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ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TELČ 

Zastupitelstvo města Telče, 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. 3   Ú z e m n í h o   p l á n u   T e l č. 

(dále jen „změna č.3 ÚPT“) 

 

V Ý R O K 

Článek I. 

Účel opatření obecné povahy 

1. Tímto opatřením obecné povahy se vydává změna č. 3 ÚPT 

2. Nedílnou součástí výroku opatření obecné povahy je: 

A. ZMĚNA Č. 3 ÚPT, TEXTOVÁ ČÁST – VÝROK 

 

B. ZMĚNA Č. 3 ÚPT, GRAFICKÁ ČÁST – VÝROK 

1. Výkres základního členění území – Telč – výřezy „000_1“ 

2. Hlavní výkres – Urbanistická koncepce, koncepce krajiny a veřejné infrastruktury – Telč – výřezy 

„010_1“ 

Hlavní výkres – krajina, zeleň, veřejné prostranství a vodní plochy – Telč – výřezy „010_1x“ 

Hlavní výkres – dopravní infrastruktura – Telč – výřezy „020_1“ 

Hlavní výkres – zásobování vodou – Telč – výřezy „021_1“ 

Hlavní výkres – odkanalizování – Telč – výřezy „022_1“ 

Hlavní výkres – zásobování plynem – Telč – výřezy „023_1“ 

Hlavní výkres – zásobování elektrickou energií, spoje – Telč – výřezy „024_1“ 

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – Telč – výřezy „030_1“ 

 

C. ZMĚNA Č. 3 ÚPT, GRAFICKÁ ČÁST – VÝROK – SCHÉMATA/KRYCÍ KARTY LOKALIT 

 

 

Záznam o účinnosti:  

OOP vydalo:  Zastupitelstvo města Telče, usnesením č.: …………………. 

Sp.zn.:   MěÚ Telč 5037/2020 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 

Razítko a podpis: 



Z m ě n a   č. 3   Ú z e m n í h o   p l á n u   T e l č – o p a t ř e n í  o b e c n é  p o v a h y 

 

2 

Článek II. 

Rozsah platnosti opatření obecné povahy 

1. Opatření obecné povahy platí na části správního území města Telč – na katastrálním území Telč 

 

Článek III. 

Uložení změny č. 3 ÚPT 

1. Úplná dokumentace změny č. 3 ÚPT včetně dokladů o jejím pořizování je uložena na: 

• MěÚ Telč, odboru rozvoje a územního plánování 

2. Dále je změna č. 3 ÚPT poskytnuta 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 

 

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: 

D. ZMĚNA Č. 3 ÚPT, TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ 

E. ZMĚNA Č. 3 ÚPT, GRAFICKÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ 

4. Koordinační výkres – Telč – výřezy „050_1“ 

5. Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL – Telč – výřezy „060_1“ 

 

Článek II. 

Odůvodnění opatření obecné povahy 

1. Postup při pořizování Změny č. 3 ÚPT 

Územní plán Telč zpracovaný podle stavebního zákona v tu dobu platném znění byl vydán zastupitelstvem města Telč 12. 9. 
2011 a nabyl účinnosti dne 4. 10. 2011. 
Změna č. 1 Územního plánu Telč byla vydána Zastupitelstvem města Telč usnesením dne 18. 2. 2019 a nabyla účinnosti 

dne 30. 3. 2019. 

Změna č. 2 Územního plánu Telč byla vydána Zastupitelstvem města Telč usnesením dne 17. 9. 2018 a nabyla účinnosti 

dne 30. 3. 2019. 

Bylo zpracováno Úplné znění Územního plánu Telč po změnách č.1 a č.2. 

 
Zastupitelstvo města Telč zvolilo na svém 2. zasedání dne 17. 12. 2018 (usnesením UZ 15-8/2/2018) pana Pavla Komína 
určeným zastupitelem pro územní plánování (dále jen „určený zastupitel“). 
 
Dne 28. 3. 2018 obdržel MěÚ Telč, ORÚP (dále jen „pořizovatel“) návrh na pořízení změny územního plánu, který podal Ing. 
Petr Píza (dále jen „navrhovatel“). Tento návrh byl neúplný, proto pořizovatel dne 17. 5. 2018 vyzval navrhovatele k doplnění 
Návrhu na pořízení změny ve lhůtě do 1. 6. 2018. Navrhovatel doplnil návrh o část projektové dokumentace svého záměru 
(situační výkres a řez), ze kterých byl zřejmý rozsah navrhované změny. Dále byl navrhovatel ústně upozorněn, že 
případnou změnu ÚP Telč by bylo možné pořídit zkráceným způsobem pořízení, pokud si obstará a doloží stanoviska dle § 
55a odst. (2) bodu d) a e) stavebního zákona. Potřebná stanoviska byla doručena dne 17. 1. 2019 a vyplynulo z nich, že 
změnu lze pořizovat zkráceným způsobem pořizování dle § 55a stavebního zákona. Dne 27. 5. 2019 pořizovatel návrh na 
pořízení změny územního plánu posoudil a spolu se svým stanoviskem jej předložil k rozhodnutí zastupitelstva. 
Zastupitelstvo města Telč v samostatné působnosti na svém zasedání dne 17. 6. 2019 usnesením UZ 48-7/5/2019 
schválilo pořízení změny č. 3 Územního plánu Telč zkráceným způsobem na návrh pana Petra Pízy. 
 
Dále byly orgánem města Telč – MěÚ Telč, ORÚP navrženy 2 podněty na změnu územního plánu. Podnět č. 1. se týkal 
úpravy zastavitelné plochy 011/2 u ulice Dačická a Podnět č. 2 se týkal vymezení nové zastavitelné plochy v ulici Radkovská 
(pro bytovou výstavbu). Pořizovatel zajistil potřebná stanoviska dle § 55a odst. (2) bodu d) a e) stavebního zákona, takže 
změnu na základě těchto 2 podnětů lze pořizovat zkráceným způsobem pořizování dle § 55a stavebního zákona. Dne 27. 5. 
2019 pořizovatel podněty na pořízení změny územního plánu jednotlivě posoudil a spolu se svými stanovisky je předložil 
k rozhodnutí zastupitelstva. 
Zastupitelstvo města Telč v samostatné působnosti na svém zasedání dne 17. 6. 2019 usnesením UZ 49-7/5/2019 
schválilo pořízení změny č. 3 Územního plánu Telč zkráceným způsobem z podnětu č. 1. 
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Zastupitelstvo města Telč v samostatné působnosti na svém zasedání dne 17. 6. 2019 usnesením UZ 50-7/5/2019 
schválilo pořízení změny č. 3 Územního plánu Telč zkráceným způsobem z podnětu č. 2. 
 
Návrh na pořízení změny územního plánu od pana Petra Pízy a podnět č. 1 a podnět č. 2 na pořízení změny 
územního plánu od orgánu města Telč jsou obsahem Změny č. 3 ÚPT.  
 
Pozn.: Součástí podání pro jednání zastupitelstva města Telč dne 17. 6. 2019 byly i další dva návrhy na změnu územního 
plánu Telč. Návrh od společnosti Mareček Industries s.r.o. byl zastupitelstvem města Telč zamítnut (UZ 51-7/5/2019), návrh 
od společnosti ZZN Jihlava a.s. byl z programu jednání stažen z důvodu požadavku zastupitelstva na doplnění podkladů pro 
rozhodnutí (studie dálkových pohledů na město Telč se zákresem záměru). 
 
Změna č. 3 byla pořizována zkráceným postupem pořizování dle § 55a stavebního zákona. 
 
Pořizovatel na základě rozhodnutí zastupitelstva města Telč vypracoval Obsah zadávací dokumentace Změny č. 3 
Územního plánu Telč pro výběr zpracovatele (projektanta) změny č. 3 ÚPT. 
Zpracovatelem je společnost ARCHOO s.r.o., IČ: 292 02 612, Ing. arch. Jiří Ondráček (ČKA 03615), Mlýnská 382, 58856 
Telč (dále jen „zpracovatel“). 
 
Po odevzdání dokumentace změny č. 3 ÚPT přistoupil pořizovatel k zahájení řízení o Změně č. 3 ÚPT podle § 52 
stavebního zákona. 
Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou č. j. Telč 5382/2020 ORÚP ze dne 3. 8. 2020 návrh Změny č.3 ÚPT a návrh opatření 
obecné povahy. Veřejné projednání návrhu Změny č. 3 ÚPT se konalo 16. 9. 2020, tj. 45 dnů ode dne vyvěšení veřejné 
vyhlášky (byla splněna podmínka dle §52 stavebního zákona, že veřejné projednání se může konat nejdříve 15 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky, 15 +15 dnů = 30 dnů).  
Do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 23. 9. 2020, mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky proti 
návrhu řešení, na což bylo řádně upozorněno. V rámci této lhůty nebyly doručeny žádné písemné připomínky.  
 
Do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 23. 9. 2020 mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 
oprávnění investoři či zástupci veřejnosti uplatnit písemné námitky proti návrhu řešení, na což bylo řádně upozorněno. 
V rámci této lhůty nebyly uplatněny žádné námitky.  
Pořizovatel přizval k veřejnému projednání obec, dotčené orgány, oprávněné investory, krajský úřad a sousední obce 
dopisem č.j. Telč 5379/2020 ORÚP ze dne 3. 8. 2020, a to nejméně 30 dnů předem, což bylo splněno (posledním adresátům 
bylo doručeno dne 17. 8. 2020). Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohli uplatnit stanoviska k návrhu 
změny č. 3 ÚPT, a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 23. 9. 2020. Na lhůtu bylo řádně upozorněno. 
Uplatněná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a krajského úřadu jsou uvedena níže v bodě 5 v Tab. 1 a 
vyhodnoceny níže v bodě 5 v Tab. 2. 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody a krajiny (dále jen „dotčený 
orgán“) vydal nesouhlasné stanovisko (č.j. KUJI 73350/2020) týkající se plochy 013/1, která je v platném ÚP vedena jako 
smíšené nezastavěné území a v překryvném plošném elementu systém sídelní zeleně, a která byla v návrhu Změny ÚPT 
měněna na plochu smíšenou obytnou (podrobnosti viz Tab. 2 – i.č. 4). Pořizovatel a určený zastupitel se dohodli s dotčeným 
orgánem, že zastavitelná plocha 013/1 a veškeré úpravy s ní spojené (zejm. návrhy napojení sítí technické infrastruktury) 
budou z návrhu Změny č. 3 ÚP Telč vypuštěny. V tomto případě nebylo nutné opakované veřejné projednání. 
 
V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky sousedních obcí. 
 
Dne 15. 10. 2020 pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem provedli vyhodnocení výsledků veřejného projednání 
Změny č. 3 ÚPT (dokument č. j. Telč 6917/2020 ORÚP). 
Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 3 ÚPT (dle § 53 odst. 1 stavebního zákona) nebyl 
vypracován, jelikož v rámci řízení o Změně č. 3 ÚPT nebyla doručena žádná námitka. 
Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 3 ÚPT (dle § 53 odst. 1 stavebního zákona) nebyl 
vypracován, jelikož v rámci řízení o Změně č. 3 ÚPT nebyla doručena žádná připomínka. 
Na základě výsledků veřejného projednání zpracovatel (projektant) provedl úpravu návrhu změny č. 3 ÚPT. 
 

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

krajem 

A) Soulad Změny č. 3 ÚPT s politikou územního rozvoje (Politika územního rozvoje České republiky, ve znění 

Aktualizace č. 1, 2 a 3, závazná od 1. 10. 2019) je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 3 ÚPT 

v kapitole OOK (str. 004-005). 

B) Soulad Změny č. 3 ÚPT s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (Zásady územního rozvoje Kraje 

Vysočina ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 5 a 6 s nabytím účinnosti dne 14. 6. 2019) je popsán v textové části 

ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 3 ÚPT v kapitole OOK (str. 005–006). 
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3. Vyhodnocení souladu dokumentace s cíli a úkoly územního plánování 

Soulad Změny č. 3 ÚPT s cíli a úkoly územního plánování je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 3 ÚPT 

v kapitole OOL na straně 007.  

 

 

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

Soulad Změny č. 3 ÚPT s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů je popsán v textové části 

ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 3 ÚPT v kapitole OOM na straně 008.  

 

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. 3 ÚPT s požadavky zvláštních právních předpisů je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny 

č. 3 ÚPT v kapitole OON na straně 009. 

 

Tab. 1: Uplatněná stanoviska a vyjádření v rámci veřejného projednání: 

Doručení Subjekt č. j. Požadavky (i. č.) 

Stanoviska a vyjádření 

5.8.2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 515933/2020 souhlas bez přip. 

5.8.2020 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a 

Vysočina 
SBS 29524/2020 souhlas bez přip. 

13.8.2020 
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v 

Jihlavě 
KHSV/17247/2020/JI/HOK/Fiš bod 1 tab. č. 2 

20.8.2020 E.ON Distribuce, a.s. - bod 2 tab. č. 2 

28.8.2020 
Krajský úřad KV, OŽPZ – Vyjádření K návrhu Změny č. 3 ÚP 

Telč (voda) 

KUJI 82400/2020 

OZPZ 1610/2020 Hob-3 
souhlas bez přip. 

28.8.2020 
Krajský úřad KV, OŽPZ – stanovisko orgánu státní správy 

lesů 

KUJI 82392/2020 

OZPZ 1610/2020 Hob-2 
bod 3 tab. č. 2 

31.8.2020 
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina – odbor správy 

majetku 
KRPJ-2350-331/ČJ-2020-1600MN souhlas bez přip. 

11.9.2020 
Krajský úřad KV, OŽPZ – stanoviska orgánu ochrany přírody 

a krajiny a orgánu ochrany ZPF 

KUJI 73350/2020 

OZPZ 1378/2016 
bod 4 tab. č. 2 

15.9.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR 001686/11130/2020 souhlas bez přip. 

17.9.2020 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany SpMO 1528/2020 - 1216 bod 5 tab. č. 2 

 

1.10.2020 Krajský úřad KV, OŽPZ Telč 6580/2020 ORÚP 

D O H O D A  

o úpravě návrhu 

Změny č. 3 ÚP Telč 

 

Tab. 2: Vyhodnocení stanovisek a vyjádření v rámci veřejného projednání: 

i.č. Obsah stanoviska, vyjádření, připomínky k návrhu Změny ÚP Telč (zkrácený) Řešení požadavku/ pokyny k úpravě 

1 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě… 
souhlasí. 
s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního 
zákona se souhlas váže na splnění podmínek:  
Umístění chráněných prostor na plochu 013/1 Radkovská bude umožněno pouze 
po dokladování souladu s legislativou na úseku ochrany před hlukem v dalších 
řízeních dle stavebního zákona. 
… 
Odůvodnění: 
… 
V rámci změny č.3 územního plánu Telče je přidávána jedna nová smíšená plocha 
obytná s označením 013/1, Radkovská která vyplní proluku mezi souvisle zastavěným 
územím. Značná část plochy je již urbanizována (vedení sítí, parkování). Na této ploše 
je provedeno vedení elektřiny a jeho ochranné pásmo zasahuje skoro poloviny této 
plochy. E.ON plánuje úpravu nadzemního vedení, které bude nahrazeno kabelem mimo 
tuto plochu. KHS KV upozorňuje na skutečnost, že v lokalitě Radkovská jsou 
zaznamenávány opakované oprávněné stížnosti na hluk z průmyslových objektů a 
umístění dalších chráněných prostor do této lokality je možno pouze za dokladování 
plnění hygienických limit hluku v dalších řízeních dle stavebního zákona. 

 
 
 
 
Plocha byla z návrhu změny č. 3 ÚP Telč 
odstraněna. 
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i.č. Obsah stanoviska, vyjádření, připomínky k návrhu Změny ÚP Telč (zkrácený) Řešení požadavku/ pokyny k úpravě 

2 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. má následující připomínky: 
… 

• Na navržených plochách se nachází stávající vedení 22 kV (VN) a 0,4 kV (NN) 
s distribuční trafostanice 22/0,4 kV. Upozorňujeme, že el. zařízení je nutno 
respektovat ve smyslu elektrizačního zákona a příslušných vyhlášek. Případná 
dotčení el. zařízení a jejich OP novou výstavbou budou řešena v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako vyvolané přeložky. 

• Napájení zastavitelných ploch 011/2 a 013/1 je řešitelné rozšířením stávající 
distribuční sítě 22 kV, v blízkosti stávajících distribučních trafostanic 22/0,42 kV i 
z distribuční sítě NN. Připomínáme, že pro napájení nových odběrných míst NN 
nelze námi využít odběratelských trafostanic v cizím majetku. 

 
 
Plocha 013/1, přes níž vede stávající vedení, byla 
z návrhu změny č. 3 ÚP Telč odstraněna. 
 
 
 
Plocha 013/1, přes níž vede stávající vedení, byla 
z návrhu změny č. 3 ÚP Telč odstraněna. Napojení 
plochy 011/2 je již řešeno z plochy 011/1. 
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Krajský úřad KV, OŽPZ, orgán státní správy lesů… 
Souhlasí s návrhem změny územního plánu, který umisťuje zastavitelnou plochu 011/2 
a plochu nezastavěného území s předpokladem trvalého odnětí pozemků určených k 
plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) p. č. 2255/1 a 2255/2 v k. ú. Telč. Odnětí bude 
zpoplatněno. 
… 
Jedná se o malou lesní plochu s řídkým stromovým porostem a keřovým podrostem 
charakteru osamocené lesní enklávy v polích bez hospodářského významu. Svojí 
polohou v blízkosti města plní spíše roli městské zeleně. Z výše popsaných důvodů 
proto posoudil krajský úřad zájem města na rozvoji bytové výstavby jako společensky 
významnější, než je v daném případě zájem na zachování lesa…. 

 
 
 
 
Bere se na vědomí, odnětí (zpoplatnění) nelze řešit 
v rámci pořizování ÚP a jeho změny, bude řešeno 
v následných krocích po vydání změny ÚP Telč. 
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Krajský úřad KV, OŽPZ… 
1. stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 
správní orgán podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů nesouhlasí s předloženým návrhem změny č. 3 
ÚP Telč ve zkráceném postupu pro veřejné projednání u plochy 013/1, která je v 
platném ÚP vedená jako smíšené nezastavěné území a v překryvném plošném 
elementu systém sídelní zeleně na plochu smíšenou obytnou. Ve městě je třeba 
zachovat co nejvíce zeleně, v tomto případě má zeleň navíc funkci odclonění plochy 
stávající obytné od plochy výroby, též má nezanedbatelnou funkci vsakovací. Plocha 
výroby může v budoucnosti negativně ovlivňovat veřejné zdraví a pohodu bydlení v její 
blízkosti (hlukem, zápachem, prachem...), a proto zde má zeleň, a to především vzrostlá 
zeleň (doporučujeme), v takovémto případě velmi zásadní neopominutelnou funkci.  
 
2. stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“)  
souhlasí... 

 
 
 
 
Plocha 013/1 byla z návrhu změny č. 3 ÚP Telč 
odstraněna. S Krajským úřadem KV, OŽPZ byla 
uzavřena dohoda o úpravě návrhu Změny č. 3 
Územního plánu Telč po veřejném projednání (č.j. 
Telč 6580/2020 ORÚP). 
Byly odstraněny i další úpravy ÚP Telč související 
s vymezením nové plochy 013/1 – zejm. bodové a 
liniové elementy technické infrastruktury. 
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Stanovisko k územně plánovací dokumentaci  
Návrh změny č. 3 územního plánu Telč 
… 
MO ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu 
změny č. 3 územně plánovací dokumentace 
Do řešeného území zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
- Vzdušný prostor LK TRA Ministerstva obrany, který je nutno respektovat podle 
ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 102a). V tomto 
vymezeném území - vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze 
umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v 
terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou 
(např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VNN, rozšíření 
stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno 
posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena 
nebo zakázána.  
 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat do textové části návrhu změny č. 3 územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního 
výkresu.  
 
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska 
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 
183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)  
Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany:  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 
třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové 
stanice….)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změnou ÚP Telč nejsou navrhovány funkční 
plochy, které by umožňovaly umístění těchto 
staveb ve výčtu. Zájmy MO-ČR nejsou změnou ÚP 
Telč dotčeny.  
 
 
 
 
 
 
Poznámka je již součástí koordinačního výkresu 
v rámci úplného znění ÚP Telč  
 
 
 
Změnou ÚP Telč nejsou navrhovány funkční plochy, 
které by umožňovaly umístění staveb ve výčtu. Zájmy 
MO-ČR nejsou změnou ÚP Telč dotčeny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z m ě n a   č. 3   Ú z e m n í h o   p l á n u   T e l č – o p a t ř e n í  o b e c n é  p o v a h y 
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i.č. Obsah stanoviska, vyjádření, připomínky k návrhu Změny ÚP Telč (zkrácený) Řešení požadavku/ pokyny k úpravě 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové části návrhu změny č. 3 územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu 
koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní 
území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb“. 

 
 
 
Poznámka je již součástí koordinačního výkresu 
v rámci úplného znění ÚP Telč. 
 

 

6. Vyhodnocení splnění zadání 

Vyhodnocení splnění zadání je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 3 ÚPT v kapitole OOU na straně 

017. 

 

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 3 ÚPT v kapitole OOR 

na stranách 013 a 014. 

 

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

vlivů na životní prostředí 

Nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zpráva o Vyhodnocení vlivu změny č. 3 ÚPT na 
udržitelný rozvoj území je popsána v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 3 ÚPT v kapitole OOO na straně 0010, 
kapitole OOP na straně 011 a kapitole OOQ na straně 012. 
 

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

určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Vyhodnocení vlivu změny č. 3 ÚPT na ZPF a PUPFL je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 3 ÚPT 

v kapitole OOW na straně 019.  

 

10 Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění a vyhodnocení připomínek 

V rámci řízení o Změně č. 3 ÚPT nebyla doručena žádná námitka, ani žádná připomínka. 
 

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 …………………… 

 

………………………………………..  …………………………………… 

Mgr. Roman Fabeš  Pavel Komín 

starosta města Telče  místostarosta města Telče 
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