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Zpráva o uplatňování Územního plánu Rozseč byla projednána Zastupitelstvem obce Rozseč v souladu s ustanovením § 55 
odst. 1 a dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 
usnesením č. 6/2020/01 na zasedání zastupitelstva obce dne 23.7.2020. 

Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Rozseč byly schváleny Zastupitelstvem obce Rozseč v souladu 
s ustanovením § 55 odst. 1 a s využitím ustanovení § 47 odst. 5 a dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, usnesením č. 6/2020/01 na zasedání zastupitelstva obce dne 
23.7.2020. 
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Úvod 

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Rozseč 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 obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu 
zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. V souladu s tímto ustanovením přistoupil 
Úřad územního plánování Městského úřadu Telč, jako pořizovatel územního plánu, ke zpracování 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Rozseč. 

Obec Rozseč je samostatnou obcí nacházející se západně od města Telč ve správním území obce 
s rozšířenou působností (ORP) Telč. 

Správní území obce Rozseč je tvořeno katastrálním územím Rozseč u Třešti. 

Plošná výměra řešeného území je 830,5 ha, z toho je (zdroj: ÚAP ORP Telč, 4. úplná aktualizace): 

zemědělský půdní fond  745,4 ha (89,8 % výměry), 
lesní půda  39,2 ha (4,7 %), 
vodní ploch 4,5 ha (0,5 %), 
zastavěné plochy 7,9 ha a ostatní plochy 33,5 ha (celkem 5,0 %). 

Na území obce žilo k 31. 12. 2015 celkem 183 bydlících obyvatel (zdroj: ÚAP ORP Telč). 

Územní plán Rozseč je zveřejněn na adrese: 

https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/uzemne_planovaci_dokumenta
ce_ostatnich_obci_orp_telc_vc_vymezeni_zastaveneho_uzemi/rozsec-1 

 

A. Vyhodnocení uplat ňování územního plánu v četně vyhodnocení zm ěn podmínek, na 
základ ě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebn ího zákona) a vyhodnocení 
případných nep ředpokládaných negativních dopad ů na udržitelný rozvoj území 

A.1. Vyhodnocení uplat ňování územního plánu 

Územní plán Rozseč (dále jen „územní plán“ nebo „ÚP“) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“) v tu dobu platném znění. ÚP Rozseč 
vydalo Zastupitelstvo obce Rozseč formou opatření obecné povahy dne 26.5.2014. ÚP Rozseč nabyl 
účinnosti dne 10.6.2014. Územní plán Rozseč řeší celé správní území obce, které je dáno 
katastrálním územím Rozseč u Třešti. 

Změna územního plánu nebyla dosud pořízena. 

Podrobnější územně plánovací dokumentace, pro správní území obce Rozseč nebyla doposud 
pořízena. Pro zastavitelné plochy Z1 a Z2 byla zpracována územní studie, která byla schválena pro 
možnost využití dne 3.3.2016. 

ÚP vymezuje zastavěné území, stanovuje koncepci rozvoje území obce a koncepci ochrany a rozvoje 
hodnot území, v rámci které stanovuje podmínky ochrany hodnot.  

ÚP stanovuje urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch,  

Z hlediska koncepce rozvoje území obce ÚP dělí řešené území na stabilizované plochy a plochy změn  
- zastavitelné plochy a plochy změn v krajině.  

ÚP na území obce vymezil celkem 9 ploch se změnou v území – zastavitelné plochy.  

 

ÚP vymezuje tyto zastavitelné plochy (Z): 

identifikační 
číslo plochy 

v ÚP 
druh plochy 

výměra 
z ÚP (ha) 

z toho 
využito/realizováno pozn. 
cca ha cca % 

BI-Z1 bydlení v rodinných domech 1,308 0,32 24 % 

podmínka využití ÚS;  
etapizace – 1.etapa; část 
využita pro 1 RD – p.p.č. 
806/6, k.ú. Rpzseč u Třešti 

BI-Z2 bydlení v rodinných domech 0,750 0 0 % podmínka využití ÚS;  
etapizace – 1.etapa 

BI-Z3 bydlení v rodinných domech 1,998 0 0 % etapizace – 2.etapa 
∑ ploch BI - bydlení v rodinných domech  4,056 0,32 8 % -- 
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identifikační 
číslo plochy 

v ÚP 
druh plochy 

výměra 
z ÚP (ha) 

z toho 
využito/realizováno pozn. 
cca ha cca % 

TI-Z4 plochy technické infrastruktury-
plochy technického vybavení 0,132 0 0 % 

plocha pro vodojem 
včetně příjezdové 
komunikace 

TI-Z5 plochy technické infrastruktury-
plochy technického vybavení 0,561 0 0 % plocha pro zařízení pro 

čištění odpadních vod 
∑ ploch TI – plochy technické infrastruktury-
plochy technického vybavení 

0,693 0 0 % -- 

VD-Z6 plochy výroby a skladování - 
drobná výroba a řemeslná výroba 1,283 0 0 % -- 

∑ ploch VD – plochy výroby a skladování - 
drobná výroba a řemeslná výroba  1,283 0 0 % -- 

VZ-Z7 plochy výroby a skladování - 
zemědělská výroba  2,327 0 0 % -- 

VZ-Z8 plochy výroby a skladování - 
zemědělská výroba 5,673 0 0 % -- 

∑ ploch VZ – plochy výroby a skladování - 
zemědělská výroba  8,000 0 0 % -- 

ZV-Z9 plochy sídelní zeleně - zeleň na 
veřejných prostranstvích 0,122 0 0 % 

veřejná zeleň mezi 
zastavěnou částí obce a 
navrhovanou plochou pro 
čištění odpadních vod 

∑ ploch ZV – plochy sídelní zeleně - zeleň na 
veřejných prostranstvích  0,122 0 0 % -- 

∑ pl. zastavitelných se změnou v území 14,154 0,32 2 % -- 
Zdroj výměr: dokumentace územního plánu-odůvodnění 

 

ÚP vymezuje tyto koridory dopravní infrastruktury: 

označení 
koridoru v ÚP 

popis 
realizace  
ano / ne 

DK1 Koridor pro přeložku silnice I/38 o šířce 150 m podle grafické části. ne 
DK2 Koridor pro homogenizaci stávající trasy silnice I/38 o šířce 100 m podle grafické části. ne 

 

ÚP vymezuje tyto koridory technické infrastruktury: 

označení 
koridoru v ÚP 

popis 
realizace  
ano / ne 

TK1 Koridor pro vodovodní řad ne 
TK2 Koridor pro vodovodní zásobovací řad obce Zdeňkov a Jindřichovice ne 

TK3 Koridor pro vodovodní zásobovací řad obce Svojkovice a přívodní kanalizační řad ze 
Svojkovic na čistírnu odpadních vod Rozseč ne 

TK4 Koridor pro přeložku vedení VN ne 
 

ÚP stanovuje podmínky pro využití ploch v koridorech dopravní a technické infrastruktury. 

Koncepce systému veřejné (sídelní) zeleně je tvořena 2 základními kategoriemi (funkční plochy) 
zeleně, a to zeleň krajinná a zeleň sídelní. Krajinná zeleň je reprezentována zejména lesními 
komplexy, remízky a břehovou zelení podél vodotečí. Zeleň veřejných prostranství je v obci 
zastoupena především zelení na návsi v okolí kostela a hřiště a dále zelení veřejných prostranství v 
širším návesním prostoru. ÚP navrhuje plochu ZV-Z9 jako veřejnou zeleň mezi zastavěnou částí obce 
a navrhovanou plochou pro čištění odpadních vod. Navrženo je doplnění zeleně formou liniové zeleně 
podél komunikací, polních cest a vodotečí. 

ÚP stanovuje koncepci veřejné infrastruktury.  

Koncepce dopravní infrastruktury stanovená ÚP je založena na respektování stávajícího dopravního 
systému. V územním plánu je vymezen dopravní koridor pro novou trasu silnice I/38 (DK1 a DK2). 
Trasa silnice III. třídy v řešeném území je stabilizovaná a není počítáno se změnami. Trasy nových 
inženýrských sítí budou v následné dokumentaci navrhovány tak, aby bylo minimalizováno dotčení 
silnic a dopravních ploch. Změny využití území obsažené v územním plánu budou respektovat silniční 
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síť včetně ochranných pásem silnic. Jednoznačně lokalizované plochy pro dobudování a úpravu sítě 
komunikací nejsou nově navrženy. Místní komunikace a parkoviště pro obsluhu území je možné 
umístit i uvnitř zastavěného území a na zastavitelných plochách podle podmínek využití jednotlivých 
ploch s rozdílným způsobem využití. Komunikace a cestní síť jsou přípustné také na plochách 
nezastavěného území. 

Koncepce technické infrastruktury stanovená ÚP je založena na vybudování veřejného vodovodu. 
Jsou navrženy koridory pro vodovodní řady (TK1, TK2, TK3) a je navržena plocha pro vodojem včetně 
příjezdové komunikace (TI-Z4). V zastavěném území budou vodovodní řady umístěny ve stávajícím 
uličním prostoru. 

ÚP řeší odstranění hlavního nedostatku – odkanalizování a čištění odpadních vod, a zajištění 
nezbytné technické infrastruktury pro návrhové lokality. V obci bude dobudována úplná kanalizační síť 
a na území obce bude zajištěno samostatné čištění odpadních vod. V územním plánu je vymezena 
plocha pro čistění odpadních vod ( TI-Z5) a jsou vymezeny koridory pro nové kanalizační řady (TK3). 
V zastavěném území budou kanalizační řady umístěny ve stávajícím uličním prostoru. Dešťové vody 
budou v maximální míře likvidovány popř. zdrženy na pozemku investorů (akumulace dešťových vod, 
a jejich vsakování). 

ÚP navrhuje Koridor pro přeložku vedení VN (TK4). 

V ÚP jsou vymezeny stabilizované plochy občanské vybavenosti, nové plochy pro občanskou 
vybavenost nejsou navrženy. Občanská vybavenost může být umísťována i na jiných funkčních 
plochách v rámci přípustného popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch. 

ÚP vymezuje a stabilizuje plochy veřejných prostranství s převládající dopravních funkcí, které jsou 
zastoupeny zejména v uličních prostorech a v centrálních částech sídel. Veřejná prostranství jsou 
vymezena v grafické části a jsou nezastavitelná. 

V rámci koncepce uspořádání krajiny ÚP vymezuje tyto plochy v krajině: 
� plochy vodní a vodohospodářské 

plochy vodní a vodohospodářské (W) 
� plochy zemědělské 

plochy zemědělské (NZ) 
� plochy lesní 

plochy lesů (NL) 

� plochy přírodní 
plochy chráněných území a biocenter 
(NP) 

� plochy smíšené nezastavěného území 
plochy smíšené přírodní (NSp) 
plochy smíšené zemědělské (NSz) 

 

ÚP vymezuje tyto plochy změn v krajině (se záborem ZPF): 

identifikační 
číslo plochy 

v ÚP 
druh plochy 

výměra 
z ÚP (ha) 

pozn. 

 
realizace 
ano / ne 

K1 plochy vodní a vodohospodářské 3,213 rybník+krajinná zeleň, 
BK2 ne 

K2 plochy vodní a vodohospodářské 0,669 rybník, BK2 ne 

K3 plochy vodní a vodohospodářské 5,240 rybník, BK2 ne 

K4 plochy vodní a vodohospodářské 2,168 rybník, BC1 ne 

K5 plochy vodní a vodohospodářské 2,345 rybník ne 
∑ ploch W – plochy vodní a vodohospodářské 13,635 -- -- 

K6 plocha lesů  2,516 zalesnění ne 
K7 plocha lesů 6,154 zalesnění ne 

∑ ploch NL – plochy lesů 8,67 -- --- 
K8 plocha přírodní 3,742 zalesnění a zároveň BC4 ne 

∑ ploch NP – plochy přírodní 3,742 -- -- 
∑ pl. změn v krajině v k.ú. Rozseč 26,047 -- -- 
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ÚP vymezuje tyto plochy změn v krajině (bez záboru ZPF): 

identifikační 
číslo plochy 

v ÚP 
druh plochy pozn. 

 
realizace 
ano / ne 

K 9 smíšená nezastavěného území PROTIEROZNÍ ZATRAVNĚNÍ ne 
K10 smíšená nezastavěného území PROTIEROZNÍ ZATRAVNĚNÍ  ne 
K11 smíšená nezastavěného území PROTIEROZNÍ ZATRAVNĚNÍ  ne 

K12 smíšená nezastavěného území ZATRAVNĚNÍ NIVY KOLEM VODOTEČE  
A NAVRHOVANÝCH RYBNÍKŮ  ne 

K13 smíšená nezastavěného území ZATRAVNĚNÍ NIVY KOLEM NAVRHOVANÉHO 
RYBNÍKU V5  ne 

K14 smíšená nezastavěného území BK5 ne 
K15 smíšená nezastavěného území BK8 ne 
K16 smíšená nezastavěného území BK6 ne 

 

 

ÚP vymezuje lokální územní systém ekologické stability (ÚSES) s jeho skladebnými prvky. 

ÚP vymezuje tyto prvky lokálního ÚSESu: 5 lokálních biocenter nebo jejich částí (BC1 až BC5) a 8 
lokálních biokoridorů nebo jejich částí (BK1 až BK8). Většina těchto prvků je nefunkčních a jejich 
plošné vymezení je řešeno vymezením ploch změn v krajině s druhem plochy „smíšená 
nezastavěného území“ a „plocha přírodní“.  

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do vymezených skladebných částí 
ÚSES (biocenter a biokoridorů) platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy speciální 
podmínky využití území.  

V územním plánu jsou navržena hlavní protierozní opatření vyplývající z návrhu komplexních 
pozemkových úprav. 

 

ÚP vymezuje tyto plochy s rozdílným způsobem využití (dále jen „plochy“): 

 
� plochy bydlení  

 bydlení v rodinných domech (BI) 

� plochy občanského vybavení  

veřejná občanská vybavenost (OV) 

občanské vybavení – hřbitovy (OH) 

sport a tělovýchova (OS) 

� plochy veřejných prostranství  

 veřejná prostranství (PV) 

� plochy smíšené obytné  

 plochy smíšené venkovské (SV) 

� plochy dopravní infrastruktury 

plochy silniční dopravy (DS) 

plochy ostatních komunikací (DU) 

� plochy technické infrastruktury  

 plochy technického vybavení (TI) 

 

� plochy výroby a skladování 

 drobná výroba a řemeslná výroba (VD) 

 zemědělská výroba (VZ) 

� plochy zeleně 

zeleň na veřejných prostranstvích (ZV) 

� plochy vodní a vodohospodářské 
plochy vodní a vodohospodářské (W) 

� plochy zemědělské 
plochy zemědělské (NZ) 

� plochy lesní 
plochy lesů (NL) 

� plochy přírodní 
plochy chráněných území a biocenter 
(NP) 

� plochy smíšené nezastavěného území 
plochy smíšené přírodní (NSp) 

plochy smíšené zemědělské (NSz) 

 

V těchto plochách ÚP stanovuje podmínky využití těchto ploch. Je stanoveno hlavní, přípustné, 
nepřípustné a u některých ploch podmíněně přípustné využití - v plochách BI, SV, NZ, NL, NP, NSp, 
NSz.  

Základní podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny v plochách BI, OV, OS, SV, VD, VZ.  

ÚP také stanovuje obecné zásady prostorového uspořádání a podmínky využití území. 
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ÚP vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšné opatření (VPO) s možností 
vyvlastnění bez předkupního práva: 

označení 
VPS 

identifikace 
dle ÚP 

popis 
realizace  
ano / ne 

použití institutu 
vyvlastnění ano/ne 

dopravní infrastruktura  

WD1 DK 01 Přeložka silnice I/38 ve vymezeném koridoru 
DK1 ne ne 

WD2 DK 02 Homogenizace stávají trasy silnice I/38 ve 
vymezeném koridoru DK1 a DK2 ne ne 

technická infrastruktura 

WT1 Z4 Plocha pro vodojem včetně příjezdové 
komunikace k vodojemu ne ne 

WT2 Z5 Plocha pro čištění odpadních vod ne ne 
WT3 TK1 Vodovodní řady ve vymezeném koridoru TK1 ne ne 

WT4 TK2 Vodovodní zásobovací řad do obce Zdeňkov 
a Jindřichovice ve vymezeném koridoru TK2 ne ne 

WT5 TK3 Vodovodní zásobovací řad do obce 
Svojkovice ve vymezeném koridoru TK3 ne ne 

WT6 TK3 Kanalizační řad z obce Svojkovice ve 
vymezeném koridoru TK3 ne ne 

WT7 TK4 Přeložka vedení VN 22 ve vymezeném 
koridoru TK4 ne ne 

označení  
VPO 

identifikace 
dle ÚP 

popis 
realizace  
ano / ne 

použití institutu 
vyvlastnění ano/ne 

WR 1 K9 
Plocha pro navrhovaná protierozní a 
protipovodňová opatření - zvýšení retenční 
schopnosti území 

ne ne 

 

ÚP nevymezuje plochy a koridory územních rezerv.  

ÚP vymezuje tyto plochy, ve kterých je podmíněno rozhodování územní studií: 

označení 
plochy 

druh plochy realizace ano / ne 
vypracování územní studie  

ano / ne 
Z1 smíšená obytná ne ano / možnost využití od 3.3.2016 
Z2 veřejné prostranství ne ano / možnost využití od 3.3.2016 

 

ÚP nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 
parcelaci, plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu. 

ÚP nestanovuje pořadí změn tzv. etapizaci. 

ÚP nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby. 

ÚP nevymezuje stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení.  

Vyhodnocení z hlediska uplatňování ÚP v uplynulém sledovaném období: 

ÚP je průběžně využíván jako zásadní dokument při rozhodování o území, pro rozvoj správního území 
obce Rozseč a pro ochranu jeho hodnot.  

V sídle se dosud uplatňují potřeby bydlení v zastavěném území. 

V uplynulém sledovaném období byl ÚP uplatňován při rozhodování o území. Plánovaný rozvoj se 
však jeví jako předimenzovaný a neaktuální. Tomu svědčí značná část dosud nevyužitých 
vymezených zastavitelných ploch a ploch změn v krajině. 

Potřeby rozvoje obce lze realizovat v rámci dosud nevyužitých vymezených zastavitelných ploch nebo 
v rámci zastavěného území a dle stanovené základní koncepce rozvoje území. Není třeba vymezovat 
nové zastavitelné plochy. 

Stanovená koncepce rozvoje veřejné infrastruktury nebyla dosud naplněna.  

Stanovená koncepce zásobení obce vodou a koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod 
nebyla dosud naplněna.  

Nezastavěné území slouží převážně intenzivní zemědělské výrobě a lesnictví.  

Územním plánem vymezené nefunkční skladebné prvky ÚSESu nebyly dosud realizovány a změny 
v území nebyly provedeny. Současně zpracované KPÚ nebyly dotaženy do realizace plánu 
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společných zařízení. Opatření pro navrhovaná protierozní a protipovodňová opatření - zvýšení 
retenční schopnosti území nebyly dosud provedeny, ani projekčně připraveny.  

Hospodaření na zemědělské půdě a v lesích v nezastavěném území je mnohdy v rozporu se 
stanovenými podmínkami využití v územním plánu a s evidovaným druhem pozemků. 

Využívání územně stabilizovaných ploch zastavěného území se děje v souladu s podmínkami 
územního plánu. Vzájemné vazby mezi hodnotami území jsou respektovány, ať již jde o hodnoty s 
právní ochranou, tak i o hodnoty, které jsou dány územním plánem. 

Vymezené veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšné opatření (VPO) nebyly dosud 
realizovány a institut vyvlastnění nebyl použit. 

 

Požadavky vyplývající z vyhodnocení uplatňování ÚP: 

• Aktualizovat vymezené zastavěné území. 

 

Požadavky vyplývající z podnětů obce pro pořízení změny ÚP v uplynulém období: 

Podnět obce pro pořízení změny ÚP - usnesení zastupitelstva č. 8/2019/01 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Rozseč číslo 8/2019, konaného dne 5.12.2019 o pořízení změny ÚP o tomto obsahu:  

• změna využití pozemku p.č. 892, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. Rozseč u 
Třešti, ve vlastnictví obce Rozseč z plochy sídelní zeleně ZV na plochu bydlení v rodinných 
domech BI. 

 

A.2. Vyhodnocení zm ěn podmínek, na základ ě kterých byl ÚP vydán 

A.2.1. Nová legislativa 
Od 1.1.2013 je v platnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé související zákony. Tato novela stavebního zákona je v ÚP 
akceptována. 

 

Od 1.1.2018 je v platnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela stavebního zákona mění podmínky pro 

nabytí účinnosti změny územního plánu 

� dle § 55c stavebního zákona změna územního plánu a úplné znění územního plánu po této 
změně obec doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení změny územního plánu a úplného znění 
nabývá změna účinnosti; 

strojově čitelný formát 

� dle § 20a stavebního zákona Územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změna a 
úplné znění územně plánovací dokumentace po vydání poslední aktualizace nebo změny se 
vyhotovuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu); 

ukládání úplného znění ÚPD po vydání její změny 

� dle § 165 stavebního zákona Územní plán a regulační plán, včetně dokladů o jeho pořizování, 
ukládá pořizovatel u obce, pro kterou byl pořízen; opatřené záznamem o účinnosti je, regulační 
plán a jejich změny, včetně dokladů o jejich pořizování, ukládá pořizovatel u obce, pro kterou byly 
pořízeny; územní plán, regulační plán a úplné znění této územně plánovací dokumentace po 
vydání její změny opatřené záznamem o účinnosti poskytuje stavebnímu úřadu, úřadu územního 
plánování a krajskému úřadu, jemuž se uvedená dokumentace poskytuje rovněž v elektronické 
verzi ve strojově čitelném formátu); 

zveřejnění úplného znění ÚPD po vydání její změny 

� dle odst. 6 čl. II Přechodná ustanovení stavebního zákona: Obec, pro kterou byl vydán územní 
plán nebo regulační plán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zajistí zveřejnění úplného 
znění této dokumentace do 30. června 2018. Pokud nebyla vydána žádná změna této 
dokumentace, zveřejní vydaný územní plán nebo vydaný regulační plán. 

Od 29.1 2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 13/2018 Sb., která mění vyhlášku č. 500/2006 Sb. o 
územně analytických podkladech, územně plánovacích dokumentací a způsobu evidence územně 
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plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“). Tato novela vyhlášky mění požadavky na náležitosti obsahu 
územního plánu a jeho změn, včetně jeho odůvodnění. 
 

Vyhodnocení vzhledem ke změnám právních předpisů: 

Územní plán Rozseč nebyl dosud odevzdán ve strojově čitelném formátu. (viz požadavek na ÚP) 

Požadavky na ÚP vyplývající z novely stavebního zákona: 

• Strojově čitelný formát (soulad s MINIS). 
 

A.2.2. Aktualizace ÚAP ORP Tel č (ÚAP ORP Telč) 

Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP ORP Telč byla provedena ke dni 31. 12. 2016. 

Vyhodnocení ÚP vzhledem k požadavkům z ÚAP viz níže článek B. zprávy. 

A.2.3. Nová Politika územního rozvoje ČR (PÚR) 

Ve sledovaném období byla schválena PÚR ČR 2008 a její Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3, která je ve 
znění jejích aktualizací závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, 
regulačních plánů a pro rozhodování v území ode dne 1.10.2019 (dále jen „PÚR ČR“). 

Vyhodnocení souladu ÚP s PÚR ČR viz níže článek C.1.  

A.2.4. Aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vys očina (ZÚR) 

Ve sledovaném období nabyly účinnosti Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění právního 
stavu po vydání Aktualizací č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, Rozsudku Krajského soudu v Brně č.j.: 64 A 1/2017-
118 z 13.4.2017 a aktualizace č. 6 s nabytím účinnosti dne 14.6.2019 (dále jen „ZÚR KV“) 

Vyhodnocení souladu ÚP se ZÚR KV a požadavky na návrh změny ÚP vyplývající ze ZÚR KV viz 
níže článek C.2.  

Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR KrV se uskutečnilo dne 16.9.2019. 

A.2.5. Komplexní pozemková úprava (KPÚ) 
Dokumentace KPÚ nebyla zrealizována. 

A.3. Vyhodnocení p řípadných nep ředpokládaných negativních dopad ů na udržitelný rozvoj 
území 

Územní plán byl řešen s požadavkem dosažení harmonického vztahu územních podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v obci. 

Při uplatňování územního plánu nebyl zaznamenán žádný nepředpokládaný negativní dopad na 
ekologickou, sociální ani ekonomickou složku prostředí obce. Využívání území se děje v souladu 
s koncepcí územního plánu. V této souvislosti je nutno poznamenat, že Rozseč patří mezi skupinu 
malých sídel, u kterých zpravidla není možné (ani udržitelné) zajistit jejich plné vybavení veřejnou 
infrastrukturou (zvl. občanským vybavením a technickou infrastrukturou). 

Za sledované období nenastal zásadní posun mezi pracovištní a obytnou kapacitou sídla 
a ekonomicky aktivní obyvatelé nadále budou za prací vyjíždět mimo místo trvalého bydliště zejména 
do blízkého individuální dopravou dobře dostupného města Telče, případně do města Dačice a dále.  
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B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územn ě analytických podklad ů 

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. 

Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území v ÚAP: 

Jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území jsou vyhodnoceny takto: územní podmínky pro životní 
prostředí, pro hospodářství a pro soudržnost společenství obyvatel jsou vyhodnoceny záporně; dle 
kartogramu souhrnného vyhodnocení územních podmínek jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje 
území obcí ORP Telč je obec zařazena do kategorie 4.  

Záporné hodnocení územních podmínek pro životní prostředí je dáno nízkým podílem lesní půdy, 
vysokým stupněm zornění a z toho vyplývající méně kvalitní půdy s retenční schopností krajiny a 
v důsledku toho vznikající erozí. Záporné hodnocení územních podmínek pro hospodářství je dáno 
absencí významnějších zaměstnavatelů v obci, minimálním zastoupením cestovního ruchu v obci a 
dopravně periferní polohou obce. Záporné hodnocení územních podmínek pro soudržnost 
společenství obyvatel je dáno nestabilizací počtu obyvatel a zápornou přirozenou obměnou 
obyvatelstva s růstem průměrného věku. 

V aktualizovaných ÚAP byly určeny tyto problémy k řešení územním plánem:  

Identifikace problémů dle problémového výkresu 

Identifikace Popis problému Lokalizace Charakteristika 

U2 chátrání stávajících výrobnách areálů - 
negativní pohledová dominanta Rozseč Zemědělský areál 

H5 Zastaralost bytového fondu Rozseč nestaví se 

H9 Nakládání s odpadními vodami Rozseč --- 

D4.8 
nedostatečné šířkové a konstrukční 
uspořádání úseků komunikací I., II. a III. 
třídy 

Rozseč zúžený úsek komunikace v obci 

O3 Vodní eroze Rozseč Jižní a centrální část 

S1 
Střet zastavitelné plochy s půdou I. a II. 
třídy ochrany ZPF Rozseč --- 

Zdroj: 4. aktualizace ÚAP ORP Telč  

Vyhodnocení ÚP vzhledem k požadavkům z ÚAP: 

Obec Rozseč patří mezi skupinu malých sídel, u kterých zpravidla není možné (ani udržitelné) zajistit 
jejich plné vybavení veřejnou infrastrukturou a nabídkou ploch pro výrobu nebo služby pro zajištění 
zaměstnání v místě. Obyvatelé obce budou i nadále za zaměstnáním vyjíždět.  

Pro nerušící drobnou výrobu a služby ÚP nabízí plochy smíšené obytné. 

Pro drobnou a řemeslnou výrobu ÚP nabízí plochu výroby a skladování se specifikací drobná a 
řemeslná výroba. 

Nabídka ploch pro podnikatelské aktivity obyvatel v ÚP je s ohledem na charakter území obce 
dostatečná a není třeba navrhovat nové plochy 

Pro zvýšení počtu zaměstnavatelů je možno využít stávající plochy výroby a skladování a s omezením 
také plochy smíšené obytné.  

ÚAP definují tyto požadavky na odstranění identifikovaných problémů (závady): 

Druh závady Identifikace Požadavek na odstranění závady 
Vyhodnocení splnění 
požadavku 

poznámka 

urbanistická U2 Navrhnout jiné vhodné využití, ozelenění ploch okolo 
areálů v ÚP již řešeno -- 

hygienická H5 Vymezit vhodné plochy pro bydlení v ÚP již řešeno -- 
H9 Řešit koncepci nakládání s odpadními vodami v ÚP již řešeno -- 

dopravní D4.8 územně plánovacími nástroji řešit normové šířkové 
uspořádání komunikací  v ÚP již řešeno -- 

ostatní O3 navrhnout protierozní opatření v krajině v ÚP již řešeno -- 
střety záměrů 

s limity S1 minimalizovat dotčení zastavitelné plochy s půdou I. 
a II. třídy ochrany ZPF v ÚP již řešeno -- 

 

Požadavky na ÚP z ÚAP: 

Bez požadavků.  
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C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou ú zemního rozvoje a územn ě plánovací 
dokumentaci vydanou krajem 

C.1. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR  

V době vydání ÚP Rozseč byla platná Politika územního rozvoje ČR 2006 schválená usnesením vlády 
ČR č. 561/2006 ze dne 17. května 2006 – vydaný územní plán byl v souladu s touto PÚR (řešené 
území nenáleží do žádné z rozvojových oblastí v ní vymezených ani jím neprochází žádná rozvojová 
osa). 

Ve sledovaném období byla schválena PÚR ČR 2008 a její Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3, která je ve 
znění jejích aktualizací závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, 
regulačních plánů a pro rozhodování v území ode dne 1.10.2019 (dále jen „PÚR ČR“). 

Pro řešení ÚP Rozseč nevyplývají z PÚR ČR žádné zvláštní požadavky kromě respektování 
obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
uvedených v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 – 32, které jsou v ÚP Rozseč respektovány. 

Území obce se nenachází v rozvojových oblastech, v rozvojových osách, ve specifických oblastech, 
v koridorech a plochách dopravní infrastruktury, v koridorech a plochách technické infrastruktury 
a souvisejících rozvojových záměrů vymezených v PÚR ČR. 

Republikové priority územního plánování jsou územním plánem Rozseč naplněny. Řešena je ochrana 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Jsou stanoveny podmínky pro zachování rázu 
kulturní krajiny jako turistické atraktivity. 

V souladu s požadavky ochrany přírodních hodnot, zvýšení kvality života obyvatel i hospodářského 
rozvoje je území obce řešeno komplexně místo uplatňování jednostranných hledisek a požadavků, 
které by mohly ve svých důsledcích zhoršit stav i hodnoty území.  

Zastavěné území je využíváno efektivně s požadavkem zachování venkovského charakteru sídla. 
Akceptován je veřejný zájem na úseku biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí. Zvyšování 
ekologické stability území je mimo jiná opatření zajištěno i podmínkami pro doplnění územního 
systému ekologické stability.  

Koncepce zásobení obce pitnou vodou v ÚP je řešena v souladu s krajskou koncepcí. 

Zásobování energiemi řešeného území je na velmi dobré úrovni. Obec je plynofikována. 

Na území obce nejsou vymezeny stávající ani návrhové plochy pro výrobnu el. energie. 

Vyhodnocení ÚP z hlediska souladu a požadavků PÚR: 

Územní plán Rozseč není v rozporu s požadavky Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace 
č. 1, č. 2 a č. 3 a je s ní v souladu. 

Požadavky na ÚP z PÚR: 

Bez požadavků. 

C.2. Soulad s územn ě plánovací dokumentací Kraje Vyso čina 

V době vydání ÚP Rozseč byly platné Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR KV), které  byly 
vydány 16.9.2008 a nabyly účinnosti 22.11.2008.  

Ve sledovaném období nabyly účinnosti Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění právního 
stavu po vydání Aktualizací č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, Rozsudku Krajského soudu v Brně č.j.: 64 A 1/2017-
118 z 13.4.2017 a aktualizace č. 6 s nabytím účinnosti dne 14.6.2019 (dále jen „ZÚR KV“). 
Aktualizace č. 4 se v současné době pořizuje; veřejné projednání bylo dne 16.9.2019. 

Regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Kraje Vysočina a na území obce 
Rozseč nebyl pořízen. Území obce se nenachází v území rozvojových oblastí ani specifických oblastí. 
Území obce se nenachází ve vymezených rozvojových osách krajského významu. Území obce se 
nachází mimo plochy a koridory železniční dopravy, kombinované dopravy, dopravní vybavenosti a 
technické infrastruktury krajského významu. Území obce se nachází mimo vymezené území 
speciálních zájmů. 

Stanovené požadavky ZÚR nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí na 
území obce Rozseč řešené Územním plánem Rozseč:  

− koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice I/38 v šíři 150 m;  
− koridor pro přeložku silnice I/38 v šíři 150 m; 
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V ZÚR je v řešeném území vymezena veřejně prospěšná stavba:  

- DK01 silnice I/38 – koridor pro přeložku silnice I/38  
- DK01 silnice I/38 – koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice I/38  
 
Z hlediska cílových charakteristik krajiny jsou v řešeném území zastoupeny krajiny:  

- krajina zemědělská intenzivní a krajina lesozemědělská ostatní;  
 
V rámci aktualizace č. 1 ZÚR byly doplněny oblasti krajinného rázu. Na území obce Rozseč zasahuje 
oblast krajinného rázu CZ0610-OB003 Želetavsko, pro kterou ZÚR stanovuje specifickou zásadu pro 
činnost v území a rozhodování o změnách v území zachovat historické siluety sídel. Návrh ÚP je v 
souladu s touto zásadou. 

Krajina zem ědělská intenzivní  
ZÚR v odst. (141) vymezují krajinu zemědělskou intenzivní v územích odpovídajících těmto 

charakteristikám: 
a) výrazná dominance kulturních biotopů (pole, louky, pastviny, ovocné sady, vinice, 

chmelnice, vesnická sídla); b) kompaktní tvar segmentu o minimální výměře 15 km2; 
c) reliéf nížin a úvalu; d) zalesněné plochy ojedinělé (do 10 % území); f) bezlesý otevřený 
charakter. 

ZÚR v odst. (142) stanovují hlavní cílové využití krajiny pro: 

a) intenzívní zemědělskou výrobu a s ní spojené ekonomické aktivity; b) bydlení; c) základní 
veřejnou vybavenost; d) místní ekonomické aktivity. 

ZÚR v bodě (131) stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 

a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; b) respektovat 
cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými 
stavbami; c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené 
zeleně, zvýšením podílu zahrad, trvalých travních porostu apod.; d) zvýšit prostupnost krajiny 
obnovou cestní sítě. 

� Krajina lesozem ědělská ostatní  
ZÚR v odst. (135) vymezují krajinu lesozemědělskou ostatní v územích odpovídajících těmto 
charakteristikám:  

a) přechodový typ mezi krajinou lesní a zemědělskou; b) krajinná matrice tvořena mozaikou 
lesních a zemědělských ploch, jejichž vzájemný poměr je lokálně velmi proměnný, celkově však 
vyvážený; c) naprostá většina lesů intenzivně hospodářsky využívána s převahou stanovištně 
nepůvodních druhů jehličnanů; d) nižší krajinná pestrost, nižší podíl rozptýlené zeleně na 
zemědělských plochách; e) převažuje polootevřený charakter.  

ZÚR v bodu (136) stanovují hlavní cílové využití krajiny pro:  

a) zemědělství a lesní hospodářství; b) bydlení; c) základní veřejnou vybavenost a místní 
ekonomické aktivity. ZÚR v bodu (137) stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování 
o změnách v území: a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající využívání lesních a 
zemědělských pozemků; b) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a 
doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami; c) zvyšovat pestrost krajiny zejména 
obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně, zvýšením podílu zahrad, trvalých travních 
porostu apod. 

 

Správní území obce Rozseč se nalézá v oblasti krajinného rázu: 

� CZ0610-OB003 Želetavsko  

ZÚR v odst. (125a) v řešeném území vymezuje tuto oblast krajinného rázu jako unikátní územní 
jednotku jedinečností a neopakovatelností krajiny, pro kterou ZÚR v bodu (146d) stanovují 
specifickou zásadu zachovat historické siluety sídel. 

 

Nové požadavky ze ZÚR po změně č. 2, 3, 5 a 6: 

ad kapitola 1: Stanovení priorit územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje 
území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje – relevantní k území obce: 

ad (01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Kraje Vysočina 
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udrženi sociální 
soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní 
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požadavek při zpracování územních studií, územních plánů obcí, regulačních plánů a při rozhodování 
o změnách ve využití území. 

ad (08a) Vytvářet na území kraje a zejména ve venkovských územích a oblastech a ve specifických 
oblastech podmínky pro zachování a další rozvoj hospodářského potenciálu zemědělství a lesnictví a 
pro ochranu a hospodářské využití kvalitní orné a lesní půdy, při současném zachování a dalším 
posilování ekologických funkcí krajiny. 

ad (08b) Vytvářet územní podmínky pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný rozvoj 
území kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v území a stanovení podmíněnosti 
rozvoje území odpovídajícím rozvojem veřejné infastruktury pro zajištění obsluhy území. 

ad (08c) Vytvářet územní podmínky pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční 
dopravy na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání území, 
zejména návrhem ploch pro bydlení v dostatečném odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic, 
návrhem obchvatů a přeložek mimo intenzivně obydlená území anebo návrhem dalších vhodných 
stavebně technických, provozních či organizačních opatřeni. 

ad (08d) Předcházet střetům vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a 
prostorového uspořádání území, zejména chránit obytná a rekreační území před negativními vlivy z 
koncentrovaných výrobních činností a z dopravy. 

 

Vyhodnocení ÚP z hlediska souladu a požadavků z platné ZÚR: 

ÚP respektuje priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

Územním plánem jsou respektovány přírodní a kulturní hodnoty řešeného území stanovené ZÚR 
a jsou respektovány stanovené zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v souvislosti s ochranou a rozvojem těchto hodnot. 

V územním plánu je provedeno zpřesnění výše uvedených koridorů. Koridor pro přeložku silnice I/38 
je vymezen v šířce podle ZÚR tedy 150 m. Poloha koridoru byla zpřesněna využitím podrobnější 
dokumentace na přeložku silnice I/38 – myšlená osa koridoru odpovídá ose přeložky podle této 
dokumentace.  

Koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice I/38 je zpřesněn na ochranné pásmo silnice I. třídy. 
Celková šířka koridoru pro homogenizaci je vymezena 100 m.  

V ZÚR je obsažen překryv uvedených koridorů pro homogenizaci stávajícího stavu a pro přeložku 
silnice, v územním plánu je stanovena priorita koridoru pro přeložku silnice I/38.  

Uvedené veřejně prospěšná stavby jsou převzaty do územního plánu. V územním plánu je provedeno 
jejich zpřesnění ve vymezených koridorech. 

Územním plánem jsou respektovány krajinné hodnoty řešeného území stanovené ZÚR a jsou 
respektovány stanovené zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v souvislosti s ochranou a rozvojem těchto hodnot. 

Územním plánem stanovené využívání území je v souladu s vymezenými cílovými charakteristikami 
krajiny. Specifické zásady stanovené pro toto území ZÚR jsou ÚP respektovány. 

Řešení ÚP není v rozporu se stanovenými opatřeními pro činnosti v území a rozhodování o změnách 
v území. ÚP zabezpečuje zásadu ochrany a rozvíjení charakteristických znaků krajiny vytvářející její 
jedinečnosti tj. neopakovatelnost. Opatřeními územního plánu je zajištěna ochrana pozitivních znaků 
krajinného rázu. Není dovoleno umisťování staveb a zařízení, které by mohly svým výrazem, 
proporcemi i provozem narušit hodnoty území blízkého i vzdáleného. 

Řešení ÚP umožňuje další zkvalitňování technické infrastruktury zvl. na úseku vodního hospodářství. 

Územní plán Rozseč není v rozporu s požadavky ZÚR KV a je s nimi v souladu. 

 

Požadavky na UP ze ZÚR: 

Bez požadavků. 
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D. Vyhodnocení pot řeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55  odst. 4 stavebního 
zákona 

 

Jak je zřejmé z kap. A.1. této zprávy, od vydání územního plánu byla využita část zastavitelné plochy 
bydlení BI – Z1 cca z 24 %, což je cca 8 % z celkem vymezených ploch bydlení v rodinných domech. 

Zbývající část této plochy a plochy BI-Z2 a BI-Z3 nejsou dosud využity, zejména z důvodu 
majetkoprávních.  

Tento stav je nevyhovující a z tohoto důvodu byl v uplynulém období podán podnět obce na možnost 
zastavění rodinnými domy pozemku p.č. 892, o výměře 4613 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
neplodná půda, v k.ú. Rozseč u Třešti, ve vlastnictví obce Rozseč, který je územním plánem začleněn 
do zastavěného území a vymezen jako stabilizovaná plocha sídelní zeleně ZV. 

Tato výstavba přispěje k podpoře územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel, zejména 
naplněním potřeb moderního bydlení pro mladé rodiny v území a tím naplněním potřeb rozvoje obce 
v oblasti bydlení. 

Vzhledem k požadavkům na uspokojení potřeb pro výstavbu pro bydlení a nemožnosti využití 
stanovených zastavitelných ploch, a vzhledem k tomu, že nedojde k dalšímu záboru krajiny, ani ZPF, 
mimo zastavěné území, je možné tomuto požadavku z urbanistického hlediska vyhovět. 

Vyhodnocení potřeby nových zastavitelných ploch není účelné. 
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E. Pokyny pro zpracování návrhu zm ěny územního plánu 

E.a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území o bce, vyjád řené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, v četně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na zm ěnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktu ře a dostupnosti 
veřejné infrastruktury 

Požadavky vyplývající z vyhodnocení uplatňování ÚP a ze zaznamenaných návrhů na změnu ÚP: 

(1) Aktualizovat vymezené zastavěné území. 

(2) Prověřit změnu využití pozemku p.č. 892, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. 
Rozseč u Třešti, ve vlastnictví obce Rozseč z plochy sídelní zeleně ZV na plochu bydlení v 
rodinných domech BI. 

Požadavky na ÚP vyplývající z novely stavebního zákona: 

(3) Strojově čitelný formát (soulad s MINIS). 

Požadavky na ÚP dle dalších požadavků dotčených orgánů: 

(4) V případě dotčení zemědělského půdního fondu lze pozemky v I. a II. tř. ochrany ZPF odnímat 
pouze při výrazně převažujícím veřejném zájmu nad zájmy ochrany zemědělského půdního 
fondu. Vzhledem k tomu, že stávající platný územní plán navrhuje naddimenzované množství 
dosud nevyužitých ploch pro bydlení (a to i na vysoce chráněné půdě), a nyní navrhuje pro 
bydlení plochu další, bude orgán ochrany ZPF požadovat plochu BI Z3 na půdě ve II. tř. 
ochrany alespoň částečně zrušit, nebo nastavit etapizaci tak, že budou nejdříve využity plochy 
pro bydlení na méně kvalitních půdách a teprve v II. etapě plocha na vysoce chráněné půdě (BI 
Z3 na půdě ve II. tř. ochrany).  

(5) Doplnit text v kapitole: Plochy zemědělské NZ, v podmíněně přípustném využití na konec 
odstavce: „Všechna výše uvedená opatření, stavby, vodní plochy, zalesnění ap. je možné 
připustit na půdách I. a II. tř. ochrany ZPF pouze při výrazně převažujícím veřejném zájmu nad 
zájmy ochrany zemědělského půdního fondu.“ 

(6) Správním územím obce je vedena silnice I. třídy č. 38. Požadujeme respektovat silniční 
ochranné pásmo v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  

(7) Z rozvojových záměrů zasahuje do řešeného území přeložka silnice I/38, pro kterou 
požadujeme vymezit koridor v souladu se ZÚR Kraje Vysočina a záměr zařadit mezi veřejně 
prospěšné stavby.  

(8) Nově vymezené chráněné prostory v smyslu zákona č. 258/2000Sb., lze umístit pouze do 
lokality v níž celková hluková zátěž, (včetně zátěže ze stavebně či územně povolených, ale 
dosud nerealizovaných záměrů) nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů pro tyto 
prostory. V případě vstupu do území nadlimitně zatíženého hlukem je stavebník povinen 
navrhnout a realizovat dostatečná protihluková opatření, pro výše uvedené chráněné prostory.  

(9) Při provozování zdroje hluku musí být plněny povinnosti provozovatelů zdroje hluku tak, jak je 
zakotveno v legislativě na úseku ochrany veřejného zdraví.  

(10) Vymezit územní ochrany pro plánovaný rozvoj přenosové soustavy na vedení 400kV Kočín - 
Slavětice a uvedení této stavby jako veřejně prospěšné stavby, pro kterou Ize využít §170 
stavebního zákona a zároveň tak zkoordinovat střety s jinou technickou a dopravní 
infrastrukturou a využitím území ve veřejném či soukromém zájmu. 

 

E.b) Požadavky na vymezení ploch a koridor ů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prov ěřit. 

Bez požadavků. 

E.c) Požadavky na prov ěření vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných 
opat ření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlas tnění nebo p ředkupní právo. 

Bez požadavků. 

E.d) Požadavky na prov ěření vymezení ploch a koridor ů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmín ěno vydáním regula čního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzav řením dohody o parcelaci 

Bez požadavků.  
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E.e) Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Bez požadavků. 

E.f) Požadavky na uspo řádání obsahu návrhu zm ěny územního plánu a na uspo řádání obsahu 
jeho od ůvodn ění včetně měřítek výkres ů a počtu vyhotovení 

(11) Návrh změny Územního plánu Rozseč (dále jen „návrh změny“) bude vycházet ze schválené 
zprávy o uplatňování Územního plánu Rozseč. 

(12) Návrh změny bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, tj. se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění (tj. ve znění vyhlášky č. 
458/2012 Sb.) a dle ustanovení § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění.  

(13) Návrh změny bude zpracován formou změny zákona a bude obsahovat návrh výrokové části 
opatření obecné povahy a jeho odůvodnění. 

(14) Návrh výrokové části opatření obecné povahy bude obsahovat textovou část a grafickou část. 

(15) Návrh výrokové textové části návrhu změny bude obsahovat popis změn územního plánu 
s odkazy na kapitoly textové výrokové části územního plánu, jejichž části budou změnou 
doplněny, změněny, příp. zrušeny. 

(16) Návrh výrokové textové části návrhu změny bude obsahovat kapitolu: Údaje o počtu listů 
a o počtu výkresů grafické výrokové části. 

(17) Návrh výrokové grafické části návrhu změny bude obsahovat: Výkres základního členění území 
- výřez v M 1 : 5 000 na podkladu výkresu základního členění platného územního plánu; Hlavní 
výkres - výřez v M 1 : 5 000 na podkladu hlavního výkresu platného územního plánu. 

(18) Jako mapový podklad pro grafickou výrokovou část návrhu změny budou použity zesvětlené 
výřezy příslušných výkresů územního plánu, do kterých budou vyznačeny jevy, které budou 
změnou upravovány. Současně musí být z grafického podkladu znát nová katastrální mapa. 

(19) Všechny výkresy grafické výrokové části a textová výroková část budou opatřeny tímto 
záznamem o účinnosti: 

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 

Změnu č. 1 Územního plánu Rozseč vydalo Zastupitelstvo obce Rozseč 

Datum nabytí účinnosti  

Pořizovatel Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování 

Oprávněná úřední osoba Ing. Eva Přibylová 

Funkce referentka odboru rozvoje a územního plánování 

Razítko a podpis  

 

(20) Textová část odůvodnění návrhu změny zpracovaná projektantem bude obsahovat kapitoly: 

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území. 
2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání. 
3. Vyhodnocení souladu s aktuální politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem. 
4. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území. 

5. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 
6. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů (část bude 
doplněno pořizovatelem po projednání). 

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.  
8. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení nové 

zastavitelné plochy. 



 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Rozseč Stránka 16 

9. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 
43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení (pokud to bude účelné). 

10. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení (pokud to bude účelné). 
11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 

pozemky určené k plnění funkce lesa. 
12. Srovnávací text výrokové části platného územního plánu s vyznačením všech úprav.   

 

(21) Textová část odůvodnění návrhu změny zpracovaná pořizovatelem bude obsahovat kapitoly: 

− Postup pořízení změny územního plánu. 
− Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 

popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 
− Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace 

o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
− Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA) - (vloží pořizovatel, pokud 

z projednání zprávy (zadání) vyplyne požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území) 

− Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. 

− Výsledek přezkoumání souladu změny územního plánu s aktuální politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
požadavky na ochranu nezastavěného území, s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů. 

− Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění. 
− Vyhodnocení připomínek. 
− Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 

(§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení. 

(22) Grafická část odůvodnění návrhu změny bude obsahovat: Koordinační výkres - výřez v M 1 : 
5 000 na podkladu koordinačního výkresu platného územního plánu; výkres předpokládaných 
záborů půdního fondu nebude zpracován. 

(23) Z výřezu výkresů v rozsahu změn musí být patrné všechny důležité vazby zaznamenané změny 
na okolí. 

(24) 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. 

(25) Návrh změny pro společné jednání bude odevzdán ve 2 vyhotoveních (+ 1 vyhotovení na 
datovém nosiči – grafická část ve formátu *.pdf, textová část ve formátu *.doc nebo *.docx), 
upravený návrh pro veřejné projednání ve 2 vyhotoveních (+ 1 vyhotovení na datovém nosiči – 
grafická část ve formátu *.pdf, textová část ve formátu *.doc nebo *.docx). Konečné znění bude 
odevzdáno ve 3 vyhotoveních. Konečné znění bude odevzdáno rovněž na datových nosičích ve 
2 vyhotoveních, a to grafická část ve formátu *.pdf. Grafická část dokumentace může být 
odevzdána i ve formátu *.dwg - data musejí být topologicky čistá a musí být řádně odlišena v 
hladinách CAD souborů nebo *.dgn.  

(26) Grafická část dokumentace musí být odevzdána ve formátu ESRI (shapefile). Textová část pak 
ve formátech  *.pdf a *.doc nebo *.docx.  

(27) Po vydání změny územního plánu bude zpracováno úplné znění Územního plánu Rozseč po 
změně č. 1 (dále také jen „úplné znění“), které bude obsahovat textovou část výroku územního 
plánu po vydání změny a grafickou část na podkladu aktuální katastrální mapy, která bude 
obsahovat: 

− Výkres základního členění území v M 1 : 5 000 po vydání změny; 
− Hlavní výkres v M 1 : 5 000 po vydání změny; 
− Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření v M 1 : 5 000 po vydání změny. 

 

(28) Pro potřeby rozhodování v území bude vypracován Koordinační výkres v M 1 : 5 000 po vydání 
změny č. 1 s vyznačením aktuálních limit využití území a hodnot v území dle aktuálních ÚAP. 

(29) Úplné znění Územního plánu Rozseč po změně č. 1 bude vyhotoven v elektronické verzi ve 
strojově čitelném formátu na datovém nosiči 2 x a výtisk 3 x.  
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(30) Elektronická verze grafické části dokumentace změny i úplného znění ve strojově čitelném 
formátu se doporučuje zpracovat ve vektorových datových vrstvách v GIS nebo CAD dle 
požadavků metodiky MINIS (Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů 
v GIS). Nová verze metodiky MINIS je pořizovatelům a projektantům působícím v Kraji 
Vysočina k dispozici na https://www.kr-vysocina.cz/ostatni-metodiky/ds-301531/p1=38961 

(31) Při vyhotovení úplného znění územního plánu po změně bude metodika MINIS využita 
přiměřeně. 

(32) Úplné znění bude opatřeno tímto záznamem o účinnosti, jak na textové části, tak na výkresech:  

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 

Změnu č. 1 Územního plánu Rozseč vydalo Zastupitelstvo obce Rozseč 

pořadové číslo poslední změny 1 

Datum nabytí účinnosti poslední změny  

Pořizovatel Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování 

Oprávněná úřední osoba Ing. Eva Přibylová 

Funkce referentka odboru rozvoje a územního plánování 

Razítko a podpis  

 

Poznámka: 

Změna Územního plánu Rozseč bude vydána formou opatření obecné povahy, které zpracuje 
pořizovatel, a které bude členěno takto:  

VÝROKOVÁ ČÁST, jejíž obsahem bude textová část změny a jejíž nedílnou součástí bude příloha: 
− grafická část:  

− Výkres základního členění území  
− Hlavní výkres 
− Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pokud to bude účelné) 

ODŮVODNĚNÍ, jehož nedílnou součástí bude příloha: 
− textová část zpracovaná projektantem  
− textová část zpracovaná pořizovatelem 
− grafická část:  

− Koordinační výkres 
− Výkres širších vztahů 
− Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

POUČENÍ, jehož obsahem budou ustanovení správního řádu. 
 
Opatření obecné povahy bude opatřeno podpisy zástupců vydávajícího správního orgánu a razítkem 
obce a záznamem o účinnosti.  
 

E.g) Požadavky na vyhodnocení p ředpokládaných vliv ů změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území.  

Viz následující kapitola F). 
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F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vliv ů návrhu zm ěny územního plánu na 
udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zá kona), pokud je požadováno 
vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí nebo nelze vylou čit významný negativní vliv na 
evropsky významnou lokalitu nebo pta čí oblast 

KrÚ OŽPZ, jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody“) a 
ve smyslu § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody, konstatuje, že návrh zprávy o uplatňování 
územního plánu Rozseč, který obsahuje pokyny pro zpracování změny územního plánu, nebude mít  
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv  na předmět ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000).   

KrÚ OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon EIA“) nepožaduje vyhodnocení vliv ů návrhu zadání  (pokynů pro zpracování) změny č. 1 
územního plánu Rozse č na životní prost ředí.  

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

Bez požadavků. 

H. Návrh na po řízení nového územního plánu, pokud ze skute čností uvedených pod písmeny 
A. až D. vyplyne pot řeba změny, která podstatn ě ovliv ňuje koncepci územního plánu 

Pořízení nového územního plánu není navrhováno - navrhovanými změnami nebude podstatně 
měněna koncepce územního plánu. 

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompen zaci negativních dopad ů na udržitelný 
rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplat ňování územního plánu zjišt ěny 

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

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Bez požadavků. 
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K. Výsledky projednání s dot čenými orgány, krajským ú řadem a sousedními obcemi 

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu byl zaslán dne 30.1.2020 jednotlivě dotčeným orgánům, 
krajskému úřadu, sousedním obcím a obci Rozseč k uplatnění vyjádření, popř. podnětů k jejímu 
obsahu ve lhůtě do 30 dnů od jejího obdržení. 

Z obeslaných dotčených orgánů se ve stanovené zákonné lhůtě k návrhu zprávy vyjádřily následující 
dotčené orgány s dále uvedeným obsahem: 

 

Tabulka č.1 
poř. 
číslo dotčený orgán, sousední obce a územní celky, organizace vyjádření, stanoviska požadavky na doplnění 

1. 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a 
stavebního řádu 

č.j. KUJI 10831/2020 OUP 
52/2020 Ry-2 ze dne 19.2.2020 

bez požadavků  
viz tabulka č.2 

2. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb. dopravy a sil. hosp. ------------ ------------- 

3. 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a 
zemědělství - ochrana přír. a krajiny, posuz. vlivů na ŽP 

č.j. KUJI 10836/2020 OZPZ 
262/2020 ze dne 3.2.2020 

bez požadavků  
viz tabulka č.2 

4. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a 
zemědělství - ochrana ZPF 

č.j. KUJI 10836/2020 OZPZ 
262/2020 ze dne 3.2.2020 

s požadavky  
viz tabulka č.2 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a 
zemědělství – lesní zákon a vodní zákon 

č.j. KUJI 12893/2020 OZPZ 
276/2020 Hob-2 ze dne 6.2.2020 bez požadavků 

5. 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a 
zemědělství - ochrana ovzduší ------------ ------------- 

6. Městský úřad Telč, odb. rozv. a úz.plánování - ochr. pam. ------------ ------------- 
7. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana PUPFL ------------ ------------- 
8. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí - vodní hosp ------------ ------------- 
9. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochr. přír. a kraj.  ------------ ------------- 
10. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - odpadové hosp.  ------------ ------------- 
11. Městský úřad Telč, odbor živ. Prostředí - ochrana ZPF  ------------ ------------- 
12. Městský úřad Telč, odbor dopravy  ------------ ------------- 

13. Ministerstvo dopravy  Zn. 115/2020-910-UPR/2 ze dne 
20.2.2020 

souhlas s požadavky  
viz tabulka č.2 

14. 
Ministerstvo ŽP, odb.výkonu st. spr. VII, ochr. výhr. 
lož.nerostů, prac. Brno ------------ ------------- 

15. 
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem 
v Jihlavě 

zn. KHSV/2048/2020/ JI/HOK/Fiš 
ze dne 11.2.2020 

souhlasné vyjádření bez 
požadavků 
viz tabulka č.2  

16. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina ------------ ------------ 

17. 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a 
Vysočina 

č.j. SBS 03992/2020 ze dne 
11.2.2020 

 bez požadavků  
 

18. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zn. MPO 12347/2020 ze dne 
5.2.2020 bez požadavků 

19. 
Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem, OÚSM Pardubice ------------ ------------- 

20. Krajská veterinární spr. pro Kraj Vysočina ------------ ------------- 
21. Státní pozemkový úřad - KPÚ pro Kraj Vysočinu, Jihlava  ------------- ------------- 

Sousední obce  
22. Městys Stará Říše ------------ ------------ 

23. Obec Markvartice ------------ ------------ 

24. Obec Svojkovice ------------ ------------ 

25. Obec Jindřichovice ------------ ------------ 

26. Obec Zdeňkov ------------ ------------ 

27. Obec Bohuslavice ------------ ------------ 

28. Obec Vápovice ------------ ------------ 

29. Městys Želeteva ------------ ------------ 
Obec 

30. Obec Rozseč ------------ ------------ 
Oprávněný investor na území obce 

31. GasNet, s.r.o. ------------ ------------ 

32. Ředitelství silnic a dálnic ČR Zn. 000357/11130/2020 ze dne 
19.2.2020  

souhlas s požadavky  
viz tabulka č.2 
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poř. 
číslo dotčený orgán, sousední obce a územní celky, organizace vyjádření, stanoviska požadavky na doplnění 

33. Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje ------------ ------------- 

34. ČEPS, a.s. zn. 299/20/18000 ze dne 
13.2.2020 

souhlas s požadavky  
viz tabulka č.2 

35. E.ON Distribuce, a.s. ------------ ------------- 
36. T-Mobile Czech Republic a.s. ------------ ------------- 

Ostatní orgány  
37. Úřad městysu Nová Říše, stavební úřad ------------ ------------- 

38. 
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a 
územního plánování ------------ ------------- 

 

Tabulka č. 2 

i.č. obsah vyjádření, stanoviska s požadavky na úpravu zprávy řešení 
požadavku  

1. Vyjádření k návrhu zprávy o uplatňování platného Územního plánu Rozseč  

 Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování jako pořizovatel územního plánu Rozseč dle § 6 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů, zpracoval návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Rozseč (dále jen „návrh zprávy o 
uplatňování“) a dne 30. 1. 2020 oznámil Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a 
stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“) jeho projednání dle § 55 odst. 1 za použití § 47 odst. 2 stavebního 
zákona. Po seznámení se s návrhem zprávy o uplatňování zasíláme následující vyjádření. 
1) Z předloženého návrhu zprávy o uplatňování vyplývá, že Územní plán Rozseč byl vydán formou opatření 
obecné povahy zastupitelstvem obce dne 26. 5. 2014 a nabyl účinnosti dne 10. 6. 2014, tj. v době platností 
Politiky územního rozvoje ČR 2008 (dále též „PÚR“) a Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též 
„ZÚR“) ve znění Aktualizace č. 1. V předloženém návrhu zprávy o uplatňování za období 2014 - 2020 je 
provedeno vyhodnocení souladu ÚP Rozseč z hlediska platné PÚR (tj. ve znění aktualizací č. 1 až 3) i platných 
ZÚR (ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 6).  
2) Návrh zprávy o uplatňování obsahuje vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl platný ÚP 
Rozseč vydán. Jsou posouzeny podmínky s ohledem na novelu stavebního zákona zákonem č. 350/2012 Sb., 
225/2018 Sb. a novely vyhlášky 500/2006 Sb. vyhláškou č. 13/2018 Sb., následně zpracované dokumenty, 
územně plánovací dokumentace kraje včetně projednávané Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina, aktualizace PÚR, ÚAP. Požadavky na změnu územního plánu vyplývající z výše popsaných 
dokumentů jsou obsaženy v bodu E. návrhu zprávy o uplatňování. V bodu A. tohoto návrhu je dále podrobně 
popsáno uplatňování ÚP Rozseč, je zhodnoceno využití rozvojových ploch, je zde vyhodnocen podnět obce na 
změnu ÚP Rozseč. 
3) V návrhu zprávy o uplatňování je konstatováno, že ÚP Rozseč není zpracován v rozporu s požadavky platné 
PÚR, dle vyhodnocení jsou v ÚP Rozseč respektovány republikové priority, území obce se nenachází v  
rozvojové oblasti ani rozvojové ose republikového významu, na území obce Rozseč nejsou řešeny záměry 
dopravní ani technické infrastruktury nadmístního významu. 
4) Z hlediska uplatňování platných ZÚR z návrhu zprávy o uplatňování vyplývá, že ÚP Rozseč respektuje 
priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území. Z nadmístních zájmů 
zasahuje na území obce koridor pro přeložku silnice I/38 a koridor homogenizace stávajícího tahu silnice I/38 – 
oba v šíři 150 m. Oba tyto koridory jsou v ÚP Rozseč již zapracovány, koridor pro homogenizaci stávajícího 
tahu silnice I/38 je zpřesněn na šíři 100 m. V návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR (nyní ve fázi úpravy dokumentace 
pro opakované veřejné projednání) již není koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice I/38 sledován, je 
ponechán pouze koridor přeložky silnice I/38. Předpoklad vydání této aktualizace je září 2020. Při vydání nesmí 
být změna územního plánu v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, doporučujeme proto 
před vydáním změny územního plánu sledovat aktuální stav Aktualizace č. 4 ZÚR. V případě jejího dřívějšího 
vydání bude třeba návrh změny č. 1 ÚP Rozseč uvést do souladu s touto aktualizací.  V návrhu zprávy o 
uplatňování je uvedeno vyhodnocení souladu se stanovenými zásadami pro typy krajin zemědělské intenzivní a 
lesozemědělské ostatní. Stanovené využívání území v územním plánu je v souladu s vymezenými cílovými 
charakteristikami krajiny. Aktualizací č. 1 ZÚR byly vymezeny na území kraje oblasti krajinného rázu. Území 
obce Rozseč náleží do oblastí CZ0610-OB003 Želetavsko, platný ÚP Rozseč respektuje zásady pro činnost v 
území v těchto oblastech krajinného rázu. 
5) Z návrhu zprávy o uplatňování vyplývá požadavek na zpracování změny č. 1 ÚP Rozseč. Předmětem změny 
č. 1 bude aktualizace vymezeného zastavěného území, prověření využití pozemku z plochy sídelní zeleně ZV 
na plochu bydlení v rodinných domech BI, dále bude změny vycházet ze schválené zprávy o uplatňování. K 
pokynům pro zpracování změny č. 1 ÚP Rozseč obsaženým v bodě E. nemáme připomínky.    
 
Na základě výše uvedeného nemá krajský úřad žádné požadavky na doplnění předloženého návrhu zprávy o 
uplatňování Územního plánu Rozseč. 
 
 

Vyjádření se 
bere na 
vědomí. 
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3.,4 Stanoviska k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Rozseč a k Pokynům pro zpracování změny 
územního plánu Rozseč  

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „KrÚ OŽPZ“), jako příslušný 
správní orgán dle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, obdržel dne 30. 1. 2020 
návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Rozseč a Pokyny pro zpracování změny č. 1 územního plánu 
Rozseč. Na základě jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí a ve smyslu ust. § 47 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vydává KrÚ OŽPZ následující vyjádření:  
 
1. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny  
  
KrÚ OŽPZ, jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody“) a ve smyslu § 45i 
odst. 1 zákona o ochraně přírody, konstatuje, že návrh zprávy o uplatňování územního plánu Rozseč, který 
obsahuje pokyny pro zpracování změny územního plánu, nebude mít samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti (Natura 2000).   
  
Odůvodnění: 
Podkladem pro vydání stanoviska jsou znalosti aktuálního stavu předmětů ochrany evropsky významných 
lokalit (dále jen „EVL“) a zvláště chráněných území, informace z ústředního seznamu ochrany přírody dle § 42 
odst. 1 a § 47 odst. 1 zákona o ochraně přírody (http://drusop.nature.cz/index.php), skutečnosti obecně známé, 
atd. Za skutečnosti obecně známé považuje KrÚ OŽPZ mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla 
odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné s velmi vysokou mírou 
pravděpodobnosti je předpokládat i u obdobného případu jedinečného. A dále má KrÚ OŽPZ za skutečnosti 
obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném řízení) 
popsány a tento popis je veřejně přístupný. Podkladem pro vydání stanoviska jsou i skutečnosti známé z úřední 
činnosti. Jedná se o znalosti stavu a vývoje území a jeho hodnot, tak jak jsou zjištěny a vyhodnoceny v územně 
analytických podkladech (pro území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (http://www.kr-
vysocina.cz/uzemneanalyticke-podklady-obci-s-rozsirenou-pusobnosti/d-4020165/p1=37755), i pro území kraje 
(http://www.kr-vysocina.cz/aktualizace-uap-kraje-vysocina-2011/ds-301807/p1=44071), apod. Podkladem pro 
posouzení byl i stávající platný územní plán Rozseč a předložená zpráva o uplatňování územního plánu.   
  
V těsném sousedství – při jihozápadní hranici řešeného (katastrálního) území, avšak dostatečně daleko od 
obce a plochy řešené změnou, se nachází EVL č. CZ0613322 Koupaliště u Bohuslavic s předmětem ochrany 
čolkem velkým (Triturus cristatus). K platnému územnímu plánu, vydanému v r. 2014, bylo orgánem ochrany 
přírody vydáno stanovisko, že koncepce nebude mít významný vliv na EVL. Dle zprávy o uplatňování územního 
plánu Rozseč a dle současných znalostí, vědomostí a informací orgánu ochrany přírody nedocházelo k 
negativnímu ovlivnění této EVL a není důvod, aby se toto předloženou změnou jakkoli změnilo. Koncepce svou 
věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na její celistvost a příznivý stav 
předmětu ochrany a taktéž ze stejného důvodu nedojde k ovlivnění ostatních vzdálenějších EVL. 
 
Současně orgán ochrany přírody v souladu s ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona o ochraně přírody požaduje  
doplnit do koordinačního výkresu a textu ochranné pásmo nově vyhlášené přírodní památky Koupaliště u 
Bohuslavic (zasahující na jihozápadě do řešeného území) 
 
2.  Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)  
  
KrÚ OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“) 
nepožaduje vyhodnocení vlivů návrhu zadání (pokynů pro zpracování) změny č. 1 územního plánu 
Rozseč na životní prostředí.  
  
Odůvodnění  
Podklady pro udělení stanoviska podle zákona EIA byly: návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Rozseč a 
Pokyny pro zpracování změny územního plánu Rozseč, stávající platný územní plán a výše uvedené 
stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve 
kterém bylo konstatováno, že uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality (NATURA 2000).   
  
V souladu s § 10i zákona EIA, po důkladném prostudování předložených podkladů a na základě kritérií 
uvedených v příloze č. 8 zákona EIA, byl předložený návrh zadání změny územního plánu posouzen se 
závěrem, že nebyla shledána nutnost jeho komplexního posouzení vlivů na životní prostředí. Požadavky na 
územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých 
funkčních využití území ve smyslu zákona EIA. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze 
prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 1 
zapracováno 
do kapitoly F. 
zprávy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 2 
zapracováno 
do kapitoly F. 
zprávy. 
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KrÚ OŽPZ dle přílohy 8 k zákonu EIA v předloženém návrhu posuzoval: 
1. obsah koncepce a na základě toho konstatuje, že zpracování variant se nepožaduje. Z hlediska cíle 

návrhu zadání zm. č. 1 územního plánu Rozseč, jeho podrobnosti a jeho potenciálních vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví je jednovariantní řešení dostačující, jedná se totiž především pouze o návrh 
jedné zastavitelné plochy pro bydlení v zastavěném území (bod 1a přílohy 8 k zákonu EIA). Základní 
koncepce rozvoje území ani prostorové uspořádání území obce se zásadně nemění a územní plán 
bude dán do souladu s platnou legislativou a aktuálními nadřazenými dokumenty. Záměry, které 
budou realizované na základě předkládané koncepce, nestanoví rámec pro budoucí povolení záměrů 
dle přílohy č. 1 k zákonu EIA (bod 1b přílohy 8 k zákonu EIA). Předpokládaný přínos posouzení 
územně plánovací dokumentace na životní prostředí je ve vztahu k posouzení jiných koncepcí 
zpracovávaných na odlišných úrovních minimální (1c přílohy 8 k zákonu EIA). Změna č. 1 územního 
plánu neřeší začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví, ty jsou řešeny v 
platném územním plánu – např. územní systém ekologické stability, protierozní opatření atd. (1d 
přílohy 8 k zákonu EIA). Koncepce bude mít vliv na zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území 
(1e přílohy 8 k zákonu EIA) navržením reálné plochy pro bydlení. V předmětném území nejsou známy 
problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci a měly by být 
řešeny (1f přílohy 8 k zákonu EIA). Předložený návrh neobsahuje takové záměry, které by 
představovaly významné dopady do oblastí uplatňování práva životního prostředí EU (1g přílohy 8 k 
zákonu EIA).  
 

2. charakteristiku vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristiku dotčeného území, 
na jejichž základě konstatuje, že dle návrhu zadání změny územního plánu nebude území obce 
zatěžováno nad míru únosného zatížení, ať již jednotlivě nebo kumulativně, má být zachována 
stávající koncepce rozvoje obce. Přeshraniční vlivy jsou u koncepce vyloučeny. V rámci předloženého 
návrhu zadání se nepředpokládají vlivy trvalé a nevratné. Nedojde k závažnému a rozsáhlému vlivu 
na životní prostředí a veřejné zdraví, protože koncepcí nedojde k zásadní změně v území. Nejedná se 
o zranitelnou oblast. K negativnímu dopadu na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na 
národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni nedojde. Orgán ochrany přírody vyloučil vliv na 
evropsky významné lokality (Natura 2000). Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, zejména s 
ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou povahu 
vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit 
podle zákona EIA. Závažnost a rozsah vlivů lze vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné jako 
významné. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou významná.    
 

3. Lze uzavřít, že na základě porovnání koncepce s výše uvedenými kritérii přílohy č. 8 k zákonu EIA a 
předložených podkladů příslušný úřad dospěl k závěru, že posouzení vlivů návrhu zadání zm. č. 1 
územního plánu Rozseč na životní prostředí by bylo pouze formální procedurou bez dalšího přínosu 
pro ochranu životního prostředí. Posouzení koncepce by nepřineslo ve vztahu k posouzení jiných 
koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti obsahově jiné výsledky a 
předpokládaný přínos posouzení na životní prostředí je proto minimální. Návrh změny územního plánu 
nepředpokládá takový rozvoj obce, který by měl závažný vliv na životní prostředí.  

  
KrÚ OŽPZ však upozorňuje na § 4 odst. 4 stavebního zákona, kdy mohou dotčené orgány v téže věci 
uplatňovat navazující stanoviska na základě nově zjištěných a doložených skutečností nebo skutečností 
vyplývající z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace. Tedy v případě, že dojde v návrhu 
změny územního plánu k neúměrnému nárůstu návrhových ploch, umístění ploch s různým funkčním využitím v 
těsné návaznosti tak, že by mohlo dojít k ovlivnění veřejného zdraví, ploch umístěných do volné krajiny, či 
vymezení ploch pro umístění záměrů dle přílohy č. 1 zákona EIA, může krajský úřad v průběhu projednání 
návrhu změny územního plánu uplatnit požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na 
životní prostředí i v následujících fázích projednávání.   
 
3. Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále též „ZPF“)  
  
KrÚ OŽPZ, jako příslušný správní orgán dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) vydává k návrhu zadání 
(pokynům pro zpracování) změny č. 1 územního plánu Rozseč toto vyjádření:  
V mezidobí mezi schválením územního plánu Rozseč a touto navrhovanou změnou došlo k novele zákona o 
ochraně ZPF. Dle § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF lze pozemky v I. a II. tř. ochrany ZPF odnímat pouze při 
výrazně převažujícím veřejném zájmu nad zájmy ochrany zemědělského půdního fondu. Vzhledem k tomu, že 
stávající platný územní plán navrhuje naddimenzované množství dosud nevyužitých ploch pro bydlení (a to i na 
vysoce chráněné půdě), a nyní navrhuje pro bydlení plochu další, bude orgán ochrany ZPF požadovat plochu 
BI Z3 na půdě ve II. tř. ochrany alespoň částečně zrušit, nebo nastavit etapizaci tak, že budou nejdříve využity 
plochy pro bydlení na méně kvalitních půdách a teprve v II. etapě plocha na vysoce chráněné půdě (BI Z3 na 
půdě ve II. tř. ochrany).  
Dále orgán ochrany ZPF na základě výše uvedeného ustanovení požaduje doplnit text v kapitole Plochy 
zemědělské NZ, v podmíněně přípustném využití na konec odstavce: „Všechna výše uvedená opatření, stavby, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 3 
Požadavek je 
zapracován 
v bodě (4,5) 
zprávy. 
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vodní plochy, zalesnění ap. je možné připustit na půdách I. a II. tř. ochrany ZPF pouze při výrazně převažujícím 
veřejném zájmu nad zájmy ochrany zemědělského půdního fondu. 

13. Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu 
státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. Ustanovení § 22 citovaného 
zákona dále uvádí, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví.  
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, uplatňuje požadavky podle § 40 
odst. 2 písm. g) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 
266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví, v platném znění a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k návrhu 
zprávy o uplatňování územního plánu Rozseč. 
Doprava na pozemních komunikacích  
Správním územím obce je vedena silnice I. třídy č. 38. Požadujeme respektovat silniční ochranné pásmo v 
souladu se zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  
Z rozvojových záměrů zasahuje do řešeného území přeložka silnice I/38, pro kterou požadujeme vymezit 
koridor v souladu se ZÚR Kraje Vysočina a záměr zařadit mezi veřejně prospěšné stavby.  
  
Z hlediska drážní, letecké a vodní dopravy nemáme k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Rozseč 
připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 

Požadavek je 
zapracován 
v bodě (6,7) 
zprávy. 

15. „Územní plán Rozseč“ – zpráva o uplatňování územního plánu včetně pokynů pro zpracování změny územního 
plánu – vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví ke zprávě o uplatňování územního plánu a k pokynům  pro 
zpracování  návrhu územního plánu 
  
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je 
dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. j)  zák. č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a 
místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), vydává v řízení podle. § 55 odst. 1 stavebního zákona k „Návrhu zprávy o uplatňování územního 
plánu Rozseč “ toto: 

vyjádření: 
S předloženým návrhem zprávy o uplatňování územního plánu Rozseč s odkazem na  §30,  §77 odst. 2,3,4,5  
a §82 zákona odstavec 2),  písm. t) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění  

se souhlasí 
  

Odůvodnění : 
Dne 30.1.2020 byl na KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě podán s odkazem na § 55 odst 1 zák. č. 
183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, návrh zprávy o uplatňování územního plánu Rozseč ke 
konzultaci s dotčeným orgánem státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví.  Po posouzení předloženého 
návrhu zprávy o uplatňování zemního plánu Rozseč konstatoval OOVZ soulad s požadavky zákona 
č.258/2000Sb. v platném znění a vyslovil s předloženým návrhem souhlas. 
 
Předložený dokument vyhodnocuje uplatňování ÚP Rozseč a obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny 
územního plánu. 
Správní území obce Rozseč je tvořeno katastrálním územím Rozseč u Třešti. ÚP Rozseč nabyl účinnosti dne 
10.6.2014. Změna územního plánu nebyla dosud pořízena. ÚP vymezuje zastavěné území, stanovuje koncepci 
rozvoje území obce a koncepci ochrany a rozvoje hodnot území, v rámci které stanovuje podmínky ochrany 
hodnot. ÚP stanovuje urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch. Z hlediska koncepce 
rozvoje území obce ÚP dělí řešené území na stabilizované plochy a plochy změn - zastavitelné plochy a plochy 
změn v krajině. ÚP na území obce vymezil celkem 9 ploch se změnou v území – zastavitelné plochy. ÚP 
stanovuje podmínky pro využití ploch v koridorech dopravní a technické infrastruktury. 
V uplynulém sledovaném období byl ÚP uplatňován při rozhodování o území. Dle posuzovaného dokumentu se 
plánovaný rozvoj jeví jako předimenzovaný a neaktuální. Tomu svědčí značná část dosud nevyužitých 
vymezených zastavitelných ploch a ploch změn v krajině. Podnět obce pro pořízení změny ÚP - usnesení 
zastupitelstva č. 8/2019/01 ze zasedání Zastupitelstva obce Rozseč číslo 8/2019, konaného dne 5.12.2019 o 
pořízení změny ÚP o tomto obsahu: • změna využití pozemku p.č. 892, druh pozemku ostatní plocha, neplodná 
půda, v k.ú. Rozseč u Třešti, ve vlastnictví obce Rozseč z plochy sídelní zeleně ZV na plochu bydlení v 
rodinných domech BI.  
  
Návrh změny Územního plánu Rozseč (dále jen „návrh změny“) bude vycházet ze schválené zprávy o 
uplatňování Územního plánu Rozseč. 
 
KHS KV upozorňuje na povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, zejména 
pak: 

• Nově vymezené chráněné prostory v smyslu zákona č. 258/2000Sb., lze umístit pouze do lokality v 
níž celková hluková zátěž, (včetně zátěže ze stavebně či územně povolených, ale dosud 
nerealizovaných záměrů) nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů pro tyto prostory. V 

Požadavek je 
zapracován 
v bodě (8,9) 
zprávy. 
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i.č. obsah vyjádření, stanoviska s požadavky na úpravu zprávy řešení 
požadavku  

případě vstupu do území nadlimitně zatíženého hlukem je stavebník povinen navrhnout a realizovat 
dostatečná protihluková opatření, pro výše uvedené chráněné prostory.    

  
• Při provozování zdroje hluku musí být plněny povinnosti provozovatelů zdroje hluku tak, jak je 

zakotveno v legislativě na úseku ochrany veřejného zdraví  
 

17. Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Rozseč + Pokyny pro zpracování návrhu Změny Územního 
plánu Rozseč  

K Vašemu oznámení ze dne 30. 1. 2020 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno dne 31. 1. 
2020 a je zaevidováno pod č. j. SBS 03992/2020, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a 
Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“), jako dotčený orgán státní báňské správy dle ustanovení § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, tímto vydává v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) následující 

vyjádření 

k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Rozseč + Pokynům pro zpracování návrhu Změny 
Územního plánu Rozseč: 

OBÚ se sídlem v Liberci z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá připomínky k návrhu Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Rozseč a nemá požadavky k Pokynům pro zpracování návrhu Změny Územního 
plánu Rozseč.  
 

Vyjádření se 
bere na 
vědomí. 
 

32. 
Rozseč, okr. Jihlava, kraj Vysočina, projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR podává jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy v rámci projednání návrhu 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Rozseč (k. ú. Rozseč u Třešti) následující vyjádření: Územím obce je 
vedena z hlediska zajmu ŘSD ČR silnice I/38. Z rozvojových záměru zasahuje na území obce zejména 
přeložka silnice I/38, která je vymezena ve stávající ZÚR KrV (ozn. jako DK01, šířka koridoru pro přeložku 
150m). Návrh Zprávy o uplatňování ÚP obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP. Ke stávající silnici 
I/38 obecně znovu připomínáme, že - je třeba respektovat limity využití území u silnice I. třídy, tzn. silniční 
ochranné pásmo (viz §30, zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění); - souhlas ŘSD 
ČR s navrhovaným funkčním využitím plochy není současně souhlasem s komunikačním připojením k silnici I. 
třídy; - při návrhu připojení nových ploch je nutné přednostně využít stávajících sjezdů, event. místních 
komunikaci, aby nedocházelo ke zvyšování počtu sjezdu ze silnic I. třídy; - vlastník pozemku v blízkosti silnice I. 
třídy se musí zdržet všeho, čím by vážně ohrožoval výkon práv vlastníka silnice I. třídy nebo dálnice; - plochy 
nacházející se v blízkosti silnice I. třídy musí splňovat podmínky §77 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, v platném znění. K projednávanému návrhu Zprávy nemáme další připomínky. 

Vyjádření se 
bere na 
vědomí 

34. 
Připomínka k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Rozseč včetně pokynů pro zpracování 
návrhu změny územního plánu podle §47 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

Vážení, ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR ve smyslu § 24 zákona č. 458/2000 Sb., energeticky 
zákon, oprávněny investor záměru ve smyslu § 23a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, budoucí vlastník 
a provozovatel stavby elektroenergetického vedení 400kV podává tímto připomínku k návrhu Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Rozseč včetně pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu. 

Připomínka se týká nedostatečného vyhodnocení rozvojového záměru na vedení 400kV Kočín - Slavětice. 
Tento rozvojový záměr vyplývá z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace 1, 2 a 3 pod označením 
E20, který zároveň bude projednáván v aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. 

Žádáme o vymezení územní ochrany pro plánovaný rozvoj přenosové soustavy na vedení 400kV Kočín - 
Slavětice a uvedení této stavby jako veřejně prospěšné stavby, pro kterou Ize využít §170 stavebního zákona a 
zároveň tak zkoordinovat střety s jinou technickou a dopravní infrastrukturou a využitím území ve veřejném či 
soukromém zájmu. 

Požadavek je 
zapracován 
v bodě (10) 
zprávy. 

 

Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné požadavky z vyjádření sousedních obcí a servisních 
organizací pro dotčené orgány a významných správců sítí. 

Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu bylo oznámeno veřejnou vyhláškou 
vyvěšenou na úředních deskách města Telče (vyvěšeno dne 30.1.2020 do 29.2.2020) a obce Rozseč 
(vyvěšeno dne 30.1.2020 do 20.3.2020). Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení projednání a 
návrh zprávy o uplatňování územního plánu byly zveřejněny rovněž na internetových úředních 
deskách obce Rozseč a města Telče na adrese: 

http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/projednavane_zpravy_o_uplatno
vani_uzemniho_planu 

v době min. od 30.1.2020 do 29.2.2020. V zákonné lhůtě mohl každý uplatnit u pořizovatele písemně 
své připomínky k obsahu návrhu zprávy o uplatňování územního plánu. 



 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Rozseč Stránka 25 

Ve stanovené lhůtě byla uplatněna jedna připomínka veřejnosti: 

pan J.B., paní L.B., pan F.O., paní M.O., Z.O. a  I.N, pan D.R., paní M. N., pan J.S., paní D. S., K.N., 
pan M.S. a M.R. podali společně tuto připomínku k bodu „D“ Zprávy: 

 

1) „Na pozemku p.č. 892 (v k.ú. Rozseč u Třešti) byla provedena výsadby dřevin společností 
„Lesní družstvo Borovná“, za původní náletové dřeviny. Jedná se o jediný pozemek v obci, 
kde vznikla v takovém rozsahu zeleň. Likvidace dnes již vzrostlých listnatých stromů (líp) a 
ostatních dřevin je zbytečná. Celý projekt byl financován Obcí Rozseč. 

2) Na uvedeném pozemku se nachází dvě obecní studny, na které je napojen vodovod, který 
zásobuje vodou dva rodinné domy a víceúčelovou budovu. Studny jsou jediným zdrojem 
pitné vody ve vlastnictví obce. 

3) V současném územním plánu je dostatek stavebních parcel. Při jeho schvalování nebyla 
podaná žádná připomínka.“ 

 

 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka v podstatě míří proti požadavku na prověření změny využití pozemku p.č. 892, druh 
pozemku ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. Rozseč u Třešti, ve vlastnictví obce Rozseč z plochy 
sídelní zeleně ZV na plochu bydlení v rodinných domech BI.  

Tento požadavek je z podnětu obce pro pořízení změny Územního plánu Rozseč, který je podložený 
usnesením zastupitelstva obce č.  8/2019/01 ze zasedání Zastupitelstva obce Rozseč číslo 8/2019, 
konaného dne 5.12.2019. 

Obec Rozseč v zastoupení svého samosprávného orgánu, jako vlastník pozemku p.č. 892, v k.ú. 
Rozseč u Třešti, a dvou obecních studní a vzrostlé zeleně na tomto pozemku, požaduje tuto změnu. 
Musí být tedy obeznámena s těmito fakty. 

Plánovaný rozvoj v ÚP se jeví jako neaktuální. Tomu svědčí značná část dosud nevyužitých 
vymezených zastavitelných ploch pro bydlení, dle zástupce obce, zejména z majetkoprávních důvodů.  

Předmětný podnět na změnu neznamená vymezení nové zastavitelné plochy mimo zastavěné území, 
ale pouze změnu způsobu využití plochy v zastavěném území. 

Tato výstavba přispěje k podpoře územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel, zejména 
naplněním potřeb moderního bydlení pro mladé rodiny v území a tím naplněním potřeb rozvoje obce 
v oblasti bydlení. 

Vzhledem k požadavkům na uspokojení potřeb pro výstavbu pro bydlení a nemožnosti využití 
stanovených zastavitelných ploch, a vzhledem k tomu, že nedojde k dalšímu záboru krajiny, ani 
zemědělského půdního fondu, mimo zastavěné území, je možné tomuto požadavku z urbanistického 
hlediska vyhovět. 

Z těchto uvedených důvodů se připomínka občanů neakceptuje a Pokyny pro zpracování návrhu 
změny územního plánu nejsou upraveny. 
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Závěr 

Návrh zprávy byl ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením ke 
schválení zastupitelstvem obce projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi 
a obcí Rozseč (oznámeno a zasláno jednotlivě) a s veřejností. 

Z vyhodnocení uplatňování Územního plánu Rozseč (bod A.1. zprávy), z podnětu obce a z projednání 
návrhu zprávy s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi, obcí Rozseč a s veřejností 
vzešly požadavky na pořízení změny ÚP Rozseč. 

Další požadavky na změnu Územního plánu Rozseč vyplývají ze změn podmínek v území, z novely 
stavebního zákona (bod A.2.1. zprávy).  

Požadavky jsou uvedeny v bodě E. Pokyny pro zpracování návrhu zm ěny územního plánu ; na 
základě těchto Pokynů bude zpracován návrh změny (č.1) Územního plánu Rozseč. 

Ze zjištěných skutečností nevyplývá potřeba změny, která by podstatně ovlivnila koncepci Územního 
plánu Rozseč, proto na základě této zprávy nebude pořizován nový územní plán – základní koncepce 
Územního plánu Rozseč zůstává v platnosti.  

Na základ ě této zprávy bude po řizována zm ěna (č.1) Územního plánu Rozse č.  

Pokyny pro zpracování návrhu zm ěny územního plánu jsou sou částí této zprávy – viz bod 
E. zprávy. 

Zpráva, doplněná na základě výsledků projednání, byla v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) 
a písm. b) stavebního zákona předložena Zastupitelstvu obce Rozseč k projednání a ke schválení 
Pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu. 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Rozseč bude zveřejněna na webových stránkách:  

https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/uzemne_planovaci_dokumenta
ce_ostatnich_obci_orp_telc_vc_vymezeni_zastaveneho_uzemi/rozsec-1 

Na stejné adrese je zveřejněn i platný Územní plán Rozseč.  


