
příloha č. 2 k OOP č. 1/2020 Územní plán Nevcehle 

Stránka 1 z 30 
 

Námitka n.1,2,3,4,5 

i.č. podatelé 
námitek 

(namítající) 

zaregistrování námitky; 
datum podání; 

datum doručení na MěÚ Telč 

vlastnictví pozemků a staveb dotčených návrhem řešení; 
pozemky a stavby v k.ú. Nevcehle; 

vlastnictví a jiné právo doloženo listem vlastnictví LV 
n.1 L.H.,  

Nevcehle 
zaregistrováno pod č.j. Telč 
2460/2019 ORÚP; podáno osobně 
dne 25.3.2019; doručeno dne 
25.3.2019 

pozemek p.č. st. 74, jehož součástí je stavba rodinného domu s 
č.p.68;  
p.p.č. st. 76, jehož součástí je zemědělská stavba bez čp/če; 
p.p.č. st. 75, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če; 
pozemky p.č. 2264, 2272/2, 2272/3, 2272/4, 2272/5, 2939/1, 
2939/2;  
podílové spoluvlastnictví pozemků zapsaných na LV 53 

n.2 J. P., 
Nevcehle 

zaregistrováno pod čj. Telč 
2457/2019 ORÚP; 
podáno osobně dne 25.3.2019;  
doručeno dne 25.3.2019 

viz výše 
podílové spoluvlastnictví pozemků zapsaných na LV 53 

n.3 R. R., 
Nevcehle  

zaregistrováno pod čj. Telč 
2459/2019 ORÚP; 
podáno osobně dne 25.3.2019;  
doručeno dne 25.3.2019 

viz výše 
podílové spoluvlastnictví pozemků zapsaných na LV 53 

n.4 P. Š., 
Nevcehle  

zaregistrováno pod čj. Telč 
2458/2019 ORÚP; 
podáno osobně dne 25.3.2019;  
doručeno dne 25.3.2019 

viz výše 
podílové spoluvlastnictví pozemků zapsaných na LV 53 

n.5 J. F., 
Sedlejov 

č.j. Telč 2454/2019 ORÚP; podáno 
jako připomínka osobně dne 
25.3.2019; doručeno dne 25.3.2019 

viz výše 
podílové spoluvlastnictví pozemků zapsaných na LV 53 

 

Námitka n.1 

Obsah a odůvodnění námitky n.1 
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Námitka n.2 

Obsah a odůvodnění námitky n.2 

 

 

Námitka n.3 

Obsah a odůvodnění námitky n.3 

 

 

Námitka n.4 

Obsah a odůvodnění námitky n.4 
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Námitka n.5 

Obsah a odůvodnění námitky n.5 

 

 

Vyhodnocení námitek n.1, n.2, n.3, n.4 a n.5 

Podatelé jsou podílovými spoluvlastníky pozemků p.č. st. 74, jehož součástí je v KN evidována stavba 
rodinného domu s č.p.68, p.p.č. st. 76, jehož součástí je v KN evidována zemědělská stavba bez čp/če, 
p.p.č. st. 75, jehož součástí je v KN evidována jiná stavba bez čp/če, pozemky p.č. 2264, 272/2, 2272/3, 
2272/4, 2272/5, 2939/1, 2939/2 v k.ú. Nevcehle.  

Podání bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě. Podatelé jsou aktivně legitimováni pro podání námitky. 
Dále budou uváděni podatelé jako „namítající“. 

Námitky n.1, n.2, n.3, n.4 a n.5 jsou věcně shodné, z tohoto důvodu je provedeno společné vyhodnocení 
námitek n.1, n.2, n.3, n.4 a n.5.  

V podaných námitkách je uveden nesouhlas namítajících s vymezením předmětných pozemků ve 
funkční stabilizované ploše „ploše smíšené nezastavěného území NS“ a s vymezením lokálního 
funkčního biokoridoru LK 4, který tyto pozemky zahrnuje.  

Dále je uveden nesouhlas s vymezením navrhované plochy změn v krajině K7 pro způsob využití jako 
„plocha smíšená nezastavěného území NS“ a zároveň jako doplnění nefunkční části lokálního 
biokoridoru LK 4 z důvodu obavy o znemožnění jediného přístupu k předmětným pozemkům ve 
vlastnictví. 

Pro prošetření skutkového stavu v území a z důvodu nutnosti vyhodnocení podaných námitek 
pořizovatel vyzval dopisem pod č.j. Telč 3267/2019 ORÚP ze dne 29.4.2019 namítající k doložení do 
lhůty 7 dnů od doručení výzvy dokladů a důkazů jejich tvrzení, zejména dokumentace předmětných 
staveb, případně listiny, ze kterých je patrný způsob využití staveb a vymezení ostatních pozemkových 
parcel, které tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami z důvodu zahrnutí těchto 
pozemků do zastavěného území a určení způsobu využití ploch, dále oprávnění k přístupové pozemní 
komunikaci k předmětnému souboru pozemků. Tato pozemní komunikace totiž není polohově a 
geodeticky určena v katastru nemovitostí a ani z části není vlastněna namítajícími. 

Ve výzvě dále pořizovatel uvádí, že v případě návrhu změny v území z výhradní potřeby navrhovatele, 
například pro bydlení nebo rekreaci, je nutné doložit návrh rozsahu nových ploch s rozdílným způsobem 
využití a případně návrh řešení nutného přístupu a příjezdu k předmětnému souboru pozemků. 

Na základě této výzvy byla dne 6.5.2019 doručena nová námitka s tímto obsahem: 
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Přílohou k námitce jsou doplněny kopie projektu pozemkových úprav z prosince 1972 se zákresem 
přístupové komunikace k předmětným pozemkům, letecký snímek území s historicky vyježděnou 
přístupovou komunikací, fotografie současného stavu původních staveb v dané lokalitě, Informace 
o parcelách z údajů katastru nemovitostí s platností k 1.1.2017, současný výpis z KN z LV č. 53 pro k.ú. 
Nevcehle a další dokumenty dokládající oprávnění podat námitku k předmětným pozemkům. 

Namítající si nadále stojí na uvedeném stavu v katastru nemovitostí a možnosti využívání území jako 
plochu pro smíšenou zástavbu. 

 

Rozhodnutí o námitce n.1, n.2, n.3, n.4 a n.5 

Námitkám n.1, n.2, n.3, n.4 a n.5 se nevyhovuje ve všech bodech. 

Odůvodn ění rozhodnutí o námitce n.1, n.2, n.3, n.4 a n.5 

Plocha nezastavěného území NS je v Návrhu Územního plánu Nevcehle vymezena k zajištění 
podmínek pro převažující zemědělské využití s významným podílem na ekologické stabilitě území. 
K zajištění zachování a obnovy přírodních a krajinných hodnot území. Jsou to většinou plochy trvalých 
travních porostů, ostatní půda - meze, remízky apod. (viz kapitola 6.6. Odůvodnění členění území obce 
na plochy s rozdílným způsobem využití IIA. Textové části odůvodnění územního plánu) 

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) byl získán souhlas s plánem lokálního ÚSES pro k.ú. Nevcehle, který 
zpracoval AGERIS s.r.o., Ing. Michal Kovář, Ph.D., Jeřábkova 5, 602 00 Brno v roce 2018, orgánu 
ochrany přírody MěÚ Telč ze dne 9.1.2019 pod čj. Telč 243/2019 OŽP/Ně. V rámci řízení o návrhu ÚP 
Nevcehle bylo vydáno stanovisko Městského úřadu Telč, odboru životního prostředí a orgánu ochrany 
přírody a krajiny č.j. Telč 1733/2019OŽP/Ně ze dne 4.3.2019, ve kterém tento orgán požaduje 
respektování odsouhlaseného plánu lokálního ÚSES.  

Jako stabilizovaná plocha je plocha NS v území řešené námitky dané předmětnými pozemky vymezena 
z důvodu šetření projektanta návrhu ÚP, který pro vymezení prvků ÚSES musí použít oborovou 
dokumentaci orgánu ochrany přírody a krajiny Plán lokálního ÚSES pro k.ú. Nevcehle a prvky ÚSES 
zapracovat do návrhu ÚP do mapy katastru nemovitostí v měřítku 1 : 5 000.  

Vymezení lokálního biokoridoru LK4 je odůvodněn takto: „Vedený v cenných porostech v prostoru 
bývalé cihelny a dále pak přes ornou půdu a remízky směrem k severu. Nefunkční části tohoto 
biokoridoru, vymezené na zemědělské půdě, jsou navrženy jako plochy změn v krajině.“ (viz kapitola 
6.8. Odůvodnění návrhu územního systému ekologické stability IIA. Textové části odůvodnění 
územního plánu) 

Území bývalé cihelny obsahující předmětné pozemky bylo tedy vyhodnoceno jak projektantem návrhu 
ÚP, tak zpracovatelem Plánu lokálního ÚSES jako území vhodné pro vymezení funkční části 
stabilizované plochy lokálního biokoridoru LK 4 i přes to, že se v území nachází pozemky vedené 
v katastru nemovitostí s druhem zastavěná plocha a nádvoří. Ve skutečnosti se ale stavby rodinný dům 
č.p.68 a další stavby na pozemcích p.č.st. 74, p.č. st. 75 a p.č. st. 76 již nenacházejí, což bylo potvrzeno 
vyjádřením příslušného stavebního úřadu o neexistenci staveb vydaným pod č.j. Telč 4075/2019 SÚ ze 
dne 29.5.2019 (na žádost pořizovatele č.j. 3923/2019 ORÚP ze dne 23.5.2019), kde je uvedeno: „...Při 
místním šetření bylo zjištěno, že stavby na pozemcích parc. č. st. 74, st. 75 a st. 76 v katastrálním území 
Nevcehle v reálu neexistují, zbytky suti nelze považovat za budovy, tj. nadzemní stavby spojené se 
zemí pevným základem, které jsou prostorově soustředěny a navenek převážně uzavřeny obvodovými 
stěnami a střešní konstrukcí. Jedná se o nesoulad reálného stavu se záznamem v katastru nemovitostí.“ 

Využití předmětného území jako plochy pro smíšenou zástavbu by bylo v rozporu s navrhovanou 
funkční plochou lokálního biokoridoru LK 4, pro kterou je stanoveno nepřípustné využití jakékoliv využití 
podstatně omezující funkčnost ÚSES a přípustnost využití v ploše prvku ÚSES. V případě možného 
negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba vždy posuzovat ve spolupráci s příslušným orgánem 
ochrany přírody.  
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Z tohoto důvodu pořizovatel vypracoval žádost o vyjádření k věci na příslušný orgán ochrany přírody a 
krajiny (dále jen „orgán OPK“) pod č.j. Telč 3928/2019 ORÚP ze dne 23.5.2019, na základě které se 
vyjádřil MěÚ Telč, odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny pod značkou Telč 4826/2019 
OŽP/Ně ze dne 26.6.2019. V tomto vyjádření orgán OPK potvrzuje skutečnost zjištěnou stavebním 
úřadem na základě místního šetření dne 21.6.2019, že stavby na pozemcích p.č.st. 74, st. 75 a st. 76 v 
k.ú. Nevcehle v reálu neexistují.  

Ve vyjádření orgánu OPK se dále uvádí: „Navrhovaný ÚSES vymezuje lokální biokorldor LK4, který 
obsahuje mimo jiné také pozemky v okolí výše uvedených pozemků, které jsou evidovány v KN jako 
ostatní plocha. Tyto pozemky navazují na pozemky evidované V KN jako lesní pozemky. Celé toto 
území je však ve skutečnosti lesního charakteru. Řešené pozemky leží v území, kde je patrná 
postupující sukcese s typickými zástupci náletových dřevin a to především olší, topolem a břízou. Z bylin 
jsou hlavně kopřivy, ostružiníky a, rostliny z čeledi miřikovitých. Tato vegetace prorůstá ruinami a suti 
bývalé cihelny. Z toho je patrné, že předmětné pozemky jsou dlouhodobě nevyužívány, ani zde 
neprobíhá jakákoliv údržba. Na pozemcích p.č. 2264 a 2272/1 v k.ú. Nevcehle, které navazují na řešené 
pozemky, se nachází uměle vytvořené tůně, kde je dle databáze AOPK evidováno 10 druhů 
obojživelníků a řada bezobratlých druhů živočichů, včetně motýlů. Předmětná část navrhovaného 
lokálního biokoridoru LK4 se nachází uprostřed polí s intenzivní hospodářskou aktivitou a vytváří tak 
jakýsi ostrov života v monokulturní hospodářské krajině, proto se jeho navržení jako funkční součást 
lokálního biokoridoru jeví jako naprosto logická volba. Toto samozřejmě platí za předpokladu vytvoření 
navazujících funkčních biokoridorů. Vhodný management celé lokality (prořezávky dřevin, výsadba 
autochtonních dřevin, terénní úpravy tůní, atp.) by zlepšil funkci celého LK4 a zajistil tak jeho 
ekologickou stabilitu. Z těchto důvodů je nepřípustné jakékoliv využití lokálního biokoridoru LK4, které 
by podstatně omezilo funkčnost ÚSES. To platí i o umisťování budov do těchto ploch.“ 

Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto o námitkách n.1, n.2, n.3, n.4 a n.5, že se zamítají 
a nevyhovuje se jim. 
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Námitka n.6 

podatelé námitek 
(namítající) 

zaregistrování námitky; 
datum podání; 

datum doručení na MěÚ Telč 

vlastnictví pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení; 

pozemky a stavby v k.ú. Nevcehle; 
vlastnictví a jiné právo doloženo listem 

vlastnictví LV 
F.K. a O.K., 
Nevcehle  

zaregistrováno pod č.j. Telč 
2327/2019 ORÚP;  
podáno osobně dne 20.3.2019; 
doručeno dne 20.3.2019 

pozemek p.č. 657; zapsaný na LV 185   

 

Obsah námitky a odůvodnění námitky n.6: 

 

 

Rozhodnutí o námitce n.6  

Námitce n.6 se nevyhovuje. 

Odůvodn ění rozhodnutí o námitce n.6  

Pozemek p.č. 657, druh pozemku orná půda, v k.ú. Nevcehle je ve společném jmění podatelů a je 
zapsán na listu vlastnictví 185 pro k.ú. a obec Nevcehle. Uvedený pozemek je v návrhu územního plánu 
vyznačen jako součást plochy zemědělské NZ v rámci nezastavěného území. Podání bylo učiněno 
v zákonem stanovené lhůtě. Podatel je aktivně legitimován pro podání námitky. Dále bude uváděn 
podatel jako „namítající“.  

Charakter podání je spíše jako návrh na vymezení změny v území. Vzhledem k tom, že se jedná o 
pořízení prvního územního plánu a ne o změnu územního plánu, bude podání posuzováno jako námitka 
k určení způsobu využití předmětného pozemku.   

Zahrnutím předmětného pozemku do zastavitelných ploch pro bydlení by došlo k rozšíření rozlohy 
těchto ploch cca o 1000 m2, za předpokladu, že tato výměra je dostačující pro vymezení stavebního 
pozemku pro jeden RD.  

Předmětný pozemek je součástí zemědělského půdního fondu a je součástí území s nejkvalitnější 
půdou začleněnou do I. třídy ochrany, na kterou se vztahuje ochrana z důvodu veřejného zájmu. 
Z tohoto důvodu bude velmi pravděpodobné, že nová zastavitelná plocha nebude odsouhlasena 
orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (viz odůvodnění nesouhlasného stanoviska č.j. KUJI 
41487/2017 OZPZ 2267/2015 ze dne 12.6.2017 vydané v rámci společného projednání Územního 
plánu Nevcehle – ustan. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že 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).  

Zastavitelná plocha pro bydlení SV je vymezena severně od obce.  
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Námitka n.7 

podatelé námitek 
(namítající) 

zaregistrování námitky; 
datum podání; 

datum doručení na MěÚ Telč 

vlastnictví pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení; 

pozemky a stavby v k.ú. Nevcehle; 
vlastnictví a jiné právo doloženo listem 

vlastnictví LV 
P. K., 
Nevcehle 

zaregistrováno pod čj. Telč 
2328/2019 ORÚP; 
podáno osobně dne 20.3.2019; 
doručeno dne 20.3.2019 

pozemek p.č. 645/2; zapsané na LV 252 

 

Obsah námitky a odůvodnění námitky n.7: 

 

 

Rozhodnutí o námitce n.7  

Námitce n.7 se nevyhovuje.  

 

Odůvodn ění rozhodnutí o námitce n.7  

Podatel je vlastníkem pozemku p.č. 645/2, druh zahrada, zapsaný na listu vlastnictví 252 pro k.ú. a 
obec Nevcehle. 

Podání bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě. Podatel je aktivně legitimován pro podání námitky. 
Dále bude uváděn podatel jako „namítající“. 

Část předmětného pozemku je užíván jako zahrada k domu čp. 59 a tvoří s ostatními pozemky souvislý 
celek s touto obytnou budovou. Dle ustanovení § 58 odstavec 2 písm a) a ustanovení § 2 odst. 1 písm. 
c) stavebního zákona lze takové pozemky zahrnout do zastavěného území. Tato část byla zahrnuta do 
zastavěného území již v návrhu územního plánu Nevcehle pro společné projednání a pro veřejné 
projednání.  

Ve stanoviscích orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Krajského úřadu Kraje Vysočina odboru 
životního prostředí a zemědělství, jako příslušného správního orgánu dle § 17a písmene a) zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ochraně ZPF“) a dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF, číslo jednací KUJI 41487/2017 OZPZ 
2267/2015 ze dne 12.6.2017 k návrhu ÚP Nevcehle pro společné projednání a č.j KUJI 18260/2019 
OZPZ 2267/2015 ze dne 1.3.2019 k návrhu ÚP Nevcehle pro veřejné projednání nebyl uplatněn v této 
věci nesouhlas. 

Pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem výsledky projednání návrhu ÚP a zpracoval 
s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitce n.7 uplatněné k návrhu ÚP v rámci veřejného 
projednání tak, že se námitce vyhovuje.  
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Návrh rozhodnutí o námitce n.7 pořizovatel doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 
nadřízenému orgánu dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona a vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 
dnů od obdržení uplatnily stanoviska.  

Na základě této 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 
je uvedeno toto: 

„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 p řipomínky 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 d ůvod ho zahrnovat do zastav ěného území. ....“ 

Dle ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona orgány územního plánování postupují ve 
vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů 
(například zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů) nebo tohoto zákona. Dotčené orgány vydávají stanoviska, která nejsou samostatným 
rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je závazný pro opatření obecné povahy podle 
stavebního zákona. Dle ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona se územní plán vydává formou 
opatření obecné povahy podle správního řádu. 

Dle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona je dotčený orgán vázán svým předchozím stanoviskem. 
Navazující stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných 
a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, 
za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené 
územně plánovací dokumentace, jinak se k nim nepřihlíží. Tyto skutečnosti nebyly naplněny. 

Z těchto důvodů nelze akceptovat nový požadavek dotčeného orgánu na nezahrnutí celého pozemku 
p.č. 645/2, druh zahrada, k.ú. a obec Nevcehle, do zastavěného území, ale pouze části tohoto pozemku, 
která byla doplněna v rámci návrhu na souhlasné rozhodnutí o námitce n.7 a promítnuta do 
dokumentace ÚP Nevcehle upravené po veřejném projednání. Dokumentace ÚP Nevcehle bude 
totožná s dokumentací pro veřejné projednání, ke které bylo vydáno souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu 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, kde je část pozemku p.č. 645/2, druh zahrada, k.ú. a obec Nevcehle, zahrnut do 
zastavěného území jako zahrada k domu čp. 59, která tvoří s ostatními pozemky souvislý celek s touto 
obytnou budovou.  

Z těchto uvedených důvodů založených na ochraně veřejného zájmu, konkrétně na ochraně 
zemědělského půdního fondu, se námitce nevyhovuje. 
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Námitka n.8 

podatelé námitek 
(namítající) 

zaregistrování námitky; 
datum podání; 

datum doručení na MěÚ Telč 

vlastnictví pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení; 

pozemky a stavby v k.ú. Nevcehle; 
vlastnictví a jiné právo doloženo listem 

vlastnictví LV 
P. Š., 
Nevcehle 

zaregistrováno pod čj. Telč 
2461/2019 ORÚP; 
podáno osobně dne 25.3.2019; 
doručeno dne 25.3.2019 

pozemek p.č. 67; zapsané na LV 52  

 

Obsah námitky a odůvodnění námitky n.8: 
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Rozhodnutí o námitce n.8  

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

• Zastavitelná plocha  Z16 bude 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. 

Odůvodn ění rozhodnutí o námitce n.8  

Podatel je vlastníkem pozemku p.č. 67, druh pozemku trvalý travní, porost zapsaný na listu vlastnictví 
52 pro k.ú. a obec Nevcehle. 

Podání bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě. Podatel je aktivně legitimován pro podání námitky. 
Dále bude uváděn podatel jako „namítající“. 

Rozšířením plochy nedojde ke střetu se zájmy obce Nevcehle. Z tohoto důvodu se námitce vyhovuje 
úpravou dokumentace návrhu ÚP Nevcehle.  
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Námitka n.9 

podatelé námitek 
(namítající) 

zaregistrování námitky; 
datum podání; 

datum doručení na MěÚ Telč 

vlastnictví pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení; 

pozemky a stavby v k.ú. Nevcehle; 
vlastnictví a jiné právo doloženo listem 

vlastnictví LV 
Z. N., 
Nevcehle  

č.j. Telč 2434/2019 ORÚP;  
podáno osobně dne 25.3.2019; 
doručeno dne 25.3.2019 

pozemek p.č. 98, 2316/3, 2316/4, 2316/5, 2316/6; 
zapsáno na LV 290 

 

Obsah námitky a odůvodnění námitky n.9 
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Rozhodnutí o námitce n.9  

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

• Místo stabilizované plochy výroby a skladování se specifikací „zemědělská výroba VZ“  vymezit 
plochu přestavby pro „plochu smíšenou obytnou venkovskou SV“ s upraveným rozsahem dle 
vlastnických hranic pozemků (viz grafické vymezení plochy – návrh); vyhodnotit 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“ stanovit způsob 
využití jako „plocha smíšená obytná – venkovská SV“; tuto plochu je možno sloučit s plochou 
Z3 SV; upravit rozsah plochy dle katastrálních hranic pozemků (viz grafické vymezení plochy – 
návrh).  

• Zákres ochranného pásma objektu pro zemědělství – objekt rozmnožovacího chovu prasat – 
zrušit v koordinačním výkrese.  

Odůvodn ění rozhodnutí o námitce n.9 

Podatel je vlastníkem těchto pozemků a staveb: pozemek p.č. st. 98, druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří, a budovy bez čp/če se způsobem využití jako zemědělská stavba, která je součástí tohoto 
pozemku, dále pozemku p.č. 2316/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, p.p.č. 2316/4, 
druh pozemku trvalý travní porost, p.p.č. 2316/5, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, 
2320/6, druh pozemku trvalý travní porost; vše zapsané na listu vlastnictví 290 pro k.ú. a obec Nevcehle. 
Uvedené pozemky tvoří souvislý celek se zemědělskou stavbou a slouží tedy k zemědělským účelům.  

Podání bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě. Podatel je aktivně legitimován pro podání námitky. 
Dále bude uváděn podatel jako „namítající“. 

Z důvodu evidovaného způsobu využití v katastru nemovitostí a z důvodu existence vymezeného 
Ochranného pásma objektu rozmnožovacího chovu prasat v Nevcehli vydaného rozhodnutím o 
ochranném pásmu odborem výstavby a územního plánování Okresního národního výboru dne 6.4.1988 
pod čj. Výst/174/88-328 na pozemku p.č. st. 98 a ostatních okolních pozemcích v k.ú. Nevcehle, je 
v návrhu Územního plánu Nevcehle na pozemcích podatele vymezena stabilizovaná „plocha výroby a 
skladování“ se specifikací „zemědělská výroba VZ“ a na navazujících pozemcích zastavitelná plocha 
Z17 s využitím jako „plocha zeleně soukromé a vyhrazené ZS“.  Tyto navazující pozemku nejsou ve 
vlastnictví namítajícího.  

Toto ochranné pásmo chránilo okolí zemědělské stavby na pozemku parc. č. st.98 v katastrálním území 
Nevcehle před negativními účinky činnosti v ní provozované. Podatel uvádí, že se již 10 let výše 
uvedená stavba k zemědělským účelům nevyužívá. V budoucnu podatel neuvažuje zemědělskou 
výrobu v tomto objektu obnovit a provozovat. Z tohoto důvodu požádal příslušný správní úřad o zrušení 
výše uvedeného ochranného pásma, ke kterému vydala Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se 
sídlem v Jihlavě, jako dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví, dne 21. 3.2019 pod č.j. 
KHSV/5751/2019/JI/HOK/Fiš souhlasné závazné stanovisko. Rozhodnutí o zrušení územního 
rozhodnutí bylo vydáno Městským úřadem Telč, odborem stavební úřad pod čj. Telč 2765/2019 SÚ dne 
10.4.2019 a nabylo právní moci dne 10.5.2019.  
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Vzhledem k tomu, že činnost, před jejímiž důsledky bylo území tvořené pozemky podatele a ostatních 
okolních pozemcích v k.ú. Nevcehle chráněno ochranným pásmem, již řadu let neprobíhá, zanikl účel, 
pro který bylo toto ochranné pásmo vyhlášeno. Toto se týká jak pozemků podatele, tak pozemků 
navazujících v zastavitelné ploše Z17.  

Na základě výše uvedeného bylo v rámci řízení o návrhu Územního plánu Nevcehle vyhověno 
namítajícímu a návrh byl upraven.  

Vzhledem k tomu, že u stavby na p.p.č. st. 98 v k.ú. Nevcehle zatím neproběhla změna způsobu využití, 
v návrhu ÚP se předmětná plocha vymezuje, jako plocha přestavby pro plochu „smíšenou obytnou 
venkovskou SV“. Rozsah této plochy se upravuje podle vlastnických hranic namítajícího.  

Zastavitelná plocha Z 17 již nemusí být z důvodu ochrany území vymezena pro „zeleň soukromou a 
vyhrazenou  ZS“. Z tohoto důvodu se plocha Z 17 vymezuje v souladu se sousedními plochami jako 
„plocha smíšená obytná venkovská SV“ pro výstavbu jednoho RD (případně se plocha sloučí se 
zastavitelnou plochou Z3 se stejným způsobem využití). 

 

Grafické vymezení plochy P1 a Z3 – návrh v případě sloučení ploch Z3 a Z17 
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Námitka n.10 

podatelé námitek 
(namítající) 

zaregistrování námitky; 
datum podání; 

datum doručení na MěÚ Telč 

vlastnictví pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení; 

pozemky a stavby v k.ú. Nevcehle; 
vlastnictví a jiné právo doloženo listem 

vlastnictví LV 
P.K., Praha zaregistrováno pod čj. Telč 

2193/2019 ORÚP;  
podáno poštou dne 15.3.2019; 
doručeno dne 15.3.2019 a 
doplnění námitek  
č.j. Telč 2436/2019 ORÚP;  
podáno osobně dne 25.3.2019; 
doručeno dne 25.3.2019 

pozemek p.č. 2361/2, 2362/1, 2361/1, 2364/1, 206/1; 
zapsané na LV 269 
 
další pozemky p.č. 206/10, 206/11,206/12, 206/13, 
206/14, 204/10 nevlastní namítající 

 

Obsah a odůvodnění námitky n.10.1 

 



příloha č. 2 k OOP č. 1/2020 Územní plán Nevcehle 

Stránka 15 z 30 
 

 

Obsah a odůvodnění námitky n.10.2 
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Obsah a odůvodnění námitky n.10.3 
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Rozhodnutí o námitce n.10.1  

Námitce n.10.1 se nevyhovuje.  

Odůvodn ění rozhodnutí o námitce n.10.1  

Podatel není vlastníkem pozemků p.č. 206/10, p.p.č. 206/11, p.p.č. 206/12, p.p.č. 206/14, p.p.č. 204/10, 
všechny druh pozemku trvalý travní porost a k.ú. Nevcehle.  

Podatel je výlučným vlastníkem pozemku p.č. 206/1, druh pozemku trvalý travní porost, k.ú. Nevcehle, 
který sousedí s výše uvedenými pozemky, které jsou zahrnuty do zastavěného území a do stabilizované 
„plochy smíšené obytné – venkovské SV“. 

Podání bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě. Podatel je aktivně legitimován pro podání námitky. 
Dále bude uváděn podatel jako „namítající“. 

Podatel upozorňuje na zařazení pozemků p.č. 206/10, p.p.č. 206/11, p.p.č. 206/12, p.p.č. 206/14, p.p.č. 
204/10, všechny druh pozemku trvalý travní porost a k.ú. Nevcehle do zastavěného území a srovnává 
je s pozemkem v jeho vlastnictví p.p.č. 206/1, k.ú. Nevcehle, který dle jeho názoru měl být také zahrnut 
do zastavěného území  

Návrh územního plánu pozemky p.č. 206/10, p.p.č. 206/11, p.p.č. 206/12, p.p.č. 206/14, p.p.č. 204/10, 
v k.ú. Nevcehle zahrnuje do zastavěného území v rámci vymezení nového zastavěného území, a 
v případě obce Nevcehle se jedná také v podstatě o aktualizaci již vymezeného zastavěného území 
samostatným způsobem, neboť tyto pozemky jsou využívány jako jeden funkční celek se sousedními 
pozemky zahrad kolem rodinných domů na pozemcích p.č. st. 104, p.č. st. 105 a na p.p.č. st. 124 v k.ú. 
Nevcehle, což je v souladu s ustanovením § 58 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a v návaznosti 
s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, tedy jako zastavěný stavební pozemek 
evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod 
společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými budovami. V tomto případě se jedná o souvislý 
celek, jak vlastnický, tak funkční, s budovou rodinného domu.  

Naproti tomu pozemek p.č. 206/1, druh pozemku trvalý travní porost, k.ú. Nevcehle netvoří souvislý 
celek se žádnou budovou zaevidovanou v katastru nemovitostí, ani nesplňuje žádné z ustanovení § 58 
odst. 2 stavebního zákona, které určuje, jaké pozemky se zahrnují do zastavěného území. Nelze ani 
uvažovat o obklopení pozemku p.č. 206/1 ostatními pozemky zastavěného území, neboť z JV a SV 
nesousedí s tímto pozemkem pozemky v zastavěném území. 

Ve stanoviscích orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Krajského úřadu Kraje Vysočina odboru 
životního prostředí a zemědělství, jako příslušného správního orgánu dle § 17a písmene a) zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ochraně ZPF“) a dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF, číslo jednací KUJI 41487/2017 OZPZ 
2267/2015 ze dne 12.6.2017 k návrhu ÚP Nevcehle pro společné projednání a č.j KUJI 18260/2019 
OZPZ 2267/2015 ze dne 1.3.2019 k návrhu ÚP Nevcehle pro veřejné projednání nebyl uplatněn v této 
věci nesouhlas. 

Pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem výsledky projednání návrhu ÚP a zpracoval 
s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitce n.10.1 uplatněné k návrhu ÚP v rámci 
veřejného projednání tak, že se námitce nevyhovuje.  

Návrh rozhodnutí o námitce n.10.1 pořizovatel doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 
nadřízenému orgánu dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona a vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 
dnů od obdržení uplatnily stanoviska.  

Na základě této 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 
je uvedeno toto: 

.......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 
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(p. č. 642/1, 644/1), které by taktéž neměly být v územním plánu jako plocha zastavěná, ale jako 
zahrady.“ 

K tomuto stanovisku uvádíme toto: 

V této věci nebyl uveden konkrétní nesouhlas dotčeného orgánu s návrhem řešení. Z tohoto důvodu je 
tento vyslovený „částečný souhlas“ dotčeného orgánu brán spíše jako upozornění. 

Dle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona je dotčený orgán vázán svým předchozím stanoviskem. 
Navazující stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných 
a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, 
za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené 
územně plánovací dokumentace, jinak se k nim nepřihlíží. Tyto skutečnosti nebyly naplněny. 

Z těchto důvodů nelze akceptovat toto upozornění orgánu ochrany ZPF, které se týká pozemků 
p. č. 206/10, 206/11, 2016/12, 206/14, 204/10 v k.ú. Nevcehle. Zahrnutí těchto pozemků do 
stabilizované plochy SV a do zastavěného území je v souladu jak s ustanovením § 58 odst. 2 písm. a) 
stavebního zákona tak s § 8 Plochy smíšené obytné vyhlášky č. 501/2006 Sb. vyhlášky o obecných 
požadavcích na využívání území. 

Předmětné pozemky jsou ÚP určeny pro bydlení jako souvislý celek s rodinnými domy v souladu se 
stávajícím stavem využití a rozhodně na nich nepřevažuje zemědělské využití (druh trvalý travní porost), 
ale jsou využívány společně s rodinnými domy (viz níže snímek z mapy KN s podkladem ortofoto ze 
dne 11.12.2019). 

Snímek z mapy KN s podkladem ortofoto ze dne 11.12.2019: 

 

Toto upozornění dotčeného orgánu nemá také žádný vliv na rozhodnutí o námitce n. 10.2. 

Vymezení zastavěného území územním plánem je řádně a srozumitelně odůvodněno. Územní plán je 
v souladu s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů. 

Na základě výše uvedeného je tento bod podání lichý a nedůvodný, proto se této námitce nevyhovuje. 
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Rozhodnutí o námitce n.10.2  

Námitce n.10.2 se nevyhovuje. 

Odůvodn ění rozhodnutí o námitce n.10.2  

Podatel je vlastníkem pozemku p.č. 206/1, druh pozemku trvalý travní porost, zapsaný na listu vlastnictví 
LV 269, pro k.ú. a obec Nevcehle. Pozemek netvoří souvislý celek se žádnou budovou zaevidovanou 
v katastru nemovitostí. 

Podání bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě. Podatel je aktivně legitimován pro podání námitky. 
Dále bude uváděn podatel jako „namítající“. 

Charakter podání je spíše jako návrh na vymezení změny v území. Vzhledem k tom, že se jedná o 
pořízení prvního územního plánu a ne o změnu územního plánu, bude podání posuzováno jako námitka 
k určení způsobu využití předmětného pozemku.   

Namítající brojí proti nevymezení pozemku p.č. 206/1 jako zastavitelné plochy pro využití jako „plocha 
smíšená obytná, venkovská SV“.  

Pozemek p.č. 206/1, druh pozemku trvalý travní porost, k.ú. Nevcehle netvoří souvislý celek se žádnou 
budovou zaevidovanou v katastru nemovitostí, ani nesplňuje žádné z ustanovení § 58 odst. 2 
stavebního zákona, které určuje, jaké pozemky se zahrnují do zastavěného území. Nelze ani uvažovat 
o obklopení pozemku p.č. 206/1 ostatními pozemky zastavěného území, neboť z JV a SV nesousedí 
s tímto pozemkem pozemky v zastavěném území. 

Namítaná zastavitelná plocha v rozsahu pozemku p.č. 206/1, v k.ú. Nevcehle, by nenavazovala na 
plochu „veřejného prostranství PV“,  nebo na jinou plochu, která by zajistila dopravní napojení „plochy 
smíšené obytné“.   

Sousední stabilizovaná plocha smíšená obytná – venkovská - SV sice umožňuje jako přípustné využití 
„Stavby a zařízení dopravní infrastruktury - např. místní komunikace, plochy pro parkování, odstavná 
stání, chodníky apod.“, jak je uvedeno v textové části návrhu Územního plánu Nevcehle, ale dle 
majetkoprávního uspořádání je zjevné, že nová místní komunikace na soukromých pozemcích by 
nebyly možná, navíc nová komunikace by měla mít charakter místní, obslužné komunikace, pro kterou 
by měla být vymezena nová zastavitelná „plocha veřejného prostranství – PV“.  Toto nové vymezení by 
zasáhlo do práv vlastníků dotčených pozemků a staveb a namítající nepředložil jejich předběžné 
souhlasy.   

Sousedící vymezená zastavitelná plocha Z8 „Technické infrastruktury – inženýrské sítě“ neumožňuje 
využití pro veřejnou místní komunikaci. Stejně tak sousedící stabilizovaná „plocha lesní – NL“, kde je 
uvedeno jako nepřípustné využití: „Stavby, zařízení a opatření, které přímo nesouvisí s hlavním využitím 
plochy a nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmíněně přípustné.“ 

Uváděné „bezproblémové napojení na silnici III. třídy č. 4037 Nevcehle – Nepomuky ....“ nelze brát jako 
argument pro vymezení nové zastavitelné plochy, zejména jedná-li se o stávající lesní cestu na 
pozemku p.č. 203/1, lesní pozemek, k.ú. Nevcehle. Realizace nové místní komunikace na lesním 
pozemku bude vyžadovat mimo jiné vynětí z pozemku určeného pro plnění funkce lesa a opět by měla 
být vymezena nová zastavitelná „plocha veřejného prostranství – PV“. Toto nové vymezení by zasáhlo 
do práv vlastníka dotčeného pozemku a namítající nepředložil jejich předběžný souhlas.   

Zahrnutí navrhované zastavitelné plochy v rozsahu pozemku p.č. 206/1 v k.ú. Nevcehle o celkové 
výměře 6872 m2 do zastavitelné plochy je v rozporu se zájmem obce na rozvoj ploch pro zástavbu pro 
bydlení zejména na severním okraji zastavěného území obce. Zejména, kdy v rámci územního plánu 
musí být vyhodnocena a prokázána potřeba vymezení zastavitelných ploch. V článku 
7. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH v odůvodnění Územního plánu Nevcehle (str. 47-49) je 
vypočtena potřeba bytů v území na 17,28 bytů. V návrhu územního plánu jsou pro rozvoj bydlení 
vymezeny zastavitelné „plochy smíšené obytné – venkovské“, kde je možné umístit cca 19 bytů 
v rodinných domech. Tedy již vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné v podrobnosti odpovídající 
územnímu planu, odpovídají potřebám obce. Zásadní zvětšení rozsahu vymezených zastavitelných 
ploch by již bylo v rozporu s prokázáním potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

Z těchto výše uvedených důvodu se námitce nevyhovuje.  
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Rozhodnutí o námitce n.10.3  

Námitce n.10.3 se částečně vyhovuje úpravou dokumentace návrhu ÚP Nevcehle ta kto: 

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

Námitce n.10.3 se částečně nevyhovuje 

Odůvodn ění rozhodnutí o námitce n.10.3  

Podatel je vlastníkem pozemku p.č. 2361/2, druh pozemku trvalý travní porost, p.p.č. 2362/1, druh 
pozemku ostatní plocha, neplodná půda, p.p.č. 2361/1, druh pozemku trvalý travní porost, p.p.č. 2364/1, 
druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, vše zapsané na listu vlastnictví LV 269 pro k.ú. a obec 
Nevcehle. 

Pozemky netvoří souvislý celek se žádnou budovou zaevidovanou v katastru nemovitostí, není tedy 
zastavěným stavebním pozemkem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) stavebního zákona. 

Podání bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě. Podatel je aktivně legitimován pro podání námitky. 
Dále bude uváděn podatel jako „namítající“. 

Namítající brojí proti nevymezení části pozemků p.č. 2361/2 a p.č. 2362/1 a celých pozemků p.č. 2361/1 
a p.č. 2364/1 jako zastavitelná plocha Z5 „plocha smíšené obytné – venkovské SV“.  

Námitce se se částečně vyhovuje úpravou dokumentace návrhu ÚP Nevcehle tak, že zastavitelná 
plocha Z5 „plocha smíšená obytná – venkovská SV“ bude rozšířena na rozsah celých pozemků  p.č. 
2361/2, p.č. 2362/1, oba v k.ú. Nevcehle. Tomuto řešení také svědčí vydané rozhodnutí o umístění 
stavby „Stavba pro zemědělství“ Městským úřadem Telč, odborem stavební úřad, pod č.j. Telč 
4024/2015 SÚ ze dne 17.6.2015, kterým argumentuje namítající. Předmětná stavby se umisťuje pouze 
na pozemky p.č. 2361/2 a p.č. 2362/1, oba v k.ú. Nevcehle a zároveň se územním rozhodnutím 
vymezuje stavebním pozemkem pozemek o ploše přibližně 255 m2, který se skládá z částí pozemků  
p.č. 2361/2 trvalý travní porost, a p.č. 2362/1 ostatní plocha, v k.ú. Nevcehle.  

Výměra celého pozemku p.č. 2362/1 v k.ú. Nevcehle je 868 m2 a pozemku p.č. 2361/2 v k.ú. Nevcehle 
je 1166 m2. Jejich součet je 2034 m2, což značně převyšuje určený stavební pozemek územním 
rozhodnutím. Z toho vyplývá, že nárok na vymezení zastavitelné plochy v požadovaném (namítaném) 
rozsahu v žádném případě nevyplývá z vydaného územního rozhodnutí, navíc územní rozhodnutí není 
ze zákona závazným podkladem pro územní plán.  

Zvětšení zastavitelné plochy Z5 o části pozemků p.č. 2361/2, p.č. 2362/1, oba v k.ú. Nevcehle, tedy cca 
o 710 m2 není v rozporu se zájmy obce Nevcehle. Z tohoto důvodu se námitce částečně vyhovuje.  

Naproti tomu pozemky p.č.  2364/1 a p.č. 2361/1, oba v k.ú. Nevcehle o celkové výměře 1086 m2 
(444 m2 + 642 m2) zahrnuté do zastavitelné plochy jsou v rozporu se zájmem obce na rozvoj ploch pro 
zástavbu pro bydlení zejména na severním okraji zastavěného území obce. Zejména, kdy v rámci 
územního plánu musí být vyhodnocena a prokázána potřeba vymezení zastavitelných ploch.  

V článku 7. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH v odůvodnění Územního plánu Nevcehle (str. 47-
49) je vypočtena potřeba bytů v území na 17,28 bytů. V územním plánu jsou pro rozvoj bydlení 
vymezeny zastavitelné plochy smíšené obytné - venkovské, kde je možné umístit cca 19 bytů 
v rodinných domech. Tedy již vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné v podrobnosti odpovídající 
územnímu planu, odpovídají potřebám obce. Zásadní zvětšení rozsahu vymezených zastavitelných 
ploch by již bylo v rozporu s prokázáním potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

Pozemky p.č. 2364/1 a p.č. 2361/1, oba v k.ú. Nevcehle zůstanou v ploše „smíšené nezastavitelného 
území NS“. 

Z tohoto důvodu se námitce částečně nevyhovuje. 
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Námitka n.11 

podatelé námitek 
(namítající) 

zaregistrování námitky; 
datum podání; 

datum doručení na MěÚ Telč 

vlastnictví pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení; 

pozemky a stavby v k.ú. Nevcehle; 
vlastnictví a jiné právo doloženo listem vlastnictví LV 

A.Z., Nevcehle  zaregistrováno pod čj. Telč 2174/2019 
ORÚP; 
podáno osobně dne 13.3.2019; 
doručeno dne 13.3.2019 

pozemek p.č. st. 58, jehož součástí je stavba čp. 37 určená 
k bydlení, p.p.č. 628/1 
zapsané na LV č. 45, oprávnění z věcného břemene 
užívání pozemků a stavby  

 

Obsah námitky n.11 
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Rozhodnutí o námitce n.11 

Námitce n.11 se částečně vyhovuje úpravou dokumentace návrhu ÚP Nevcehle ta kto: 

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

2. Podmínky využití plochy „RX - rekreace se specifickým využitím“  doplnit 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.“  

3. Pozemek p.č. 629, druh orná půda, část pozemku p.č. 695/2, druh trvalý travní porost, a část 
pozemku p.č. 627, ostatní plocha, neplodná půda, pozemky v k.ú. Nevcehle, po stávající 
pozemní komunikaci vyjmout ze zastavitelné plochy Z7 – OV; toto území vymezit jako plochu 
změn s novým funkčním využitím jako „plocha veřejné zeleně ZV“ (nová plocha změny v rámci 
zastavěného území).  

Poznámka: pro zaměření změny hranic pozemků, související se zaměřením pozemní komunikace, byl vypracován 
GPL číslo 392-84444/2018 z 20.srpna 2019, který ještě není zaevidovaný v KN, a podle kterého bude vymezeno 
rozhraní ploch ZV a Z7 – OV v rámci pozemku p.č. 695/2 a pozemku p.č. 627 v k.ú. Nevcehle. 

4. Podmínky využití plochy „ZV – Veřejná prostranství – ve řejná zeleň“ doplnit 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.“  

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

Námitce n. 11 se částečně nevyhovuje.   
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Úprava ploch dle tohoto obrázku: 

 

Odůvodn ění rozhodnutí o námitce n.11 

Pozemky p.č. st. 58, jehož součástí je stavba čp. 37 určená k bydlení a p.p.č. 628/1, druh pozemku 
trvalý travní porost, zapsané na LV č. 45 v k.ú. Nevcehle, jsou zatížené právem věcného břemene 
doživotního užívání pro podatelku. S těmito pozemky sousedí navrhovaná zastavitelná plocha Z7 – OV. 

Podání bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě. Podatelka je aktivně legitimována pro podání námitky. 
Dále bude uváděna podatelka jako „namítající“. 

Námitka se podle uvedených parcelních čísel pozemků vztahuje k návrhu ploch Z7 – OV a RX. 

Územní plán je pořizován na základě rozhodnutí obce jako materiál koordinující rozvojové zájmy v 
území obce v duchu trvale udržitelného rozvoje. 
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Zastavitelná plocha Z7 „ občanského vybavení OV“  pro ve řejnou infrastrukturu je vymezena pro 
občanskou vybavenost - veřejnou infrastrukturu u hráze rybníka Komár. Na této ploše jsou stanoveny 
tyto podmínky využití: 
 

„a) Hlavní: 

• Plochy občanského vybavení, které jsou součástí veřejné infrastruktury a slouží pro uspokojování společných potřeb občanů.  

b) Přípustné: 

• Stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 
obyvatelstva, stavby církevní. 

• Občanské vybavení komerční menšího rozsahu -např. malé prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného 
stravování a ubytování, ostatní služby a zařízení nevýrobního charakteru.  

• Sportovní plochy  
• Stavby a zařízení dopravní infrastruktury -např. místní komunikace, parkoviště, garáže, odstavná stání, plochy pro pěší.  
• Stavby a zařízení technické infrastruktury.  
• Veřejná prostranství, sídelní zeleň, drobná architektura, mobiliář obce, oplocení.  

c) Podmíněně přípustné: 

• Byty integrované ve stavbě občanského vybavení, pokud daná lokalita splňuje požadavky na bydlení podle platných 
hygienických předpisů. 

d) Nepřípustné: 

• Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy veřejné občanské vybavenosti přímo nebo 
druhotně nad přípustnou míru. 

e) Podmínky prostorového uspořádání:  

• U stabilizovaných ploch nová zástavba svým výškovým členěním nepřesáhne výškovou hladinu stávající zástavby občanské 
vybavenosti.   

• U ploch změn je max. výšková hladina zástavby uvedena v podmínkách využití zastavitelných ploch.“  
 

 

„Plocha rekreace RX – rekreace se specifickým využi tím“  je vymezena k zajištění podmínek pro 
sportovní a rekreační využití pozemků v nezastavěném území. Plocha není vymezena jako zastavitelná, 
ale jako plocha stabilizovaná v nezastavěném území v krajině, na které se nachází cvičné přírodní hřiště 
pro požární sport u rybníka Komár.  

Na této ploše jsou stanoveny tyto podmínky využití: 

„a) Hlavní: 
• Šetrné formy sportovního využití s omezením umístění staveb, respektující ochranu zemědělského půdního fondu a zájmy 

ochrany přírody a krajiny (např. cvičná hřiště pro požární sport). 

b) Přípustné: 

• Sportovně využívané travnaté plochy s možností drobných terénních úprav bez trvalých staveb.  
• Stavby a zařízení netrvalého charakteru související s požárním sportem.  
• Stavby a zařízení pro občerstvení určené pouze pro obsluhu hřiště -např. stánky, kiosky apod.  
• Mobilní veřejné WC.  
• Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury.  
• Trvalý travní porost, zeleň, vodní plochy 

c) Nepřípustné: 

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

d) Podmínky prostorového uspořádání: 

• Nejsou stanoveny.“  
 

 
 
Namítané podmínky ochrany veřejného zdraví spojené například s negativním ovlivněním kvality 
bydlení a narušením klidu a pohody v RD a jeho blízkosti (pro chráněné prostory) se v podmínkách 
využití plochy RX neřeší, na rozdíl od „plochy občanského vybavení OV“.   

Jelikož „plocha rekreace RX“ je v blízkosti plochy s hlavním využitím pro bydlení SV, bylo by vhodné 
tyto podmínky doplnit, minimálně v rozsahu jako u „plochy občanského vybavení OV“ (viz úprava 
dokumentace bod č. 1 a 2).  
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Úpravou dokumentace návrhu ÚP dojde k začlenění podmínek ochrany veřejného zdraví do plochy RX, 
stejně jak tomu je u plochy zastavitelné Z7 – OV, a tím dojde k částečnému vyhovění námitce. 

Znění podmínek využití „Plochy rekreace RX – rekreace se specifickým využi tím“  po úpravě budou 
tyto: 

„a) Hlavní: 
• Šetrné formy sportovního využití s omezením umístění staveb, respektující ochranu zemědělského půdního fondu a zájmy 

ochrany přírody a krajiny a zájmy ochrany veřejného zdraví (např. cvičná hřiště pro požární sport). 

b) Přípustné: 

• Sportovně využívané travnaté plochy s možností drobných terénních úprav bez trvalých staveb.  
• Stavby a zařízení netrvalého charakteru související s požárním sportem.  
• Stavby a zařízení pro občerstvení určené pouze pro obsluhu hřiště -např. stánky, kiosky apod.  
• Mobilní veřejné WC.  
• Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury.  
• Trvalý travní porost, zeleň, vodní plochy 

c) Nepřípustné: 

• 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 rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou 

míru.  

d) Podmínky prostorového uspořádání: 

• Nejsou stanoveny.“  
 

 
 

K oddělení možného vzájemného vlivu sousedních ploch také přispěje včlenění mezi ně nové „plochy 
pro veřejnou zeleň ZV“, jako plochy změn, která bude zahrnovat území pozemku p.č. 629, druh orná 
půda,  část pozemku p.č. 695/2, druh trvalý travní porost, a část pozemku p.č. 627, ostatní plocha, 
neplodná půda, pozemky v k.ú. Nevcehle, po stávající pozemní komunikaci (viz úprava dokumentace 
bod č. 3).  

„Plochy ve řejné zelen ě ZV“ , jako součásti ploch veřejných prostranství, se vymezují pro zajištění 
podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství s převažující 
funkcí sídelní zeleně a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. 

Stanovené podmínky využití plochy „ZV – Veřejná prostranství – ve řejná zeleň“ jsou v návrhu ÚP 
Nevcehle tyto:  

„a) Hlavní: 

•  Veřejně přístupný prostor s převažujícím zastoupením sídelní zeleně, parkově upravené plochy zeleně. 

b) Přípustné: 

• Stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství (např. stavby pro občerstvení, veřejně 
přístupné přístřešky, dětská hřiště včetně oplocení apod.). 

• Prvky drobné architektury (např. sochy, boží muka, kříže, kapličky, altánky, fontány, kašny apod.), mobiliář obce (např. lavičky, 
odpadkové koše apod.). 

• Drobné vodní plochy, vodní toky. 
• Zřizování pěších, případně cyklistických cest, dílčí úpravy stávajících úseků pozemních komunikací. 
• Nezbytné stavby a zařízení technické infrastruktury. 

c) Nepřípustné: 

• Činnosti, děje a zařízení, které svými vlivy narušují hlavní využití plochy 

d) Podmínky prostorového uspořádání: 

• Nejsou stanoveny.“ 
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V této ploše jsou stanoveny jako nepřípustné podmínky využití „Činnosti, děje a zařízení, které svými 
vlivy narušují hlavní využití plochy“, což je veřejně přístupný prostor s převažujícím zastoupením sídelní 
zeleně a parkově upravené plochy zeleně.  

Namítané podmínky ochrany veřejného zdraví spojené například s negativním ovlivněním kvality 
bydlení a narušením klidu a pohody v RD a jeho blízkosti (pro chráněné prostory) se v podmínkách 
využití plochy ZV neřeší, na rozdíl od „plochy občanského vybavení OV“ a upravených podmínek využití 
„plochy rekreace RX“.   

Jelikož plocha „ZV – Veřejná prostranství – ve řejná zeleň“  je v blízkosti plochy s hlavním využitím 
pro bydlení SV, bylo by vhodné tyto podmínky doplnit, minimálně v rozsahu jako u „plochy občanského 
vybavení OV“ (viz úprava dokumentace bod č. 1 a 2).  

Znění podmínek využití plochy „ZV – Veřejná prostranství – ve řejná zeleň“ po úpravě budou tyto: 

„a) Hlavní: 

•  Veřejně přístupný prostor s převažujícím zastoupením sídelní zeleně, parkově upravené plochy zeleně. 

b) Přípustné: 

• Stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství (např. stavby pro občerstvení, veřejně 
přístupné přístřešky, dětská hřiště včetně oplocení apod.). 

• Prvky drobné architektury (např. sochy, boží muka, kříže, kapličky, altánky, fontány, kašny apod.), mobiliář obce (např. lavičky, 
odpadkové koše apod.). 

• Drobné vodní plochy, vodní toky. 
• Zřizování pěších, případně cyklistických cest, dílčí úpravy stávajících úseků pozemních komunikací. 
• Nezbytné stavby a zařízení technické infrastruktury. 

c) Nepřípustné: 

• Činnosti, děje a zařízení, které svými vlivy narušují hlavní využití plochy 
• 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.  

d) Podmínky prostorového uspořádání: 

• Nejsou stanoveny.“ 
 

 

 

Na základě výše uvedeného a úpravou dokumentace návrhu Územního plánu Nevcehle dojde 
k částečnému vyhovění námitce.   

Bod č. 5 úpravy dokumentace návrhu ÚP Nevcehle řeší požadavek pořizovatele, který souvisí s úpravou 
řešeného území.  

 

Namítané zájmy ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny jsou již 
v podmínkách využití „Plochy rekreace RX – rekreace se specifickým využitím“ zapracovány (viz hlavní 
využití plochy RX). Tyto stanovené podmínky využití ploch byly v rámci společného projednání 
odsouhlaseny příslušnými orgány veřejné správy, které zajišťují ochranu těchto veřejných zájmů ze 
zákona.  

Z tohoto důvodu je požadavek namítající bezdůvodný a lichý, a proto se námitce n. 11 částečně 
nevyhovuje. 
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Opakované veřejné projednání – opak. VPJ 

Námitka n.12 opak.VPJ 

podatelé námitek 
(namítající) 

n.12 v návaznosti 
na n.9 

zaregistrování námitky; 
datum podání; 

datum doručení na MěÚ Telč 

vlastnictví pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení; 

pozemky a stavby v k.ú. Nevcehle; 
vlastnictví a jiné právo doloženo listem 

vlastnictví LV 
Z. N., 
Nevcehle  

č.j. Telč 2388/2020 ORÚP;  
podáno osobně dne 18.3.2020; 
doručeno dne 18.3.2020 

 
pozemek p.č. 2315/2 a 2320/12; zapsáno na LV 290 

 

Obsah námitky a odůvodnění námitky n.12. opak.VPJ 

 

Rozhodnutí o námitce n.12 opak.VPJ  

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.  

 

Námitce n.12 se částečně nevyhovuje. 
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Odůvodn ění rozhodnutí o námitce n.12 

Podatel je vlastníkem pozemku p.č. 2320/12, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, 
zapsaný na listu vlastnictví 290 pro k.ú. a obec Nevcehle. Tento pozemek je již do navrhované plochy 
přestavby P1 pro „plochu smíšenou obytnou venkovskou SV“ zařazen. Z tohoto důvodu je námitce pana 
Z.N. částečně vyhověno. 

Podatel je vlastníkem pozemku p.č. 2315/2, druh pozemku trvalý travní porost, zapsaný na listu 
vlastnictví 290 pro k.ú. a obec Nevcehle. Tento pozemek vlastní podatel od 29.5.2019 (informace o 
řízení z nahlížení do katastru nemovitostí). K účinkům převodu vlastnického práva k nemovitosti 
dochází až jeho vkladem do katastru, a to vždy zpětně k okamžiku, kdy návrh na zápis došel 
příslušnému katastrálnímu úřadu.  

O námitce ze dne 24.3.2019, doručené pořizovateli dne 25.3.2019 bylo rozhodnuto – viz výše – 
„Rozhodnutí o námitce n.9 – návrh“. Návrh kladného rozhodnutí o této námitce je součástí odůvodnění 
opatření obecné povahy „Územní plán Nevcehle“, které je zveřejňováno v jednotlivých fázích 
pořizování. Naposledy bylo zveřejněno pro opakované veřejné projednání v rámci řízení o Územním 
plánu Nevcehle ode dne 10.2.2020 do 25.3.2020.   

Doplnění námitky rozšířením této námitky o část pozemku p.č. 2315 (nyní pozemek p.č. 2315/2, k.ú. 
Nevcehle, ze dne 10.5.2019 (doručeno pořizovateli dne 13.5.2019), bylo podáno mimo určenou lhůtu 
pro podání námitek a připomínek v rámci řízení o ÚP Nevcehle se stanovením termínu veřejného 
projednání na 18.3.2019 (od 28.1.2019 do 25.3.2019). Z tohoto důvodu se k tomuto podání nepřihlédlo.   

Podání námitky v rámci řízení o návrhu ÚP Nevcehle se stanovením termínu opakovaného veřejného 
projednání na 18.3.2020 bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě, avšak námitka se nevztahuje 
k částem řešení návrhu, které byly od veřejného projednání změněny. Dle ustanovení § 53 odst. 2 SZ 
se upravený návrh projednává na opakovaném veřejném projednání pouze v rozsahu těchto úprav. 

Vymezený koridor pro přívodní vodovodní řad TK-1 zasahuje pouze na namítaný pozemek p.č.2315/2, 
k.ú. Nevcehle. Namítaný nesouhlas s tímto zásahem nového vlastníka opět nelze brát v potaz, neboť 
námitka se nevztahuje k částem řešení návrhu, které byly od veřejného projednání změněny. Dotčené 
osoby byly na tuto skutečnost výslovně upozorněni ve veřejné vyhlášce. 

Koridor pro přívodní vodovodní řad TK-1, jako stavby veřejné technické infrastruktury, je veřejně 
prospěšnou stavbou, kterou je přípustné umisťovat také například v ploše SV a v ploše NS. Vymezení 
koridoru pro liniovou stavbu upřesňuje pravděpodobnou část dotčeného pozemku. Nesouhlas vlastníka 
pozemku s umístěním liniové stavby veřejné technické infrastruktury lze řešit vyvlastněním potřebné 
části pozemku formou věcného břemene za dohodnutou úplatu, přičemž konkrétní umisťování liniové 
stavby zemního vedení veřejné infrastruktury na pozemcích bude řešeno s maximálním ohledem na co 
nejmenší dotčení vlastnických práv k dotčeným pozemkům. 

Pozemek p.č. 2315/2, druh pozemku trvalý travní porost, k.ú. Nevcehle, se do navrhované plochy 
přestavby P1 pro „plochu smíšenou obytnou venkovskou SV“ nezahrnuje. 

Na základě výše uvedeného je námitce pana Z.N. částečně nevyhověno. 

Pro upřesnění uvádíme provedené úpravy návrhu ÚP Nevcehle pro opakované veřejné projednání 
oproti původnímu veřejnému projednání, které se týkají vyhovění námitce stejného subjektu n.9: 

� 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; 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. 

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


