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ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÁ ŘÍŠE 

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

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon), 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.  2   Ú z e m n í h o   p l á n u   S t a r á   Ř í š e. 

(dále jen „Změna č. 2 ÚP Stará Říše“) 

 

V Ý R O K 

Článek I. 

Účel opatření obecné povahy 

1. Tímto opatřením obecné povahy se vydává Změna č. 2 Územního plánu Stará Říše 

2. Nedílnou součástí výroku opatření obecné povahy je: 

A. Změna č. 2 ÚP Stará Říše, VÝROK – TEXTOVÁ ČÁST 

 

B. Změna č. 2 ÚP Stará Říše, VÝROK – GRAFICKÁ ČÁST 

1 Výkres základního členění  

1A Výkres pořadí změn v území 

2 Hlavní výkres  

3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  

 

Článek II. 

Rozsah platnosti opatření obecné povahy 

1. Opatření obecné povahy platí na celém správním území městyse Stará Říše. 

 

Článek III. 

Uložení Změny č. 2 ÚP Stará Říše 

1. Úplná dokumentace Změny č. 2 ÚP Stará Říše včetně dokladů o jejím pořizování je uložena na: 

• městysi Stará Říše 

2. Dále je Změna č. 2 ÚP Stará Říše poskytnuta v rozsahu potřebném pro výkon působnosti: 

• Příslušnému stavebnímu úřadu – Úřad městyse Nová Říše, 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 městyse Stará Říše, usnesením č.: …………………. 

Sp.zn.:   MěÚ Telč 3840/2020 ORÚP 

Datum vydání:  ………………  

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 
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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 č. 2 ÚP Stará Říše, ODŮVODNĚNÍ – TEXTOVÁ ČÁST 

D. Změna č. 2 ÚP Stará Říše, ODŮVODNĚNÍ – GRAFICKÁ ČÁST 

4 Koordinační výkres 

5 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  

    

Článek II. 

Odůvodnění opatření obecné povahy 

1. Postup při pořizování Změny č. 2 ÚP Stará Říše 

Zahájení pořizování 
Dne 25. 2. 2021 projednalo zastupitelstvo městyse Stará Říše usnesením č. UZ 237 – 17/17/2021 Zprávu o uplatňování 
Územního plánu Stará Říše za období 6/2016 – 2/2021. Stejným usnesením schválilo zastupitelstvo městyse Pokyny pro 
zpracování návrhu změny Územního plánu Stará Říše (změny č. 2), které jsou součástí Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Stará Říše za období 6/2016 – 2/2021.  
Dopisem ze dne 7. 4. 2021 (č. j. Telč 2536/2021 ORÚP, sp. zn. MěÚ Telč 2536/2021 ORÚP) městys Stará Říše požádal 
Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Stará Říše. Pro spolupráci 
s pořizovatelem byl pověřen Zdeněk Svoboda – starosta městyse. 
 
Následně městys Stará Říše předal pořizovateli žádosti pana V. P. a pana J. V. Pořizovatel vydal stanovisko k žádosti pana 
V. P. (č. j. Telč 3569/2021 ORÚP, sp. zn. MěÚ Telč 2537/2021 ORÚP ze dne 20. 5. 2021). Pořizovatel k těmto žádostem 
požádal dopisem (č. j. Telč 6436/2021 ORÚP-Hos, sp. zn. MěÚ Telč 3840/2020 ze dne 27. 9. 2021) o stanovisko 
příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny [§ 55a odst. (2) písmeno d) stavebního 
zákona] a stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí [§ 
55a odst. (2) písmeno e) stavebního zákona]. Obdržená stanoviska (č. j. KUJI 86296/2021 ze dne 7. 10. 2021) byla 
souhlasná, tzn. že změny mohou být pořízeny zkráceným postupem. Pořizovatel vydal stanovisko (č. j. Telč 6435/2021 
ORÚP-Hos, sp. zn. MěÚ Telč 3840/2020 ORÚP ze dne 20. 10. 2021). Ve stejný den oznámil pořizovatel městysi Stará Říše, 
že obdržel souhlasná stanoviska dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona a návrh na usnesení, ve kterém se spojí 
všechny žádosti do jedné. Rovněž došlo k uzavření spisu MěÚ Telč 2536/2021 ORÚP a MěÚ Telč 2537/2021, změna bude 
dále pořizována ve spisu MěÚ Telč 3840/2020 ORÚP. 
 
Zastupitelstvo městyse Stará Říše přijalo na svém zasedání 27. 10. 2021 usnesení UZ 317 – 23/22/2021 spojení změn. 
Obsahem změny, která bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona jsou 

• Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu obsažené ve Zprávě č. 2 o uplatňování Územního plánu 
Stará Říše za období 6/2016 – 2/2021, 

• prověřit změnu využití části pozemku p. č. 3705 v k. ú. Stará Říše v rozsahu cca 1 000 m2 z plochy zemědělské – 
trvalý travní porost na plochu zemědělskou – zahrady umožňující vybudování zahradního domku s dílnou pro 
opravu domácího zařízení a vložení zahradního nářadí – žádost pana V. P., 

• prověřit změnu využití pozemku p. č. 2442 v k. ú. Stará Říše v rozsahu 27 m2 ze stabilizované plochy občanské 
vybavenosti na stabilizovanou plochu bydlení v rodinných domech – žádost pana . J. V. 

 
Dne 17. 12. 2021 předal pořizovatel zpracovateli, kterým je Ing. arch. Jiří Hašek (ČKA 00302), Urbanistické středisko 
Jihlava, spol. s r. o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava, IČ: 46344314 Obsah zadávací dokumentace Změny č. 2 Územního 
plánu Stará Říše ze dne 17. 12. 2021. 
 
Veřejné projednání 
Po odevzdání dokumentace Změny č. 2 ÚP Stará Říše k veřejnému projednání přistoupil pořizovatel k zahájení řízení o 
Změně č. 2 ÚP Stará Říše dle § 22 a 55b s využitím § 52 stavebního zákona a dle § 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 6340/2022 ORÚP – Čer ze dne 15. 9. 2022. Zároveň byla zveřejněna veřejná vyhláška č. j.: Telč 6352/2022 ORÚP 
– Čer v termínu od 16. 9. 2022 do 8. 11. 2022. Veřejné projednání se konalo 31. 10. 2022 v 16,00 na Úřadu městyse Stará 
Říše, č. p. 124.  
Následně pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání. V rámci veřejného projednání 
bylo uplatněno jedno stanovisko s požadavky a jedna námitka, viz kapitoly 5 a 10. Jak námitce, tak připomínce bylo 
vyhověno, jelikož se jedná o podstatnou úpravu bylo v souladu s § 53 odst. 2 zažádáno o stanovisko příslušného úřadu a 
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a to dopisem č. j.: Telč 
7742/2022 ORÚP-Čer ze dne 11. 11. 2022. Úprava po veřejném projednání se týkala pouze textové části:  
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1) Změna regulativu plochy ZZ – zeleň – zahrady. V odstavci Podmínky prostorového uspořádání vypustit části věty 
„Objekty v zastavěném území a zastavitelných plochách do výšky 1 nadzemního podlaží do 30 m2 zastavěné 
plochy“. – námitka pana M. M. (č. j.: Telč 6930/2022 ORUP). 

2) Změna definic uvedených v odstavci „Vymezení pojmů použitých v textové části územního plánu“. Prověření 
úpravy podmínek využití ploch uvedených v bodě (56) – stanovisko s požadavky Krajské hygienické stanice Kraje 
Vysočina se sídlem v Jihlavě (č. j.: KHSV/23162/2022/JI/HOK/Fiš, doručené dne: 26. 9. 2022). 

 

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

krajem 

A) Soulad Změny č. 2 ÚP Stará Říše 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 č. 2 ÚP Stará Říše v kapitole 2.1. 

B) Soulad Změny č. 2 ÚP Stará Říše 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 č. 2 ÚP 

Stará Říše v kapitole 2.2. 

Obdržená stanoviska k podstatné úpravě byla souhlasná (č. j.: KUJI 100613/2022 ze dne 25. 11. 2022). 

Tato stanoviska byla společně se stanoviskem krajské hygienické stanice, námitkou, vyhodnocením veřejného projednání a 

s pokyny po veřejném projednání zaslána zpracovateli dopisem č. j.: Telč 8393//2022 ORUP – Čer ze dne 7. 12. 2022. 

 

Opakované veřejné projednání 

Po odevzdání dokumentace Změny č. 2 Územního plánu Stará Říše pro opakované veřejné projednání oznámil pořizovatel 

dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a městysi Stará Říše konání opakovaného veřejného projednání 

dopisem č. j.: Telč 131/2023-Čer ze dne 5. 1. 2023. Zároveň bylo oznámení o konání opakované veřejné projednání 

doručeno veřejnou vyhláškou č. j.: Telč 129/2023-Čer ze dne 5. 1. 2023. Městys Stará Říše byl požádán o vyvěšení veřejné 

vyhlášky dopisem č. j.: Telč 130/2023-Čer ze dne 5. 1. 2023. Veřejná vyhláška je na úřední desce Městského úřadu Telč i 

Úřadu městyse Stará Říše zveřejněna v termínu od 9. 1. 2023 do 7. 3. 2023. Opakované veřejné projednání proběhne 27. 2. 

2023 od 16,00 na Úřadu městys Stará Říše, č. p. 124. 

 

3. Vyhodnocení souladu dokumentace s cíli a úkoly územního plánování 

Soulad Změny č. 2 ÚP Stará Říše s cíli a úkoly územního plánování je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny  

č. 2 ÚP Stará Říše v kapitole 3.  

 

4. Vyhodnocení souladu dokumentace s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

Soulad Změny č. 2 ÚP Stará Říše s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů je popsán v textové části 

ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 2 ÚP Stará Říše 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 Změny č. 2 ÚP Stará Říše s požadavky zvláštních právních předpisů je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 2 ÚP Stará Říše v kapitole 5. 

 

Uplatněná stanoviska a vyjádření v rámci veřejného projednání včetně jejich vyhodnocení 

Dotčený orgán Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Libereckého a Vysočina 
doručeno dne: 20. 9. 2022. 2022 
č. j.: SBS 41374/2022 

K Vašemu oznámení ze dne 15. 9. 2022 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno dne 15. 9. 2022 a je zaevidováno pod č. j. 
SBS 41374/2022, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“), jako dotčený 
orgán státní báňské správy dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) 

s o u h l a s n é s t a n o v i s k o 
k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stará Říše 

dle § 53 stavebního zákona. 

Souhlasné 
stanovisko. 

Krajská hygienická stanice Kraje 
Vysočina se sídlem v Jihlavě 
doručeno dne: 26. 9. 2022 
č. j.: KHSV/23162/2022/JI/HOK/Fiš 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným 
správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 
předpisů ( dále jen „správní řád“), vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 4 odst. 2 písm. b), § 52 odst. 3 , §55 b zákona č. 183/2006 
Sb zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“) toto stanovisko : 
S návrhem „ Změny č. 2 územního plánu Stará Říše pro veřejné projednání “ s odkazem na §30, §77 odst. 2,3,4,5 a §82 odstavcem 2), 
písm. t) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění 

se souhlasí. 
KHS KV upozorňuje že definice chráněných prostor v legislativě na úseku ochrany veřejného zdraví se změnily následujícím 
způsobem : 
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a 
výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. 
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska 
pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a 
vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 
Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, pro zdravotní 
a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. 
 

Odůvodnění: 
Na základě oznámení Městského úřadu Telč, odboru rozvoje a územního plánování o veřejném projednání „Změny č. 2 územního plánu 

Souhlasné 
stanovisko 
s požadavky 
na úpravu. 
Textová část 
změny 
územního 
plánu bude 
upravena dle 
požadavků 
uvedených ve 
stanovisku. 
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Dotčený orgán Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Stará Říše “ doručeném na KHS KV dne 15.9.2022, posoudila KHS kraje Vysočina výše uvedený záměr. MěÚ Telč, odbor rozvoje a 
územního plánování jako úřad územního plánování, který na základě žádosti městyse Stará Říše, podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořizuje 
Změnu č. 2 Územního plánu Stará Říše zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona. 
Po prostudování dokumentace, KHS kraje Vysočina vydala výše uvedené stanovisko, ve kterém s předloženým návrhem „Změny č. 2 
územního plánu Stará Říše“ pro veřejné projednání souhlasí. Veřejné projednání proběhne dne 31.10.2022. 
Osídlení městyse je tvořeno sídlem Stará Říše a sídlem Nepomuky. Do návrhu textu změny č. 2 územního plánu Stará Říše jsou 
zapracovány pojmy a definice použité v textu. V této souvislosti KHS KV upozorňuje, že definice chráněných prostor v legislativě na úseku 
ochrany veřejného zdraví byla změněna viz tex ve výrokové části stanoviska KHS. 
Ve Změně č. 2 ÚP je v textové části upravena všeobecná ochrana zdravých životních podmínek a ochrana veřejného zdraví dle známých 
požadavků. Jedná se o změnu podmínek, které zásadně nemění jejich smysl. Změnou č. 2 ÚP Stará Říše jsou doplněny podmínky využití 
dalších ploch s rozdílným způsobem využití dle platného Stavebního zákona a známých požadavků dotčených orgánů. 
Změnou č. 2 územního plánu Stará Říše jsou vymezeny 2 nové zastavitelné plochy Z19 a Z 20. Jedná se o plochy s funkčním využitím 
plochy zeleně – zahrady (ZZ). Vzhledem ke skutečnosti, že na ně nelze umisťovat chráněné prostory, KHS KV není touto změnou dotčena. 
Co se týče veřejně prospěšných staveb a opatření Změnou č. 2 je nově vymezena veřejně prospěšná stavba VD5 –úprava silnice I/23 ve 
vymezeném koridoru DK2.Ve Změně č. 2 je upraveno vymezení veřejně prospěšné stavby VD1 –přeložka silnice I/23 včetně řešení 
křižovatky, dílčí přeložky silnice II/407, souvisejících objektů, zemědělských cest, vyvolaných přeložek inženýrských sítí a asanací ve 
vymezeném koridoru DK1. 
Ve změně č. 2 územního plánu je řešen hluk z dopravy. Dle zpracovatele ÚP negativní vlivy ze silniční dopravy byly posuzovány v platném 
ÚP Stará Říše. Zastavitelné plochy s chráněnými prostory v blízkosti silnice II. třídy jsou vymezeny s podmíněně přípustným využitím. Dle 
zpracovatele změny č. 2 UP jsou tyto podmínky Změnou č. 2 mírně upraveny dle známých požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví. 
Podstata však zůstává stejná. Využití plochy pro bydlení je podmíněno prokázáním, že pro chráněné prostory nebudou překračovány 
hygienické limity hluku z provozu na silnici II. třídy. Výstavba chráněných prostorů dotčených předpokládanou zvýšenou hygienickou zátěží z 
provozu na silnici II. třídy, může být realizována po provedení takových opatření, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou 
hygienickou zátěž a všechny zjištěné negativní vlivy. 
Změnou č. 2 je upravena plocha pro čištění odpadních vod - vymezena pouze na pozemky městyse. Zároveň je zrušena navrhovaná 
příjezdová komunikace k čistírně odpadních vod. Bude využita příjezdová komunikace vymezená v rámci KPÚ. 
Ostatní změny v území jsou vyvolané aktualizací stávajícího stavu především z důvodu nových katastrálních map, zrealizovaných záměrů a 
dokončených KPÚ v katastru Stará Říše. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
Odbor hornictví 
doručeno dne: 26. 9. 2022 
zn.: MPO 93097/2022 

Z hlediska Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 52 odst. 3 a § 55b 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k výše 
uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem Změny č. 2 ÚP Stará Říše souhlasíme bez připomínek. 
 
 

Souhlasné 
stanovisko. 



Změna č. 2 ÚP Stará Říše – o p a t ř e n í  o b e c n é  p o v a h y 

 

Dotčený orgán Obsah stanoviska Vyhodnocení 

Státní pozemkový úřad pro Kraj 
Vysočina, Pobočka Jihlava 
doručeno dne: 29. 9. 2022 
zn.: SPU 
362443/2022/520201/štefl 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava obdržel Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 2 
Územního plánu Stará Říše, o návrhu opatření obecné povahy a vystavení Změny č. 2 Územního plánu Stará Říše k veřejnému nahlédnutí. 
V katastrálním území Stará Říše proběhly komplexní pozemkové úpravy. Na základě výše uvedeného oznámení byla provedena kontrola 
souladu návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stará Říše s Plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stará Říše 
(dále jen „PSZ KoPÚ Stará Říše“). 
Proběhlou kontrolou bylo zjištěno, že Změna č. 2 Územního plánu Stará Říše je v souladu s PSZ KoPÚ Stará Říše. 

Souhlasné 
stanovisko. 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 30. 9. 2022 
č. j.: KUJI 82565/2022 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel oznámení o veřejném projednání 
návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stará Říše (dále jen „návrh“). Po seznámení se s předloženým návrhem uvádí krajský úřad následující. 
1. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle ustanovení § 48a, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“). 
Krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umísťuje rekreační a sportovní stavby na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa a dále uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Jelikož se nejedná o 
žádný z uvedených případů, nemá krajský úřad připomínek. 
2. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Do působnosti krajského úřadu podle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona patří uplatňovat stanoviska k zásadám územního rozvoje a k 
územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vyjadřovat se k návrhu výše uvedené zprávy je v kompetenci příslušného obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, tj. Městského úřadu Telč, odboru životního prostředí. 

Souhlasné 
stanovisko 

Ministerstvo vnitra České 
republiky 
odbor správy majetku 
doručeno dne: 2. 11. 2022 
č. j.: MV-162961-4/OSM-2022 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 36 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 
V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, Vám sděluji, že se v lokalitě Územního plánu Stará Říše nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 36 
odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 
Vyjádření je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34. 

Souhlasné 
stanovisko.  

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 4. 11. 2022 
č. j.: KUJI 93566/2022 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích ve znění pozdějších předpisů a podle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona“), vydává stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona k návrhu Změny č. 2 ÚP Stará Říše na základě oznámení ze dne 16. 9. 2022, o 
veřejném projednání zkráceným postupem konaném dne 31. 10. 2022: 
Z hlediska zákonem chráněných zájmů se uděluje kladné stanovisko. 

Souhlasné 
stanovisko. 

Krajský úřad Kraje Vysočina  
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 4. 11. 2022 
č. j.: KUJI 93569/2022 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 77a odst. 4 písm. z) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o OPK“), na základě oznámení, které jsme obdrže li 
dne 16. 9. 2022, o veřejném projednání zkráceným postupem konaném dne 31. 10. 2022, vydává stanovisko z hlediska zájmů chráněných 
tímto zákonem k návrhu územního plánu. Návrh územního plánu: zpracovatelem změny č. 2 ÚP Stará Říše je Ing. arch. Jiří Hašek, 
Urbanistické středisko Jihlava, spol. s.r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava, 08/2022, zakázkové číslo není uvedeno. 
S předloženým návrhem souhlasíme 

Souhlasné 
stanovisko. 



 

 

6. Vyhodnocení požadavků pro zpracování návrhu změny územního plánu 

Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ 

návrhu Změny č. 2 ÚP Stará Říše v kapitole 6. 

 

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 2 ÚP Stará Říše 

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)  

Vyhodnocení vlivu Změny č. 2 ÚP Stará Říše na ZPF je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 2 ÚP 

Stará Říše v kapitole 11.  

 

10. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění a vyhodnocení připomínek 

 
Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu dle § 53 odst. 1 stavebního zákona 

 
Námitka č. 1 
Michal Mejstřík, bytem Stará Říše č. p. 204 
doručeno dne: 10. 10. 2022 
 
Obsah námitky 

 
 
Odůvodnění námitky 

 
 
Vyhodnocení námitky – návrh 
Předmětný pozemek se dle návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stará Říše nachází v návrhové ploše Z20 s rozdílným 
způsobem využitím ZZ – zeleň – zahrady s následujícími podmínkami prostorového uspořádání: 
 
Podmínky prostorového uspořádání: 

• Objekty v zastavěném území a zastavitelných plochách do výšky 1 nadzemního podlaží do 30 m2 zastavěné 
plochy. 

• Další podmínky nejsou stanoveny. 
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Výřez z hlavního výkresu návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stará Říše pro veřejné projednání 

 
 
Rozhodnutí o námitce – návrh  
Námitce se vyhovuje. V textové části návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stará Říše dojde k úpravě regulativu plochy ZZ – 
zeleně – zahrady. V odstavci Podmínky prostorového uspořádání dojde k vypuštění části věty „Objekty v zastavěném území 
a zastavitelných plochách do výšky 1 nadzemního podlaží do 30 m2 zastavěné plochy“. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce – návrh  
Úprava regulativu plochy s rozdílným způsobem využití ZZ – zeleň – zahrady nebude mít zásadní vliv na žádnou 
z koncepcí Územního plánu Stará Říše. 
Konkrétní záměr žadatele bude muset být i nadále v souladu s § 18 a § 19 stavebního zákona, tj. zejména s charakterem 
okolní zástavby. 
 
Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto, že se námitce vyhovuje a dojde k úpravě textové části návrhu Změny 
č. 2 Územního plánu Stará Říše. 
 

 

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 …………………… 

 

………………………………………..  …………………………………… 

Zdeněk Svoboda  Dušan Pokorný 

starosta městyse   místostarosta městyse 

 

Seznam příloh: 

TEXTOVÁ ČÁST – VÝROK      TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ 

GRAFICKÁ ČÁST – VÝROK      GRAFICKÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ    

   1 Výkres základního členění           4         Koordinační výkres 

   1A Výkres pořadí změn v území         5         Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  

   2 Hlavní výkres  

   3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  


