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Obec Staré Hradiště

Hradecká 428, 533 52 Staré Hradiště
tel.č.: 466 415 695 | e-mail: starosta.starehradiste@seznam.cz

U S N E S E N Í
zasedání č. 26 Zastupitelstva obce Staré Hradiště

konané dne 27. 4. 2022 v Obecním domě, Hradecká 428, Staré Hradiště od 17:30 hod.

177/26/2022 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje program 26. zasedání Zastupitelstva obce Staré
Hradiště.

178/26/2022 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje rozpočtové opatření č. 4.

179a/26/2022 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje celoroční  hospodaření  obce Staré Hradiště
(tj. závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření) za rok 2021, a to bez
výhrad.

179b/26/2022 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření obce
za rok 2021.

180a/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  zhotovitele  opravy  komunikace  Sportovní
ve Starém Hradišti firmu COLAS CZ a. s. a starostu pověřuje podpisem smlouvy.

180b/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  zhotovitele  opravy  komunikace  Ořechová
ve Starém Hradišti firmu M STAV CZ s. r. o. a starostu pověřuje podpisem smlouvy.

181/26/2022 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje cenovou nabídku firmy Tomáš Novotný, Vichr
střechy,  IČO:  69855048  na  opravu  části  střechy  budovy  čp  185  ve  Starém Hradišti  a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

182a/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  návrh  na  změnu  Územního  plánu  Staré
Hradiště označený jako Z3 -15.

182b/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  návrh  na  změnu  Územního  plánu  Staré
Hradiště označený jako Z3 -16 (viz příloha).

182c/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  návrh  na  změnu  Územního  plánu  Staré
Hradiště označený jako Z3 -17 (viz příloha).

182d/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  návrh  na  změnu  Územního  plánu  Staré
Hradiště označený jako Z3 -18.

182e/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  návrh  na  změnu  Územního  plánu  Staré
Hradiště označený jako Z3 -20

182f/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  návrh  na  změnu  Územního  plánu  Staré
Hradiště označený jako Z3 -21.

182g/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  návrh  na  změnu  Územního  plánu  Staré
Hradiště označený jako Z3 -22.

182h/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  návrh  na  změnu  Územního  plánu  Staré
Hradiště označený jako Z3 -23.

182i/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  vymezení  plochy  občanského  vybavení  –
tělovýchovná a sportovní zařízení OS na pozemku parc.č. 588/6 v k.ú. Staré Hradiště (nyní
plochy smíšené nezastavěného území – rekreační nepobytové NSr).

182j/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  vypuštění  přestavbové  plochy  P1  –  bude
vymezena jako stabilizovaná plocha OV.

182k/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  zvážit  vymezení  části  územního  plánu
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s  regulačními  prvky  pro  funkční  plochy  BH,  BI,  BV:  minimální  velikost  stavebního
pozemku,  maximální  plošná  výměra  staveb,  požadavky  na  druhou  řadu  staveb,  výška
a materiál oplocení do veřejného prostranství, typy střech v jednotlivých částech Starého
Hradiště

182l/26/2022 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje nahrazení požadavku na dopravní napojení
jednotlivých ploch „dopravní  napojení  ze stávající  místní  komunikace“ textem „dopravní
napojení ze stávající pozemní komunikace“.

182m/26/2022 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje nahrazení požadavku na dopravní napojení
zastavitelné plochy ZB8 „dopravní napojení zastavitelnou lokalitou ZD1“ textem „dopravní
napojení ze stávající pozemní komunikace“.

182n/26/2022 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje dořešit veřejná prostranství pro zastavitelné
plochy ZB1, ZB2 atd. (rozpor mezi požadavky zákona, ÚP a ÚS).

182o/26/2022 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje u ploch ZB11 a Z01 vymezit v územním plánu
zmíněné veřejné prostranství a vypustit požadavky na uzavření dohody o parcelaci.

182p/26/2022 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje revidovat ÚSES (funkční versus nefunkční).

182q/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  vymezení  průchodnosti  v  území  a
komunikačního  napojení  rozvojových  ploch.

182r/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  pořízení  části  územního  plánu  s  prvky
regulačního plánu vymezené dosud nezastavěnou částí  plochy ZB1,  kde budou převzaty
stavební čáry vymezené v územní studii lokality B1. Dále prověřit převzetí ploch veřejných
prostranství a zeleně z této územní studie, přičemž bude zohledněn skutečný stav v území a
vydaná  povolení.  Z  územního  plánu  vypustit  odkazy  na  územní  studii  lokality  B1  –
např. v kap. 3.3., 6.1 a 9.

182s/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  návrhy  na  změnu  územního  plánu  Staré
Hradiště schválené na zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště dne 27. 4. 2022.

182t/26/2022 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje podle § 6 odst. 5 písm. b) a e) a dle § 55 odst. 1
stavebního  zákona  projednalo  a  schvaluje  Zprávu  o  uplatňování  územního  plánu  Staré
Hradiště za období červenec 2015 - leden 2022 (tvoří přílohu tohoto usnesení), a to včetně
pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu Staré Hradiště. Zastupitelstvo
obce Staré Hradiště rozhodlo o pořízení změny č. 3 územního plánu Staré Hradiště.

182u/26/2022 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště rozhodlo o pořízení změny č. 3 územního plánu Staré
Hradiště zkráceným postupem.

182v/26/2022 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště rozhodlo o pořízení části územního plánu Staré Hradiště
s  prvky  regulačního  plánu vymezené dosud nezastavěnou částí  plochy  ZB1,  kde budou
převzaty stavební čáry vymezené v územní studii lokality B1 a pro stanovení regulačních
prvků pro funkční plochy BH, BI a BV.

182w/26/2022 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště určuje podle § 6 odst.  5 písm. f)  stavebního zákona
zastupitelku Ing. Kamilu Zárubovou jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem
při pořizování změny č. 3 územního plánu Staré Hradiště.

183/26/2022 Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  nákup  rideru  Husquarna  P  524  EFI  za
nabídkovou cenu 399 990 Kč včetně DPH.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, které byly zamítnuty

Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje návrh na změnu Územního plánu Staré Hradiště označený
jako Z3 -13.



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 3 / 3

Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje návrh na změnu Územního plánu Staré Hradiště označený jako
Z3 - 14.

Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje návrh na změnu Územního plánu Staré Hradiště označený
jako Z3 -19 

Václav Janovský
místostarosta  obce

Ing. Miroslav Čepčář
starosta  obce



OBECNÍ ÚŘAD  Staré Hradiště 
Hradecká 428, 533 52 Staré Hradiště                 
Tel.: 466415695; e-mail: starosta.starehradiste@seznam.cz 
                                         starehradiste@volny.cz 

 

Č.j.:  xxx/2022                                                                                         Ve Starém Hradišti dne 18.4.2022 
Vyřizuje: Ing. Josef Filipi  

 

 

PŘEDLOŽENÍ 

NÁVRHU NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

MUDr. Michal Poddaný, Revoluční třída 688, 504 01 Nový Bydžov 

(dále jen „navrhovatel“) dne 4.8.2021 podal návrh na pořízení  

změny územního plánu Staré Hradiště (návrh pracovně označen jako Z3-15) 

spočívající ve vymezení plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI na pozemku 

parc.č.571/61 v k.ú. Staré Hradiště, celková plocha navrhované změny činí 109 m2 – viz příloha tohoto 
dopisu. 

Plocha návrhu Z3-15: 

- je tvořena pozemkem, který je ve vlastnictví navrhovatele, 

- leží v zastavěném území ve funkční ploše označené ve stávající územně plánovací dokumentaci 

jako plochy veřejných prostranství PV – jedná se o původně plánované dopravní napojení, které 

již vzhledem ke skutečnému zastavění není již třeba. 

 

Obecní úřad Staré Hradiště (dále jen „pořizovatel“), jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 zákona č. 

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

(dále jen „stavební zákon“), posoudil dle § 46 odst. 3 stavebního zákona výše uvedený návrh a předkládá 
jej 

k   r o z h o d n u t í 

Zastupitelstvu obce Staré Hradiště spolu se svým stanoviskem: 

- doporučujeme návrh prověřit ve změně č. 3 územního plánu Staré Hradiště. 

 
 

 

 
  

Ing. Miroslav Čepčář 

starosta 

 

Příloha: 

- Návrh na pořízení změny územního plánu 

 

Obdrží:  
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště

mailto:starosta.starehradiste@seznam.cz
mailto:starehradiste@volny.cz


 

 



OBECNÍ ÚŘAD  Staré Hradiště 
Hradecká 428, 533 52 Staré Hradiště                 
Tel.: 466415695; e-mail: starosta.starehradiste@seznam.cz 
                                         starehradiste@volny.cz 

 

Č.j.:  xxx/2022                                                                                         Ve Starém Hradišti dne 18.4.2022 
Vyřizuje: Ing. Josef Filipi  

 

 

PŘEDLOŽENÍ 

NÁVRHU NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Lenka Jelínková, Hradecká 112, 533 52 Staré Hradiště 

(dále jen „navrhovatel“) dne 7.7.2021 podala návrh na pořízení  

změny územního plánu Staré Hradiště (návrh pracovně označen jako Z3-16) 

spočívající ve vymezení plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ZS pro zahradu a výběh pro koně na 

pozemku parc.č. 606/5 v k.ú. Staré Hradiště, celková plocha navrhované změny činí 4078 m2 – viz 
příloha tohoto dopisu. 

Plocha návrhu Z3-16: 

- je tvořena pozemkem, který je ve vlastnictví navrhovatele, 

- leží v nezastavěném území ve funkční ploše označené ve stávající územně plánovací 

dokumentaci jako plochy zemědělské - NZ, 

- malá část při Brozanském potoku leží v plochách územního systému ekologické stability území 

(lokální biokoridor LBK 174), 

- leží na ploše se zemědělskými půdami IV.třídy ochrany, 

- přes tuto plochu vede technická infrastruktura (vedení elektrizační soustavy, elektronické 

komunikační vedení) a její ochranné pásmo tuto plochu zasahuje. 

 

Obecní úřad Staré Hradiště (dále jen „pořizovatel“), jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“), posoudil dle § 46 odst. 3 stavebního zákona výše uvedený návrh a předkládá 

jej 

k   r o z h o d n u t í 

Zastupitelstvu obce Staré Hradiště spolu se svým stanoviskem: 

- doporučujeme návrh prověřit ve změně č. 3 územního plánu Staré Hradiště pouze v části vymezení 

soukromé zeleně. 

 
 

 

  

Ing. Miroslav Čepčář 

starosta 

 

Příloha: 

- Návrh na pořízení změny územního plánu 

 

Obdrží:  
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště

mailto:starosta.starehradiste@seznam.cz
mailto:starehradiste@volny.cz


 

 



OBECNÍ ÚŘAD  Staré Hradiště 
Hradecká 428, 533 52 Staré Hradiště                 
Tel.: 466415695; e-mail: starosta.starehradiste@seznam.cz 
                                         starehradiste@volny.cz 

 

Č.j.:  xxx/2022                                                                                         Ve Starém Hradišti dne 18.4.2022 
Vyřizuje: Ing. Josef Filipi  

 

 

PŘEDLOŽENÍ 

NÁVRHU NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Iva Kmoníčková, Husova 156, 530 03 Pardubice 

(dále jen „navrhovatel“) dne 12.2.2020 podala návrh na pořízení  

změny územního plánu Staré Hradiště (návrh pracovně označen jako Z3-17) 

spočívající ve vymezení plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI na pozemku 

parc.č. 600 v k.ú. Staré Hradiště, celková plocha navrhované změny činí 889 m2 – viz příloha tohoto 
dopisu. 

Plocha návrhu Z3-17: 

- je tvořena pozemkem, který je ve vlastnictví navrhovatele, pozemek tvoří s pozemkem st.p.č. 340 

jednotný funkční celek 

- leží v zastavěném území ve funkční ploše označené ve stávající územně plánovací dokumentaci 

jako plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD, 

- malá část při Brozanském potoku leží v plochách územního systému ekologické stability území 

(lokální biokoridor LBK 174), 

- leží na ploše se zemědělskými půdami IV.třídy ochrany, 

- přes tuto plochu vede technická infrastruktura (vedení elektrizační soustavy, elektronické 

komunikační vedení) a její ochranné pásmo tuto plochu zasahuje. 

 

Obecní úřad Staré Hradiště (dále jen „pořizovatel“), jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 zákona č. 

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

(dále jen „stavební zákon“), posoudil dle § 46 odst. 3 stavebního zákona výše uvedený návrh a předkládá 
jej 

k   r o z h o d n u t í 

Zastupitelstvu obce Staré Hradiště spolu se svým stanoviskem: 

- doporučujeme návrh prověřit ve změně č. 3 územního plánu Staré Hradiště, s tím, že do ploch pro 

bydlení budou zahrnuty i pozemky st.p.č. 498, 340 a parc.č. 603/8 v k.ú. Staré Hradiště. 
 

 

 
 

Ing. Miroslav Čepčář 

starosta 

 

Příloha: 

- Návrh na pořízení změny územního plánu 

 

Obdrží:  
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště

mailto:starosta.starehradiste@seznam.cz
mailto:starehradiste@volny.cz


 

 



OBECNÍ ÚŘAD  Staré Hradiště 
Hradecká 428, 533 52 Staré Hradiště                 
Tel.: 466415695; e-mail: starosta.starehradiste@seznam.cz 
                                         starehradiste@volny.cz 

 

Č.j.:  xxx/2022                                                                                         Ve Starém Hradišti dne 18.4.2022 
Vyřizuje: Ing. Josef Filipi  

 

 

PŘEDLOŽENÍ 

NÁVRHU NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Kateřina Kotlářová, U Pošty 33, 533 52 Staré Hradiště 

(dále jen „navrhovatel“) dne 6.4.2021 podala návrh na pořízení  

změny územního plánu Staré Hradiště (návrh pracovně označen jako Z3-18) 

spočívající ve vymezení plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI na části 

pozemku parc.č. 10/10 v k.ú. Staré Hradiště, celková plocha navrhované změny činí 722 m2 – viz příloha 
tohoto dopisu. 

Plocha návrhu Z3-18: 

- je tvořena pozemkem, který je ve vlastnictví navrhovatele, 

- leží v nezastavěném území ve funkční ploše označené ve stávající územně plánovací 

dokumentaci jako plochy smíšené nezastavěného území – rekreační nepobytové NSr, 

- z větší části leží na ploše se zemědělskými půdami IV.třídy ochrany, z menší části na ploše se 

zemědělskými půdami II.třídy ochrany, 

- přes tuto plochu vede technická infrastruktura (vedení elektrizační soustavy) a její ochranné 

pásmo tuto plochu zasahuje. 

 

Obecní úřad Staré Hradiště (dále jen „pořizovatel“), jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 zákona č. 

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

(dále jen „stavební zákon“), posoudil dle § 46 odst. 3 stavebního zákona výše uvedený návrh a předkládá 
jej 

k   r o z h o d n u t í 

Zastupitelstvu obce Staré Hradiště spolu se svým stanoviskem: 

- doporučujeme návrh prověřit ve změně č. 3 územního plánu Staré Hradiště, s tím, že tvar 

zastavitelné plochy logicky navázat na sousedící zastavěné území. 
 

 

 

 
  

Ing. Miroslav Čepčář 

starosta 
 

Příloha: 

- Návrh na pořízení změny územního plánu 

 

Obdrží:  
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště

mailto:starosta.starehradiste@seznam.cz
mailto:starehradiste@volny.cz


 

 

 



OBECNÍ ÚŘAD  Staré Hradiště 
Hradecká 428, 533 52 Staré Hradiště                 
Tel.: 466415695; e-mail: starosta.starehradiste@seznam.cz 
                                         starehradiste@volny.cz 

 

Č.j.:  xxx/2022                                                                                         Ve Starém Hradišti dne 18.4.2022 
Vyřizuje: Ing. Josef Filipi  

 

 

PŘEDLOŽENÍ 

NÁVRHU NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Plosová Marie, Pod Vlachovkou 1269/5, Libeň, 18200 Praha 8  

Ploss Egon, Gartenstrasse 2/2, 945 36 Eppenschlag, Německo 

(dále jen „navrhovatel“) dne 26.8.2021 podali návrh na pořízení  

změny územního plánu Staré Hradiště (návrh pracovně označen jako Z3-20) 

spočívající ve vymezení plochy rekreace – plochy pro rodinnou rekreaci RI na pozemku parc.č. 138/2 
v k.ú. Brozany nad Labem, celková plocha navrhované změny činí 4364 m2 – viz příloha tohoto dopisu. 

Plocha návrhu Z3-20: 

- je tvořena pozemkem, který je ve vlastnictví navrhovatele, 

- leží v nezastavěném území ve funkční ploše označené ve stávající územně plánovací 

dokumentaci jako plochy zemědělské - NZ, 

- leží na ploše se zemědělskými půdami IV.třídy ochrany, 

- přes tuto plochu vede technická infrastruktura (elektronické komunikační vedení) a její ochranné 

pásmo tuto plochu zasahuje, 

- leží v blízkosti pozemní komunikace, 

- tvoří proluku mezi dvěma zastavěnými územími ploch rekreace – plochy pro rodinnou rekreaci 

RI. 

 

Obecní úřad Staré Hradiště (dále jen „pořizovatel“), jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“), posoudil dle § 46 odst. 3 stavebního zákona výše uvedený návrh a předkládá 

jej 

k   r o z h o d n u t í 

Zastupitelstvu obce Staré Hradiště spolu se svým stanoviskem: 

- doporučujeme návrh prověřit ve změně č. 3 územního plánu Staré Hradiště. 

 

 

 
 

  

Ing. Miroslav Čepčář 
starosta 

 

Příloha: 

- Návrh na pořízení změny územního plánu 

 

Obdrží:  
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště

mailto:starosta.starehradiste@seznam.cz
mailto:starehradiste@volny.cz


 



OBECNÍ ÚŘAD  Staré Hradiště 
Hradecká 428, 533 52 Staré Hradiště                 
Tel.: 466415695; e-mail: starosta.starehradiste@seznam.cz 
                                         starehradiste@volny.cz 

 

Č.j.:  xxx/2022                                                                                         Ve Starém Hradišti dne 18.4.2022 
Vyřizuje: Ing. Josef Filipi  

 

 

PŘEDLOŽENÍ 

NÁVRHU NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Ladislav Beran, Brozany 15, 533 52 Staré Hradiště 

Michal Beran, Brozany 190, 533 52 Staré Hradiště 

(dále jen „navrhovatel“) dne 12.10.2021 podali návrh na pořízení  

změny územního plánu Staré Hradiště (návrh pracovně označen jako Z3-21) 

spočívající ve vymezení plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI na pozemku 
st.p.č. 292 v k.ú. Brozany nad Labem, celková plocha navrhované změny činí 332 m2 – viz příloha tohoto 

dopisu. 

Plocha návrhu Z3-21: 

- je tvořena pozemkem, který je ve vlastnictví navrhovatele, 

- leží v zastavěném území ve funkční ploše označené ve stávající územně plánovací dokumentaci 

jako plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura OM, 

- leží v blízkosti pozemní komunikace, 

- tvoří spolu s pozemkem parc.č. 100/11 jednotný funkční celek, část sousedního pozemku parc.č. 

100/4 je ve vlastnictví obce a tvoří „zbytkovou“ plochu OM. 

 

Obecní úřad Staré Hradiště (dále jen „pořizovatel“), jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 zákona č. 

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

(dále jen „stavební zákon“), posoudil dle § 46 odst. 3 stavebního zákona výše uvedený návrh a předkládá 
jej 

k   r o z h o d n u t í 

Zastupitelstvu obce Staré Hradiště spolu se svým stanoviskem: 

- doporučujeme návrh prověřit ve změně č. 3 územního plánu Staré Hradiště, s tím, že do ploch pro 

bydlení budou zahrnuty i pozemky parc.č. 100/11 a část 100/4 v k.ú. Brozany nad Labem. 
 

 

 

 
  

Ing. Miroslav Čepčář 

starosta 
 

Příloha: 

- Návrh na pořízení změny územního plánu 

 

Obdrží:  
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště

mailto:starosta.starehradiste@seznam.cz
mailto:starehradiste@volny.cz


 

 



OBECNÍ ÚŘAD  Staré Hradiště 
Hradecká 428, 533 52 Staré Hradiště                 
Tel.: 466415695; e-mail: starosta.starehradiste@seznam.cz 
                                         starehradiste@volny.cz 

 

Č.j.:  xxx/2022                                                                                         Ve Starém Hradišti dne 18.4.2022 
Vyřizuje: Ing. Josef Filipi  

 

 

PŘEDLOŽENÍ 

NÁVRHU NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Jiří Svatoň, Hradiště na Písku 49, 533 52 Straé Hradiště 

(dále jen „navrhovatel“) dne 15.12.2021 podal návrh na pořízení  

změny územního plánu Staré Hradiště (návrh pracovně označen jako Z3-22) 

spočívající ve vymezení plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI na části 

pozemku parc.č. 900/5 v k.ú. Staré Hradiště v rozsahu cca 1265 m2 – viz příloha tohoto dopisu. 

Plocha návrhu Z3-22: 

- je tvořena pozemkem, který je ve spoluvlastnictví navrhovatele, 

- leží v nezastavěném území ve funkční ploše označené ve stávající územně plánovací 

dokumentaci jako plochy zemědělské - NZ, 

- leží na ploše se zemědělskými půdami IV.třídy ochrany, 

- přes tuto plochu vede technická infrastruktura (elektronické komunikační vedení) a její ochranné 

pásmo tuto plochu zasahuje, 

- leží v blízkosti pozemní komunikace. 

 

Obecní úřad Staré Hradiště (dále jen „pořizovatel“), jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 zákona č. 

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

(dále jen „stavební zákon“), posoudil dle § 46 odst. 3 stavebního zákona výše uvedený návrh a předkládá 
jej 

k   r o z h o d n u t í 

Zastupitelstvu obce Staré Hradiště spolu se svým stanoviskem: 

- doporučujeme návrh prověřit ve změně č. 3 územního plánu Staré Hradiště. 

 
 

 

 
  

Ing. Miroslav Čepčář 

starosta 
 

Příloha: 

- Návrh na pořízení změny územního plánu 

 

Obdrží:  
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště

mailto:starosta.starehradiste@seznam.cz
mailto:starehradiste@volny.cz


 

 



OBECNÍ ÚŘAD  Staré Hradiště 
Hradecká 428, 533 52 Staré Hradiště                 
Tel.: 466415695; e-mail: starosta.starehradiste@seznam.cz 
                                         starehradiste@volny.cz 

 

Č.j.:  xxx/2022                                                                                         Ve Starém Hradišti dne 18.4.2022 
Vyřizuje: Ing. Josef Filipi  

 

 

PŘEDLOŽENÍ 

NÁVRHU NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Alena Skřivánková, Na Vyhlídce 288, 533 52 Srch 

Vladimír Ožďan, Hradiště na Písku 11, 533 52 Staré Hradiště 

Jana Ožďanová, Hradiště na Písku 11, 533 52 Staré Hradiště 

(dále jen „navrhovatel“) dne 17.1.2022 podal návrh na pořízení  

změny územního plánu Staré Hradiště (návrh pracovně označen jako Z3-23) 

spočívající ve vymezení plochu bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské BI v části 

zastavitelné plochy Z01 na pozemku parc.č. 603/4 a části pozemku parc.č. 603/1 v k.ú. Staré Hradiště, 

celková plocha navrhované změny činí xxx m2 – viz příloha tohoto dopisu. 

Plocha návrhu Z3-23: 

- je tvořena pozemky, které jsou všechny ve vlastnictví navrhovatele, od podání návrhu došlo 

k rozdělení pozemku parc.č. 603/1 na dva menší (z nichž parc.č. 603/9 vlastní jiná osoba), 

- leží v zastavitelné ploše ve funkční ploše označené ve stávající územně plánovací dokumentaci 

jako plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední OM, 

- leží na ploše se zemědělskými půdami IV.třídy ochrany. 

 

Obecní úřad Staré Hradiště (dále jen „pořizovatel“), jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), posoudil dle § 46 odst. 3 stavebního zákona výše uvedený návrh a předkládá 

jej 

k   r o z h o d n u t í 

Zastupitelstvu obce Staré Hradiště spolu se svým stanoviskem: 

- doporučujeme návrh prověřit ve změně č. 3 územního plánu Staré Hradiště. 

 

 

 
 

  

Ing. Miroslav Čepčář 
starosta 

 

Příloha: 

- Návrh na pořízení změny územního plánu 

 

Obdrží:  
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště

mailto:starosta.starehradiste@seznam.cz
mailto:starehradiste@volny.cz
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