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Připomínka p.1. 

podatelé 
připomínek 

zaregistrování připomínky; 
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 
M. J., Brno č.j. Telč 2181/2019 ORÚP; 

podáno poštou dne 14.3.2019; 
doručeno dne 14.3.2019 

--- 

 

Obsah připomínky p.1 
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Vyhodnocení p řipomínky p.1  

Připomínce p.1 se nevyhovuje ve všech bodech.  

Odůvodnění: 

Z textu připomínky není jasné, k jakému území se vztahuje. Z důvodu zmínky o ploše RX se bude jednat 
nejspíše o návrh této plochy. 

Územní plán je pořizován na základě rozhodnutí obce jako materiál koordinující rozvojové zájmy v 
území obce v duchu trvale udržitelného rozvoje. 

Plocha rekreace RX – rekreace se specifickým využitím 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.“  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že návrhem plochy RX nemůže dojít k devastaci přírody, potřeb lesní zvěře 
a potřeb lidí, jak je uvedeno v připomínce. 

Ochrana veřejných zájmů je zajištěna projednáním návrhu ÚP s příslušnými dotčenými orgány veřejné 
správy. 

 


