6.2.5 Plochy smíšené obytné 

Hlavní využití  

Plochy smíšené obytné se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter 
zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území na plochy bydlení 
a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umisťování staveb a zařízení, snižujících kvalitu 
prostředí v této ploše, například pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační služby. 
Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou 
rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnut pouze pozemky staveb a zařízení, 
které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí 
a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které 
svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. 

A.6.2.5.1 Plochy smíšené obytné - centrální (SC) 

Stabilizované plochy: 

• Historické jádro města. 

Navrhované plochy: 

• Nejsou navrhovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy určené pro smíšené využití centrální zóny, veřejnou, komerční i sportovně rekreační 
vybavenost a bydlení. Do ploch smíšených obytných centrálních lze zahrnut pouze pozemky staveb 
a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve 
svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí centra města (například nerušící služby) a nezvyšují dopravní 
zátěž v území. 

Přípustné využití – bydlení, veřejné občanské vybavení, komerce – malé obchody, ubytovací 
kapacity typu penzion, stravování, nevýrobní služby, plochy pro sport a rekreaci, parkové úpravy 
prostranství a veřejná zeleň, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 

Podmíněně přípustné – některé provozovny drobné výroby (nepřipouští se halové objekty, 
provozovny musí být bez negativních vlivů na okolní chráněné prostory). 

Nepřípustné – objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (výroba a sklady, hlučné 
a prašné provozovny, autoopravny, stavby pro velkoobchod a supermarkety, ostatní obchody 
vymykající se svou velikostí a typem z měřítka historické zástavby, dopravní zařízení s negativním 
dopadem na okolní zástavbu - čerpací stanice PH apod.). 

A.6.2.5.2 Plochy smíšené obytné – městské (SM) 

Stabilizované plochy: 

• Smíšené plochy v zástavbě města mimo jádrové území. 

Navrhované plochy: 

• Navrhovány jsou plochy v ulici Pražské a severovýchodně od ulice Pražské. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Smíšené plochy obytné městské jsou plochami polyfunkčními pro situování obytné zástavby, 
převážně komerčního občanského vybavení, nezávadných menších provozoven výroby, skladování 
a služeb, veřejných prostranství atd.. 

Přípustné využití – bydlení, malé obchodní provozovny, provozovny drobné výroby a skladování, 
nevýrobní služby a zařízení administrativy, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 
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Podmíněně přípustné - některé občanské vybavení (např. prodejny průmyslového zboží 
a prodejny pro kutily, ubytovací zařízení, restaurace, stravování). Podmínkou situování je, že provoz 
zařízení bude bez negativního dopadu na okolní chráněné prostory. 

Nepřípustné – školská, zdravotnická, kulturní a církevní zařízení a zařízení veřejné správy, tj. 
veřejná občanská vybavenost, kterou lze umístit na jiných, k tomu určených plochách, dále objekty a 
zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (kapacitní výroba a sklady, zemědělská výroba, stavby 
pro velkoobchod a supermarkety, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu - 
čerpací stanice PH a pod.). 

A.6.2.5.3 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

Stabilizované plochy: 

• Smíšené plochy v zástavbě místních částí. 

Navrhované plochy: 

• Navrhovány jsou plochy ve Starém Pelhřimově, dále v místní části Lipice, Vlásenice a Chvojnov - 
Útěchovičky. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Smíšené plochy obytné venkovské jsou plochami polyfunkčními pro situování obytné zástavby, 
občanského vybavení, nezávadných provozoven výroby, skladování a služeb, veřejných prostranství 
atd.. 

Přípustné využití – bydlení, malé obchodní provozovny, provozovny drobné výroby a skladování, 
opravárenské služby a zařízení administrativy, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 

Podmíněně přípustné - výrobní služby (např. autoopravny, stolařství apod.). Podmínkou situování 
je, že provoz zařízení bude bez negativního odpadu na okolní chráněné prostory. 

Nepřípustné – občanské vybavení – veřejná vybavenost, kterou lze umístit na jiných k tomu 
určených plochách, dále objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (kapacitní výroba 
a sklady, zemědělská výroba, stavby pro velkoobchod a supermarkety, dopravní zařízení s negativním 
dopadem na okolní zástavbu - čerpací stanice PH a pod.). 

A.6.2.5.4 Plochy smíšené obytné – komerční (SK) 

Stabilizované plochy: 

• Nejsou specifikovány. 

Navrhované plochy: 

• Ulice Humpolecká (příjezd do města od severovýchodu). 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy smíšené obytné pro komerční obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti s příměsí bydlení. 
Funkce bydlení je obvykle v menšině. 

Přípustné využití – maloobchod, služby, administrativa, drobná řemeslná výroba, nezbytné stavby 
pro dopravu a technickou vybavenost, omezeně bydlení a přechodné ubytování. 

Podmíněně přípustné –komerční občanské vybavení (např. prodejny stavebnin a prodejny pro 
kutily, ubytovací zařízení, restaurace, stravování), omezeně sklady velkoobchodu – vždy je podmínkou, 
že nemají negativní dopad na okolní chráněné prostory. 

Nepřípustné – školská, zdravotnická, kulturní a církevní zařízení a veřejná správa, tj. občanské 
vybavení , které lze umístit na jiných, k tomu určených plochách, dále objekty a zařízení zhoršující 
kvalitu životního prostředí (kapacitní výroba a sklady, stavby pro velkoobchod a supermarkety, 
dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu - čerpací stanice PH a pod.). 
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A.6.2.6 Plochy dopravní infrastruktury 

Hlavní využití  

Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, 
drah, vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy. Plochy dopravní infrastruktury se obvykle 
samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména 
z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch 
jiného způsobu využití, a dále tehdy, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní 
přístupnosti, například ploch výroby, ploch občanského vybavení pro maloobchodní prodej, ploch těžby 
nerostů. 

A.6.2.6.1 Dopravní infrastruktura – silniční (DS) 

Stabilizované plochy: 

• Plochy silnic a plochy pro dopravu v klidu – většina ploch silnic I. – III. třídy, parkoviště, garáže, 
čerpací stanice pohonných hmot. 

Navrhované plochy: 

• Plochy a koridory silničních staveb, odstavné a parkovací plochy a garáže dle potřeb území. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy silniční dopravy zahrnují pozemky silnic, pozemky hromadných a řadových garáží, odstavné 
a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot apod.. 

Přípustné využití – stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby 
související s dopravní obsluhou sídla, zeleň. 

Podmíněně přípustné – stavby a zařízení technického vybavení, pokud jsou nezbytné. 
U dopravních staveb bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že nebudou překročeny 
max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech. 

Nepřípustné – ostatní stavby. V koridorech pro situování dopravních staveb není přípustné 
provádět změny, provozovat činnosti a povolovat stavby, které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky 
znevýhodnily realizaci záměru, pro který je koridor vymezen. 

Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch obecně platí: 

Přípustné – jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech zastavitelných 
plochách. Kapacity jsou limitovány hygienickými předpisy. 

Nepřípustné – jsou kapacitní parkovací, odstavná stání a garáže v plochách pro individuální 
bydlení. 

A.6.2.6.2 Dopravní infrastruktura - drážní (DZ) 

Stabilizované plochy: 

• Plochy železnice a vlečkových systémů. 

Navrhované plochy: 

• Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro obsluhu území železniční dopravou 
(DZ) včetně vleček. Plochy je možno doplnit zelení. 

Přípustné využití – stavby a zařízení pro obsluhu obce železniční dopravou, technické a účelové 
stavby související s funkcí železnice, vlečkové systémy, zeleň. 

Podmíněně přípustné – stavby drobného prodeje jako např. občerstvení, trafika, bydlení – 
podmínkou je, že slouží uživatelům dopravy. 

Nepřípustné – ostatní stavby. 
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A.6.2.7 Plochy technické infrastruktury  

Hlavní využití  

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související 
zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, 
staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení 
a zařízení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě 
a produktovody. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. Plochy 
technické infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto 
infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto 
pozemků není možné. V ostatních případech se v plochách jiného způsobu využití vymezují pouze 
trasy vedení technické infrastruktury. 

A.6.2.7.1 Technická infrastruktura – zařízení na sítích (TI), nakládání s odpady (TO) 

Stabilizované plochy: 

• Vodojemy, čistírna odpadních vod, regulační stanice plynu, trafostanice, skládka inertního 
odpadu, sběrné středisko odpadů apod. 

Navrhované plochy: 

• TI – 3 plochy v sousedství sídliště Pražská, plochy TO navrhovány nejsou (plochy TO, zakreslené 
změnou č.1 ÚP Pelhřimov jsou stabilizované). Dále koridory pro vedení VVN a ZVN. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

TI – plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro technickou obsluhu území 
(plochy staveb a zařízení pro zásobování vodou, plynem, elektrickou energií, pro odvádění a likvidaci 
odpadních vod, pro telekomunikace a jinou technickou vybavenost). 

TO – plochy pro sběr, třídění, likvidaci a ukládání odpadů. 

Přípustné využití – jsou stavby a zařízení technické povahy, stavby a zařízení odpadového 
hospodářství a zařízení dopravy ve vazbě na objekty technického vybavení a odpadového 
hospodářství. 

Podmíněně přípustné – administrativa ve vazbě na objekty technického vybavení a odpadového 
hospodářství. Plochy mohou být využívány pro krátkodobé skladování nebezpečných látek v případě 
havárií (Myslotín, bývalá střelnice na jihu města). 

Nepřípustné – pokud trvá veřejný zájem, není přípustné využití pro jiné účely. V koridorech pro 
situování taveb technické infrastruktury není přípustné provádět změny, provozovat činnosti a 
povolovat stavby, které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily realizaci záměru, pro 
který je koridor vymezen. 
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A.6.2.8 Plochy výroby a skladování 

Hlavní využití  

Plochy určené pro průmyslovou nebo zemědělskou výrobu, pro skladování, pro zpracování surovin 
prvovýroby, pro výrobní služby a pro činnosti spojené s provozováním sítí technické infrastruktury. 
Plochy výroby a skladování se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků 
například staveb pro výrobu a skladování a zemědělských staveb z důvodu negativních vlivů za hranicí 
těchto pozemků vylučuje začlenění pozemků s těmito vlivy do ploch jiného způsobu využití. Plochy 
výroby a skladování zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, například 
pro strojírenství, chemii, skladové areály, pozemky zemědělských staveb a pozemky související veřejné 
infrastruktury. Plochy výroby a skladování se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní 
infrastruktury a musí být z nich přístupné. 

A.6.2.8.1 Výroba a skladování – lehký průmysl (VL) 

Stabilizované plochy: 

• Průmyslové zóny, ponejvíce v jižní části Pelhřimova. 

Navrhované plochy: 

• Plochy ve vazbě na stávající průmyslové areály v jižní části města. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy určené pro průmyslovou výrobu a skladování, pro výrobní služby a pro činnosti spojené 
s provozováním sítí technické infrastruktury, včetně čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti 
související s využitím plochy, často s negativními dopady na okolní zástavbu. 

Přípustné využití – stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu, skladování a navazující 
administrativu, čerpací stanice PH, plochy pro odstavování vozidel, sběrné středisko odpadu. Plochy 
výroby včetně stávajících ploch je třeba doplnit zelení, zejména na jejich obvodu a podél obslužných 
komunikací.  

Podmíněně přípustné – stavby pro bydlení – jen správce nebo majitele účelových staveb. Záměry 
na plochách výroby VL musí být řešeny s ohledem na hygienu prostředí a veřejné zdraví, v dalším 
stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v 
chráněných vnitřních a venkovních prostorech. Podmínkou využití ploch je vsakování dešťových vod 
na vlastním pozemku v maximálně možné míře. 

Nepřípustné – bydlení, občanské vybavení, včetně zařízení tělovýchovy a sportu, rekreace. 

A.6.2.8.2 Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) 

Stabilizované plochy: 

• Areály drobné výroby v různých částech města. 

Navrhované plochy: 

• Plochy v jižní části Pelhřimova ve směru na Vokov a Rynárec, místní část Radětín – lokalita 
K Mlýnu. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy pro výrobu a skladování bez negativních vlivů na okolí jsou určeny zejména pro 
malovýrobu a přidruženou výrobu, pro výrobní služby a řemeslnou výrobu (tj. provozy, které nelze 
umístit v plochách bydlení, veřejné a komerční vybavenosti a rekreace) včetně komerční vybavenosti 
související s využitím plochy. Jedná se o výrobu nekapacitní, bez vysoké dopravní zátěže na území, 
která není z hlediska hygieny prostředí obtěžující (na př. hlučností a prašností). Plochy drobné výroby 
včetně stávajících ploch je třeba doplnit zelení, zejména na jejich obvodu a podél obslužných 
komunikací. 



Územní plán Pelhřimov Právní stav po změně č. 1 

Atelier URBI spol. s r.o. 42 

Přípustné využití – stavby a zařízení pro drobnou a řemeslnou výrobu, skladování a navazující 
administrativu, výrobní služby, čerpací stanice PH, plochy pro odstavování vozidel, sběrné středisko 
odpadu, atd. 

Podmíněně přípustné – plochy nevýrobních služeb, pokud nebudou v rozporu s převažující výrobní 
funkcí areálu, stavby pro bydlení – jen správce nebo majitele účelových staveb. 

Nepřípustné – ostatní bydlení, občanské vybavení, zařízení tělovýchovy a sportu, rekreace. 

A.6.2.8.3 Výroba a skladování - zemědělská výroba (VZ) 

Stabilizované plochy: 

• Stávající areály zemědělské výroby v okrajových a místních částech Pelhřimova. 

Navrhované plochy: 

• Rozšíření zemědělské farmy Stráž, návrh ploch zemědělské výroby v místní části Vlásenice-
Drbohlavy, doplnění ploch v Lipici, Útěchovičkách a místní části Strměchy. Změnou č.1 jsou dále 
navrženy plochy ve Strměchách (úprava hranice původního návrhu), v Pelhřimově u Vlásenického 
rybníka, v Radětíně a v Houserovce. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství, často s negativním dopadem na okolní 
zástavbu, sloužící pro umístění zejména těch provozů, které nemohou být v jiných územích. Plochy 
zemědělské výroby včetně stávajících ploch je třeba doplnit zelení, zejména na jejich obvodu tak, aby 
nevytvářely nevhodné pohledové dominanty v krajině. 

Přípustné využití – účelové stavby a zařízení pro rostlinnou i živočišnou zemědělskou výrobu, chov 
hospodářských zvířat v okrajových místních částech, zpracovatelské provozy, čerpací stanice PH, 
plochy pro odstavování vozidel, sběrné středisko odpadu.  

Podmíněně přípustné – plochy drobné výroby, skladování a služeb, které nebudou v rozporu 
s převažující zemědělskou funkcí areálů, stavby pro bydlení – jen správce nebo majitele účelových 
staveb. Záměry na plochách výroby VZ řešit dále s ohledem na hygienu prostředí a veřejné zdraví tak, 
aby byly splněny platné předpisy a nebyla snížena kvalita životního prostředí v chráněných prostorech 
– v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech. 

U zastavitelné plochy Z9 v Houserovce platí, že část plochy bude využita na zázemí chovu ovcí (ovčín, 
sklady píce, dílna pro opravu strojů). Plocha bude zastavěna po etapách, nezastavěná část bude 
nadále užívána jako ohrada pro ovce a bude ozeleněna. 

Nepřípustné – ostatní bydlení, občanské vybavení, zařízení tělovýchovy a sportu, rekreace. 
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A.6.3 Návrh podmínek využití pro nezastavěné plochy 

A.6.3.1 Plochy sídelní zeleně 

Hlavní využití  

Plochy sídelní zeleně jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro zachování a rozvoj zeleně 
v zastavěném území a zastavitelných plochách, výjimečně s přesahy mimo zastavěné území 
a zastavitelné plochy. Zahrnují zejména veřejně přístupné pozemky parků a parkově upravených 
ploch, významnější pozemky soukromé zeleně nezačleněné do jiných typů ploch a významnější 
pozemky pro ochranu přírody a krajiny v zastavěném území. 

A.6.3.1.1 Zeleň – na veřejných prostranstvích (ZV) 

Stabilizované plochy: 

• Městské sady, parková zeleň centrální části sídliště Na Pražské a kolem Strachovských rybníků, 
děkanská zahrada, park na jihovýchodním konci třídy Legií, předpolí městského hřbitova, 
drobnější plochy v návesních prostorech a při okrajích venkovské zástavby. 

Navrhované plochy: 

• Za nemocnicí (u plánované bytové výstavby), mezi Bělou a hlavní křižovatkou pod nemocnicí, v 
rámci stávajícího výrobního areálu mezi ulicemi Řemenovskou a Bezručovou, v rámci sportovního 
areálu, v ploše mezi Bělou a novou zástavbou rodinných domů severně od silnice do Skrýšova (v 
jižní části města), při okrajích a uvnitř některých stávajících i navržených výrobních ploch v jižní 
části města, při severním okraji Skrýšova, v Myslotíně, v Lipici. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy zeleně na veřejných prostranstvích slouží jako esteticky upravená vegetace skýtající 
možnost pobytu, rekreace a odpočinku v sadovnicky upraveném prostředí. 

Přípustné využití – trávníkové plochy a skupiny bylin a dřevin, související dopravní a technická 
infrastruktura včetně infrastruktury pro veřejnou hromadnou, cyklistickou a pěší dopravu, veřejné 
osvětlení, parkový a hrací mobiliář. 

Podmíněně přípustné – stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání 
ploch zeleně a doplňují ji, vodní prvky a vodní plochy v rozsahu do 1000 m2 a max. 10% z celkové 
plochy – ve všech případech pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití. 

Nepřípustné – veškeré stavby nesouvisející s hlavní funkci plochy. 

A.6.3.1.2 Zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS) 

Stabilizované plochy: 

• zejm. v sídlech venkovského typu (plošně významněji např. ve Skrýšově, Pejškově, Bitěticích, 
Čakovicích, Hodějovicích, Služátkách, Lešově, Benátkách a Janovicích). 

Navrhované plochy: 

• z východní strany jižní části nové zástavby rodinných domů severně od silnice do Skrýšova (u 
Polního Dvora), při východním okraji Chvojnova a v polích severně od Chvojnova (navržená 
zahrada), dále malá plocha ve Vlásenici. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy zeleně soukromé a vyhrazené slouží pro soukromé hospodářské využití a rekreaci. 

Přípustné využití – okrasné i užitkové rostliny, stavby a zařízení, které svým charakterem 
odpovídají způsobu využívání ploch soukromých zahrad. 

Podmíněně přípustné – zahradní domky, vodní plochy v rozsahu do 1000 m2 – pokud nedojde 
k podstatnému narušení či omezení hlavního využití, garáže – pouze v případě, že je plocha ZS uvnitř 
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zastavěného území a pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití, stavby a 
zařízení dopravní a technické infrastruktury – pokud jsou ve veřejném zájmu a nelze je umístit jinde, 
za předpokladu minimalizace negativního ovlivnění hlavní funkce.  

Nepřípustné – veškeré stavby nesouvisející s hlavní funkci plochy. 

A.6.3.1.3 Zeleň – přírodního charakteru (ZP) 

Stabilizované plochy: 

• zejména v údolí Bělé ve městě a jeho nejbližším zázemí – odlehlejší části Městských sadů, za 
sportovním areálem 

Navrhované plochy: 

• zejména na okraji města – např. v návaznosti na Městské sady, v údolí Bělé 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy zeleně přírodního charakteru slouží k ochraně ekologicky cenných ploch v zastavěném 
území, příp. v rámci zastavitelných ploch. 

Přípustné využití – porosty trvalé vegetace bez primárního produkčního významu. 

Podmíněně přípustné – stezky pro pěší a cyklisty doplněné související vybaveností (informační 
tabule, mobiliář), přírodě blízké vodní plochy podporující biodiverzitu území – ve všech případech 
pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití. Stavby a zařízení dopravní a 
technické infrastruktury – pokud jsou ve veřejném zájmu a nelze je umístit jinde, za předpokladu 
minimalizace negativního ovlivnění hlavní funkce (např. je přípustné křížení – cesty nebo vedení 
inženýrských sítí, není možný souběh, který by znamenal významné omezení přírodních hodnot). 

Nepřípustné – veškeré stavby nesouvisející s hlavní funkci plochy. 
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A.6.3.2 Plochy vodní a vodohospodářské (VV) 

Hlavní využití  

Vodní plochy a toky, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu. 
Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, 
ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů 
stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny. 
Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky 
určené pro převažující vodohospodářské využití. 

Stabilizované plochy: 

• Plochy vodních toků protékajících územím, rybníky, mokřady, vodohospodářské plochy, břehová 
zeleň, účelové komunikace. 

Navrhované plochy: 

• pouze plochy, které jsou převzaty z podrobnější dokumentace (v prostoru mezi Pelhřimovem 
a Starým Pelhřimovem, v místních částech Janovice a Ostrovec u Houserovky). Podmíněně lze 
plochy umístit i v nezastavitelných plochách ZPF. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Vodní toky a plochy, rybníky, plochy mokřadů, suché poldry pro zachycení dešťových srážek nad 
zástavbou, vodohospodářské plochy, břehová zeleň, účelové komunikace.. 

Přípustné – vodní a vodohospodářské plochy se stavbami nutného technického vybavení (tělesa 
hrází, výpustné objekty…), související dopravní a technická infrastruktura. 

Podmíněně přípustné – zeleň, drobný mobiliář – související s hlavním využitím. Další stavby 
a zařízení dopravní a technické infrastruktury – pokud jsou ve veřejném zájmu a nelze je umístit jinde, 
za předpokladu minimalizace negativního ovlivnění hlavní funkce. 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 
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A.6.3.3 Plochy zemědělské (NZ) 

Hlavní využití  

Plochy zemědělské jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití. 
Zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření 
pro zemědělství umístěných v krajině (mimo výrobní zemědělské areály), rozptýlenou zeleň a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. 

Stabilizované plochy: 

• Převážná část stávajících zemědělsky využívaných ploch v krajině. 

Navrhované plochy: 

• Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy zemědělské slouží zejména k produkci zemědělských plodin. 

Přípustné využití – opatření zajišťující plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělské 
krajiny (zejména zemědělské obhospodařování a polní cesty), podzemní stavby a zařízení technické 
infrastruktury, protierozní, protipovodňová a ekostabilizační opatření, stezky pro pěší a cyklisty a jejich 
vybavenost. 

Podmíněně přípustné – jiné stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, pokud jde 
o stavby či zařízení ve veřejném zájmu, které nelze v rámci systému dopravní a technické 
infrastruktury umístit jinde, stavby a zařízení sloužící ke zlepšení podmínek využití území pro účely 
rekreace a cestovního ruchu, jednotlivé zemědělské hospodářské stavby bez oplocení – ve všech 
případech pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití; vodní plochy, zalesnění 
– pokud nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot území. 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 
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A.6.3.4 Plochy lesní (NL) 

Hlavní využití  

Plochy lesní jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro les. Zahrnují zejména 
pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství 
a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Stabilizované plochy: 

• Stávající zalesněné části krajiny v území. 

Navrhované plochy: 

• Jediná plocha - enkláva stávající orné půdy v lesním celku severozápadně od Starého Pelhřimova 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy lesní slouží k plnění funkcí lesa. 

Přípustné využití – lesní hospodářská činnost a související činnosti, lesní cesty, protierozní, 
protipovodňová a ekostabilizační opatření. 

Podmíněně přípustné – stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby či zařízení 
ve veřejném zájmu, které nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, za předpokladu 
minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami lesními a negativního vlivu na jejich 
funkčnost vyplývající z hlavního využití, stavby a zařízení sloužící ke zlepšení podmínek využití území 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního 
využití. 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 
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A.6.3.5 Plochy přírodní (NP) 

Hlavní využití  

Plochy přírodní jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny. Zahrnují 
zejména pozemky biocenter (pokud nejsou plochami lesními či plochami vodními a 
vodohospodářskými) a souvislejší plochy jiné ekologicky významné nelesní zeleně v krajině. 

Stabilizované plochy: 

• Části vymezených biocenter se stávající ekologicky hodnotnou nelesní vegetací (trvalými travními 
porosty, náletovými porosty dřevin a různorodými ladem ležícími pozemky) a plochy jiné 
ekologicky významné nelesní zeleně v krajině 

Navrhované plochy: 

• Významnější části vymezených biocenter na stávající orné půdě (příp. degradovaných plochách) 
a několik dalších menších ploch při obvodu města. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy přírodní slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. 

Přípustné využití – činnosti a opatření sloužící hlavnímu účelu využití. 

Podmíněně přípustné – protierozní a protipovodňová opatření, účelové komunikace, stezky pro 
pěší a cyklisty, zařízení technické infrastruktury – ve všech případech pokud jsou ve veřejném zájmu, 
nelze je umístit jinde a nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot území. 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 
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A.6.3.6 Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 

Hlavní využití  

Plochy smíšené nezastavěného území jsou vymezeny tehdy, kdy s ohledem na charakter 
nezastavěného území (příp. s přesahem do okrajových partií zastavěného území) nebo jeho ochranu 
není žádoucí nebo potřebné jeho členění na jiné konkrétnější typy plochy s rozdílným využitím. 
Pozemky zahrnuté do těchto ploch mohou svým charakterem odpovídat plochám zemědělským, 
lesním, přírodním, vodním a vodohospodářským, příp. i plochám rekreace. Bližší upřesnění charakteru 
ploch je stanoveno pomocí kombinace indexů přípustných funkcí, vyjádřených v hlavním výkrese 
malými písmeny připojenými za kód NS, kde: 

l = funkce odpovídající plochám lesním 

p = funkce odpovídající plochám přírodním 

r = funkce odpovídající plochám rekreace typu RN (na plochách přírodního charakteru) 

v = funkce odpovídající plochám vodním a vodohospodářským 

z = funkce odpovídající plochám zemědělským 

Stabilizované plochy: 

• V místech se stávající pestrou strukturou využití, s významným podílem ladem ležících ploch – 
poměrně rovnoměrně v celém řešeném území 

Navrhované plochy: 

• V místech se záměrem vytvoření pestřejší struktury využití – zejm. v plochých údolích a příkrých 
svazích s převažujícím zorněním, poměrně rovnoměrně v celém řešeném území 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy smíšené nezastavěného území slouží především pro zachování či vytvoření pestré kulturní 
krajiny s různými, vzájemně se střídajícími způsoby využití. 

Přípustné využití – smíšené maloplošné využití odpovídající charakteru ploch specifikovaných 
v připojených indexech přípustných funkcí (různé kombinace ploch zemědělských, lesních, přírodních, 
vodních a vodohospodářských a ploch rekreace na plochách přírodního charakteru) a využití uvedené 
u těchto ploch jako přípustné. 

Podmíněně přípustné – využití uvedené u ploch specifikovaných v připojených indexech 
přípustných funkcí jako podmíněně přípustné, pokud zůstane zachován polyfunkční charakter plochy 
a nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot území. 

Nepřípustné – využití uvedené u ploch zemědělských, lesních, přírodních, vodních 
a vodohospodářských a ploch rekreace jako nepřípustné. 
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A.6.3.7 Plochy těžby nerostných surovin (NT) 

Hlavní využití  

Plochy těžby nerostů jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro hospodárné využívání nerostů 
a pro ochranu životního prostředí při těžební činnosti a úpravě nerostů. Zahrnují zejména pozemky 
s povrchovou těžbou nerostných surovin, pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu 
a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Stabilizované plochy: 

• Těžební prostor stavebního kamene u Radňova a drobnější technologicky související plocha 
u silnice mezi Radňovem a Nemojovem. 

Navrhované plochy: 

• je rozšířena plocha těžby v lomu kamene na k.ú. Radňov u Rynárce, Nemojov a Lešov. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy těžby nerostů slouží pro dobývání a zpracování nerostných surovin. 

Přípustné využití – činnosti a opatření sloužící hlavnímu účelu využití (včetně oplocení), technická 
a biologická rekultivace, výsadby zeleně s hygienickým či ekologickým významem. 

Podmíněně přípustné – recyklace stavebního odpadu – ve vytěžené části, využití prostoru v době 
mimořádné události (skladování nebezpečných látek apod.). 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 



Územní plán Pelhřimov Právní stav po změně č. 1 

Atelier URBI spol. s r.o. 51 

A.6.4 Zásady prostorového uspořádání sídla, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu 

A.6.4.1 Zastavěné a zastavitelné území 

Zásady urbanistické koncepce řešení územního plánu jsou popsány v bodě „Urbanistická koncepce, 
včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“. 

Z hlediska stávajícího využití ploch převažuje ve městě zóna bydlení, výroby a rekreace (včetně ploch 
rekreace v přírodě – bez objektů) a rozvoj těchto zón je prioritní. Důraz je kladen na ochranu 
historického jádra města, které je městskou památkovou rezervací (je a bude společenským 
a turistickým centrem území). Na kulturní památky a objekty v památkové rezervaci se vztahuje 
platnost zákona o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

V sousedství památkové rezervace je navrženo přiměřené doplnění zástavby města. Je 
navržena přestavba těch území, která jsou urbanisticky narušená nebo dožívající (morálně zastaralé 
areály výroby poblíž centra města, opuštěné areály zemědělské výroby na jeho okraji). K postupné 
přestavbě a intenzifikaci jsou navrženy také esteticky nepřijatelné areály kapacitních řadových garáží. 

Z hlediska dopravního řešení je nutné přeložit silnice I.třídy severně a západně města a ve městě 
dotvářet strukturovaný systém dopravní obsluhy. Zástavbu podél ulic Průběžné a Nádražní 
i Myslotínské řešit městotvorným způsobem – po snížení dopravních zátěží odvedením nadmístní 
dopravy na přeložky silnic nově řešit parter, doplnit parkoviště, chodníky a zeleň. 

Z hlediska rekreace je velmi atraktivní prostor kolem řeky Bělé, určený pro rozšíření zeleně (dotvoření 
územního systému ekologické stability) i doplnění sportovně rekreačních aktivit. 

Podmínky pro výstavbu: 

Centrum města (památková rezervace): Podmínky pro výstavbu stanovuje platný regulační plán. 

Ve městě a v území jeho místních částí je při dostavbách nebo rekonstrukcích nutno respektovat 
charakter okolní zástavby (kompaktní bloková zástavba, částečně rozvolněná zástavba, samostatně 
stojící domy apod.). Nová zástavba v rozvojových plochách bude řešena na základě podrobnější 
dokumentace, s dodržením stanovené výškové hladiny s možností řešení ustupujících podlaží nebo 
podkroví ve sklonité střeše (výšková hladina objektů bude reagovat na sklonitost terénu). V místních 
částech s výjimkou Starého Pelhřimova bude zástavba řešena formou rodinných domů venkovského 
typu, bytové objekty se zde nepřipouštějí. Celková zastavěná plocha pozemku RD nepřekročí 30% 
jeho celkové rozlohy. 

Kapacitní chatové lokality nebudou nově vytvářeny. Výstavba objektů rodinné rekreace je plošně 
regulována dle grafické části ÚP. Ve stávajících plochách staveb pro rodinnou rekreaci je možná 
dostavba proluk mimo chráněná území. Zahrádkářské lokality budou rozšířeny při ulici Humpolecké. 

Plochy výroby včetně stávajících ploch je třeba doplnit zelení, zejména na jejich obvodu. Důvodem je 
často pohledová exponovanost objemných staveb a jejich nevhodné situování v krajině (areály 
zemědělské výroby). V průmyslových zónách je nutno navrhovat veřejné obslužné komunikace 
dostatečné šířky a doplnit je alejemi, které souvislé celky výroby vhodně rozčlení. 

Veškerá zástavba v záplavovém území Q100 je podmíněna osazením objektů nad úroveň Q100 nebo 
realizací protipovodňových opatření. V aktivním záplavovém území toků nebude nová výstavba 
povolována, pokud realizací protipovodňových opatření nebude aktivní zóna omezena. 

Celé řešené území je územím archeologického zájmu. 

A.6.4.2 Nezastavěné území 

Prvořadým cílem koncepce je ochrana stávajících přírodně nejcennějších území. 

Součástí koncepce uspořádání krajiny je rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití, 
vymezení územního systému ekologické stability, zabezpečení prostupnosti krajiny a vytvoření 
podmínek pro její přiměřené rekreační využití. 
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Územní plán také vymezuje plochy smíšené nezastavěného území na úkor orné půdy (napomůže 
řešení protierozních a protipovodňových opatření). K doplnění jsou dále navrženy plochy přírodní a to 
zejména v nivách toků. 

A.6.4.3 Výšková regulace zástavby, intenzity využití v plochách 

Zástavba historického jádra města a zástavba na něj bezprostředně navazující není výrazně výškově 
narušena. Totéž platí o okrajových místních částech. 

Výškové poměry v okrajových částech jádrového území (Pelhřimov) byly narušeny při výstavbě sídlišť 
panelových domů, zejména sídliště Pražská. Výškovou dominantou v pohledově exponované poloze je 
dům v ulici arch. Janáka. ÚP navrhuje jako protiváhu výstavbu bytů v lokalitě nad nemocnicí, omezuje 
ji však na max. 4 NP. V západní části lokality nad nemocnicí, která je níže položena, se připouští 
výšková hladina 6 NP (pod podmínkou, že bude územní studií prověřeno, že touto výškovou hladinou 
nebude narušeno panorama města). Maximální výšku bytových domů ve městě stanovuje územní plán 
na 6 NP. 

Bytové domy, tvořící přechod do zástavby rodinných domů v lokalitě Polní Dvůr budou s max. 3 NP + 
podkrovím (řešeny např. formou viladomů). Rodinné domy budou mít max. 2 NP + podkroví. 

Zástavba v plochách občanského vybavení a plochách výroby (Pelhřimov) bude výškově navazovat na 
stávající okolní zástavbu nebo bude nižší. V případě potřeby situování objektů vyšších, než je zástavba 
v okolí, bude nutno prokázat, že záměrem nebude narušeno panorama města a nebude dotčen 
krajinný ráz. 

Zástavba v místních částech bude tam, kde tvoří přechod do krajiny, řešena rozvolněnými formami 
přízemních objektů s podkrovím, s velkým podílem obytné zeleně (zde je důležité zachování humen). 

Intenzity využití pozemků – index celkové zastavěné plochy se v návrhových plochách bydlení 
předpokládá max. 0,3. V ostatních zastavitelných plochách je intenzita využití pozemků regulována 
pouze stanovením minimálního plošného zastoupení zeleně. 

Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách jednotlivých typů: 

Uvedené podíly jsou stanoveny pro každou jednotlivou plochu daného typu a zároveň pro každého 
vlastníka pozemků v ploše. 

• plochy bydlení v bytových domech (BH) – 30% 
• plochy v rodinných domech (BI, BV) – 40% 
• plochy všech typů rekreace (RI, RZ, RN) – 80% 
• plochy všech typů občanského vybavení (OV, OH, OS, OM, OK) – 20% (pokud není specifickým 

opatřením stanoveno jinak) 
• plochy veřejných prostranství (PV) – 20% 
• plochy smíšené obytné (SC, SM, SV, SK) – 30% 
• plochy dopravní infrastruktury (DS, DZ) – 20% 
• plochy technické infrastruktury (TI, TO) – nestanoveno 
• plochy výroby a skladování včetně specifických (VL, VT, VD, VZ) – 20% 

Uvedené podíly jsou stanoveny pro každou jednotlivou plochu daného typu a zároveň pro každého 
vlastníka pozemků v ploše. 
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A.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 

STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 

STAVBÁM VYVLASTNIT 

A.7.1 Koridory dopravní infrastruktury 

VD dopravní infrastruktura (lze vyvlastnit) 

• VD01 silnice I. třídy 

• VD02 silnice II. třídy 

• VD03 komunikace místní a místní sběrné 

• VD04 komunikace účelové 

• VD05 hlavní pěší trasy 

• VD06 mosty 

• VD08 koridory homogenizace silniční sítě DK02 a DK04 (koridory homogenizace silnice I/19 
a I/34 šířky max. 150 m), DK06 a DK32 (koridory homogenizace silnice II/112 a II/602 šířky 
max. 80 m) 

A.7.2 Koridory technické infrastruktury 

VT technická infrastruktura (lze vyvlastnit) 

• VT01 koridory technické infrastruktury E11 (VVN 110 kV Pelhřimov - RTábor), E12 (VVN 110 
kV RPelhřimov - RPacov), E13 (VVN 110 kV RPelhřimov - RHumpolec), E05a (ZVN 400 kV) 

• VT02 objekty na sítích technické infrastruktury 

A.7.3 Veřejně prospěšná opatření 

• VK snižování ohrožení v území povodněmi (lze vyvlastnit) 

• VR zvyšování retenčních schopností v území (lze vyvlastnit)  

• VU založení prvků územního systému ekologické stability (lze vyvlastnit), dle ZÚR 
Vysočina označení: 

U015 – NRBK Čunkovský hřbet – Pařezitý/Roštejn, 

U118 – RBC Dílce, 

U119 – RBC Prachatický les, 

U148 – RBC Hejlov, 

U149 – RBC U Mosteckého, 

U197 – RBK Prasatka – U Mosteckého, 

U198 – RBK U Mosteckého – Hejlov, 

U200 – RBK Rousínovský les – Křemešník, 

U201 – RBK Křemešník – Prachatický les. 
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A.7.4 Návrh objektů k asanaci 

• VA asanace (lze vyvlastnit), p.č. 1618/2, 1938/4, 1938/5, 1938/6, 1938/9, 1938/10, 
1938/11, 1938/12, 1938/15, 1938/20, 1946/2, 1946/3, 1946/11, 1946/17, 1946/18, 1946/20, 
1946/21, 1952/2, 1952/4, 1958/6, 1958/9, 1958/11, 1958/12, 1958/13, 1958/15, 1958/16, 
1958/18, 1958/25, 1958/27, 1958/29, 1959/9, 1961/2, 1961/5, 1961/9, 1961/10, 1961/11, 
2694/290, 2694/291, 2694/292, 2694/293, 2694/294, 2694/295, 2694/296, 2694/297, 
2694/298, 2694/299, 2694/300, 2694/301, 2694/302, 2694/303, 2694/304, 2694/305, 
2694/306, 2694/307, 2694/308, 2694/309, 2694/310, 2694/311, 2694/312, 2694/313, 
2694/314, 2694/315, 2694/316, 2694/317, 2694/318, 2694/319, 2694/320, 2694/321, 
2694/322, 2694/323, 2694/324, 2694/325, 2694/326, 2694/327, 2694/328, 2694/329, 
2694/330, 2694/331, 2694/332, 2694/342, 2694/351, 2694/352, 2694/407, 2695/48, 
2695/49, 2695/50, 2695/51, 2695/52, 2695/53, 2695/54, 2695/55, 2695/56, 2695/57, 
2695/58, 2695/59, 2695/60, 2695/61, 2695/62, 2695/63, 2695/64, 2695/65, 2695/66, 
2695/67, 2695/68, 2695/69, 2695/70, 2695/71, 2695/72, 2695/73, 2695/74, 2695/75, 
2695/76, 2695/77, 2695/78, 2695/79, 2695/80 v k.ú. Pelhřimov. 

Veřejně prospěšné stavby jsou zakresleny v grafické části dokumentace ve výkrese č. 8. 

A.8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, 
PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍP. 
DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

A.8.1 Stavby veřejné vybavenosti 

PO občanské vybavení, veřejná infrastruktura (lze uplatnit předkupní právo) 

• PO05 hřbitov – rozšíření stávajícího hřbitova (p.č. 2218/2, 2220/1, 2231/1, 2231/7 a 
2231/10 v k.ú. Pelhřimov) 

Předkupní právo je ve prospěch Města Pelhřimova. 
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A.9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 

MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 

PROVĚŘENÍ 
Na rezervních plochách pro rozvoj města po návrhovém období územního plánu je určen způsob 
využití. 

Jedná se o lokality (viz přiložená tabulka): 

• Pelhřimov, ulice Humpolecká (R2, R6) – plochy stávající zahrádkářské lokality a plochy ZPF na ni 
navazující jsou určeny pro budoucí výstavbu RD a veřejnou zeleň, 

• Pelhřimov, ulice Humpolecká (R1) – plochy stávajícího ZPF vpravo při vjezdu do města od 
Humpolce, plochy jsou určeny pro budoucí výstavbu RD, 

• Pelhřimov, lokalita Polní Dvůr (R3, R8) – severovýchodní část – plochy stávajícího ZPF jsou 
určeny pro bydlení v rodinných domech a veřejnou zeleň, 

• Pelhřimov, lokalita Křemešnická (R4, R5, R7) – plochy jsou určeny pro výstavbu základní školy a 
areálu pro tělovýchovu a sport a dále pro veřejnou zeleň, 

• Pelhřimov, lokalita na západním okraji zástavby (R9) - plochy jsou určeny pro veřejnou zeleň 
navazující na výhledové dopravní propojení, 

• Starý Pelhřimov (R1) – plochy stávající zahrádkářské lokality jsou určeny pro budoucí výstavbu 
RD venkovského typu, 

• Skrýšov (R1, R2) – plochy ZPF jsou určeny pro budoucí výstavbu RD venkovského typu (území 
severozápadně od sídla, lokalita poblíž centra), 

• Myslotín (R1) – plochy ZPF jsou určeny pro budoucí výstavbu RD venkovského typu, 

• Radětín (R1, R2) - plochy ZPF severně od zástavby jsou určeny pro budoucí výstavbu RD 
venkovského typu, plochy ZPF v jižní části jsou určeny pro plochy smíšené obytné – venkovské. 

Jakékoli využití, jež by v budoucnu znemožnilo zastavění území, je nepřípustné. Zemědělské využití je 
zatím bez omezení s výjimkou investic do půdy za účelem jejího dlouhodobého zhodnocení. 

Změnou č.1 ÚP Pelhřimov nebyly doplněny žádné plochy a koridory územních rezerv, výčet ploch byl 
zpřesněn. 

 
ÚZEMNÍ REZERVY – město Pelhřimov 
 

Číslo 
plochy 

Funkce 
Plocha [m2]                                                                  

podle funkčního využití 

  kód využití Bx Sx Ox Vx Zx 
R 1 BI bydlení individuální v RD 25 278         
R 2 BI bydlení individuální v RD 113 600         
R 3 BI bydlení individuální v RD 49 043         

R 4 OV 
občanské vybavení - veřejná 
vybavenost 

    38 504     

R 5 OS 
občanské vybavení -  tělovýchova a 
sport 

    33 592     

R 6 ZV zeleň veřejná         8730 
R 7 ZV zeleň veřejná         13197 
R 8 ZV zeleň veřejná         2393 
R 9 ZV zeleň veřejná         22970 

Celkem     187 921 0 72 096   47 290 

Celkem   všechny plochy územní ochrany 307 307 
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ÚZEMNÍ REZERVY – místní části 
 

Číslo 
plochy 

Funkce 
Plocha [m2]                                                                  

podle funkčního využití 

  kód využití Bx Sx Ox Vx 
    Myslotín         

R 1 BV bydlení v RD - venkovské  8 510       
              
    Radětín         

R 1 BV bydlení v RD - venkovské  9 284       
R 2 SV smíšené obyt. venkovské   3 435     

              
    Skrýšov         

R 1 BV bydlení v RD - venkovské  115 589       
R 2 BV bydlení v RD - venkovské  2 056       

              
    Starý Pelhřimov         

R 1 BV bydlení v RD - venkovské  11 991       
              

Celkem     147 430 3 435 0 0 

Celkem   všechny plochy územní ochrany 150 865 

 

A.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 

ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 
Nebyly vymezeny. 

A.11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 

ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 
Územní studie ověřují možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad pro rozhodování 
v území. 

Územní plán navrhuje zpracování územních studií v lokalitách výstavby „na zelené louce“ 
v Pelhřimově, Starém Pelhřimově a Skrýšově. 

Cílem zpracování územních studií je upřesnění budoucího uspořádání území – situování zástavby, 
vedení obslužných komunikací a trasování inženýrských sítí. Upřesněním nesmí být porušena základní 
urbanistická koncepce, daná územním plánem města - závazné jsou veškeré vstupy navrhovaných 
komunikací do rozvojových ploch. Studie stanovení stavební čáry, výšky zástavby a intenzity využití 
pozemků. 

Požadavky na zpracování územních studií jsou patrné z výkresu č. 1 ÚP Základní členění území. Jedná 
se o následující lokality (od severu ve směru hodinových ručiček): 

Pelhřimov 

- lokalita mezi ulicí Pražskou a bývalým areálem zemědělské výroby (návrh ploch smíšených 
obytných městského typu - zastavitelné plochy Z18, Z30,Z47, Z54 část, Z55, Z56), 

- lokalita nad nemocnicí (návrh ploch bydlení hromadného - zastavitelná plocha Z2), 

- lokalita západně ulice Pod Floriánem (návrh ploch bydlení individuálního městského typu - 
zastavitelná plocha Z7), 
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- lokalita jihozápadně sídliště Pražská a západně ulice Plk. Švece (návrh ploch bydlení 
hromadného a individuálního městského typu - zastavitelné plochy Z1, Z5, Z6). 

Starý Pelhřimov 

- lokalita v jihozápadní části Starého Pelhřimova (převážně návrh ploch bydlení individuálního 
venkovského typu - zastavitelné plochy Z1-Z5, Z15). 

Skrýšov 

- lokalita v severozápadní části Skrýšova (návrh ploch bydlení individuálního venkovského typu - 
zastavitelné plochy Z1, Z2, Z4-Z6). 

Lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti je stanovena na čtyři 
roky od data nabytí účinnosti změny č.1 územního plánu Pelhřimova. 

Změnou č.1 ÚP Pelhřimov nebyly doplněny žádné plochy a koridory s podmínkou územní studie, výčet 
ploch byl pouze zpřesněn. 

A.12 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 

ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU 
Není požadováno zpracování regulačních plánů. 

A.13 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
Etapizace výstavby je změnou č.1 ÚP Pelhřimov vypuštěna s výjimkou ploch pro zemědělskou výrobu, 
navrhovaných v Houserovce – zde bude výstavba realizována postupně ve dvou etapách, a to s 
ohledem na ochranu ZPF. 

A.14 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 

STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 
Byly vymezeny následovně: jedná se o památkově chráněné stavby na území města. 
 

A.15 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 

STAVEBNÍHO ZÁKONA 
Nebyly vymezeny. 
 

A.16 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
Textová část řešení ÚP Pelhřimov po změně č.1 má celkem 57 stran a dvě tabulkové přílohy. 

 


