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Úvod 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Nová Říše (dále jen „zpráva“) vychází z § 55 odst. 1 

stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“). V § 55 

odst. 1 stavebního zákona je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu městyse nejpozději do 

4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování 

územního plánu v uplynulém období.  

V souladu s tímto ustanovením, a na základě nových skutečností, přistoupil Úřad územního plánování 

Městského úřadu Telč, jako pořizovatel územního plánu, ke zpracování zprávy o uplatňování 

dokumentace Územního plánu Nová Říše. 

Městys Nová Říše je samostatnou obcí nacházející se východně od Telče a ve správním území obce 

s rozšířenou působností (ORP) Telč. 

Správní území městyse Nová Říše je tvořeno katastrálním územím Nová Říše. 

Plošná výměra řešeného území je 784,6 ha, z toho je: 

zemědělský půdní fond  574,8 ha (73,3 % výměry), 
lesní půda    128,1 ha (16,3 %), 
vodní plochy   12,9 ha (1,6 %), 
zastavěné plochy   14,9 ha a ostatní plochy 54,0 ha (celkem 8,8 %). 

Na území městyse žilo k 1. 1. 2016 celkem 824 bydlících obyvatel. 

Zdroj: Zdroj: ÚAP ORP Telč, 4. aktualizace 

 

Úplné znění Územního plánu Nová Říše po změně č. 2 (změna č. 1 nebyla pořízena) je zveřejněno na 
adrese:  

https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/uzemne_planovaci_dokumenta
ce_ostatnich_obci_orp_telc_vc_vymezeni_zastaveneho_uzemi/nova_rise  

 

  

https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/uzemne_planovaci_dokumentace_ostatnich_obci_orp_telc_vc_vymezeni_zastaveneho_uzemi/nova_rise
https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/uzemne_planovaci_dokumentace_ostatnich_obci_orp_telc_vc_vymezeni_zastaveneho_uzemi/nova_rise
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A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě 
kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona) a vyhodnocení případných 
nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

Územní plán Nová Říše (dále také jen „ÚP Nová Říše“, nebo jen „ÚP“) byl pořízen dle zákona 
č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v tu dobu platném znění. 
ÚP Nová Říše vydalo Zastupitelstvo městyse Nová Říše formou opatření obecné povahy dne 
14. 1. 2013. ÚP Nová Říše nabyl účinnosti dne 29. 1. 2013.  

Územní plán Nová Říše řeší celé správní území městysu, které je dáno katastrálními územími Nová 
Říše. 

Změna č. 2 Územního plánu Nová Říše nabyla účinnosti dne 27. 3. 2018.  

Podrobnější územně plánovací dokumentace, nebo územní studie, pro správní území městyse Nová 
Říše nebyly doposud pořízeny. 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Říše nebyla dosud pořízena. 

 

ZMĚNY PODMÍNEK NA ZÁKLAĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN 

Novely stavebního zákona 

Během sledovaného období došlo k řadě novel stavebního zákona. Je proto potřeba uvést územní 
plán do souladu s platným znění zákona. 

 

Změny mapových podkladů 

Během sledovaného období nedošlo ke změně mapových podkladů. 

 

Aktualizace územně analytických podkladů 

Během sledovaného období došlo k pořízení Čtvrté úplné aktualizace územně analytických podkladů 
ORP Telč (ke dni 31. 12. 2016). Pátá úplná aktualizace ÚAP nebyla dosud zpracována. Podrobněji 
viz kapitola B. 

 

Aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 

Územní plán Nová Říše je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 
vydanou vládou České republiky dne 20. 7. 2009. Ke konci pořizovatelského procesu územního plánu 
a během sledovaného období (2/2013 – 9/2021) došlo k vydání 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 8. aktualizace 
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a také rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 1/2017-
118 z 13. 4. 2017.  

Dne 27. 3. 2018 nabyla účinnosti Změna č. 2 Územního plánu Nová Říše, dle jejího odůvodnění je 
tato změna „v souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen ZÚR KV) v právním 
stavu po Aktualizaci č. 1, 2, 3 a 5 a rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A1/2017-118 z 13. 4. 
2017, který nabyl právní moci 29. 5. 2017; nabytí účinnosti ZÚR KV po aktualizaci č. 5 je 30. 12. 2017: 

• správní území obce leží mimo rozvojové oblasti a osy i mimo specifické oblasti krajského 
významu 

• území řešené změnou č. 2 leží mimo vymezené plochy a koridory ÚSES (regionální biokoridor 
522 Pařezitá – Jezbiny) 

• ze ZÚR KV nevyplývají pro území řešené změnou č. 2 žádné konkrétní požadavky, řešením 
změny č. 2 jsou respektovány priority územního plánování Kraje Vysočina a požadavky, 
vyplývající ze zařazení správního území obce do oblasti krajinného rázu Želetavsko  

• soulad ÚP Nová Říše se ZÚR KV je řešen v souběžně probíhající změně č. 1“ 

Změna č. 1 Územního plánu Nová Říše bude pořízena na základě pokynů vyplývajících z této Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Nová Říše ve znění jeho změny č. 2. 

Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem podrobněji 
viz kapitola C. 

 

Aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky 
Během sledovaného období byly schváleny aktualizace Politika územního rozvoje ČR č. 1, č. 2, č. 3, 
č. 4 a č. 5.  

Dne 27. 3. 2018 nabyla účinnosti Změna č. 2 Územního plánu Nová Říše, dle jejího odůvodnění je 
tato změna „v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále 
jen PÚR ČR), schválené usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015: 
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• řešené území se nenachází v žádné rozvojové oblasti a neprochází jím žádná rozvojová osa, 
není zařazeno do specifických oblastí s problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, 
území obce není součástí nadřazených multimodálních koridorů a nejsou v něm vymezeny 
koridory a plochy veřejné dopravní a technické infrastruktury republikového významu a 
souvisejících rozvojových záměrů 

• z PÚR ČR nevyplývají pro území řešené změnou č. 2 žádné konkrétní požadavky; řešením 
změny č. 2 jsou respektovány obecné republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, uvedené v kap. 2.2 Republikové priority, a další republikové 
priority uvedené v čl. 14 – 32 PÚR ČR; nejsou dotčeny podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot 
území, podmínky udržitelného rozvoje území, urbanistická koncepce a koncepce krajiny, které 
byly již definovány v platném ÚP 

Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje podrobněji viz kapitola C. 

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále také jen „PRVK“) 

Datum projednání 15.12.2015. 

Městys Nová Říše má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Nová 
Říše - Telč - Jihlava. Zdrojem pitné vody je povrchový zdroj VN Nová Říše, odkud je voda 
dopravována gravitačně k úpravě na ÚV Nová Říše. Z ÚV Nová Říše je voda čerpána ocelovým 
výtlačným řadem DN 200 do VDJ Nová Říše 2x250 m3 (587,81/584,73 m.n.m.). Z VDJ jsou 
přívodním řadem ocel DN 250 zásobena spotřebiště Nová Říše a Bohuslavice. Vodovodní řady byly 
vybudovány v roce 1989 a 2001 z materiálu PVC, PE DN 50-160. Délka vodovodní sítě je cca 
6635 m. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova 
(rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní 
sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. S novými zdroji se neuvažuje. 

Městys má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 7171 m. Splaškové odpadní vody 
po předčištění v septicích jsou zaústěny do vodního toku Vápovka. 

V městysu není vybudována čistírna odpadních vod. 

Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) 
kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, 
kde dosud není vybudována. 

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. Nově napojené obce (místní části): Nová Říše, 
Bohuslavice, Vápovice. Návrhový svoz z obcí (místních částí): není. 

 

 

 

V obci Bohuslavice je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. 
Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Nová říše. 

Pokud nebude zajištěna výstavba kanalizace a její napojení na ČOV Nová Říše, budou vzhledem k 
nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním 
způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení). 

V obci Vápovice je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. 
Splašky budou čerpány na obec Bohuslavice a odtud odvedeny na ČOV Nová Říše. 

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel 
odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní 
čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení). 
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Vyhodnocení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině od vydání ÚP 
Zastavitelné plochy: 

označení plochy 
v ÚP i.č. 

Způsob využití plochy 
výměra 

z ÚP (ha) 

z toho 
využito/realizováno pozn. 

cca ha cca % 

Z1 Plocha smíšená obytná - SC 1,07 0 0% --- 

Z2 Plocha smíšená obytná - SO 2,65 0 0% --- 

Z13 Plocha smíšená obytná - SO 0,38 0 0% --- 

∑ ploch smíšených obytných – SC,SO 4,1 0 0%  možno využít 100% ploch 

Z3 Plocha bydlení 5,50 0 0% --- 

Z4 Plocha bydlení 0,25 0 0% --- 

Z5 Plocha bydlení 0,91 0 0% --- 

Z6 Plocha bydlení 0,30 0 0% --- 

Z8 Plocha bydlení 0,37 0 0% --- 

∑ ploch bydlení - Bi 7,33 0 0% možno využít 100% ploch 

Z15 plocha občanského vybavení 0,94 0 0% --- 

Z16 plocha občanského vybavení 0,82 0 0% --- 

∑ ploch občanského vybavení - Ok 1,76 0 0% možno využít 100% ploch 

Z19 plocha sportu 0,48 0 0% --- 

Z20 plocha sportu 1,40 0 0% --- 

Z63 plocha sportu 0,18 0,18 100% změna č. 2 

∑ ploch sportu - OS 2,06 0,66 32% 
ještě možno využít 68% 

ploch 

Z22 plocha smíšená výrobní 0,48 0 0% --- 

Z55 plocha smíšená výrobní 0,29 0,29 100% --- 

Z56 plocha smíšená výrobní 0,43 0,43 100% --- 

∑ ploch smíšených výrobních – VS 1,20 0,72 60% 
ještě možno využít 40% 

ploch 

Z24 plocha dopravní infrastruktury 0,09 0 0% --- 

Z25 plocha dopravní infrastruktury 0,04 0 0% --- 

Z50 plocha dopravní infrastruktury 0,18 0 0% --- 

Z53 plocha dopravní infrastruktury 0,08 0 0% --- 

∑ ploch dopravní infrastruktury – DP 0,39 0 0% možno využít 100% ploch 

Z27 plocha veřejného prostranství  0,04 0 0% --- 

Z28 plocha veřejného prostranství  0,21 0 0% --- 

Z29 plocha veřejného prostranství  0,26 0 0% --- 

Z30 plocha veřejného prostranství  0,05 0 0% --- 

Z31 plocha veřejného prostranství  0,14 0 0% --- 

Z32 plocha veřejného prostranství  0,21 0 0% --- 

Z33 plocha veřejného prostranství  0,18 0 0% --- 

Z35 plocha veřejného prostranství  0,42 0 0% --- 

Z36 plocha veřejného prostranství  0,25 0 0% --- 

Z57 plocha veřejného prostranství  0,13 0 0% --- 

Z58 plocha veřejného prostranství  0,02 0 0% --- 

Z62 plocha veřejného prostranství 0,09 0 0% změna č. 2 

∑ ploch veřejného prostranství - PV  2,00 0 0% možno využít 100% ploch 

Z54 plocha sídelní zeleně 0,92 0 0% --- 

∑ ploch sídelní zeleně - Zz 0,92 0 0% možno využít 100% ploch 

Z61 plocha technické infrastruktury 0,26 0 0% změna č. 2 

∑ ploch technické infrastruktury - T 0,26 0 0% možno využít 100% ploch 
Zdroj výměr: dokumentace územního plánu-odůvodnění 

 

Plochy přestavby: 

označení plochy 
v ÚP i.č. 

Způsob využití plochy 
výměra 

z ÚP (ha) 

z toho 
využito/realizováno pozn. 

cca ha cca % 

P17 plocha občanského vybavení 0,11 0 0% 
přestavba výrobního objektu 

na kulturní zařízení 

P18 plocha občanského vybavení 0,54 0 50% --- 

∑ ploch občanského vybavení - Ov 0,65 0 83% ještě možno využít 17% ploch 

P23 plocha sídelní zeleně 0,57 0 0% --- 
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označení plochy 
v ÚP i.č. 

Způsob využití plochy 
výměra 

z ÚP (ha) 

z toho 
využito/realizováno pozn. 

cca ha cca % 

∑ ploch sídelní zeleně - Zp 0,57 0 0% --- 

Zdroj výměr: dokumentace územního plánu-odůvodnění 

 

Plochy změn v krajině: 

 

ÚP vymezuje tyto plochy územních rezerv: 

označení plochy  popis 
požadavek trvá 

ano/ne 

R1  plocha bydlení ano 

R2 plocha občanského vybavení ano 

 

Plochy, ve kterých je prověření jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování: 

rozvojové území označení plochy 
požadavek trvá 

ano/ne 

centrum  Z1 - plocha smíšená obytná (SC) ano 

severozápad Z2, Z27, Z28 - plocha smíšená obytná (SO), plochy veřejných prostranství (PV) ano 

západ Z3, Z28, Z29 - plocha bydlení (Bi), plochy veřejných prostranství (PV) ano 

 

ÚP stanovuje předmět řešení územních studií a lhůtu pro pořízení územních studií, jejich schválení 
pořizovatelem a vložení dat o těchto studií do evidence územně plánovací činnosti: do r. 2025, nebo 
do jednoho roku od vstupu prvního investora do vymezeného území. Pro vymezené plochy ÚP, ve 
kterých je prověření jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, nebyly dosud z podnětu 
městyse pořízeny.  
 

Od vydání Územního plánu Nová Říše došlo ve vymezených zastavitelných plochách k minimální 
zástavbě. Na plochách smíšených obytných, bydlení, občanského vybavení, dopravní infrastruktury, 
veřejného prostranství, sídelní zeleně a technické infrastruktury nebyl realizován žádný záměr.  

K částečnému využití došlo pouze u ploch sportu (ještě možno využít 68% ploch) a smíšených 
výrobních (ještě možno využít 40% ploch). U přestavbových ploch došlo k přestavbě části 
zemědělského areálu na občanské vybavení.  

 

Dlouhodobé nevyužití vymezených zastavitelných ploch smíšených obytných a ploch bydlení je dáno 
zejména soukromým vlastnictvím pozemků v těchto plochách, které jsou svými vlastnostmi, zejména 
velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a neexistencí dopravního napojení na 
kapacitně vyhovující veřejně přístupnou komunikaci, nevhodné pro umístění stavby pro bydlení. Další 
problém pro zástavbu ploch představuje neochota vlastníků pozemků v plochách se spolupodílet na 
nutné realizaci dopravní a technické infrastruktury za účelem vymezení stavebních pozemků pro 
umístění stavby pro bydlení. Od roku 2019 obdržel úřad územního plánování několik podnětů a 
připomínek od majitelů, kteří projevili zájem v nejbližší době realizovat své záměry, zejména výstavbu 
rodinných domů. Proto je v pokynech pro zpracování návrhu změny územního plánu navrženo 

označení 
plochy 
v ÚP 

Způsob využití popis 
realizace 
ano/ne 

N40 plocha SNÚ - krajinná zeleň - NK realizace regionálního biokoridoru RBK3 ne 

N41 plocha přírodní - E 
realizace lokálního biocentra  LBC4 vloženého do 
regionálního biokoridoru RBK 522 

ne 

N42 plocha SNÚ - krajinná zeleň - NK -- ne 

N43 plocha SNÚ - krajinná zeleň - NK -- ne 

N44 plocha SNÚ - krajinná zeleň - NK -- částečně 

N45 plocha SNÚ - krajinná zeleň - NK realizace regionálního biokoridoru RBK 522 ne 

N46 Plocha lesní - L plocha pro zalesnění ne 

N47 plocha SNÚ - zemědělská NZ -- ne 

N48 plocha SNÚ - zemědělská NZ  realizace protipovodňových a protierozních opatření ne 

N49 plocha SNÚ - rekreační NR  realizace rekreační plochy pro koupání, slunění ne 

N59 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK  realizace regionálního biokoridoru RBK 522 -  RBK3 ne 

N60 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK realizace regionálního biokoridoru RBK 522 -  RBK4 ne 
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vypuštění některých zastavitelných ploch a naopak vymezení nových ploch. Tímto krokem by mělo 
dojít k oživení výstavby v městysu.   

 

Požadavky vyplývající z aktualizací a jiných změn na základě, kterých byl územní plán vydán 

 Aktualizovat vymezené zastavěné území.  

 Strojově čitelný formát. 

 Přehodnotit stanovenou podmínku ochrany a rozvoje hodnot urbanistických, historických, 
kulturních hodnot ve vymezeném území zásadního významu pro ochranu hodnot. Zejména se 
jedná o podmínku pro významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt, a které jsou nezpůsobilé pro zkrácené 
stavební řízení, a to pro stavby v tomto území, vyjma nemovitých kulturních památek. Případně 
blíže specifikovat konkrétní stavby a pozemky, na které se vztahuje tato podmínka. 

 

Požadavky soukromých osob na změnu ÚP v uplynulém období: 

navrhovatel 
druh 

stavby 
na pozemku p. č.  
k. ú. Nová Říše 

důvod změny poznámka 

F. K. a H. K.; návrh 
z 14. 8. 2019; ÚÚP 
obdržel dne 10. 9. 
2019 

RD 1169, 1168 
výstavba  
4 x RD 

Stanovisko č.j. Telč 8771/2019 ORÚP ze dne 
18.11.2019; 
UZM č. 13/1/2020 – ZM ze dne 10.3.2020 – bere na 
vědomí Stanovisko a pořízení změny odkládá do doby 
pořízení zm.č.1 ÚP NŘ.   

L. P.;  návrh z 2 .11. 
2020; ÚÚP obdržel 
dne 3. 11. 2020 

RD 1632/1 výstavba RD 

Stanovisko čj. Telč 8251/2020 ORÚP ze dne 
16.12.2020; 
UZM č. 12/1/2021 – ZM ze  dne 8.9.2021 - bere na 
vědomí Stanovisko a pořízení změny odkládá do doby 
pořízení zm.č.1 ÚP NŘ na základě Zprávy o 
uplatňování územního plánu Nová Říše ve znění jeho 
změny č. 2 v uplynulém období.   

D. Z. 
P. S.; podnět na 
pořízení změny ÚP 
NŘ ze dne 4. 2. 2021 

RD 1639/1, 1639/2 
výstavba  
2 x RD 

Stanovisko ÚÚP č.j. Telč 1228/2021 ORÚP ze dne 
18.2.2021; 
UZM č. 12/1/2021 – ZM ze  dne 8.9.2021 - bere na 
vědomí Stanovisko a pořízení změny odkládá do doby 
pořízení zm.č.1 ÚP NŘ na základě Zprávy o 
uplatňování územního plánu Nová Říše ve znění jeho 
změny č. 2 v uplynulém období.   

L. K.; ÚÚP obdržel 
dne 10. 5. 2021 

RD 34/3 

pozemek tvoří 
celek s pozemky 
217 a 247, které 

jsou určené k 
bydlení 

Vlastník uplatnil připomínku v rámci projednání zprávy 
o uplatňování ÚP. Veřejná vyhláška byla vyvěšena 
v termínu od 5. 5. 2021 do 7. 6. 2021. 

M. T. a  
M. T.; ÚÚP obdržel 
dne 7. 6. 2021 

zahradní 
sklad 

1167/1 
stavba 

zahradního 
skladu 

Vlastník uplatnil připomínku v rámci projednání zprávy 
o uplatňování ÚP. Veřejná vyhláška byla vyvěšena 
v termínu od 5. 5. 2021 do 7. 6. 2021. 

 

Požadavky městyse na změnu ÚP: 

 U stabilizované plochy Zi v rozsahu celého pozemku p.č.1622/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a částí pozemků p.č. 2540/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,  a p.č. 1623, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Nová Říše, v rozsahu celkem cca 590 m2 
v zastavěném území, prověřit změnu využití z plochy veřejná zeleň izolační a ostatní Zi na využití 
jako zastavitelná plocha bydlení – smíšená obytná SO. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví 
městyse Nová Ríše. 

 U plochy přestavby P18 určené k využití jako plocha občanského vybavení OV s odůvodněním 
plánovaného využití plochy pro požární zbrojnici prověřit možnost využití plochy pro sběrný dvůr, 
což bude spíše plocha technické infrastruktury T.  

 Plochu P18 vymezit jako plochu, pro kterou lze uplatnit předkupní právo za účelem možnosti 
realizace veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury - sběrného dvora.   
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B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 

Územně analytické podklady ORP Telč (UAP) byly pořízeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a jsou 
průběžně aktualizovány. Čtvrtá úplná aktualizace UAP byla provedena ke dni 31. 12. 2016. Pátá 
úplná aktualizace nebyla dosud zpracována. 

V aktualizovaných ÚAP byly určeny problémy k řešení územním plánem, které vyplývají 
z identifikovaných závad v území. Jedná se o tyto problémy: 

Identifikace problémů dle problémového výkresu: 

D
ru

h
 z

áv
ad

y 

Id
en

ti
fi

ka
ce

 

Popis problému Lokalizace Charakteristika 

U
rb

an
. 

U2 
chátrání stávajících výrobních areálů – 
negativní pohledová dominanta 

Nová Říše zemědělský areál 

U6 brownfield Nová Říše zemědělský areál 

H
y

gi
e

n.
 H1 stará zátěž území a kontamin. plocha Nová Říše -- 

H9 nakládání s odpadními vodami  Nová Říše -- 

D
o

pr av ní
  D4.6 

nedostatečné šířkové a konstrukční 
uspořádání úseků komunikací I., II. a III. třídy 

Nová Říše zúžený úsek komunikace v obci 

O
s

ta
t. 

 O3 vodní eroze v území Nová Říše -- 
O4 ÚSES v ÚP v rozporu se ZÚR  Nová Říše mimo koridor ze ZÚR 

S
tř

et
y S1 

střet zastavitelné plochy a koridoru dopravy 
s půdou I. a II. třídy ochrany ZPF  

Nová Říše -- 

Zdroj: ÚAP ORP Telč, 4. úplná aktualizace 

 
ÚAP definují požadavky na odstranění identifikovaných problémů (viz tabulka níže).  

Vyhodnocení ÚP vzhledem k požadavkům z ÚAP: 

Vyhodnocení jednotlivých identifikovaných problémů:  

D
ru

h
 z

áv
ad

y 

Id
en

ti
fi

ka
ce

 

Požadavek na odstranění závady Vyhodnocení splnění požadavku Poznámka 

U
rb

an
is

tic
ká

 

U2 
navrhnout jiné vhodné využití, 
ozelenění ploch okolo areálů 

požadavek je nutno řešit v rámci změny ÚP viz požadavek níže 

U6 
hledat vhodné využití, případně 
navrhnout změnu využití 

pozemky „tírny“ jsou v urbanistické koncepci ÚP 
vymezeny jako plocha výroby a skladování a 
k tomuto účelu je také využívána 

-- 

H
yg

ie
ni

ck
á H1 podporovat revitalizaci území v ÚP je vymezena plocha zemědělské výroby -- 

H9 
řešit koncepci nakládání s 
odpadními vodami 

požadavek splněn v rámci koncepce veřejné 
infrastruktury – Odkanalizování a čištění 
odpadních vod  
 

-- 

D
op

r

av
ní

 

D4.6 
územně plánovacími nástroji řešit 
normové šířkové uspořádání 
komunikací 

V ÚP je vymezena plocha DS -- 

O
st

at
ní

 

O3 
navrhnout protierozní opatření v 
krajině 

požadavek je nutno řešit v rámci změny ÚP viz požadavek níže 

O4 
řešit přesnější vymezení 
regionálního ÚSES v ZÚR 

požadavek je nutno řešit v rámci změny ÚP 

viz požadavek na zpřesnění 
vymezení regionálního biokoridoru 
RBK 522 Pařezitá  – Jezbiny; viz 
požadavek na uvedení územního 
plánu do souladu se ZÚR (bod C.2. 
zprávy) 

S
tř

et
y 

  

S1 minimalizovat dotčení 
při vymezování nových zastavitelných ploch 
minimalizovat dotčení půdy I. a II. třídy ochrany 
ZPF 

viz požadavek níže 
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Výřez z výkresu II.3 Problémový výkres ze 4. úplné aktualizace ÚAP ORP Telč  

 

Požadavky na ÚP z ÚAP: 

 Navrhnout jiné vhodné využití výrobního zemědělského areálu a ozelenění ploch okolo areálů. 

 Navrhnout konkrétní prvky protierozního opatření ve vymezených plochách  Y1 až Y7, pokud toto 
nebude řešeno komplexními pozemkovými úpravami. 

 Při vymezování nových zastavitelných ploch minimalizovat dotčení půdy I. a II. třídy ochrany ZPF. 
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C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentaci vydanou krajem 

C.1. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR  

Ve sledovaném období byly schváleny aktualizace Politiky územního rozvoje ČR č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a 
č. 5. Pro řešení ÚP Nová Říše nevyplývají z PÚR žádné zvláštní požadavky kromě respektování 
obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

Městys Nová Říše 

 se nenachází v rozvojové oblasti ani ose, 
 se nenachází ve specifické oblasti, 
 ani se v ní nenachází koridor nebo plocha dopravní infrastruktury 

vymezených v platné Politice územního rozvoje ČR. 

 

Na území městysu Nová Říše vymezuje Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 
4 a 5 rozvojový záměr dvojitého vedení 400 kV Dasný/Kočín – Slavětice, označený jako E20.  

 

 

C.2. Soulad s územně plánovací dokumentací Kraje Vysočina 

Územní plán Nová Říše je zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina 
vydanou vládou České republiky dne 20. 7. 2009. Následně došlo k vydání aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 
6 a 8 a také rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 1/2017-118 z 13. 4. 2017.  

Městys Nová Říše se i nadále 

 nenachází v rozvojové ose nebo oblasti republikového ani krajského významu, 

 nenachází v centru osídlení, 

 nenachází ve specifické oblasti, 

 ani se v ní nenachází koridor nebo plocha dopravní ani technické infrastruktury. 

vymezených v platných Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. 

 

Dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina jsou na území městyse vymezeny: 

 veřejně prospěšná stavba pro energetiku E29 – nadzemní vedení VVN 110 kV Popovice 
nad Rokytnou – R Telč, 

 plochy a koridory územního systému ekologické stability (ÚSES) regionální úrovně: 
regionální biokoridor NKOD 522 Pařezitá – Jezbiny, 

 civilizační hodnoty – nadmístní komunikační síť tvořenou mimo jiné i silnicí II/112 a vybrané 
stavby vodohospodářské infrastruktury – stávající vodní nádrž Nová Říše, 

 oblast krajinného rázu Želetavsko, pro kterou stanovují pro činnost v území a rozhodování 
o změnách v území specifickou zásadu zachovat historické siluety sídel, 

 migračně významné území. 

 

Požadavky ÚP z platné PÚR a ZÚR: 

 Migračně významné území a migrační koridor doplnit do Koordinačního výkresu. V tomto území 
je pak nutné zachovat propustnost krajiny pro velké savce. 

 Prověřit a případně uvést do souladu územní plán se záměrem z politiky územního rozvoje na 
vedení ZVN 400 kV, označeném jako V433/833 Kočín – Slavětice. Na území městysu Nová Říše 
zasahuje dvojité vedení 400 kV Dasný/Kočín – Slavětice, označený jako E20. Záměr spočívá v 
přestavbě stávajícího vedení ZVN 400 kV na dvojité vedení 400 kV. Vymezit koridor pro 
plánovaný rozvoj přenosové soustavy vedení 400 kV v šířce 150 m na každou stranu od osy 
záměru uvedené v aktuálních Územně analytických podkladech a stavbu zařadit jako veřejně 
prospěšnou stavbu, pro kterou lze využít vyvlastnění podle § 170 stavebního zákona. 

 Vymezit koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby E29 Nadzemní vedení VVN 110 kV 
Popovice nad Rokytnou – R Telč. Tento koridor bude vymezen ve stejné šířce, v jaké jsou 
vymezeny odpovídající koridory technické infrastruktury. 

 Zpřesnit vymezení regionálního biokoridoru RBK 522 Pařezitá – Jezbiny; vymezení zpřesnit 
v souladu s metodikou ÚSES tak, aby byly dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich 
funkčnost a v rámci vymezení v ZUR; při zpřesňování vymezení regionálního biokoridoru 
respektovat též jiné zájmy v území, zejména požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin a 
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vodohospodářsky významných zdrojů; stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a 
koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že 
nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální 
nebo chemické zátěži prostředí a nedojde k snížení schopnosti bez dalších opatření plnit 
stabilizující funkce v krajině a to i potenciálně u prvku ÚSES vyžadujících doplnění biocenter a 
biokoridoru; technická a vegetační opatření v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory 
ÚSES podřídit požadavkům na zajištění funkčnosti skladebných částí ÚSES. 

 Územní vymezení plochy a koridoru VPO pro regionální biokoridor 522 Pařezitá – Jezbiny U254 
vyřadit z VPO. 
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D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního 
zákona 

Jak je zřejmé z kap. A. této zprávy, od vydání územního plánu došlo k minimálnímu využití 
vymezených zastavitelných ploch. V případě ploch smíšených obytných a bydlení nedošlo k  žádné 
nové výstavbě. K částečnému využití došlo pouze u ploch sportu (ještě možno využít 68% ploch) a 
smíšených výrobních (ještě možno využít 40% ploch). U přestavbových ploch došlo k přestavbě části 
zemědělského areálu na občanské vybavení.  

 

V Územním plánu Nová Říše je vymezené dostatečné množství zastavitelných ploch, které však 
evidentně nejsou dostatečně atraktivní. Pořizovatel proto navrhl společně s určeným zastupitelem 
vypustit některé plochy a naopak vymezit nové plochy u kterých mají majitelé konkrétní záměry, které 
budou realizovat v nejbližší době po pořízení změny vyplývající z této Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Nová Říše, viz pokyny pro zpracování návrhu změny. 
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E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu 

E.a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

Změna územního plánu nepředpokládá změnu žádné z koncepcí (urbanistické, veřejné infrastruktury, 
uspořádání krajiny) stanovené platným Územním plánem Nová Říše. 

 

- upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 
o Migračně významné území a migrační koridor doplnit do Koordinačního výkresu. V tomto 

území je pak nutné zachovat propustnost krajiny pro velké savce. 
o Prověřit a případně uvést do souladu územní plán se záměrem z politiky územního 

rozvoje na vedení ZVN 400 kV, označeném jako V433/833 Kočín – Slavětice. Na území 
městysu Nová Říše zasahuje dvojité vedení 400 kV Dasný/Kočín – Slavětice, označený 
jako E20. Záměr spočívá v přestavbě stávajícího vedení ZVN 400 kV na dvojité vedení 
400 kV. Vymezit koridor pro plánovaný rozvoj přenosové soustavy vedení 400 kV v šířce 
150 m na každou stranu od osy záměru uvedené v aktuálních Územně analytických 
podkladech a stavbu zařadit jako veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou lze využít 
vyvlastnění podle § 170 stavebního zákona. 

 
- upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

o Vymezit koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby E29 Nadzemní vedení VVN 110 
kV Popovice nad Rokytnou – R Telč. Tento koridor bude vymezen ve stejné šířce, v jaké 
jsou vymezeny odpovídající koridory technické infrastruktury. 

o Zpřesnit vymezení regionálního biokoridoru RBK 522 Pařezitá – Jezbiny. 
o Územní vymezení plochy a koridoru VPO pro regionální biokoridor 522 Pařezitá – 

Jezbiny U254 vyřadit z VPO. 
o Prověřit, a případně zohlednit a zapracovat ostatní požadavky a podmínky vyplývající 

z platných Zásad územního rozvoje Kraje vysočina po aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8. 
 

- upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů 
o Navrhnout jiné vhodné využití výrobního zemědělského areálu a ozelenění ploch okolo 

areálů. 
o Navrhnout konkrétní prvky protierozního opatření ve vymezených plochách  Y1 až Y7, 

pokud toto nebude řešeno komplexními pozemkovými úpravami. 
o Při vymezování nových zastavitelných ploch minimalizovat dotčení půdy I. a II. třídy 

ochrany ZPF. 

 

- ostatní 
o Aktualizovat vymezené zastavěné území. 
o Strojově čitelný formát. 
o Přehodnotit stanovenou podmínku ochrany a rozvoje hodnot urbanistických, historických, 

kulturních hodnot ve vymezeném území zásadního významu pro ochranu hodnot. 
Zejména se jedná o podmínku pro významné stavby, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt, a které jsou 
nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení, a to pro stavby v tomto území, vyjma 
nemovitých kulturních památek. Případně blíže specifikovat konkrétní stavby a pozemky, 
na které se vztahuje tato podmínka. 

o Prověřit vypuštění části zastavitelné plochy Z3 s funkčním využitím Bi – bydlení – 
v rodinných domech, např. pozemku p. č. 1147 a 1142 v k. ú. Nová Říše. 

o Prověřit změnu využití části pozemků (v rozsahu cca 2/3 navazujících na navržené 
veřejné prostranství Z31) p. č. 1169, 1168 a 1167/1 v k. ú. Nová Říše z plochy rezervy 
R1 s funkčním vymezením NZ – plochy SNÚ – zemědělské na zastavitelnou plochu SO – 
bydlení – smíšené obytné. Vlastník prvních dvou pozemků zde má záměr rozparcelovat 
pozemky pro výstavbu 4 rodinných domů a jedné společné komunikace. Záměrem 
vlastníků pozemku p. č. 1167/1 v k. ú. Nová Říše je stavba zahradního skladu. – podnět 
F. K. s H. K. a M. T. s M. T. 

o Prověřit změnu využití pozemku p. č. 1632/1 v k. ú. Nová Říše z návrhové plochy Z54 ZZ 
– zeleň zahrada a záhumenků na zastavitelnou plochu Bi – bydlení – v rodinných 
domech nebo jinou plochu umožňující stavbu jednoho rodinného domu. – podnět L. P. 

o Prověřit změnu využití části plochy NZ – SNÚ – zemědělské navazující na stávající 
veřejné prostranství (p. č. 2537 v k. ú. Nová Říše) na zastavitelnou plochu umožňující 
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bydlení. Vymezená plocha bude o hloubce cca 35 m od veřejného prostranství. – 
částečně podnět D. Z. a P. S.  

o Prověřit změnu využití pozemku p. č. 34/3 v k. ú. Nová Říše z plochy VS – smíšené 
výrobní na plochu SO – bydlení – smíšené obytné. Pozemek je využíván jako funkční 
celek a zahrada k rodinnému domku p. č. st. 247 v k. ú. Nová Říše. – podnět L. K. 

o U stabilizované plochy Zi v rozsahu celého pozemku p.č.1622/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a částí pozemků p. č. 2540/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,  a p. č. 
1623, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Říše, v rozsahu celkem cca 
590 m2 v zastavěném území, prověřit změnu využití z plochy veřejná zeleň izolační a 
ostatní Zi na využití jako zastavitelná plocha bydlení – smíšená obytná SO. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví městyse Nová Říše. 

o U plochy přestavby P18 určené k využití jako plocha občanského vybavení OV 
s odůvodněním plánovaného využití plochy pro požární zbrojnici prověřit možnost využití 
plochy pro sběrný dvůr, což bude spíše plocha technické infrastruktury T.  

o Prověřit vymezení plochy P18 jako plochy, pro kterou lze uplatnit předkupní právo za 
účelem možnosti realizace veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury - sběrného 
dvora.   

o Prověřit vypuštění pozemku p. č. 100 v k. ú. Nová Říše z plochy, na kterou se vztahuje 
pořízení studie. Zbylou plochu Z1 ponechat.  

o Prověřit změnu využití zastavitelné plochy Z2 z plochy SO – bydlení – smíšené obytné na 
plochu Bi – bydlení – v rodinných domech. 

o Navrhnout jiné vhodné využití výrobního zemědělského areálu a ozelenění ploch okolo 
areálů. 

o Navrhnout konkrétní prvky protierozního opatření ve vymezených plochách  Y1 až Y7, 
pokud toto nebude řešeno komplexními pozemkovými úpravami. 

o Při vymezování nových zastavitelných ploch minimalizovat dotčení půdy I. a II. třídy 
ochrany ZPF. 

o Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracovat následující textové 
poznámky: „Celé správní území obce je situováno v leteckých koridorech LK TRA a LK 
TSA Ministerstva obrany”. A „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva 
obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 

o Do textové části Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany zapracovat 
vymezená území Ministerstva obrany: 
- Vzdušné prostory LK TRA a LK TSA Ministerstva obrany, které je nutno respektovat 
podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 102a). 
V těchto vymezených územích - vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních 
výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících 
dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální 
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VNN, 
rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno 
posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena 
nebo zakázána. 
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska 
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 
Sb. (dle ÚAP jev 119). Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené 
stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 
třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové 
stanice….) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny). 
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E.b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit 

Bez požadavků na nové plochy územních rezerv. Stávající plochy R1 a R2 zůstanou vymezeny jako 
územní rezerva. 

 

E.c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

Územní vymezení plochy a koridoru VPO pro regionální biokoridor 522 Pařezitá – Jezbiny U254 
vyřadit z VPO. A naopak doplnit VPS pro kterou lze uplatnit vyvlastnění týkající se záměru dvojitého 
vedení 400 kV Dasný/Kočín – Slavětice, označený jako E20. 

 

E.d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Bez požadavků. 

 

E.e) Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Návrh Změny územního plánu bude zpracován jako invariantní. V území nejsou navrhovány žádné 
záměry, jež by vyžadovaly variantní řešení. 

 

E.f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Změna územního plánu bude zpracována vektorově nad katastrální mapou ve strojově čitelném 
formátu (upřednostňován bude formát *shp). 

Návrh změny územního plánu bude pro účely veřejného projednání odevzdán ve dvou tištěných 
vyhotoveních a v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu (nejlépe ve formátu *.pdf). 
Obdobně platí pro případné opakované veřejné projednání. Předpokladem je pořizování změny 
zkráceným postupem. 

Případné úpravy mezi veřejným a opakovaným veřejným projednáním budou zpracovány v režimu 
změn. 

Výsledná změna územního plánu bude odevzdána ve čtyřech vyhotoveních, spolu s datovým 
nosičem, který bude obsahovat kompletní grafickou část ÚP ve vektorovém formátu (např. *.dgn, 
*.dwg, *.shp,…) i v rastrovém formátu (např. *.jpg, *.pdf,…) a dále textovou část změny územního 
plánu ve formátu *.doc nebo *.pdf. Kompletně tedy ve strojově čitelném formátu. 

Změna územního plánu bude zpracovávána v rozsahu měněných částí včetně srovnávacího textu. 

 

ÚP bude obsahovat 

Textovou část 

Grafickou část 

a) Výkres základního členění území 1 : 5 000 

b) Hlavní výkres 1 : 5 000 

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

 

Odůvodnění ÚP bude obsahovat 

Textovou část 

Grafickou část 

a) Koordinační výkres 1 : 5 000 

b) Výkres širších vztahů 1 : 50 000 

c) Výkres předpokládaných záborů ZPF 1 : 5 000 

V případě potřeby může změna územního plánu obsahovat další výkresy či schémata. 

 

Úplné znění – pro potřeby nabytí účinnosti změny územního plánu 
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Textovou část výroku – výroková část v rozsahu celého textu 

Grafickou část výroku – bude vyhotovena v rozsahu měněných výkresů a měřítku 1 : 5 000 

Textová část odůvodnění – u úplného znění se nezpracovává 

Grafickou část odůvodnění – pouze koordinační výkres 1 : 5 000 včetně upravených limitů s 
poznámkou, že „limity využití území byly upraveny v souladu s právními předpisy, rozhodnutími a 
platnými limity k datu…“ 

 

Další požadavky 

- Všechny výkresy grafické a textové části budou opatřeny tímto záznamem o účinnosti: 

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 

Změnu č. 1 Územního plánu Nová Říše 
vydalo 

Zastupitelstvo městyse Nová Říše 

Datum nabytí účinnosti  

Pořizovatel Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování 

Oprávněná úřední osoba Ing. arch. Lukáš Pivonka 

Funkce referent odboru rozvoje a územního plánování 

Razítko a podpis  

 

- Pořizovatel dále požaduje, aby v průběhu prací na návrhu změny územního plánu a před jeho 
odevzdáním projektant změnu v její rozpracovanosti konzultoval s pořizovatelem a určeným 
zastupitelem. 

 

E.g) V případě hlavního města Prahy vymezení řešeného území, pokud bude územní plán 
vydán pro část území města 

Netýká se 
 
 

E.h) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území  

Viz následující kapitola F). 
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F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast 

Budě doplněno na základě projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Nová Říše. 
Požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj 
území se nepředpokládá. Lze důvodně předpokládat, že dotčený orgán u navrhovaných změn vyloučí 
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Na správním území městysu Nová Říše se nachází evropsky významná lokalita Natura 2000 – 
CZ0613327 Nová Říše. 

 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 
variant vyžadováno 

Bude doplněno na základě projednání. V současné době pořizovatel nepředpokládá variantní 
zpracování návrhu změny územního plánu. 

 

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny 
A. až D. vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

Pořízení nového územního plánu není navrhováno. Zpráva o uplatňování územního plánu navrhuje 
vypuštění části několika zastavitelných plocha a vymezení nových zastavitelných ploch v návaznosti 
na zastavěné území nebo v územní rezervě. Navrhované změny jsou pouze malého rozsahu, které 
podstatně nemění koncepci územního plánu.  
 

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

Bez požadavků – nebyly zjištěny žádné negativní dopady na udržitelný rozvoj území vyplývající 
z územního plánu. 

 

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Bez požadavků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:    Mgr. Edita Hoštičková 

referentka odboru rozvoje a územního plánování  

Městského úřadu Telč 

Spolupráce s určeným zastupitelem: Stanislav Veselý, zastupitel obce pověřený výkonem 
pravomocí starosty městysu Nová Říše 

Datum zpracování:   říjen 2021 

 


