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Městský úřad Telč
oddělení sekretariát
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
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Všem členům Zastupitelstva města

Vaše značka Číslo jednací Vyřizuje V Telči
22.10.2021

PROGRAM JEDNANI 18. zasedání zastupitelstva města, dne 01.11.2021.

Program jednání

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM
schopno usnášet

2) Schválení programu jednání ZM
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
4) Informace o ověření zápisu z 17. zasedání ZM
5) Zpráva o činnosti rady města (70. - 73. schůze)

6)

Změna obecně závazných vyhlášek města Telče č. 1/2021 „o místním
poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na
stavbu vodovodu a kanalizace“ a č. 2/2021 „o místním poplatku za
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu
kanalizace“

7) Návrh na vydání Regulačního plánu Dačická s jeho odůvodněním
8) SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. - žádost o navýšení dotace na rok 2021 
9) Rozprava
10) Souhrn přijatých usnesení
11) Závěr
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.18 bod č.1

Název materiálu:
Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno
usnášet
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.18 bod č.2

Název materiálu:
Schválení programu jednání ZM
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.18 bod č.3

Název materiálu:
Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.18 bod č.4

Název materiálu:
Informace o ověření zápisu z 17. zasedání ZM
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.18 bod č.5

Název materiálu:
Zpráva o činnosti rady města (70. - 73. schůze)



Příloha 1: Usnesení RM 70-73.pdf (str.1)
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.18 bod č.6

Název materiálu:
Změna obecně závazných vyhlášek města Telče č. 1/2021 „o místním poplatku za
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace“
a č. 2/2021 „o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu kanalizace“

Předkladatel:
Z pověření rady města Mgr. Pavel Soukop, tajemník městského úřadu

Textová část:
Na 15. zasedání Zastupitelstva města Telče konaném dne 19. 4. 2021 byly schváleny obecně závazné
vyhlášky č. 1/2021 „o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení
na  stavbu vodovodu a  kanalizace“  a  č.  2/2021 „o  místním poplatku za  zhodnocení  stavebního
pozemku  možností  jeho  připojení  na  stavbu  kanalizace“.  Tyto  vyhlášky  byly  vytvořeny  podle
metodického pokynu zveřejněného na webových stránkách Ministerstva vnitra.
Po nabytí  jejich účinnosti  byly  tyto  vyhlášky stejně jako všechny předchozí  schválené vyhlášky
předány k posouzení Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra nám nyní po více než čtyřech měsících
a po řadě urgencí zaslalo vyjádření, ve kterém bylo sděleno, že vyhlášky v několika ustanoveních
odporují zákonu a doporučilo jejich změnu v souladu s metodickým pokynem, který se změnil oproti
metodickému pokynu, ze kterého jsme vycházeli na jaře při přípravě původních obecně závazných
vyhlášek.
V příloze podání jsou tedy předkládány obecně závazné vyhlášky, kterými se mění původní obecně
závazné vyhlášky č. 1 a 2/2021 tak, aby byly souladné se stanoviskem Ministerstva vnitra.

Přílohy:
Změna vyhlášky-vodovod a kanalizace.pdf
Změna vyhlášky-kanalizace.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu obecně závazných vyhlášek města Telče
č. 1/2021 „o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu
vodovodu  a  kanalizace“  a  č.  2/2021  „o  místním  poplatku  za  zhodnocení  stavebního  pozemku
možností jeho připojení na stavbu kanalizace“ dle přílohy podání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje změnu obecně závazných vyhlášek města Telče č. 1/2021 „o místním
poplatku  za  zhodnocení  stavebního  pozemku  možností  jeho  připojení  na  stavbu  vodovodu  a
kanalizace“ a č.  2/2021 „o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností  jeho
připojení na stavbu kanalizace“ dle přílohy podání.

Zpracoval:Jana Matoušková, Pavel Soukop Datum:21.10.2021



MĚSTO TELČ 

Zastupitelstvo města Telče 

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška města Telče č. 1/2021 

„o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností 
jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace“ 

Zastupitelstvo města Telče se na svém …. zasedání konaném dne ….. usnesením  
č. … usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)  
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 1/2021 města Telče „o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho 
připojení na stavbu vodovodu a kanalizace“:  
 

I. 
 

1. Článek – Čl. 1 Úvodní ustanovení, odst. 2) se mění na znění: 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
 (2) Správcem poplatku je Městský úřad Telč – odbor finanční (dále jen „správce 
poplatku“).1 

 
 
 
2. Článek – Čl. 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti, se bez náhrady vypouští. 
 
 
3. Článek – Čl. 4 Ohlašovací povinnost, odst. 1) se mění na znění (včetně číslování): 

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

 (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů od vzniku své poplatkové 
povinnosti:  
 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
místo pobytu nebo sídlo, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

 b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů 
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že 
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

 c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatkové povinnosti, zejména parc. číslo a 
výměru stavebního pozemku zhodnoceného možností jeho připojení na stavbu vodovodu 
nebo kanalizace.4 
  

 

Příloha 1: Změna vyhlášky-vodovod a kanalizace.pdf (str.1)



 
4. Článek – Čl. 6 Navýšení poplatku, se mění na znění: 

Čl. 6 
Navýšení poplatku  

(1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6 

(2) Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.7 

 

 
5. Článek – Čl. 8 Účinnost, se mění číslování na znění (text tohoto článku se nemění): 

Čl. 7 
Účinnost  

 
 

II. 
 
Ostatní články původní obecně závazné vyhlášky č. 1/2021  „o místním poplatku za 
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace“ 
zůstávají beze změny. 
 
Tato obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2021 „o místním 
poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a 
kanalizace“ byla schválena na …… zasedání Zastupitelstva města Telče konaném dne …….. 
usnesením ……….. a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.  
 
 
 
 
 

Pavel Komín       Mgr. Vladimír Brtník 
místostarosta      starosta 

 
 
 
1 § 15 odst. 1 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o místních poplatcích“) 
4 § 14a zákona o místních poplatcích 
6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 
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MĚSTO TELČ 

Zastupitelstvo města Telče 

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška města Telče č. 2/2021 

„o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností 
jeho připojení na stavbu kanalizace“ 

Zastupitelstvo města Telče se na svém …. zasedání konaném dne ….. usnesením  
č. … usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)  
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 2/2021 města Telče „o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho 
připojení na stavbu kanalizace“:  
 

I. 
 

1. Článek – Čl. 1 Úvodní ustanovení, odst. 2) se mění na znění: 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
 (2) Správcem poplatku je Městský úřad Telč – odbor finanční (dále jen „správce 
poplatku“).1 

 
 
 
2. Článek – Čl. 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti, se bez náhrady vypouští. 
 
 
3. Článek – Čl. 4 Ohlašovací povinnost, odst. 1) se mění na znění (včetně číslování): 

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

 (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů od vzniku své poplatkové 
povinnosti:  
 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
místo pobytu nebo sídlo, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

 b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů 
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že 
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

 c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatkové povinnosti, zejména parc. číslo a 
výměru stavebního pozemku zhodnoceného možností jeho připojení na stavbu vodovodu 
nebo kanalizace.4 
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4. Článek – Čl. 6 Navýšení poplatku, se mění na znění: 

Čl. 6 
Navýšení poplatku  

(1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6 

(2) Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.7 

 

 
5. Článek – Čl. 8 Účinnost, se mění číslování na znění (text tohoto článku se nemění): 

Čl. 7 
Účinnost  

 
 

II. 
 
Ostatní články původní obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 „o místním poplatku za 
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace“ 
zůstávají beze změny. 
 
Tato obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2021 „o místním 
poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace“ 
byla schválena na …… zasedání Zastupitelstva města Telče konaném dne …….. usnesením 
……….. a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.  
 
 
 
 
 

Pavel Komín       Mgr. Vladimír Brtník 
místostarosta      starosta 

 
 
 
1 § 15 odst. 1 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o místních poplatcích“) 
4 § 14a zákona o místních poplatcích 
6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 
 
 
 

Příloha 2: Změna vyhlášky-kanalizace.pdf (str.2)



Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.18 bod č.7

Název materiálu:
Návrh na vydání Regulačního plánu Dačická s jeho odůvodněním

Předkladatel:
Z pověření RM - Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Textová část:
RP je pořizován z vlastního podnětu zastupitelstva města Telče (UZ 64-6/6/2019 ze dne 16. 9. 2019).

Pořizovatel na základě tohoto rozhodnutí vypracovala a projednal Zadání RP, které zastupitelstvo
města Telče schválilo 16. 12. 2019 usnesením UZ 89-12/8/2019.

RP je pořizován pro zastavitelné plochy 011/1 a 011/2 Za Ohradou.

Zpracovatelem RP vzešlým z výběrového řízení je společnost ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 018
94 871,  Oldřichova 187/55, 12800 Praha 2 - Nusle (dále jen
„zpracovatel“).

Dne 3. 8. 2020 se uskutečnilo pracovní setkání majitelů pozemků v obytné zóně Dačická, na kterém
byl majitelům prezentován rozpracovaný návrh RP Dačická.

Společné jednání dle § 65 odst. 2 stavebního zákona se mělo konat dne 30. 11. 2020 na MěÚ Telč,
ale vzhledem nouzovému stavu z důvodu epidemické situace nemoci COVID-19 nemohlo toto jednání
proběhnout, byla pouze zveřejněna podrobná prezentace návrhu RP na webových stránkách města.
Doručená stanoviska a vyjádření jsou součástí opatření obecné povahy v příloze podání.

Veřejné projednání návrhu RP dle § 67 stavebního zákona se konalo 25. 8. 2021 v hudební sále ZUŠ
Telč, kde proběhla prezentace návrhu RP veřejnosti. Doručená stanoviska a vyjádření jsou součástí
opatření obecné povahy v příloze podání. V rámci stanovených lhůt nebyly uplatněny žádné námitky
ani připomínky.

V souladu s § 69 stavebního zákona pořizovatel tímto předkládá zastupitelstvu města návrh na vydání
Regulačního plánu Dačická s jeho odůvodněním.
Opatření obecné povahy tvoří přílohu tohoto podání, v tomto dokumentu je i detailně popsán postup
pořizování a vyhodnocení návrhu RP vč. zapracovaných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.

Pořizovatel posoudil návrh RP zejm. dle § 68 odst. 4 stavebního zákona (s Politikou územního rozvoje
ČR, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, cíli a úkoly územního plánování atd.) a konstatuje,
že návrh RP je s nimi v souladu. Do odůvodnění potom byly zapracovány jednotlivé body dle § 68 odst.
4 stavebního zákona.

Po tomto ověření předkládá pořizovatel zastupitelstvu města návrh na vydání Regulačního plánu
Dačická s jeho odůvodněním.

V souladu s § 69 odst. 2 stavebního zákona vydá zastupitelstvo města Regulační plán Dačická po
ověření, že není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 4 stavebního
zákona.



Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
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Zastupitelstvo  může  (v  souladu  s  §  69  odst.  3  stavebního  zákona)  v  případě,  že  nesouhlasí  s
předloženým návrhem RP nebo s výsledkem jeho projednání, vrátit předložený návrh pořizovateli se
svými pokyny k přepracování a k novému projednání, nebo jej zamítnout.

Návrh  Změny  ÚPT  není  přiložen  k  podání  kompletní  z  důvodu  nadměrné  velikosti  souborů.
Kompletní návrh je zveřejněn na webových stránkách města Telč v portále územního plánování -
Údaje o projednávané ÚPD. Odkaz:
https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd
Samozřejmostí je, v případě zájmu, poskytnutí doplňujícího výkladu k celému dokumentu (kontaktní
osoba: Ing. arch. Lukáš Pivonka, tel.: 777 471 409, lukas.pivonka@telc.eu).

Přílohy:
Opatření obecné povahy_RP Dačická.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat v samostatné působnosti Regulační plán Dačická
podle §6 odst. 5 písmene d) a v souladu s ustanovením § 62 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a
následujících zákona č.  504/2004 Sb.  správní  řád,  formou opatření  obecné povahy,  které  tvoří
přílohu č. 1 podání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města vydává v samostatné působnosti  Regulační  plán Dačická podle §6 odst.  5
písmene d) a v souladu s ustanovením § 62 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a následujících zákona č.
504/2004 Sb. správní řád, formou opatření obecné povahy, které tvoří přílohu č. 1 podání.

Zpracoval:Lukáš Pivonka Datum:08.10.2021



 

 

 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Čís. 2/2021 

Sp.zn.: MěÚ Telč 7413/2019 ORÚP                          v Telči dne …………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAČNÍ PLÁN DAČICKÁ – pro vydání zastupitelstvem města 

Zastupitelstvo města Telče, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 62 odst. 2 stavebního zákona, § 171 až 174 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů 

vydává usnesením …………………………….. 

 

Regulační plán Dačická. 

(dále jen „RP Dačická“) 

 

V Ý R O K 

Článek I. 

Účel opatření obecné povahy 

1. Tímto opatřením obecné povahy se vydává RP Dačická 

2. Nedílnou součástí výroku opatření obecné povahy je: 

A. RP DAČICKÁ, TEXTOVÁ ČÁST – VÝROK 

 

B. RP DAČICKÁ, GRAFICKÁ ČÁST – VÝROK 

B.I.a  Hlavní výkres – urbanistické řešení 

B.I.b  Hlavní výkres – regulace území včetně veřejné infrastruktury 

B.II  Veřejně prospěšné stavby a opatření 

 

Článek II. 

Rozsah platnosti opatření obecné povahy 

1. Opatření obecné povahy platí na části katastrálním území Telč, konkrétně v zastavitelných plochách 
smíšených obytných s označením 011/1 a 011/2, vymezených v ÚP Telč. Konkrétně se jedná o tyto pozemky 
nebo jejich části:  
2252/13, 2252/14, 2252/15, 2252/18, 2252/7, 2254/1, 2254/2, 2255/2, 2285/2, 2285/3, 2285/4, 2285/5, 
2285/6, 2291, 2300/2, 2300/7, 2300/8, 2310/1, 2310/2, 2310/3, 2310/4, 2310/5, 2310/6, 2310/7, 2316/1, 
2316/2, 2316/3, 2316/4, 2316/5, 2317/2, 2317/6, 2317/7, 2317/8, 2317/9, 2321/1, 2321/2, 2321/3, 2321/4, 
2325/1, 2325/2, 2325/3, 2325/4, 2328/101, 2328/105, 2328/106, 2328/107, 2328/118, 2328/120, 2328/121, 
2328/122, 2328/123,  2328/29, 2328/31, 2328/5, 2328/62, 2328/63, 2329/2, 2329/3, 2329/4, 2329/5, 2329/6, 
2333/7, 2336/2, 2337/3, 2337/4, 2337/6, 2337/7, 2344/3, 2344/4, 2344/5, 2365/3, 2373/1, 2373/2, 2373/3, 
2373/7, 2373/8, 2373/9 a 7416/1. Opatření obecné povahy dále také platí na pozemku St. 601/2. 

 

Záznam o účinnosti:  

OOP vydalo:  Zastupitelstvo města Telče, usnesením č.: …………………… 

Sp. zn.:   MěÚ Telč 7413/2019 ORÚP 

Datum nabytí účinnosti: …………… 

Pořizovatel:  Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování 

Oprávněná úřední osoba: Ing. arch Lukáš Pivonka 

Funkce:   referent odboru odbor rozvoje a územního plánování 

Razítko a podpis: 
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Článek III. 

Uložení RP Dačická 

1. Úplná dokumentace RP Dačická včetně dokladů o jejím pořizování je uložena na: 

• MěÚ Telč, odboru rozvoje a územního plánování 

2. Dále je RP Dačická poskytnuta v rozsahu potřebném pro výkon působnosti: 

• Příslušnému stavebnímu úřadu – MěÚ Telč, odboru stavební úřad 

• Příslušnému úřadu územního plánování – MěÚ Telč, odboru rozvoje a územního plánování 

• Příslušnému krajskému úřadu – Krajský úřad Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního 

řádu 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 

Článek I. 

Součásti odůvodnění opatření obecné povahy 

Nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné povahy je: 

C. RP DAČICKÁ, TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ 

D. RP DAČICKÁ, GRAFICKÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ 

D.I.  Koordinační výkres 

D.II. Širší vztahy 

D.III. Zábory půdního fondu 

D.IV. Perspektivní nadhled od severozápadu 

D.V. Veřejný prostor – hřiště 

 

 

Článek II. 

Odůvodnění opatření obecné povahy 

1. Postup při pořizování RP Dačická 

 

Zastupitelstvo města Telče rozhodlo v samostatné působnosti o pořízení regulačního plánu Dačická usnesením UZ 64-
6/6/2019 ze dne 16. září 2019. Určeným zastupitelem pro územní plánování (dále jen „určený zastupitel“) je pan Pavel 
Komín, který byl zastupitelstvem města Telče dne 17. 12. 2018 zvolen určeným zastupitelem pro celé volební období 2018 –
2022 (usnesení UZ 15-8/2/2018). 
 
Pořizovatel na základě rozhodnutí zastupitelstva města Telče vypracoval v souladu s §64 odst. 2 stavebního zákona návrh 
Zadání RP Dačická, který zaslal dotčeným orgánům dopisem č.j. Telč 7420/2019 ORÚP ze dne 27. 9. 2019. Dotčené orgány 
mohli do 30 dnů od obdržení návrhu zadání RP uplatnit vyjádření. 
Návrh zadání RP Dačická byl dále doručen veřejnou vyhláškou č. j. Telč 7423/2019 ORÚP ze dne 27. 9. 2019. Do 15 dnů 
ode dne doručení návrhu zadání RP Dačická veřejnou vyhláškou, tj. do 20. 11. 2018 včetně, mohl každý uplatnit u 
pořizovatele písemně požadavky na obsah zadání.  
 
V souladu s §64 odst. 4 stavebního zákona pořizovatel na základě uplatněných vyjádření a písemných požadavků na obsah 
zadání upravil návrh zadání RP Dačická a vypracoval dne 27. 11. 2019 Vyhodnocení zapracování uplatněných požadavků a 
vyjádření do Návrhu zadání RP Dačická (č.j. 9095/2019 ORÚP). Upravený návrh zadání RP Dačická spolu s vyhodnocením 
zapracování uplatněných požadavků a vyjádření pořizovatel předložil k rozhodnutí zastupitelstvu města Telče. 
 
Zastupitelstvo města Telče schválilo Zadání RP Dačická (usnesením UZ 89-12/8/2019) na svém 8. zasedání dne 16. 12. 
2019. 
 
Zpracovatelem RP Dačická, vzešlým z výběrového řízení, je společnost ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 018 94 871, 

Oldřichova 187/55, 12800 Praha 2 - Nusle (dále jen „zpracovatel“). 
 
Dne 3. 8. 2020 se uskutečnilo pracovní setkání majitelů pozemků v obytné zóně Dačická, na kterém byl majitelům 
prezentován rozpracovaný návrh RP Dačická. 
 
Odevzdání dokumentace Návrhu RP Dačická pro společné jednání proběhlo dne 27. 10. 2020.  
 
Pořizovatel v souladu s § 65 odst. 2 stavebního zákona oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu RP 
Dačická dotčeným orgánům, krajskému úřadu a oprávněným investorům dopisem ze dne 3. 11. 2020 pod č.j. Telč 
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7176/2020 ORÚP. Společné jednání se mělo konat dne 30. 11. 2020 na MěÚ Telč, ale vzhledem nouzovému stavu 
z důvodu epidemické situace nemoci COVID-19 nemohlo toto jednání proběhnout, proto byla dle instrukcí v dopise č.j. Telč 
7176/2020 ORÚP v den konání společného jednání zveřejněna na webových stránkách města podrobná prezentace návrhu 
RP Dačická. Dále se mohly dotčené orgány domluvit s pořizovatelem na individuální prezentaci návrhu RP Dačická, tuto 
možnost ale nikdo nevyužil. Obsahem oznámení byla i výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek, a to včetně lhůty 
pro jejich uplatnění nejpozději do 30. 12. 2020 (včetně). Pořizovatel zároveň dotčené orgány vyrozuměl, že k později 
uplatňovaným stanoviskům se nepřihlíží, a že návrh RP Dačická bude vystaven k nahlédnutí do společného jednání, během 
jednání a po dobu 30 dnů ode dne jednání, tj. do 30. 12. 2020.  

V souladu s ustanovením § 65 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel doručil veřejnosti návrh RP Dačická veřejnou 
vyhláškou pod č.j. Telč 7177/2020 ORÚP ze dne 3. 11. 2020. Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl každý 
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Ve lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky. 

V souladu s ustanovením § 65 odst. 5 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem provedl dne 14. 
1. 2021 vyhodnocení společného jednání (č.j. 273/2021 ORÚP) a na základě výsledku vyhodnocení společného jednání 
zpracoval pokyny k úpravě návrhu RP Dačická pro veřejné projednání (č.j. 1688/2021 ORÚP). Odevzdání dokumentace 
Návrhu RP Dačická pro veřejné projednání proběhlo dne 14. 7. 2021. 

Dne 21. 7. 2021 zahájil pořizovatel dle § 67 Řízení o RP Dačická (veřejné projednání RP Dačická). 
 
Pořizovatel přizval k veřejnému projednání obec a dotčené orgány dopisem č.j. Telč 4963/2021 ORÚP ze dne 21. 7. 2021, a 
to nejméně 30 dnů předem, což bylo splněno. Dotčené orgány mohly uplatnit stanoviska k částem řešení, které byly od 
společného jednání (§65 odst. 2 a 3 stavebního zákona) změněny, a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 1. 9. 
2020. Na lhůtu bylo řádně upozorněno. Uplatněná stanoviska a vyjádření jsou uvedena a vyhodnocena níže v Tab. 3. 

Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou č. j. Telč 4965/2021 ORÚP ze dne 21. 7. 2021 návrh RP vč. návrhu opatření obecné 
povahy. Dne 20. 8. 2021 bylo zjištěno, že veřejná vyhláška č.j.  Telč 4965/2021 ORÚP ze dne 21. 7. 2021 obsahuje zřejmé 
nesprávnosti. V původním znění byla chybou v psaní mylně uvedena některá data a v zápatí bylo chybně uvedeno číslo 
jednací.  
Jelikož tyto chyby v psaní neměly vliv na termín pro podávání námitek a připomínek, postačilo vydat Veřejnou 
vyhlášku „Oprava zřejmých nesprávností“, kterou byly opraveny tyto zřejmé nesprávnosti: 
- na straně 1 v záhlaví Veřejné vyhlášky, kde byl chybný text: „Telč 21. 7. 2020“ nahrazen textem: „Telč 21. 7. 2021“ a  
- na straně 1 v odstavci Veřejné vyhlášky začínajícím textem „Zpracovaná dokumentace RP a opatření obecné 

povahy….“  byl chybný text: „…….a to v termínu od 21. 7. 2020…….“ nahrazen textem: „…….a to v termínu od 21. 7. 
2021…….“ a 

- na straně 2 v zápatí Veřejné vyhlášky, kde byl chybný text: „č.j. Telč 2894/2017 ORÚP“ nahrazen textem: „č.j.: Telč 
4965/2021 ORÚP“ 

 
Veřejné projednání RP se konalo 25. 8. 2021, tj. 35 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky (byla splněna podmínka dle §67 
stavebního zákona, že veřejné projednání se může konat nejdříve 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, 15 +15 dnů = 
30 dnů). Do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 1. 9. 2021 včetně, mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky proti návrhu řešení, na což bylo řádně upozorněno. V rámci této lhůty nebyly doručeny žádné písemné 
připomínky. 
 
Do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 1. 9. 2021 mohli osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 (tedy zejm. vlastníci 
pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
pozemku nebo stavbě, a dále osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být přímo dotčeno, uplatnit písemné námitky proti návrhu řešení, na což bylo řádně 
upozorněno. V rámci této lhůty nebyly uplatněny žádné námitky. 
 
Dne 22. 9. 2021 pořizovatel dle §67 odst. 4 stavebního zákona provedl ve spolupráci s určeným zastupitelem Vyhodnocení 
výsledků veřejného projednání návrhu RP Dačická (č.j. Telč 6374/2021 ORÚP). 
 
Jelikož v rámci řízení o RP Dačická nebyly doručeny žádné námitky, návrh rozhodnutí o námitkách dle §67 odst. 4 
stavebního zákona není zpracován. 
Jelikož v rámci řízení o RP Dačická nebyly doručeny žádné připomínky, návrh vyhodnocení připomínek dle §67 odst. 4 
stavebního zákona není zpracováno.  

Dne 22. 9. 2021 pořizovatel zaslal zpracovateli pokyn ke Zpracování čistopisu RP Dačická pro vydání. 
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2. Vyhodnocení souladu dokumentace s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem 

Soulad RP Dačická s politikou územního rozvoje (Politika územního rozvoje České republiky, Úplné znění po aktualizacích 

č. 1, 2, 3 a 5, závazná od 11. 9. 2021) je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ RP Dačická v bodě C.2.  

 

Soulad RP Dačická s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění 

Úplného znění po aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8 a po rozhodnutí soudu, s nabytím účinnosti dne 13. 4. 2021) je popsán 

v textové části ODŮVODNĚNÍ RP Dačická v bodě C.2. 

 

3. Vyhodnocení souladu dokumentace s cíli a úkoly územního plánování 

Soulad RP Dačická s cíli a úkoly územního plánování je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ RP Dačická v bodě C.4.2. 

 

4. Vyhodnocení souladu dokumentace s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

Soulad RP Dačická s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ 

RP Dačická v bodě....  

 

5. Vyhodnocení souladu dokumentace s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Uplatněná stanoviska a vyjádření v rámci společného jednání jsou sumarizována v tabulce č. 1 (Tab. 1) a vyhodnocena níže 

v tabulce č.2 (Tab.2). 

Uplatněná stanoviska a vyjádření v rámci veřejného projednání jsou sumarizována a vyhodnocena níže v tabulce č. 3 

(Tab.3). 

 

Tab. 1: Uplatněná stanoviska a vyjádření v rámci společného jednání: 

Doručení Subjekt č. j. Požadavky (i. č.) 

Stanoviska a vyjádření 

5. 11.  2020 Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina SBS 42462/2020 souhlas bez připomínek 

6. 11.  2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 620831/2020 souhlas bez připomínek 

13. 11. 2020 E.ON  bod 1 tab. č. 2 

13. 11. 2020 
Krajský úřad KV, OŽPZ – vyjádření z hlediska zákona o lesích a 

zákona o vodách 
KUJI 107570/2020 bod 2 tab. č. 2 

8. 12. 2020 
Krajský úřad KV, OŽPZ – vyjádření orgánu ochrany přírody a 

krajiny 
KUJI 106140/2020 souhlas bez připomínek 

14. 12. 2020 Ministerstvo obrany ČR SpMO 1528/2020 - 1608 souhlas bez připomínek 

30. 12. 2020 MěÚ Telč, odbor životního prostředí – státní správa lesů Telč 8104/2020 OŽP/So/221.2.6 souhlas bez připomínek 

Další 

12. 11.  2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu – DORUČENO DUPLICITNĚ MPO 620831/2020 souhlas bez připomínek 

 

Tab. 2: Vyhodnocení stanovisek a vyjádření v rámci společného jednání: 

i.č. Obsah stanoviska, vyjádření, připomínky k návrhu RP Dačická (zkrácený) 
Řešení požadavku/ 
pokyny k úpravě 

1 

E.ON - připomínky k návrhu RP Dačická 
- Kabelové trasy vysokého napětí 22 kV, rozvody nízkého napětí 0,4 kV a umístění distribuční trafostanice 

22/04 kV požadujeme do návrhu RP Dačická zakreslit dle přiložené projektové dokumentace (Telč, 
Dačická, I. etapa RD, VN, TS, NN). Projektová dokumentace bude po vyžádání poskytnuta ve formátu 
PDF. 

- Konkrétní umístění kabelových tras 22 kV a 0,4 kV pro připojení nových objektů a přeložky stávajících 
zařízení v řešeném území řeší na základě smluv o připojení a přeložek technik regionální správy sítě 
Jihlava 

 
Bere se na vědomí. 
 
 
 
Bere se na vědomí. 
 

2 

1. Vyjádření k návrhu RP Dačická z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. o lesích…: 
Sdělení, že příslušným orgánem státní správy lesů je obecní úřad ORP. 
 
2. Vyjádření k návrhu RP Dačická z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách…: 
• Sdělení, že příslušným orgánem státní správy lesů je obecní úřad ORP. 

 
Bere se na vědomí. 
 
 
Bere se na vědomí. 
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Tab. 3: Uplatněná stanoviska a vyjádření v rámci veřejného projednání: 

Doručení Subjekt č. j. Vyhodnocení 

Stanoviska a vyjádření 

23.7.2021 Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina SBS 30523/2021 souhlas bez připomínek 

16.8.2021 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany SpMO 25150/2021-1150-56 souhlas bez připomínek 

 

6. Vyhodnocení splnění zadání 
Vyhodnocení splnění zadání je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ RP DAČICKÁ v bodě C.3 a C.4. 
 
7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ RP DAČICKÁ v bodě C.4. 
 
8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí 
Nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 
9 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) a na pozemky 

určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
Vyhodnocení vlivu RP Dačická na ZPF a PUPFL je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ RP DAČICKÁ v bodě C.5. 
 
10 Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění a vyhodnocení připomínek 
Bude doplněno po veřejném projednání. 
 

P O U Č E N Í 

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.  Do 

opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u 

správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 

Ú Č I N N O S T  

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. dne …………………… 

 

 

………………………………………..  …………………………………… 

Mgr. Vladimír Brtník  Pavel Komín 

starosta města Telče  místostarosta města Telče 

   

Seznam příloh: 

A. RP DAČICKÁ, TEXTOVÁ ČÁST – VÝROK 

B. RP DAČICKÁ, GRAFICKÁ ČÁST – VÝROK 

B.I.a  Hlavní výkres – urbanistické řešení 

B.I.b  Hlavní výkres – regulace území včetně veřejné infrastruktury 

B.II   Veřejně prospěšné stavby a opatření 

C.  RP DAČICKÁ, TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ 

D. RP DAČICKÁ, GRAFICKÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ 

D.I. Koordinační výkres 

D.II. Širší vztahy 

D.III. Zábory půdního fondu 

D.IV. Perspektivní nadhled od severozápadu 

D.V. Veřejný prostor – hřiště 
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Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.18 bod č.8

Název materiálu:
SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. - žádost o navýšení dotace na rok 2021

Předkladatel:
Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Textová část:
Předmětem podání je žádost společnosti SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. o navýšení dotace pro
"domov se zvláštním režimem" v Telči o 500 000,-- Kč. Žádost je zdůvodněna rozšířením kapacity o
dalších 30 lůžek a  vyčerpáním již  poskytnuté dotace ve výši  500 000,--  Kč.  V roce 2021 byla
schválena dotace společnosti SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. v celkové výši 1 500 000,-- Kč - z
toho 1 000 000 Kč byl určen na § 4350 (domov pro seniory) a 500 000 Kč na § 4357 (domovy pro
osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem). Tato dotace byla ve stejné výši jako v roce 2020, počet
klientů se však oproti roku 2020 více jak zdvojnásobil (viz přiložená tabulka - podklad k žádosti o
dofinancování služby).

Přílohy:
zadost sene.pdf
Podklad k žádosti o dofinancování služby.pdf

Stanovisko RM:
UR 955-3/73/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci společnosti SeneCura SeniorCentrum
Telč, s.r.o. ve výši 500 000,-- Kč na úhradu provozních nákladů spojených se zajištěním sociální
služby v "domově se zvláštním režimem" v Telči.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 500 000,-- Kč na dotaci
společnosti SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o., která bude použita na úhradu provozních nákladů
spojených se zajištěním sociální služby v "domově se zvláštním režimem" v Telči.
(§ 6409, pol. 5901/ § 4357, pol. 5213).

Zpracoval:Lenka Komůrková Datum:19.10.2021
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Rok 2020 a 2021                                                                                              

(počet klientů do 20.10.2021) 

TRVALÉ BYDLIŠTĚ 

DOMOV 

PRO 

SENIORY  

DOMOV SE 

ZVLÁŠTNÍM 

REŽIMEM  

ODLEHČOVACÍ 

SLUŽBY  
CELKEM 

Telč – SeniorCentrum  66 9 - 75 

Telč  25 13 5 43 

Kraj Vysočina 

(mikroregion, kraj) 
50 70 8 128 

CELKEM 141 92 13 246 
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Rok 2020                                                                                                    

(počet klientů) 

TRVALÉ BYDLIŠTĚ 

DOMOV 

PRO 

SENIORY  

DOMOV SE 

ZVLÁŠTNÍM 

REŽIMEM  

 

ODLEHČOVACÍ 

SLUŽBA                      

(nebyla poskytována)  

CELKEM 

Telč – SeniorCentrum  31 3 - 34 

Telč  12 4 - 16 

Kraj Vysočina 

(mikroregion,kraj) 
16 22 - 38 

CELKEM 59 25 - 84 
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Rok 2021                                                                                                         

(počet klientů do 20.10.2021) 

TRVALÉ BYDLIŠTĚ 

DOMOV 

PRO 

SENIORY  

DOMOV SE 

ZVLÁŠTNÍM 

REŽIMEM  

 

ODLEHČOVACÍ 

SLUŽBY  

CELKEM 

Telč - SeniorCentrum  35 6 - 41 

Telč  13 9 5 27 

Kraj Vysočina 

(mikroregion, kraj) 
34 48 8 90 

CELKEM 82 63 13 158 

 

  

                        Kapacita služby Domova pro seniory Telč, p.o. , byla 59 klientů v roce 2019. 

Kapacita služby poskytované SeneCura SeniorCentrum Telč je v roce 2021: 

„domov pro seniory“ – 62 klientů;  

„domov se zvláštním režimem“ 60 klientů;  

„odlehčovací služba“ je 8 klientů.  
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Název materiálu:
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