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 Městský úřad Telč 
 Odbor rozvoje a územního plánování 

 nám. Zachariáše z Hradce 10, 58856 Telč 
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mobil:  +420 606 618 551 
 
 
 
 
 
 
 
Vaše č.j./ze dne: Naše č.j.: Vyřizuje/kontakt:            Místo, datum: 
 Telč 2180/2019 ORÚP-Piv Ing. arch. Lukáš Pivonka                   Telč, 28. 3. 2019 
       lukas.pivonka@telc.eu, 567 112 423 
 
 
Odpověď na Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování jako orgán územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) 
příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 225/2017 
Sb., (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 13. 3. 2019 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  
 
týkající se pozemků parc. č. 691, 704/1, 704/2, 705, 719, 789 a 790/1 v k. ú. Telč ve vlastnictví České republiky a správě Státního 
pozemkové úřadu. 

1. Zda město Telč ke dni 24. 6. 1991 mělo platný a účinný územní plán, a pokud ano 

2. Jaký byl dle předmětného územního plánu ke dni 24. 6. 1991 charakter výše uvedených pozemků, zj. zda byly 
pozemky určeny k zástavbě či nikoliv 

 
Žadatelem je 
 
 
K vaší žádosti úřad územního plánování sděluje: 
 
Ad 1)  Město Telč mělo ke dni 24. 6. 1991 platný Směrný územní plán z roku 1971, jak je uvedeno v Zápise z jednání ohledně 

územního plánu pro město Telč ze dne 6. 2. 1992 (Příloha č. 1) 
 
Ad 2)  Charakter uvedených pozemků lze určit jen přibližně, jelikož Směrný územní plán z roku 1971 není zpracován nad 

podkladem katastrální mapy. Pro potřeby tohoto posouzení byl Směrný územní plán promítnut na stávající katastrální mapu 
s podkladem ortofotomapy. Obrázek Směrného územního plánu byl deformován, aby alespoň přibližně odpovídal hlavním 
orientačním bodům v území (např.: objekt gymnázia, zámecký park, ulice Hradecká…) 
 
Přibližné využití pozemků je shrnuto v tabulce: 

Pozemek p. č. zastavitelný využití 
691 ANO - část plocha hřišť, plochy veřejné zeleně a lesů 
704/1 ANO - část plocha hřišť, plochy veřejné zeleně a lesů 
704/2 ANO - část plocha hřišť, plochy veřejné zeleně a lesů 
705 ANO - část plocha hřišť, plochy veřejné zeleně a lesů 
719 NE plochy veřejné zeleně a lesů 
789 NE plochy veřejné zeleně a lesů 
790/1 ANO navržená obytná zástavba s komunikacemi 

 Plošný rozsah částí pozemků k zastavění je patrný v příloze č. 6. 

 
dle rozdělovníku 
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Směrný územní plán nemá úřad územního plánování k dispozici v elektronické podobě. Pro potřeby tohoto posouzení 
přikládáme výřezy (fotografie) Směrného územního plánu z roku 1971 - využití dotčených pozemků (Příloha č. 2), legenda 
(příloha č. 3), hlavička (příloha č. 4), a dále také výřez katastrální mapy (příloha č. 5) a soutisk výřezů využití dotčených 
pozemků a katastrální mapy (příloha č. 6), na jehož základě byla vyplněna tabulka. 
 

Směrný územní plán z roku 1971 je k nahlédnutí MěÚ Telč, odboru rozvoje a územního plánování, nám. Zachariáše z Hradce 10, 
58856 Telč, v úředních hodinách nebo po předchozí telefonické domluvě. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 „otisk úředního razítka“ 
 
 
  
Bc. Vladimír Švec 
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Telč 
 
 
 
 
Přílohy: 
1. Zápis z jednání ohledně územního plánu pro město Telč ze dne 6. 2. 1992 
2. Výřez Směrného územního plánu z roku 1971 - využití dotčených pozemků 
3. Výřez Směrného územního plánu z roku 1971 - legenda 
4. Výřez Směrného územního plánu z roku 1971 - hlavička 
5. Výřez katastrální mapy 
6. Soutisk výřezů využití dotčených pozemků a katastrální mapy 
 
 
Rozdělovník: 

1. 
2. Městský úřad Telč, sekretariát, nám. Zachariáše z Hradce 10, 58856 Telč (v kopii) 

 







Příloha č. 2  

 

Příloha č. 3         Příloha č. 4  



Příloha č. 5 

 

Příloha č. 6 

 



Upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a 

zákonem o zpracování osobních údajů. 




