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Záznam o účinnosti:  

Územní plán Nevcehle vydalo:  Zastupitelstvo obce Nevcehle 
Datum nabytí účinnosti::  30.9.2020 
Pořizovatel:   Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování 
Oprávněná úřední osoba:  Ing. Eva Přibylová 
 
Razítko a podpis: 
 

 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  
 

(dále také jen „OOP“) 
 
 
 

číslo 1/2020 

 

Zastupitelstvo obce Nevcehle v souladu s ustanovením § 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 stavebního zákona 

vydává 

dle ustanovení § 171 a následných zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů a § 54 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

Územní plán Nevcehle 
(dále také jen „ÚP“) 

vydaný usnesením Zastupitelstva obce Nevcehle č. 132/4/9/2020 ze dne 4. 9. 2020 

 

Na stejném zasedání bylo také rozhodnuto o podaných námitkách k návrhu Územního plánu 

Nevcehle usnesením č.117/4/9/2020, 118/4/9/2020, 119/4/9/2020, 120/4/9/2020, 

121/4/9/2020, 122/4/9/2020, 123/4/9/2020, 124/4/9/2020, 125/4/9/2020, 126/4/9/2020, 

127/4/9/2020, 128/4/9/2020, 129/4/9/2020, 130/4/9/2020 a byla zohledněna připomínka 

k návrhu ÚP usnesením č. 131/4/9/2020. 
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I. 
Textová část Územního plánu Nevcehle I.A., zpracovaná v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, obsahující: 

1. Vymezení zastavěného území 

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  

3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití, zastavitelných ploch a systému sídelní zeleně 

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů 
pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití 

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v 
krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnosti 
krajiny, protierozních opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných 
surovin a podobně 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu 
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně 
stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 
uvedené v §18, odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití 
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení 
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

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 

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 případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona  

9. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako dílčí část Přílohy č. 1. 

 

Grafická část Územního plánu Nevcehle I.B. obsahující:  

Výkres 
počet 
list ů měřítko 

číslo název 

1 Výkres základního členění 1 1 : 5 000 

2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 

3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 1 : 5 000 

 

je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako dílčí část Přílohy č. 1 
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II. Odůvodn ění 

Textová část od ůvodn ění Územního plánu Nevcehle II.A. zpracovaná v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, obsahující: 

1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů  

2. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky  
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v  území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů  

5. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

6. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch 

8. Vyhodnocení splnění požadavků zadání - požadavků pro zpracování návrhu územního plánu  

9. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, 
s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce 
lesa 

je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako dílčí část Přílohy č. 1. 

 

Grafická část od ůvodn ění Územního plánu Nevcehle II.B.  obsahující: 

Výkres 
počet 
list ů měřítko 

číslo název 

4a Koordinační výkres 1 1 : 5 000 

4b Koordinační výkres - výřez 1 1 : 2 880 

5 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 1 : 5 000 

6 Výkres širších vztahů 1 1 : 50 000 

7 Zásobování vodou 1 1 : 5 000 

8 Kanalizace 1 1 : 5 000 

9 Elektrická energie, telekomunikace 1 1 : 5 000 

10 Plynovod 1 1 : 5 000 

 

je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako dílčí část Přílohy č. 1.  
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Textová část od ůvodn ění zpracovaná po řizovatelem dle § 53 odst. (4) stavebního zákona 

I. Postup po řízení územního plánu 

I.1 Záměr po řízení územního plánu 

O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Nevcehle usnesením č. 13/21/1/2015 ze dne 
21.1.2015. Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem v procesu zpracování a projednání 
územního plánu byl téhož dne usnesením zastupitelstvem určen Karel Hirš, starosta obce. 

Zpracováním územního plánu bylo obcí pověřeno Urbanistické středisko JIHLAVA, spol. s r. o., Matky 
Boží 11, 586 01 Jihlava, projektantem s oprávněním č. ČKA – 00 302 je Ing. arch. Jiří Hašek. 

Pořizovatelem Územního plánu Nevcehle je na základě žádosti obce ze dne 31. 7. 2015 (č. j. Telč 
5080/2015 ORÚP, 31.7.2015) Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování, náměstí 
Zachariáše z Hradce 10, Telč. Žádost o pořízení úřadem územního plánování byla schválena 
usnesením zastupitelstva obce Nevcehle ze dne 1.7.2015 pod č. 51/1/7/2015. 

I.2 Zadání územního plánu 

Pořizovatel zpracoval v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, a přílohou č. 6 k této vyhlášce ve spolupráci s určeným zastupitelem obce na základě 
územně analytických podkladů, nadřazené územně plánovací dokumentace a doplňujících průzkumů a 
rozborů návrh zadání Územního plánu Nevcehle v srpnu 2015. 

Projednání návrhu zadání Územního plánu Nevcehle bylo zahájeno veřejnou vyhláškou ze dne 19. 8. 
2015 (č. j. Telč 5440/2015 ORÚP). Návrh zadání byl od 19. 8. 2015 do 19. 9. 2015 k dispozici k 
veřejnému nahlédnutí v tištěné podobě u pořizovatele, na Obecním úřadě Nevcehle nebo se s ním bylo 
možné seznámit na internetových stránkách města Telč (www.telc.eu - odkaz město a 
samospráva/portál územního plánování/údaje o projednávané ÚPD/návrh zadání Územního plánu 
Nevcehle). Dotčené orgány a Krajský úřad Kraje Vysočina byly o zahájení projednání návrhu zadání 
Územního plánu Nevcehle informovány jednotlivě oznámením ze dne 19. 8. 2015 (č. j. Telč 5436/2015 
ORÚP). Podrobnější informace bylo možné získat během vystavení návrhu v úředních hodinách na 
Městském úřadě Telč, odboru rozvoje a územního plánování. Do 19. 9. 2015 mohl každý uplatnit u 
pořizovatele své připomínky, ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu zadání dotčené orgány a krajský úřad 
též požadavky na jeho obsah vyplývající ze zvláštních právních předpisů; ve stejné lhůtě mohly u 
pořizovatele uplatnit své podněty i sousední obce. 

Návrh zadání Územního plánu Nevcehle upravený na základě uplatněných požadavků a podnětů byl 
dne 22. 9. 2015 předán určenému zastupiteli. Zastupitelstvo obce Nevcehle dne 23. 9. 2015 svým 
usnesením č. 65/23/9/2015 zadání Územního plánu Nevcehle schválilo. 

I.3 Návrh územního plánu 

Návrh Územního plánu Nevcehle (dále také jen „ÚP“) byl předán pořizovateli k projednání s dotčenými 
orgány v květnu 2017 (dokumentace z 5/2017). 

V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil pořizovatel dopisem ze dne 5. 6. 
2017 (č. j. Telč 4002/2017 ORÚP) jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Nevcehle a 
sousedním obcím konání společného jednání o návrhu ÚP na den 23. 6. 2017 v 9.15 hod na Městském 
úřadu Telč v zasedací místnosti odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Telč, nám. 
Zachariáše z Hradce 10. Obsahem oznámení byla i výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek a 
sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to včetně lhůty pro jejich uplatnění. Zároveň dotčené 
orgány, krajský úřad, obec Nevcehle a sousední obce pořizovatel vyrozuměl, že k později uplatňovaným 
stanoviskům se nepřihlíží, a že návrh ÚP bude vystaven k nahlédnutí do společného jednání, během 
jednání a po dobu 30 dnů ode dne jednání.  

Pořizovatel doručil veřejnosti návrh ÚP dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona veřejnou 
vyhláškou ze dne 5.6.2017 (č.j. Telč 4023/2017 ORÚP). Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úředních 
deskách Města Telče od dne 5. 6. 2017 do 21. 7. 2017 a obce Nevcehle od dne 7. 6. 2017 do 23. 7. 
2017. Návrh Územního plánu Nevcehle byl zveřejněn rovněž na internetových stránkách města Telč 
(www.telc.eu - odkaz město a samospráva/portál územního plánování/údaje o projednávané ÚPD/návrh 
Územního plánu Nevcehle). 
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Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. 
Připomínky nebyly ve lhůtě uplatněny. 

Uplatněná stanoviska a vyjádření ve společném projednání jsou uvedena a vyhodnocena níže v kapitole 
II.4.  

Na základě „Vyhodnocení výsledků projednání“ ze dne 12.10.2018, které obsahovalo požadavky na 
úpravu návrhu ÚP po společném projednání pořizovatel zajistil upravení návrhu.  

Na základě žádosti pořizovatele o vydání souhlasného stanoviska orgánu ochrany ZPF, orgánu ochrany 
přírody a krajiny a orgánu ochrany veřejného zdraví k upravenému návrhu Územního plánu Nevcehle 
po společném projednání bylo získáno kladné stanovisko orgánu ochrany ZPF a orgánu ochrany přírody 
a krajiny vydané pod čj. KUJI 81497/2018 OZPZ 2267/2015 z 5.11.2018 a souhlasné stanovisko orgánu 
ochrany veřejného zdraví vydané pod zn. KHSV/24421/2018/JI/HOK/Fiš ze dne 9.11.2018.  

Na základě předložení návrhu Plánu systému ekologické stability pro k.ú. Nevcehle příslušnému orgánu 
ochrany přírody a žádosti o jeho předložení k posouzení a projednání dotčeným orgánům státní správy 
a účastníkům řízení podle ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. (prováděcí předpis k zákonu 
o ochraně přírody a krajiny) bylo získáno stanovisko od Městského úřadu Telč, odboru životního 
prostředí a orgánu ochrany přírody, vydané pod zn. Telč 243/2019 OŽP/Ně ze dne 9.1.2019, ve kterém 
tento orgán souhlasí s plánem lokálního ÚSES pro k.ú. Nevcehle, který zpracovalo AGERIS s.r.o., Ing. 
Michal Kovář, Ph.D., Jeřábkova 5, 602 00 Brno v roce 2018. 
 

Pořizovatel získal k upravenému návrhu ÚP po společném projednání od krajského úřadu stanovisko z 
hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, s politikou územního 
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Stanovisko bylo vydáno pod č.j. KUJI 
85746/2018 OUP 295/2015 Ry-5 ze dne 29.11.2018, ve kterém je uvedeno posouzení předloženého 
návrhu ÚP z hledisek uvedených v ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona: „Krajský úřad Kraje Vysočina, 
odbor územního plánování a stavebního řádu souhlasí s návrhem Územního plánu Nevcehle z hlediska 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního 
rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Na základě tohoto posouzení lze 
zahájit řízení o vydání Územního plánu Nevcehle podle § 52 stavebního zákona.“ 

Pořizovatel na základě výsledků společného projednání nedošel k závěru, že je potřebné pořídit nový 
návrh ÚP; pokyny pro jeho zpracování nebyly zpracovány.  

Upravený a posouzený návrh územního plánu a oznámení o konání veřejného projednání dle § 52 
stavebního zákona pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou. 

O upraveném a posouzeném návrhu ÚP se konalo veřejné projednání dle ustanovení § 52 stavebního 
zákona. Upravený a posouzený návrh ÚP (dokumentace z 10/2018) byl veřejnosti doručen veřejnou 
vyhláškou pod č.j. Telč 760/2019 ORÚP ze dne 28.1.2019. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úředních 
deskách Města Telče (vyvěšeno dne 29.1.2019 do 25.3.2019) a obce Nevcehle (vyvěšeno dne 
28.1.2019 do 25.3.2019). Termín veřejného projednání byl stanoven na 18.3.2019 na 16.00 hod. v sále 
kulturního domu Nevcehle. 

K veřejnému projednání byly jednotlivě přizváni oznámením o zahájení řízení o Územním plánu 
Nevcehle, o návrhu opatření obecné povahy a oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Nevcehle 
k veřejnému nahlédnutí pod č.j. Telč 790/2019 ORÚP ze dne 28.1.2019 obec, pro kterou je UP 
pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce ve lhůtě nejméně 30 dnů před veřejným 
projednáním. Možnost seznámit se s návrhem ÚP byla pro veřejnost a dotčené orgány zajištěna 
vystavením návrhu na webových stránkách MěÚ Telč a možností nahlédnout do dokumentace 
z 10/2018 na úřadu obce Nevcehle a MěÚ Telč v termínu od vyvěšení veřejné vyhlášky do 7 dnů po 
veřejném projednání, do 25.3.2019. Pořizovatel zajistil výklad územně plánovací dokumentace 
projektantem (jeho zástupcem).  

Uplatněná stanoviska a vyjádření ve veřejném projednání jsou uvedena a vyhodnocena níže v kapitole 
II.4.  

V rámci veřejného projednání návrhu ÚP Nevcehle pořizovatel obdržel jedenáct námitek n.1, n.2, n.3, 
n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, která je dále členěna na n.10.1, n.10.2, n. 10.3, a n.11 a jednu 
připomínku p.1. Jedna připomínka byla vyhodnocena jako námitka - i.č. n.5. 

Pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem výsledky projednání návrhu ÚP Nevcehle 
a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínky 
uplatněných k návrhu ÚP. V návrhu rozhodnutí o námitkách pořizovatel vyhověl námitce n.7,n.8, n.9 a 
částečně vyhověl n.10.3 a n. 11 a dokumentace návrhu byla upravena ve smyslu těchto vznesených 
námitek.   
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Z navrženého řešení námitek a připomínky vyplynula nutnost úprav návrhu ÚP, které byly přeneseny 
pomocí vypracovaných požadavků na úpravu návrhu z 10/2018 pod č.j. Telč 8523/2019 ORÚP ze dne 
6.11.2019 na projektanta. 

Úpravy návrhu z 10/2018 vztažené k jednotlivým zastavitelným plochám:  

i.č. 
zastavitelné 

plochy 
specifikace úpravy  odůvodnění 

1 Z16 
Zastavitelná plocha  Z16 byla rozšířena o území dle požadavku 
namítajícího, které tvoří část pozemku p.č. 67 v k.ú. Nevcehle  (viz 
příloha č.1 k námitce n.8), na úkor plochy NS. 

viz odůvodnění rozhodnutí o 
námitce n.8 

2 Z17 
Z3 SV 

Místo zastavitelné plochy Z17 - plocha „zeleň - soukromá a 
vyhrazená ZS“ byl stanoven způsob využití jako „plocha smíšená 
obytná – venkovská SV“; tato plocha byla sloučena s plochou Z3 
SV; rozsah plochy byl upraven dle katastrálních hranic pozemků (viz 
grafické vymezení plochy – návrh). 

viz odůvodnění rozhodnutí o 
námitce n.9 

3 Z5 SV 

Zastavitelná plocha Z5 „plocha smíšená obytná – venkovská SV“ 
byla rozšířena na rozsah celých pozemků  p.č. 2361/2, p.č. 2362/1, 
p.č. 2361/1 a p.č. 2364/1, všechny v k.ú. Nevcehle.     
 

viz odůvodnění rozhodnutí o 
námitce n.10.3 

4 Z7 OV 

Pozemek p.č. 629, druh orná půda a část pozemku p.č. 695/2, druh 
trvalý travní porost, po stávající pozemní komunikaci oba v k.ú. 
Nevcehle, byly vyjmuty ze zastavitelné plochy Z7 – OV; toto území 
bylo vymezeno jako plocha změn s novým funkčním využitím jako 
„plocha veřejné zeleně ZV“ (nová plocha změny v rámci 
zastavěného území). 
Část pozemku p.č. 695/2, druh trvalý travní porost, k.ú. Nevcehle, 
na kterém je stávající stavba zpevněné plochy, byla začleněna do 
zastavitelné plochy Z7 – OV; dle obrázku viz odůvodnění rozhodnutí 
o námitce n.11. 

viz odůvodnění rozhodnutí o 
námitce n.11 
 
 
 
požadavek pořizovatele 
viz odůvodnění rozhodnutí o 
námitce n.11 
 

 
Další úpravy návrhu z 10/2018: 

i.č. specifikace úpravy odůvodnění 

5 Pozemek p.č. 645/2, druh zahrada, k.ú. Nevcehle byl zahrnut do zastavěného území 
a stabilizované plochy „plochy smíšené obytné - SV“ 

viz odůvodnění rozhodnutí 
o námitce n.7  

6 

Místo stabilizované plochy výroby a skladování se specifikací „zemědělská výroba VZ“ 
byla vymezena plocha přestavby pro „plochu smíšenou obytnou venkovskou SV“ s 
upraveným rozsahem dle vlastnických hranic pozemků (viz grafické vymezení plochy 
– návrh); byl vyhodnocen zábor ZPF (p.p.č. 2316/4, druh pozemku trvalý travní porost; 
p.p.č. 2320/6, druh pozemku trvalý travní porost).   

viz odůvodnění rozhodnutí 
o námitce n.9 

7 Zákres ochranného pásma objektu pro zemědělství – objekt rozmnožovacího chovu 
prasat byl zrušen v koordinačním výkrese. 

viz odůvodnění rozhodnutí  
o námitce n.9 

8 Podmínky využití plochy „RX - rekreace se specifickým využitím“ byly doplněny v 
odstavci „a) Hlavní“ za slovo „krajiny“ takto: „a zájmy ochrany veřejného zdraví.“ 

viz odůvodnění rozhodnutí 
 o námitce n.11 

9 

Podmínky využití plochy „RX - rekreace se specifickým využitím“ byly doplněny v 
odstavci „c) Nepřípustné“ v druhém bodě takto: „Činnosti, děje a zařízení a stavby, 
které svými vlivy narušují prostředí plochy rekreace přímo nebo druhotně nad 
přípustnou míru.“ 

viz odůvodnění rozhodnutí 
o námitce n.11 

10 

Podmínky využití plochy „ZV – Veřejná prostranství – veřejná zeleň“ byly doplněny v 
odstavci „c) Nepřípustné“ v druhém a třetím bodě takto: „Stavby, zařízení a opatření, 
které přímo nesouvisí s hlavním využitím plochy a nejsou uvedeny jako přípustné; 
Stavby, činnosti, děje a zařízení, které svými vlivy narušují prostředí plochy veřejného 
prostranství přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.“   

viz odůvodnění rozhodnutí 
o námitce n.11 

 

Návrhy rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínky uplatněných k návrhu ÚP pořizovatel 
doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu dle ustanovení § 53 odst. 1 
stavebního zákona dopisem pod č.j. Telč 8923/2019 ORÚP ze dne 21.11.2019 a vyzval je, aby k nim 
ve lhůtě  30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Přílohou dopisu byla dokumentace z 11/2019. 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Nevcehle 
byla pořizovateli doručena souhlasná stanoviska dotčených orgánů. Uplatněná stanoviska veřejném 
projednání jsou uvedena a vyhodnocena níže v kapitole II.4.  

Na základě výzvy bylo pořizovateli doručeno stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
(dále též jen „ZPF“) pod č.j. KUJI 96395/2019 OZPZ 2267/2015 ze dne 28.11.2019, ve kterém tento 
orgán nesouhlasí s návrhem vyhodnocení námitky č. 7 uplatněné k návrhu územního plánu Nevcehle. 
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Pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem tento nesouhlas dotčeného orgánu tak, že 
úprava návrh ÚP i.č. 5 dle požadavku namítajícího (námitky č. 7) není provedena a námitce n.7 se 
nevyhovuje (viz odůvodnění rozhodnutí o námitce n.7). Rozsah plochy stabilizované SV a zároveň 
vymezené hranice zastavěného území na pozemku p.č. 645/2, druh zahrada, k.ú. Nevcehle zůstává dle 
dokumentace z 10/2018. Požadavek na úpravu návrhu dokumentace byl pod č.j. Telč 936/2020 ORÚP 
ze 3.2.2020 zaslán projektantovi. 

Úprava návrhu územního plánu z důvodu vyhovění podaným námitkám vyžaduje opakované veřejné 
projednání ve smyslu ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona. Za tímto účelem byla upravena 
dokumentace a označena datem 2/2020. Tato úprava byla vyhodnocena jako nepodstatná. 

Upravený a posouzený návrh územního plánu a oznámení o konání opakovaného veřejného projednání 
dle § 53 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel doručil veřejnosti veřejnou vyhláškou (č.j. Telč 1120/2020 
ORÚP ze dne 10.2.2020). 

Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úředních deskách Města Telče (vyvěšeno dne 10.2.2020 do 
25.3.2020) a obce Nevcehle (vyvěšeno dne 10.2.2020 do 25.3.2020). Termín opakovaného veřejného 
projednání byl stanoven na 18.3.2020 na 16.00 hod. v zasedací místnosti odboru rozvoje a územního 
plánování na MěÚ Telč. 

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 217, odst. 3 se výše uvedené opakované 
veřejné projednání zrušilo a odložilo na neurčito – oznámením č.j. Telč 2284/2020 ze dne 16.3.2020 
(veřejná vyhláška vyvěšena od 16.3.2020 do 15.4.2020 na úřední desce MěÚ Telč a od 16.3.2020 do 
18.4.2020 na ÚD obce Nevcehle) v souvislosti a s ohledem na vyhlášení nouzového stavu v důsledku 
šíření virového onemocnění COVID-19 od 12.3.2020 a na mimořádná opatření týkající se omezení 
volného pohybu osob a omezení osobního kontaktu zaměstnanců orgánů veřejné moci a správních 
orgánů s adresáty veřejné správy. 

Oznámením č.j. Telč 3602/2020 ORÚP ze dne 21.5.2020 (veřejná vyhláška vyvěšena od 21.5.2020 do 
15.6.2020 na úřední desce MěÚ Telč a od 21.5.2020 do 18.6.2020 na ÚD obce Nevcehle) byla 
veřejnosti oznámena změna termínu opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu 
Nevcehle na pondělí dne 8.června 2020 od 16.00 hod na MěÚ Telč, v zasedací místnosti odboru rozvoje 
a územního plánování, nám. Zachariáše z Hradce 10, ve II. patře. 

K opakovanému veřejnému projednání byly jednotlivě přizváni oznámením o opakovaném veřejném 
projednání v rámci řízení o Územním plánu Nevcehle, o návrhu opatření obecné povahy a vystavení 
upraveného návrhu Územního plánu Nevcehle k veřejnému nahlédnutí pod č.j. Telč 1121/2020 ORÚP 
ze dne 10.2.2020, č.j. Telč 3603/2020 ORÚP ze dne 21.5.2020 obec, pro kterou je UP pořizován, 
dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce ve lhůtě nejméně 30 dnů před opakovaným veřejným 
projednáním. Možnost seznámit se s upraveným návrhem ÚP byla pro veřejnost a dotčené orgány 
zajištěna vystavením návrhu na webových stránkách MěÚ Telč a možností nahlédnout do dokumentace 
z 2/2020 na úřadu obce Nevcehle a MěÚ Telč v termínu od 10.2.2020 do 7 dnů po opakovaném 
veřejném projednání, do 15.6.2020.  

Pořizovatel zajistil výklad k úpravám územně plánovací dokumentace projektantem.  

Uplatněná stanoviska a vyjádření v opakovaném veřejném projednání jsou uvedena a vyhodnocena 
níže v kapitole II.4.  

V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Nevcehle pořizovatel obdržel dne 18.3.2020 
jednu námitku. Tuto námitku pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem a zpracoval 
s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o této námitce k návrhu ÚP. Této námitce bylo navrženo 
nevyhovět. Dokumentace návrhu již nebyla upravena. 

Návrh rozhodnutí o této námitce pořizovatel doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 
nadřízenému orgánu dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona dopisem pod č.j. Telč 4581/2020 
ORÚP ze dne 30.6.2020 a vyzval je, aby k nim ve lhůtě  30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. 
Přílohou dopisu byla dokumentace z 2/2020. 

K návrhu rozhodnutí o této námitce uplatněné k návrhu ÚP Nevcehle byla pořizovateli doručena 
souhlasná stanoviska dotčených orgánů. Uplatněná stanoviska v opakovaném veřejném projednání 
jsou uvedena a vyhodnocena níže v kapitole II.4. 
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II. Výsledek p řezkoumání návrhu územního plánu 

II.1  Vyhodnocení souladu s politikou územního rozv oje a územn ě plánovací dokumentací 
(ÚPD) vydanou krajem 

II.1.1 Vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícím i z Politiky územního rozvoje České 
republiky 

Správní území obce Nevcehle (dále jen řešené území) je součástí území řešeného Politikou územního 
rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 se závazností od 1.10.2019 (dále jen PÚR ČR). 
Řešeným územím neprochází žádná rozvojová osa, obec leží mimo vymezené specifické oblasti. PÚR 
ČR na území obce nevymezuje žádné další záměry dopravní a technické infrastruktury nadmístního 
(republikového) významu. Na řešené území se vztahují stanovené priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území. 

(Viz kapitola č. 1.1 přílohy II.A.) 

Vyhodnocení: 

ÚP Nevcehle je zpracován v souladu s prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území PÚR ČR.  

 

II.1.2. Vyhodnocení souladu s požadavky vyplývající mi ze Zásad územního rozvoje Kraje 
Vyso čina (ZÚR) 

Dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace číslo 1, 2, 3, 5 a 6 s nabytím účinnosti 
dne 14.6.2019 (dále jen „ZÚR“) se obec Nevcehle nachází mimo rozvojové oblasti, rozvojové osy a 
specifické oblasti krajského významu, území je považováno za vyvážené. 

Na území obce je v ZÚR vymezeno veřejně prospěšné opatření pro regionální ÚSES regionální 
biokoridor RBK 511 Skalníky-Veselský vrch (U243). 

Obec Nevcehle je v ZÚR zařazena mezi krajinu lesozemědělskou ostatní, lesozemědělskou 
harmonickou a krajinu lesní.  

ZÚR stanovují hlavní cílové využití těchto typů krajiny pro lesní hospodářství, zemědělství, cestovní ruch 
a rekreaci, bydlení, základní veřejnou vybavenost a drobné místní ekonomické aktivity Pro činnost v 
území a rozhodování o změnách v území stanovují ZÚR pro uvedené typy krajiny zásady: 

− minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, zejména a omezit zábor těchto pozemků na 
nezbytně nutnou míru; 

− lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené skladbě lesů a eliminovat tak rizika 
poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením, zejména velkoplošnou holosečí a 
výsadbou jehličnatých monokultur; 

− rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a 
intenzifikaci chatových lokalit; 

− respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově 
vhodnými stavbami; 

− eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných staveb 
zejména vertikálních a liniových; 

− zachovat v nejvyšší možné míře stávající využívání lesních a zemědělských pozemků; 
− zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně, zvýšením 

podílu zahrad, trvalých travních porostu apod. 
 
Do území řešeného návrhem ÚP zasahují oblasti krajinného rázu CZ0610-OB003 Želetavsko, CZ0610-
OB012 Telčsko-Dačicko a CZ0610-OB004 Křemešnicko, pro které ZUR stanovila požadavek 
respektovat 

• specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 
− zachovat historické siluety sídel; 
− věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování výškových staveb přesahujících 

dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu v celém prostoru oblasti; 
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− neumisťovat stavby charakteru dominant narušujících typický obraz města Telč nebo 
potlačujících uplatnění typických kulturních dominant v území; 

− chránit znaky širšího krajinného rámce kulturního prostoru Telče; 
− chránit přírodní charakter typických prostorů s rybníky a mokřady zejména v nivě Moravské 

Dyje; 
− neumisťovat stavby s charakterem dominanty do vymezujících horizontů a krajinných předělů 

přesahujících svou výškou krajinné předěly Čeřínku, Špičáku, Vysokého Kamene, Křemešníku 
a do prostorů s dochovanými znaky původní struktury krajiny a s ohledem na komponované 
krajinné prostory v okolí panských sídel a měst; 

− respektovat prostory komponované krajiny v okolí Třešti. 
 
(Viz kapitola č. 1.2 přílohy II.A.) 

Vyhodnocení: 

Vymezení ÚSES je v ÚP Nevcehle zpřesněno v souladu se ZÚR Kraje Vysočina. Zpřesnění v ÚP je 
provedeno uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR, nenavazuje však na vymezený regionální biokoridor v 
ÚP obec Pavlov (zpracovatel Urbanistické středisko Brno). Při řešení koncepce ÚSES bylo 
upřednostněno vymezení regionálního biokoridoru podle ZÚR. Návaznost bude nutné opravit v novém 
ÚP Pavlov.   

Stanovené zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území jsou ÚP respektovány. 

Specifické zásady, týkající se řešeného území ve všech oblastech jsou v ÚP Nevcehle respektovány a 
jsou uvedeny v opatření k ochraně a tvorbě krajiny v ÚP Nevcehle. 

ÚP Nevcehle je zpracován v souladu s územně plánovací dokumentací kraje – Zásady územního 
rozvoje Kraje Vysočina ve znění právního stavu po vydání aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 6 („ZÚR“).  

 

II.2. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního p lánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a  požadavky na ochranu 
nezastav ěného území 

V ÚP jsou vytvořeny předpoklady pro výstavbu vymezením rozvojových ploch jednotlivých funkcí obce 
podle stanovené urbanistické koncepce. V ÚP jsou navrženy opatření k zajištění vyváženosti pilířů 
udržitelného rozvoje území. Z hlediska hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území je obec 
Nevcehle zařazena podle úplné aktualizace ÚAP 2016 do kategorie 3a s pozitivním hodnocením pilíře 
životního prostředí (environmentálního), negativním hodnocením sociodemografického pilíře a 
negativním hodnocením pilíře ekonomického. Řešení územního plánu vytváří předpoklady k posílení 
negativně hodnocených pilířů udržitelného rozvoje území. Územní plán podporuje zachování vztahů ve 
společenství lidí, ochrany životního prostředí i hospodářský rozvoj obce úměrný její velikosti. K posílení 
sociodemografického pilíře udržitelného rozvoje území jsou v ÚP vymezeny rozvojové plochy 
smíšeného území obytného - venkovského. K posílení pilíře pro hospodářský rozvoj jsou vymezeny 
stabilizované plochy zemědělské výroby, podmínky v plochách zemědělské výroby umožňují 
polyfunkční využití. Dále je vymezena stabilizovaná a zastavitelná plocha drobné a řemeslné výroby. 

Plochy smíšené obytné umožňují rozvoj drobné neobtěžující výroby, služeb, komerčního vybavení, 
rozvoj cestovního ruchu podle podmínek stanovených v těchto plochách. K posílení environmentálního 
pilíře je navržen územní systém ekologické stability krajiny a jsou stanoveny podmínky k ochraně krajiny 
v řešeném území. 

Veřejné i soukromé záměry na změny v území jsou koordinovány, věcně je koordinována výstavba a 
další aktivity ovlivňující rozvoj území obce. Koordinace záměrů je zohledněna zejména vymezením 
ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro jejich využití. Vybrané záměry jsou 
vymezeny jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.   

Územní plán vytváří předpoklady pro zajištění souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v 
území se zřetelem na zachování příznivého životního prostředí. Koncepce územního plánu navrhuje 
opatření směřující k optimálnímu využívání území, které umožňuje dlouhodobý vyvážený a harmonický 
rozvoj obce. V nezastavěném území jsou řešením územního plánu vytvořeny předpoklady k posílení 
biodiverzity a ekologické stability území. Jako vzájemně propojený soubor je vymezen územní systém 
ekologické stability území. V zastavěném území je kladen důraz na respektování a využití stávajícího 
domovního fondu a využitelných ploch zastavěného území. Zastavitelné plochy navazují na zastavěné 
území a vytvářejí ucelený obvod sídla. Z hlediska způsobu využití ploch změn v území jsou navrženy 
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především plochy smíšené obytné - venkovské. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití 
stanovené územním plánem chrání nezastavěné území obce. Případné umístění staveb a zařízení ve 
volné krajině je možné uskutečnit podle § 18 odst. 5 stavebního zákona. Umísťování těchto staveb a 
zařízení nesmí narušit zejména přírodní hodnoty území a krajinný ráz území. V územním plánu je u 
vybraných ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou zastoupeny v nezastavěném území, 
stanovena přípustnost, popř. podmíněná přípustnost těchto staveb a zařízení. Dále je u uvedených 
ploch stanoveno nepřípustné využití. 

V územním plánu jsou zohledněny hodnoty obsažené v ÚAP, zejména urbanistické a architektonické 
hodnoty, historické a kulturní hodnoty a přírodní hodnoty území. Byly stanoveny podmínky ochrany 
hodnot. Aktuální stav území byl sledován také v průběhu zpracování návrhu ÚP, změny v území byly 
zapracovány. 

V územním plánu je stanovena urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny. V rámci 
urbanistické koncepce jsou stanoveny podmínky plošného a prostorového uspořádání, které jsou v 
podrobnosti územního plánu obsaženy v grafické a textové části územního plánu. Jsou stanoveny 
podmínky využití jednotlivých ploch RZV. Součástí územního plánu jsou také podrobnější podmínky, za 
kterých je možné změny v území provádět. V ÚP je umožněn rozvoj jednotlivých funkcí obce. V ÚP jsou 
stanoveny zásady koncepce uspořádání krajiny s ohledem na zachování a rozvoj jednotlivých funkcí 
krajiny. Navržená urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny respektuje hodnoty území, 
které byly vyhodnoceny v ÚAP. 

Při návrhu změn v území byly zohledněny požadavky na veřejné zdraví, životní prostředí a přírodní 
podmínky území. Navrhované rozvojové plochy jsou vymezeny tak, aby umožnily účelné a ekonomické 
napojení rozvojových ploch na veřejnou infrastrukturu. Urbanistické, architektonické a estetické 
požadavky na změny v území jsou stanoveny zejména v podmínkách ochrany urbanistických, 
architektonických, historických a kulturních hodnot území a podmínkách plošného a prostorového 
uspořádání (urbanistické koncepci). Požadavky jsou uvedeny v podmínkách ochrany urbanistických a 
architektonických hodnot, v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití, v podmínkách 
prostorového uspořádávání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, v podmínkách 
vymezení zastavitelných ploch a systému veřejné zeleně. 

V řešeném území je vyhlášeno záplavové území VVT Moravská Dyje a Řečice (Olšanský potok). 
Záplavové území nezasahuje do zastavěné části obce, zástavba obce Nevcehle není ohrožena 
záplavami z těchto toků. Územní plán navrhuje plochy změn v krajině pro protierozní opatření (trvalý 
travní porost a další protierozní úpravy) v severní části obce v návaznosti na zastavěné území a 
rozvojové plochy. Protierozní opatření jsou obecně přípustná v plochách RZV zastoupených v 
nezastavěném území. Pro posílení ekologické stability jsou v nezastavěném území vymezeny prvky 
ÚSES.  Pro retenci povrchových vod jsou vymezeny plochy změn v krajině.   

Územní plán vymezuje stabilizované plochy zemědělské výroby a stabilizované a zastavitelné plochy 
drobné a řemeslné výroby. Ve stabilizovaných plochách zemědělské výroby jsou stanoveny podmínky 
využití tak, aby zde mohl být realizován i jiný druh výroby. Rovněž v plochách smíšených obytných je 
umožněno dle stanovených podmínek využití plochy umístit neobtěžující výrobu, komerční aktivity a 
další činnosti, které mohou přinést pracovní příležitosti. 

Současná sídlení struktura řešeného území je respektována. Územní plán vytváří podmínky pro 
stabilizaci a vyvážený rozvoj návrhem nových zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území 
sídla. Územní plán vytváří podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků vymezením zastavitelných 
ploch v návaznosti na stávající zastavěné území sídla a s ohledem na hospodárné napojení rozvojových 
ploch na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Požadavky civilní ochrany jsou uvedeny v 
kapitole 7.12 textové části odůvodnění územního plánu. Územní plán respektuje podmínky pro ochranu 
území stanovené ve zvláštních právních předpisech. Územní plán nenavrhuje nové plochy pro využívání 
přírodních zdrojů. Územní plán uplatňuje a koordinuje poznatky z oboru architektury, urbanismu, 
územního plánování, ekologie, ale i dalších oborů.   

(Viz kapitola č. 2 přílohy II.A.) 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel prověřil ÚP Nevcehle z hlediska cílů a úkolů územního plánování podle ustanovení §§ 18 
až 19 stavebního zákona a konstatuje, že je s nimi v souladu. 
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II.3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zá kona a jeho provád ěcích právních 
předpis ů 

ÚP Nevcehle je v souladu s požadavky stavebního zákona v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek 
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

(Viz kapitola č. 3 přílohy II.A.) 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel prověřil ÚP Nevcehle z hlediska souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů a konstatuje, že je s nimi v souladu. 

 

 

II.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních pr ávních p ředpis ů a se stanovisky 
dot čených orgán ů podle zvláštních právních p ředpis ů, pop řípadě s výsledkem řešení 
rozpor ů 

V rámci společného jednání byly jednotlivě obeslány tyto dotčené orgány, organizace, sousední obce a 
servisní organizace. 

Tabulka stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí k návrhu ÚP z 5/2017: 

 

Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Nevcehle Opatření 
pořizovatele 

1. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

2. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb. dopravy a sil. hosp. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

3. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  
(čj.: KUJI 41487/2017 OZPZ 2267/2015 ze dne 12.6.2017) 
 

KrÚ OŽPZ, jako příslušný správní orgán dle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, na 
základě oznámení o společném jednání konaném dne 23. 6. 2017, vydává stanoviska k návrhu územního plánu 
Nevcehle:  

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny  

KrÚ OŽPZ, jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), po posouzení návrhu územního plánu 
Nevcehle vydává toto stanovisko:  
Orgán ochrany přírody požaduje doplnit text na str. 25 v kapitole Podmínky pro využití ploch ÚSES – do 
nepřípustného využití doplnit také oplocení.  
Zákaz stavby oplocení platí rovněž v migračním koridoru a i toto je třeba doplnit do textu. 
 
Odůvodnění 
KrÚ OŽPZ prověřil předložený návrh územního plánu z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody 
v kompetenci krajského úřadu. 
Podkladem pro vydání stanoviska jsou skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé považuje KrÚ 
OŽPZ mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu obdobných 
případů a je tedy možné s velmi vysokou mírou pravděpodobnosti je předpokládat i u obdobného případu 
jedinečného. A dále má KrÚ OŽPZ za skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale 
byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný. Podkladem pro vydání 
stanoviska jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Jedná se o znalosti stavu a vývoje území a jeho hodnot, 
tak jak jsou zjištěny a vyhodnoceny v ÚAP (pro území správních obvodů obcí s rozšířenou působností i pro 
území kraje). Dále pak informace z ústředního seznamu ochrany přírody dle § 42 odst. 1 a § 47 odst. 1 zákona 
o ochraně přírody, znalosti aktuálního stavu předmětu ochrany zvláště chráněných území a evropsky 
významných lokalit (inventarizační průzkumy, plány péče), odborné informace o přírodních stanovištích, 
ekologie, biologie, rozšíření ohrožení a péče o druhy, dokumenty zpracované nebo pořízené KrÚ OŽPZ (viz 
např. Strategie ochrany krajinného rázu, mapování druhů a stanovišť, přírodní parky) a další. 
KrÚ OŽPZ zhodnotil návrh územního plánu Nevcehle z hlediska dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně 
přírody v kompetenci krajského úřadu, tyto zájmy jsou uvedeny zejména v § 2 odst. 2 zákona o ochraně přírody. 
Věcně posoudil dotčení jednotlivých institutů ochrany přírody a krajiny, zejména pak podle § 4 odst. 1 a § 59 

Požadavek byl 
zapracován do 
Územního plánu 
Nevcehle. 
 
(viz kapitola 5.2. 
Územní systém 
ekologické stability 
části I.A. územního 
plánu) 
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Nevcehle Opatření 
pořizovatele 

zákona o ochraně přírody územní systém ekologické stability, § 34 přírodní rezervace, § 36 přírodní památka, § 
45c ochrana evropsky významných lokalit, § 45e ptačí oblasti, § 49 ochrana zvláště chráněných rostlin, § 50 
ochrana zvláště chráněných živočichů apod. 
Na základě výše uvedeného požaduje KrÚ OŽPZ doplnit text, protože v biokoridorech a dálkových migračních 
koridorech je nutné zajistit průchodnost. 
 

2. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále též „ZPF“)  

KrÚ OŽPZ jako příslušný správní orgán dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) vydává stanovisko dle § 5 odst. 
2 zákona o ochraně ZPF k návrhu územního plánu Nevcehle:  
 

Orgán ochrany ZPF nesouhlasí 
a) s předloženým návrhem ploch pro bydlení pro jejich neadekvátní velikost,  
b) s plochou Z7 umístěnou částečně na půdě v I. tř. ochrany.  

 
Orgán ochrany ZPF požaduje doplnit text následovně:  

c) V textu na str. 33 v kapitole 6.11 Plochy zemědělské v části „podmíněně přípustné využití“ v 2. 
odrážce na konec věty vložit následující text: „...a na půdách I. a II. tř. ochrany, pouze pokud 
významně převáží veřejný zájem nad zájmem ochrany zemědělského půdního fondu“.  

 
Odůvodnění 

Orgán ochrany ZPF posoudil předložený návrh územního plánu Nevcehle dle platného zákona o ochraně ZPF 
a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. V § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF je uvedeno, že zemědělskou půdu 
I. a II. tř. ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným 
zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Z tohoto důvodu nesouhlasí orgán ochrany ZPF s tou částí 
plochy Z7, která je umístěna na vysoce chráněné půdě a požaduje doplnit text.  
Návrh územního plánu vymezuje na zemědělském půdním fondu nové zastavitelné plochy pro bydlení o 
celkové výměře 4,88 ha. V roce 2001 žilo v obci 249 obyvatel, v r. 2013 dle demografického vývoje 242 obyvatel. 
Předložená prognóza uvádí v r. 2025 - 270 obyvatel. Demografický vývoj počtu obyvatel není zcela podložený 
(za 12 let nazpět od roku 2013 pokles, za dalších 12 let od r. 2013 nárůst o 28 obyvatel?). Orgán ochrany ZPF 
považuje údaj o nárůstu počtu obyvatel za nadhodnocený. Navíc ani počet navržených bytů neodpovídá realitě 
- dle prognózy se má zvýšit počet obyvatel do r. 2025 o 28, počet bytů v rodinných domech je vypočítán na 31, 
což je cca 1 obyvatel na jeden byt. S takovýmto výpočtem a k tomu projektantem navrženými plochami pro 
bydlení nelze v žádném případě souhlasit. Intenzifikace zastavěného území a vymezení zastavitelných ploch 
není úměrná charakteru, velikosti a vyvážené potřebě sídla. Vzhledem k těmto údajům a k tomu, že podle § 4 
písmena d) zákona o ochraně ZPF je pro nezemědělské účely nutné odnímat jen nejnutnější plochu 
zemědělského půdního fondu, požaduje orgán ochrany ZPF redukci zastavitelných ploch pro bydlení (a to v 
první řadě na kvalitnější půdě - na III. tř. ochrany – plocha Z2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad.a),b) 
Nesouhlas byl 
projednán s orgánem 
ochrany ZPF.  
 
Návrh ploch pro 
bydlení na úkor ZPF 
byl redukován. 
 
Na žádost vlastníků 
pozemků v ploše Z7 
byly tyto pozemky 
rebonitovány a 
zařazeny do V. třídy 
ochrany zemědělské 
půdy. 
 
Ad.c) 
Požadavek byl 
zapracován do 
Územního plánu 
Nevcehle. 
(viz 
kapitola 6.11 Plochy 
zemědělské části I.A. 
územního plánu) 
 
 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  
(čj.: KUJI 81497/2018 OZPZ 2267/2015 z 5.11.2018) – souhlasné stanovisko po provedené úpravě 

Bez opatření 

4. ad č. 3  ------- 

5. Městský úřad Telč, odb. rozv. a úz.plánování - ochr. pam. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

6. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana PUPFL 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

7. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí - vodní hosp 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

8. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochr. přír. a kraj. 
(zn. MěÚ Telč 5034/2017OŽP/Po ze dne 10.7.2017) 

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany přírody 
dle § 77 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění (dále jen „zákona“) obdržel dne 
5.6.2017 oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Nevcehle s výzvou k uplatnění stanovisek. 
K návrhu uvádíme následující: 

• Stavby umísťované mimo zastavitelné území obce musí být, před jejich povolením posouzeny z 
pohledu jejich případného negativního vlivu na krajinný ráz (přírodní, kulturní a historická 
charakteristika území, vliv na kulturní dominanty krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině) dle 
§12 zákona. 

Požadavek byl 
zapracován do 
Územního plánu 
Nevcehle. 
(viz kapitola 5.1. 
Vymezení ploch 
v krajině části I.A. 
územního plánu) 
 

Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochr. přír. a kraj. 
(zn. MěÚ Telč 243/2019 OŽP/Ně ze dne 9.1.2019) - souhlasné stanovisko po provedené úpravě 

Bez opatření 
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Nevcehle Opatření 
pořizovatele 

9. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - odpadové hosp. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

10. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana ovzduší 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

11. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana ZPF 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

12. Městský úřad Telč, odbor dopravy 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

13. Ministerstvo dopravy 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

14. Ministerstvo ŽP, odb.výkonu st. spr. VII, ochr. výhr. lož.nerostů, prac. Brno 
(č.j. 1268/560/17  38272/ENV/17 ze dne 7.6.2017 - souhlasné stanovisko) 

 

Bez opatření 

15. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 
(č.j. KHSV 12731/2017/ JI/HOK/Deš ze dne 27.6.2017) 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je 
dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77, odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle 
ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) cit. zákona, toto stanovisko: 
  
S návrhem Územního plánu Nevcehle pro společné jednání se  

souhlasí. 
Souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění v návaznosti § 4 odst. 
6 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění na splnění těchto podmínek:  
 

1. KHS KV požaduje, respektovat podmínky uvedené v rozhodnutích o vyhlášení OP (ochranných pásem) v 
oblastech dotýkajících se zájmů ochrany veřejného zdraví. Plochy Z3 a Z 16 jsou zařazeny mezi plochy s 
podmíněně přípustným využitím, V následujících řízeních dle stavebního zákona bude dokladováno, že pro 
chráněné prostory nebudou překračovány hygienické limity hluku z provozu zemědělského areálu.  

2. KHS kraje Vysočina požaduje plochu Z15 zařadit z důvodu částečného zásahu OP zemědělského areálu 
jako plochu s podmíněně přípustným využitím. V případě výstavby bude v následujících řízeních dle 
stavebního zákona dokladováno, že pro chráněné prostory nebudou překračovány hygienické limity hluku 
z provozu zemědělského areálu.  

3. KHS kraje Vysočina požaduje definovat pojem „Nerušící výroba, řemesla a služby“. 

4. KHS kraje Vysočina požaduje definovat nebo přeformulovat pojem „chráněné objekty“ v souladu s platnou 
legislativou na úseku ochrany veřejného zdraví.  

 
Odůvodnění:  
Dne 5.6.2017 bylo na KHS kraje Vysočina doručeno oznámení Městského úřadu Telč, odboru rozvoje a 
územního plánování o projednání návrhu „Územního plánu Nevcehle“ s dotčenými orgány. Územní plán 
vymezuje na území obce Nevcehle tyto zastavitelné plochy označené jako smíšené obytné - venkovské:  

• Z1 plocha pro realizaci 1 RD nebo rozšíření navazující zástavby (proluka v zástavbě)  
• Z2 plocha pro výstavbu 12 RD (jedna řada RD podél navržené komunikace)  
• Z3 plocha (omezena vedením VN a OP živočišné výroby), je zde počítáno se zahradou nebo jiným 

využitím  
• Z4 plocha pro výstavbu 1 RD  
• Z5 plocha pro výstavbu až 14 RD  
• Z15 plocha pro rozšíření navazujících ploch  
• Z 16 plocha pro výstavbu 2 RD  

 
Co se týče ploch pro výrobu a skladování, je navrženo rozšíření stávající plochy drobné a řemeslné výroby v 
jižní části obce Z10. Pro zajištění nezbytné technické infrastruktury byly vymezeny plochy Z8 jako plocha určená 
pro zařízení na vodovodní síti a plocha Z9 jako plocha pro čištění odpadních vod.  
Dále se vymezuje zastavitelná plocha Z7 pro občanské vybavení – veřejnou infrastrukturu. Jako plochy 
veřejného prostranství jsou vymezeny plochy Z11, Z12, Z13 a Z14.  
Po prostudování návrhu územního plánu a projednání s DOSS, dne 23.6. 2017 KHS kraje Vysočina vydala výše 
uvedené stanovisko, ve kterém byl s předloženým návrhem „Územního plánu Nevcehle“ vysloven souhlas za 
požadavku současného splnění výše uvedených podmínek. Projednávaná dokumentace je v souladu s 
požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění.  
Požadavky 1 - 4, vycházejí z požadavku splnění ustanovení §30 a §77 zák. č. 258/2000 Sb., a písm. t) 
odstavcem 2) §82 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

Požadavky byly 
zapracovány do 
Územního plánu 
Nevcehle. 
Ad. 1 
viz kapitola 3.3. 
„Zastavitelné plochy, 
vč. podmínek“ – Z3 a 
Z16 -  části I.A. 
územního plánu 
 
Ad. 2 
viz kapitola 3.3. 
„Zastavitelné plochy, 
vč. podmínek“ – Z15 
- části I.A. územního 
plánu 
 
Ad. 3 
viz kapitola 
„Vymezení pojmů 
použitých v části I.A. 
územního plánu - 
„nerušící výrobní 
činnost“; upraveno 
také v kapitole 6.2. 
„PLOCHY SMÍŠENÉ 
OBYTNÉ“ – písm. c) 
 
Ad. 4 
viz kapitola 
„Vymezení pojmů 
použitých v textové 
části územního 
plánu“ v části I.A. 
územního plánu - 
„chráněné prostory“; 
upraveno také v 
kapitole 3.3. 
„Zastavitelné plochy, 
vč. podmínek“ - Z3 a 
Z16 - části I.A. 
územního plánu 
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Nevcehle Opatření 
pořizovatele 

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 
(č.j. KHSV /24421/2018/JI/HOK/Fiš ze dne 9.11.2018) - souhlasné stanovisko po provedené úpravě 

Bez opatření 

16. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření  

17. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina  
(č.j. SBS 18933/2017 ze dne 8.6.2017) - souhlasné stanovisko 

Bez opatření 

18. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
(zn. MPO 36528/2017 ze dne 7.6.2017) - souhlasné stanovisko 

Bez opatření 

19. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, OÚSM Pardubice 
(zn. 35876/2017-8201-OÚZ-ČB ze dne 20.6.2017) - souhlasné stanovisko 

Bez opatření  

20. Krajská veterinární spr. pro Kraj Vysočina 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

21. Státní pozemkový úřad - KPÚ pro Kraj Vysočinu, Jihlava 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

 
Obeslané sousední obce Městys Stará Říše, Olšany, Urbanov, Sedlejov, Panenská Rozsíčka, Pavlov 
a obec Nevcehle nevznesly žádné připomínky. 

Na základě „Vyhodnocení výsledků projednání“ ze dne 12.10.2018, č.j. Telč 6841/2018 ORÚP, které 
obsahovalo požadavky na úpravu návrhu ÚP po společném projednání pořizovatel zajistil upravení 
návrhu (návrh ÚP z 10/2018). 

Na základě žádosti pořizovatele o vydání souhlasného stanoviska orgánu ochrany ZPF, orgánu ochrany 
přírody a krajiny a orgánu ochrany veřejného zdraví k upravenému návrhu Územního plánu Nevcehle 
po společném projednání bylo získáno kladné stanovisko orgánu ochrany ZPF a orgánu ochrany přírody 
a krajiny vydané pod čj. KUJI 81497/2018 OZPZ 2267/2015 z 5.11.2018 a souhlasné stanovisko orgánu 
ochrany veřejného zdraví vydané pod zn. KHSV/24421/2018/JI/HOK/Fiš ze dne 9.11.2018.  

Na základě předložení návrhu Plánu systému ekologické stability pro k.ú. Nevcehle příslušnému orgánu 
ochrany přírody a žádosti o jeho předložení k posouzení a projednání dotčeným orgánům státní správy 
a účastníkům řízení podle ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. (prováděcí předpis k zákonu 
o ochraně přírody a krajiny) bylo získáno stanovisko od Městského úřadu Telč, odboru životního 
prostředí a orgánu ochrany přírody, vydané pod zn. Telč 243/2019 OŽP/Ně ze dne 9.1.2019, ve kterém 
tento orgán souhlasí s plánem lokálního ÚSES pro k.ú. Nevcehle, který zpracovalo AGERIS s.r.o., Ing. 
Michal Kovář, Ph.D., Jeřábkova 5, 602 00 Brno v roce 2018. 

V rámci veřejného projednání byla pořizovateli doručena tato souhlasná stanoviska dotčených orgánů: 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství  na úseku ochrany 
zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny pod č.j. KUJI 18260/2019 OZPZ 2267/2015 
ze dne 1.3.2019, Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina pod č.j. SBS 
03381/2019 ze dne 4.2.2019, Ministerstva  průmyslu a obchodu pod zn. MPO 11163/2019 ze dne 
5.2.2019, stanovisko MěÚ Telč, odboru životního prostředí – ochrana přírody a krajiny pod zn. 
Telč1733/2019OŽP/Ně ze dne 4.3.2019 a vyjádření  Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního 
prostředí a zemědělství – orgán ochrany PUPFL pod č.j. KUJI 11086/2019 sp.zn OŽPZ 221/2019 Hob-
3 ze dne 5.1.2019 k částem řešení, které byly od společného jednání upraveny. 

Na základě vypracování požadavků na úpravu návrhu ÚP po veřejném projednání, které vyplývají 
z návrhu řešení námitek a připomínek  ze dne 6.11.2019 (č.j. Telč 8523/2019 ORÚP) byl upraven návrh 
ÚP z 10/2018. Tento upravený návrh ÚP z 11/2019 a vypracované návrhy na rozhodnutí o námitkách 
n.1 – n.11 a návrh vyhodnocení připomínky p.1 uplatněných k návrhu ÚP byly pod č.j. 8923/2019 ORÚP 
ze dne 21.11.2019 zaslány společně s výzvou k uplatnění stanoviska dotčeným orgánům a krajskému 
úřadu jako nadřízenému úřadu.  
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Na základě této výzvy byla pořizovateli doručena tato stanoviska dotčených orgánů k upravenému 
návrhu ÚP z 11/2019: 

 

Stanovisko dotčeného orgánu k upravenému návrhu Územního plánu Nevcehle Opatření 
pořizovatele 

1. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu 
(č.j.: KUJI OUP 94911/2019 OUP 296/2015 Ry-7 ze dne 16.12.2019) souhlasné stan.nadřízeného org. 

Bez opatření 

2. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb. dopravy a sil. hosp. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s upraveným návrhem ÚP Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

3. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  
(čj.: KUJI 96395/2019 OZPZ 2267/2015 ze dne 28.11.2019)  souhlasné stanovisko orgánu OPK 
4. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  

(čj.: KUJI 96395/2019 OZPZ 2267/2015 ze dne 28.11.2019) 
Stanovisko orgánu ochrany přírody a orgánu ochrany ZPF 

k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k územního plánu Nevcehle 
Na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ OŽPZ“) byl dne 22. 11. 
2019 doručen návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu 
Nevcehle.  
Bylo vzneseno 11 námitek a 1 připomínka, přičemž námitkám 1 – 6 a připomínce pořizovatel nevyhovuje. 
Námitkám 7 – 9 vyhovuje, námitce 10 a 11 vyhovuje částečně.  
 
1. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále též „ZPF“)  
KrÚ OŽPZ, jako příslušný správní orgán dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů nesouhlasí s návrhem vyhodnocení námitky č. 7 uplatněné k návrhu územního plánu 
Nevcehle. Pozemek p. č. 645/2 je v katastru veden samostatně a to jako zahrada, rozhodně není zastavěný a 
není tedy důvod ho zahrnovat do zastavěného území.  
Dále orgán ochrany ZPF částečně souhlasí s námitkou 10.1, kterou pořizovatel zamítl. Podatel námitky má 
pravdu v tom, že pozemky p. č. 206/10, 206/11, 2016/12, 206/14, 204/10 nejsou zastavěny, jedná se o 
samostatné pozemky, které jsou využívány jako zahrady. Orgán ochrany ZPF s tímto souhlasí a dodává, že jako 
takové (tj. jako zahrady) by tedy měly být vedeny v územním plánu (tedy ne jako zastavěné plochy). V tom 
případě je ovšem stejný problém u pozemků na severovýchodě obce (p. č. 642/1, 644/1), které by taktéž neměly 
být v územním plánu jako plocha zastavěná, ale jako zahrady.  
S vypořádáním námitek 1 – 6, 8, 9, 10.2, 10.3 a 11 a vypořádáním připomínky orgán ochrany ZPF souhlasí. 

Bez opatření 

 
nesouhlas 
s návrhem řešení 
námitky i.č. n.7 se 
částečně akceptuje  
a návrh na 
rozhodnutí o námitce 
byl upraven tak, že 
námitce n.7 se 
nevyhovuje; 
část pozemku p.č. 
645/2, druh zahrada, 
k.ú. Nevcehle byl 
vyjmut ze 
zastavěného území 
a stabilizované 
plochy „plochy 
smíšené obytné - 
SV“;(rozsah plochy 
SV upraven dle 
dokumentace z 
10/2018 

5. Městský úřad Telč, odb. rozv. a úz.plánování - ochr. pam. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s upraveným návrhem ÚP Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

6. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana PUPFL 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s upraveným návrhem ÚP Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

7. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí - vodní hosp 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s upraveným návrhem ÚP Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

8. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochr. přír. a kraj. 
(zn. MěÚ Telč 9075/2019OŽP/Ně ze dne 27.11.2019) – souhlasné stanovisko 

Bez opatření 

9. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - odpadové hosp. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s upraveným návrhem ÚP Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

10. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana ovzduší 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s upraveným návrhem ÚP Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

11. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana ZPF 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s upraveným návrhem ÚP Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

12. Městský úřad Telč, odbor dopravy 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s upraveným návrhem ÚP Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

13. Ministerstvo dopravy 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s upraveným návrhem ÚP Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

14. Ministerstvo ŽP, odb.výkonu st. spr. VII, ochr. výhr. lož.nerostů, prac. Brno 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s upraveným návrhem ÚP Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

15. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 
(č.j. KHSV 26101/2019/ JI/HOK/Fiš ze dne 27.11.2019) – souhlasné stanovisko 

Bez opatření 

16. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s upraveným návrhem ÚP Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření  

17. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina  
(č.j. SBS 42459/2019 ze dne 5.12.2019) - souhlasné stanovisko 

Bez opatření 
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Stanovisko dotčeného orgánu k upravenému návrhu Územního plánu Nevcehle Opatření 
pořizovatele 

18. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
(zn. MPO 88226/2019 ze dne 16.12.2019 - souhlasné stanovisko 

Bez opatření 

19. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, OÚSM Pardubice 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s upraveným návrhem ÚP Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření  

20. Krajská veterinární spr. pro Kraj Vysočina 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s upraveným návrhem ÚP Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

21. Státní pozemkový úřad - KPÚ pro Kraj Vysočinu, Jihlava 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s upraveným návrhem ÚP Nevcehle se souhlasí. 

Bez opatření 

 

V rámci opakovaného veřejného projednání byla pořizovateli doručena k upravené dokumentaci 
s datem 2/2020 tato souhlasná stanoviska dotčených orgánů:  Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru 
životního prostředí a zemědělství  na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a 
krajiny pod č.j. KUJI 17806/2020 OZPZ 2267/2015 ze dne 20.2.2020, orgánu ochrany veřejného zdraví 
vydané pod zn. KHSV/2965/2020/JI/HOK/Fiš ze dne 25.2.2020, Obvodního báňského úřadu pro území 
krajů Libereckého a Vysočina pod č.j. SBS 05455/2020 ze dne 12.2.2020, Ministerstva  průmyslu a 
obchodu pod zn. MPO 15410/2020 ze dne 15.2.2020 a vyjádření  Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
odboru životního prostředí a zemědělství – orgán ochrany PUPFL pod č.j. KUJI 16637/2020 ze dne 
17.2.2020 k částem řešení, které byly od veřejného projednání upraveny. 

V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Nevcehle pořizovatel obdržel dne 18.3.2020 
jednu námitku (n.12). Tuto námitku pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem a 
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o této námitce k návrhu ÚP. Této námitce bylo 
navrženo nevyhovět. Dokumentace návrhu již nebyla upravena. K návrhu rozhodnutí o této námitce 
uplatněné k návrhu ÚP Nevcehle byla pořizovateli doručena tato souhlasná stanoviska dotčených 
orgánů: Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství  na úseku ochrany 
zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny pod č.j. KUJI 68283/2020 OZPZ 2267/2015 
ze dne 20.7.2020, orgánu ochrany veřejného zdraví vydané pod zn. KHSV/14198/2020/JI/HOK/Fiš ze 
dne 8.7.2020, Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina pod č.j. SBS 
24769/2020 ze dne 2.7.2020, Ministerstva  průmyslu a obchodu pod zn. MPO 398886/2020 ze dne 
1.7.2020. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel prověřil ÚP Nevcehle z hlediska souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a konstatuje, že je s nimi v souladu. 
Rozpory mezi dotčenými orgány nebyly řešeny. 

(Viz kapitola č. 4  přílohy II.A.) 
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III. Rozhodnutí o námitkách a jejich od ůvodn ění 

 

Souhrn podaných námitek i.č. n.1 – n.12 a jejich řešení: 
i.č. 

námitky 
podatelé námitek 

(namítající) 
rozhodnutí zastupitelstva obce Nevcehle o námitkách / usnesení zastupitelstva obce číslo  

n.1 L.H., Nevcehle  Námitce n.1 se nevyhovuje ve všech bodech. / UZO č. 117/4/9/2020  
n.2 J.P., Nevcehle  Námitce n.2 se nevyhovuje ve všech bodech. / UZO č. 118/4/9/2020  
n.3 R.R., Nevcehle  Námitce n.3 se nevyhovuje ve všech bodech. / UZO č. 119/4/9/2020 
n.4 P.Š., Nevcehle Námitce n.4 se nevyhovuje ve všech bodech. / UZO č. 120/4/9/2020 
n.5 J.F., Sedlejov Námitce n.5 se nevyhovuje ve všech bodech. / UZO č. 121/4/9/2020 
n.6 F.K. a O.K., Nevcehle Námitce n. 6 se nevyhovuje. / UZO č. 122/4/9/2020 
n.7 P.K., Nevcehle  Námitce n. 7 se nevyhovuje. / UZO č. 123/4/9/2020 

n.8 P.Š., Nevcehle 

Námitce n. 8 se vyhovuje úpravou dokumentace návrhu ÚP Nevcehle takto: 

� Zastavitelná plocha Z16 byla rozšířena o území dle požadavku namítajícího, které 
tvoří část pozemku p.č. 67 v k.ú. Nevcehle (viz příloha č.1 k námitce n.8), na úkor 
plochy NS. 

Poznámka: z důvodu možného dotčení drobného vodního toku bude rozsah rozšířené plochy 
Z16 konzultován se správcem vodního toku a s příslušným vodoprávním úřadem.  
/ UZO č. 124/4/9/2020 

n.9 Z.N., Nevcehle  

Námitce n. 9 se vyhovuje úpravou dokumentace návrhu ÚP Nevcehle takto: 

� Místo stabilizované plochy výroby a skladování se specifikací „zemědělská výroba 
VZ“ byla vymezena plocha přestavby pro „plochu smíšenou obytnou venkovskou SV“ 
s upraveným rozsahem dle vlastnických hranic pozemků (viz grafické vymezení 
plochy – návrh); byl vyhodnocen zábor ZPF (p.p.č. 2316/4, druh pozemku trvalý 
travní porost; p.p.č. 2320/6, druh pozemku trvalý travní porost). 

� Místo zastavitelné plochy Z17 - plocha „zeleň - soukromá a vyhrazená ZS“ byl 
stanoven způsob využití jako „plocha smíšená obytná – venkovská SV“; tato plocha 
byla sloučena s plochou Z3 SV; rozsah plochy byl upraven dle katastrálních hranic 
pozemků (viz grafické vymezení plochy – návrh). 

� Zákres ochranného pásma objektu pro zemědělství – objekt rozmnožovacího chovu 
prasat byl zrušen v koordinačním výkrese. 

/ UZO č. 125/4/9/2020 

n.10.1 
n.10.2 
n.10.3 

P.K., Praha 

Námitce n. 10. 1 se nevyhovuje. / UZO č. 126/4/9/2020 
Námitce n. 10. 2 se nevyhovuje. / UZO č. 127/4/9/2020 
Námitce n. 10. 3 se částečně vyhovuje úpravou dokumentace návrhu ÚP Nevcehle takto: 

� Zastavitelná plocha Z5 „plocha smíšená obytná – venkovská SV“ byla rozšířena na 
rozsah celých pozemků p.č. 2361/2, p.č. 2362/1, oba v k.ú. Nevcehle. 

/ UZO č. 128/4/9/2020 

Námitce n. 10. 3 se částečně nevyhovuje. / UZO č. 128/4/9/2020 

n.11 A.Z., Nevcehle 

Námitce n. 11 se částečně vyhovuje úpravou dokumentace návrhu ÚP Nevcehle takto:  
 
podmínky využití plochy „RX - rekreace se specifickým využitím“ doplnit v odstavci „a) Hlavní“ 
za slovo „krajiny“ takto: „a zájmy ochrany veřejného zdraví.“ 

� Podmínky využití plochy „RX - rekreace se specifickým využitím“ byly doplněny 
v odstavci „c) Nepřípustné“ v druhém bodě takto: 

•  „Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy 
rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.“ 

� Pozemek p.č. 629, druh orná půda a část pozemku p.č. 695/2, druh trvalý travní 
porost, po stávající pozemní komunikaci oba v k.ú. Nevcehle, byly vyjmuty ze 
zastavitelné plochy Z7 – OV; toto území bylo vymezeno jako plocha změn s novým 
funkčním využitím jako „plocha veřejné zeleně ZV“ (nová plocha změny v rámci 
zastavěného území). 

� Podmínky využití plochy „ZV – Veřejná prostranství – veřejná zeleň“ byly doplněny 
v odstavci „c) Nepřípustné“ v druhém a třetím bodě takto:  

• „Stavby, zařízení a opatření, které přímo nesouvisí s hlavním využitím plochy a 
nejsou uvedeny jako přípustné; 

• Stavby, činnosti, děje a zařízení, které svými vlivy narušují prostředí plochy 
veřejného prostranství přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.“ 
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i.č. 
námitky 

podatelé námitek 
(namítající) 

rozhodnutí zastupitelstva obce Nevcehle o námitkách / usnesení zastupitelstva obce číslo  

� Část pozemku p.č. 695/2, druh trvalý travní porost, k.ú. Nevcehle, na kterém je 
stávající stavba zpevněné plochy, byla začleněna do zastavitelné plochy Z7 – OV. 
(související požadavek pořizovatele) 

/ UZO č. 129/4/9/2020 

Námitce n. 11 se částečně nevyhovuje. / UZO č. 129/4/9/2020 

n.12 Z.N., Nevcehle 

Námitce n.12. se částečně vyhovuje takto: 
do navrhované plochy přestavby P1 pro „plochu smíšenou obytnou venkovskou SV“ je již 
zahrnut pozemek p.č. 2320/12, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. 
Nevcehle.  
/ UZO č. 130/4/9/2020 
Námitce n.12. se částečně nevyhovuje. / UZO č. 130/4/9/2020 

 

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách i.č. n.1 – n. 12 viz příloha č. 2 OOP. 
 
 
 

 

 

IV. Vyhodnocení p řipomínek 

Podané připomínky v rámci řízení o vydání Územního plánu Nevcehle 
i.č. 

připomínky 
zohlednění připomínky zastupitelstvem obce Nevcehle / usnesení zastupitelstva obce číslo 

p.1 Připomínce p.1 se nevyhovuje ve všech bodech. / UZO č. 131/4/9/2020 
 
Vyhodnocení připomínky i.č. p.1 viz příloha č. 3 OOP. 
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Poučení o odvolání 

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, podat opravný prostředek. 

Uložení dokumentace 

Územní plán Nevcehle opatřený záznamem o účinnosti je v souladu s ustanovením § 165 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon), uložen na 

• Obecním úřadu Nevcehle 

Dále je ÚP Nevcehle poskytnuta v rozsahu potřebném pro výkon působnosti: 

• Městskému úřadu Telč, odboru rozvoje a územního plánování 

• Městskému úřadu Telč, odboru stavební úřad 

• Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru územního plánování a stavebního řádu 

Přílohy 

Nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy je  

příloha č. 1 - dokumentace Územní plán Nevcehle - obsahující tyto části: 

I. Územní plán Nevcehle 

A. Textová část 
B. Grafická část 

II. Odůvodn ění Územního plánu Nevcehle 

A. Textová část 
B. Grafická část 

 
příloha č. 2 

Obsah jednotlivých námitek a odůvodnění rozhodnutí o námitkách – i.č. n.1 – n.12 

příloha č. 3 

Vyhodnocení připomínky – i.č. p.1 
 

Účinnost 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky - 
Oznámení o vydání Územního plánu Nevcehle formou opatření obecné povahy - tj. dne 30.9.2020. 

 
 
 
 
 
   

 …………………………………. ……………………………………… 

 Jitka Soukupová Karel Hirš 

 místostarostka obce  starosta obce 


