
 

 

 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Čís. 1/2022 

Sp. zn.: MěÚ Telč 7747/2021 ORÚP                    v Nevcehli dne ……..2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU NEVCEHLE 

Zastupitelstvo obce Nevcehle, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 

171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu územně plánovací činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů 

vydává usnesením č. ………………………. 

 

Z m ě n u   č.  1   Ú z e m n í h o   p l á n u    N e v c e h l e. 

(dále jen „Změna ÚP Nevcehle“) 

 

V Ý R O K 

Článek I. 

Účel opatření obecné povahy 

1. Tímto opatřením obecné povahy se vydává Změna ÚP Nevcehle 

2. Nedílnou součástí výroku opatření obecné povahy je: 

A. Změna ÚP Nevcehle, VÝROK – TEXTOVÁ ČÁST 

 

B. Změna ÚP Nevcehle, VÝROK – GRAFICKÁ ČÁST 

1 Výkres základního členění – výřez  

2 Hlavní výkres – výřez  

3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – výřez  

 

Článek II. 

Rozsah platnosti opatření obecné povahy 

1. Opatření obecné povahy platí na celém správním území obce Nevcehle, tj. na katastrálním území Nevcehle. 

 

Článek III. 

Uložení Změny ÚP Nevcehle 

1. Úplná dokumentace Změny ÚP Nevcehle včetně dokladů o jejím pořizování je uložena na: 

• Obci Nevcehle 

2. Dále je Změna ÚP Nevcehle poskytnut v rozsahu potřebném pro výkon působnosti: 

• Příslušnému stavebnímu úřadu – MěÚ Telč, odboru stavební úřad 

• Příslušnému úřadu územního plánování – MěÚ Telč, odboru rozvoje a územního plánování 

• Příslušnému krajskému úřadu – Krajský úřad Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního 

řádu 

 

Záznam o účinnosti:  

OOP vydalo:  Zastupitelstvo obce Nevcehle, usnesením č.: …………………. 

Sp. zn.:   MěÚ Telč 7747/2021 ORÚP 

Datum nabytí účinnosti: ……………… 

Pořizovatel:  Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování 

Oprávněná úřední osoba: Ing. arch Lukáš Pivonka 

Funkce:   referent odboru odbor rozvoje a územního plánování 

Razítko a podpis: 
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O D Ů V O D N Ě N Í 

Článek I. 

Součásti odůvodnění opatření obecné povahy 

1. Nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné povahy je: 

C. Změna ÚP Nevcehle, ODŮVODNĚNÍ – TEXTOVÁ ČÁST 

D. Změna ÚP Nevcehle, ODŮVODNĚNÍ – GRAFICKÁ ČÁST 

4a  Koordinační výkres 

5  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – výřez  

    

Článek II. 

Odůvodnění opatření obecné povahy 

1. Postup při pořizování Změny ÚP Nevcehle 

Zahájení pořizování 
Dne 24. 11. 2021 obdržel MěÚ Telč, ORÚP (dále jen „pořizovatel“) od obce Nevcehle Předání Návrhu na pořízení změny 
územního plánu Nevcehle. Dopis obsahoval Podnět na pořízení změny územního plánu od vlastníka pozemku pana P. K., 
který žádá o změnu využití pozemku p. č. 645/2 v k. ú. Nevcehle na plochu smíšenou obytnou (1 500 m2) z důvodu 
plánované výstavby rodinného domu. 
Pořizovatel zajistil k této změně stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny dle 
§ 55a odst. 2 písmeno d) stavebního zákona a stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu podle § 10i zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí dle § 55a odst. 2 písmeno e) stavebního zákona. Žádost byla odeslána dopisem č. j.: 
Telč 8322/2021 ORUP-Hos ze dne 15. 12. 2021. Dle stanoviska krajského úřadu Kraje Vysočina č. j.: KUJI 110710/2021 ze 
dne 3. 1. 2022 lze pořídit změnu zkráceným způsobem dle § 55a stavebního zákona, neboť předmětná změna nebude mít 
významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti ani nepožaduje 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Obsahem dopisu bylo rovněž vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu, který sděluje, že „v případě navrhované změny plochy na pozemcích p.č. 645/2 v k. ú. Nevcehle o rozloze cca 1 500 
m2 změna z orné půdy na stavební pozemek upozorňujeme, že nebude souhlasit z důvodu nevyužitých ploch zastavitelných 
i ploch v zastavěném území, neboť nelze stále dál navyšovat zábor zemědělské půdy, zvláště v případě, kdy není využita 
stávající stabilizovaná plocha zastavěného území (viz § 4 odst. 1 písm. a), písm. b), písm. d) zákona o ochraně ZPF). Dále 
upozorňujeme, že pro výstavbu 1 RD je podle metodického pokynu MŽP č. OOLP/1067/96 je maximální velikost do 1200 
m2“. 
Následně pořizovatel zaslal žadateli i obci své Stanovisko k návrhu na změnu Územního plánu Nevcehle dle § 46 
stavebního zákona (č. j.: Telč 227/2022 ORUP-Hos ze dne 15. 2. 2022), které obsahovalo podmínky, za kterých lze změna 
pořídit: 

1) Zastupitelstvo obce Nevcehle musí projednat níže uvedené návrhy na změnu Územního plánu Nevcehle a musí 
vydat rozhodnutí o pořízení změny územního plánu. (Dle ustanovení § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení 
územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnické právo 
k pozemku nebo stavbě na území obce. Na pořízení změny ÚP na návrh není právní nárok. Z tohoto důvodu je 
stanovena podmínka č. 1.) 

2) Změna územního plánu prověří vymezení pozemku. Č. 645/2 na zastavitelnou plochu s funkčním vymezením SV – 
smíšená obytná – venkovská, která bude vymezena v návaznosti na zastavěné území s odstupem od silnice 
vedoucí severně od pozemku. Nová zastavitelná plocha bude vymezena o maximální velikosti do 1 200 m2.  

3) Změna územního plánu prověří změnu vymezení severní části pozemku na ploch ZS – zeleň – soukromá a 
vyhrazená. (Dle vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu je možné podle metodického pokynu 
MŽP č. OOLP/1067/96 vymezit pro výstavbu 1 RD plochu o maximální velikosti do 1 200 m2. Z toho důvodu jsou 
stanoveny podmínky č. 2 a 3.) 

4) Změna územního plánu prověří vypuštění části zastavitelné plochy Z1 (vymezené na částech pozemků p. č. 
1402/1 a 1402/27, o celkové velikosti cca 475 m2) a části zastavitelné plochy Z15 (vymezené na částech 
pozemků p. č. 1402/22, 1402/48, 2800/30 a 2800/35, o celkové velikosti cca 725 m2) jako kompenzaci za novou 
zastavitelnou plochu o velikosti 1 200 m2.  

5) Změna územního plánu prověří změnu využití vypouštěné části plochy Z15 na plochu změny s funkcí ZS – zeleň – 
soukromá a vyhrazená, a části vypouštěné plochy Z1 na plochu s funkcí NS – smíšená nezastavěného území 
(stane se součástí plochy K5). (V obci nejsou využity stávající navržené zastavitelné plochy, proto pořizovatel 
požaduje v souladu s vyjádření orgánu ochrany ZPF (č. j.: KUJI 110710/2021 ze dne 3. 1. 2022) prověřit 
vypuštění uvedených pozemků ze zastavitelných ploch. Z toho důvodu jsou stanoveny podmínky č. 4 a 5) 

6) Zastupitelstvo obce musí rozhodnout o způsobu financování dokumentace navrhované změny Územního plánu 
Nevcehle. (ZO může podmínit pořízení změny územního plánu na návrh navrhovatele z důvodu jeho výhradní 
potřeby úplnou nebo částečnou úhradou nákladů na její zpracování navrhovatelem (§ 45 odst. 4 stavebního 
zákona). Z toho důvodu je stanovena podmínka č. 6.) 
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Zastupitelstvo obce rozhodlo usnesením č. 230/3/3/2022 ze dne 3. 3. 2022 o pořízení změny Územního plánu Nevcehle na 
návrh pana P. K. a to zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona. Dle usnesení č. 232/3/3/2022 ze dne 3. 3. 2022 
schválilo zastupitelstvo obce žádost obce o pořizování změny Územního plánu Nevcehle, která bude podána na příslušném 
úřadu územního plánování (MěÚ Telč, ORÚP), který se tímto stal pořizovatelem změny ÚP Nevcehle. Zároveň tímto 
usnesením určilo zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem pana Karla Hirše. 
Žádost o pořízení změny ÚP Nevcehle obdržel pořizovatel 23. 3. 2022. Na základě žádosti o pořízení změny ÚP Nevcehle 
zaslal pořizovatel zpracovateli, kterým je Urbanistické středisko JIHLAVA, spol. s r. o., IČ: 46 34 43 14, Matky Boží 11, 586 
01 Jihlava (dále jen „zpracovatel“), Pokyny pro zpracování Změny č. 1 Územního plánu Nevcehle (č. j.: Telč 2233/2022 
ORUP-Hos ze dne 28. 3. 2022). 
Později byly do pořizované změny doplněny ještě požadavky uvést pořizovanou změnu územního plánu do souladu 
s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a s nadřazenou územně plánovací dokumentací. O 
doplnění tohoto požadavku rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 261/15/9/2022 dne 15. 9. 2022.  
Obsahem změny ÚP Nevcehle je: 

• Prověřit změnu využití části pozemku p. č. 645/2 v k. ú. Nevcehle z plochy zemědělské na zastavitelnou plochu SV 
– smíšenou obytnou – venkovskou v návaznosti na zastavěné území s odstupem od silnice. Maximální velikost 
návrhové plochy bude 1 200 m2. 

• Prověřit změnu vymezení severní části pozemku p. č. 645/2 v k. ú. Nevcehle na plochu ZS – zeleň – soukromá a 
vyhrazená. 

• Prověřit vypuštění části zastavitelné plochy Z1 (vymezené na částech pozemků p. č. 1402/1 a 1402/47, o celkové 
velikosti cca 475 m2) a části zastavitelné plochy Z15 (vymezené na částech pozemků p. č. 1402/22, 1402/48, 
2800/35, o celkové velikosti cca 725 m2) jako kompenzaci za novou zastavitelnou plochu o velikosti 1 200 m2. 

• Prověřit změnu využití zastavitelné části plochy Z15 na plochu změny s funkcí ZS – zeleň – soukromá a 
vyhrazená, a části vypouštěné plochy Z1 na plochu s funkcí NS – smíšená nezastavěného území (stane se 
součástí plochy K5). 

• Uvést pořizovanou změnu územního plánu do souladu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje 
Vysočina. 

• Uvést pořizovanou změnu územního plánu do souladu s nadřazenou dokumentací (PÚR a ZÚR Kraje Vysočina). 

• Aktualizovat zastavěné území. 

• Aktualizovat limity v území. 

• Prověřit návaznost prvků ÚSES na ÚP sousedních obcí. 
Žádost o stanoviska podle § 55a odst. 2 písmeno d) a e) stavebního zákona k doplňovanému požadavku byla odeslána 
dopisem č. j.: Telč 6169/2022 ORUP-Čer dne 11. 10. 2022. Krajský úřad ve svém stanovisku (č. j. 86538/2022 ze dne 13. 
10. 2022) uvádí, že doplněný požadavek nebude mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvosti evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti a zároveň nepožaduje vyhodnocení vlivů návrhu na pořízení změny Územního plánu Nevcehle na 
životní prostředí. 
Obec usnesením č. 261/15/9/2022 ze dne 15. 9. 2022 schválila doplnění požadavku do pořizované změny ÚP Nevcehle. 
 
Veřejné projednání 
Po odevzdání dokumentace Změny ÚP Nevcehle k veřejnému projednání přistoupil pořizovatel k zahájení řízení o Změně č. 
1 Územního plánu Nevcehle dle § 22 a 52 stavebního zákona § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení 
(správní řád) ve znění pozdějších předpisů. Veřejné projednání bylo dotčeným orgánům oznámeno dopisem (č. j. Telč 
7544/2022 ORÚP – Čer ze dne 4. 11.), ostatním bylo sděleno veřejnou vyhláškou (č. j. Telč 7545/2022 ORÚP – Čer), která 
bude zveřejněna od 7. 11. 2022 do 7. 12. 2022 (včetně). 
 

2. Vyhodnocení souladu dokumentace s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem 

A) Soulad Změny ÚP Nevcehle s politikou územního rozvoje (Politika územního rozvoje České republiky, ve znění 

Úplného znění (po aktualizacích č. 1, 2, 3, 4 a 5) závazném od 1. 9. 2021 (dále jen „PÚR ČR“); je popsán v textové 

části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny ÚP Nevcehle v kapitole 2. 1. 

B) Soulad Změny ÚP Nevcehle s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (Zásady územního rozvoje Kraje 

Vysočina ve znění Úplného znění po aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a po rozhodnutí soudu, s nabytím 

účinnosti dne 20. 10. 2021 (dále jen „ZÚR KV) je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny ÚP 

Nevcehle v kapitole 2. 2. 

 

3. Vyhodnocení souladu dokumentace s cíli a úkoly územního plánování 

Soulad Změny ÚP Nevcehle s cíli a úkoly územního plánování je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny ÚP 

Nevcehle v kapitole 3.  

 

4. Vyhodnocení souladu dokumentace s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
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Soulad Změny ÚP Nevcehle s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů je popsán v textové části 

ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny ÚP Nevcehle v kapitole 4.  

 

5. Vyhodnocení souladu dokumentace s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Soulad Ú Změny ÚP Nevcehle s požadavky zvláštních právních předpisů je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu 

Změny ÚP Nevcehle v kapitole 5. 

- Uplatněná stanoviska a vyjádření v rámci veřejného projednání budou doplněna po veřejném projednání. 

 

6. Vyhodnocení splnění zadání 

Vyhodnocení splnění požadavků je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny ÚP Nevcehle v kapitole 6. 

 

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny ÚP Nevcehle v kapitole 7. 

 

8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí 

Vyhodnocení nebylo požadováno. 

 

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) a na pozemky 

určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Vyhodnocení vlivu Změny ÚP Nevcehle na ZPF 1 je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny ÚP Nevcehle 

v kapitole 11.  

 

10. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění a vyhodnocení připomínek 

- Bude doplněno po veřejném projednání návrhu Změny ÚP Nevcehle 

 

P O U Č E N Í 

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.  Do 

opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u 

správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 

Ú Č I N N O S T  

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. dne …………………… 

 

………………………………………..  …………………………………… 

Karel Hirš  Jitka Soukupová 

starosta obce Nevcehle  místostarostka obce Nevcehle 

 

Seznam příloh: 

TEXTOVÁ ČÁST – VÝROK 

GRAFICKÁ ČÁST – VÝROK 

1 Výkres základního členění – výřez  

2 Hlavní výkres – výřez  

3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – výřez  

GRAFICKÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ 

4a Koordinační výkres 

5 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – výřez  

 


