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Článek III. 

Obsah TEXTOVĚ ČÁSTI územního plánu  

A. TEXTOVÁ ČÁST 

1. Vymezení zastav ěného území 

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
2.1. Základní koncepce rozvoje území 

2.2. Hlavní cíle rozvoje území 

2.3. Koncepce rozvoje a ochrany hodnot 

2.4. Koncepce ochrany veřejného zdraví 

3. Urbanistická koncepce v četně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným  
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch p řestavby a systému sídelní zelen ě 

3.1. Urbanistická koncepce a kompozice 

3.2. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

3.3. Plochy se změnou v území 

3.4. Systém sídelní zeleně 

4. Koncepce ve řejné infrastruktury v četně podmínek pro její umis ťování, vymezení ploch a 
koridor ů pro ve řejnou infrastrukturu, v četně stanovení podmínek pro jejich využití 

4.1. Koncepce dopravní infrastruktury 

4.2. Koncepce technické infrastruktury 

4.3. Koncepce občanského vybavení  

4.4. Koncepce veřejných prostranství 

4.5. Koridory pro veřejnou infrastrukturu 

5. Koncepce uspo řádání krajiny v četně vymezení ploch s rozdílným zp ůsobem využití, ploch 
změn v krajin ě a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické 
stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ření, ochrany p řed povodn ěmi, rekreace, 
dobývání ložisek nerostných surovin a podobn ě 

5.1. Koncepce uspořádání krajiny 

5.2 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

5.3 Vymezení ploch se změnou v krajině  

5.4. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

5.5. Prostupnost krajiny 

5.6. Vodní hospodářství 

5.7. Podmínky pro rekreaci 

5.8. Dobývání ložisek nerostných surovin 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným  způsobem využití s ur čením p řevažujícího 
účelu využití (hlavní využití), p řípustného využití, nep řípustného využití (v četně stanovení, ve 
kterých plochách je vylou čeno umis ťování staveb, za řízení a jiných opat ření pro ú čely 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), stanoven í podmín ěně přípustného využití t ěchto 
ploch a stanovení podmínek prostorového uspo řádání v č. základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (nap říklad výškové regulace zástavby, charakteru a struk tury zástavby, 
stanovení rozmezí vým ěry pro vymezování stavebních pozemk ů a intenzity jejich využití) 

6.1. Podmínky pro využití ploch  

6.2. Zajištění podmínek ochrany krajinného rázu 

6.3. Limity využití území vyplývající z řešení územního plánu 
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7. Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných opat ření, staveb a opat ření 
k zajiš ťování obrany a bezpe čnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práv a k pozemk ům 
a stavbám vyvlastnit 

7.1. Veřejně prospěšné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury 

7.2. Veřejně prospěšná opatření (VPO) 

7.3. Stavby a opatření k zajišťování ochrany a bezpečnosti státu 

7.4. Plochy pro asanaci 

8. Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo s uvedením, v čí prosp ěch je p ředkupní právo z řizováno, parcelních čísel 
pozemk ů, názvu katastrálního území a p řípadn ě dalších údaj ů podle § 8 katastrálního zákona 

9. Stanovení kompenza čních opat ření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

10. Vymezení ploch a koridor ů územních rezerv a stanovení možného budoucího využ ití v č. 
podmínek pro jeho prov ěření 

11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm ěnách v území podmín ěno dohodou o 
parcelaci 

12. Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je rozhodování o zm ěnách v území podmín ěno 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro j ejí po řízení a přiměřené lhůty pro 
vložení dat o této územní studie do evidence územn ě plánovací činnosti 

13. Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je rozhodování o zm ěnách v území podmín ěno 
vydáním regula čního plánu regula čního plánu, zadání regula čního plánu v rozsahu dle p řílohy 
č. 9, stanovení, zda se bude zda se bude jednat o re gulační plán z podn ětu nebo na žádost, a 
u regula čního plánu z podn ětu stanovení p řiměřené lhůty pro jeho vydání 

14. Stanovení po řadí změn v území (etapizace) 

15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky význ amných staveb 
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ODŮVODNĚNÍ 

Obsah: 

Textová část od ůvodn ění zpracovaná po řizovatelem dle § 53 odst. (4) stavebního zákona 

I. Postup po řízení územního plánu 
I.1. Záměr pořízení územního plánu 

I.2. Zadání územního plánu 

I.3. Návrh územního plánu 

II. Výsledek p řezkoumání návrhu územního plánu 
II.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozv oje a územn ě plánovací dokumentací 

(ÚPD) vydanou krajem 
II.1.1. Vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícími z Politiky územního rozvoje České 

republiky 

II.1.2. Vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícími ze Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina (ZÚR KV) 

II.2. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního p lánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v  území a požadavky na ochranu 
nezastav ěného území 

II.3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zá kona a jeho provád ěcích právních 
předpis ů 

II.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních pr ávních p ředpis ů a se stanovisky 
dot čených orgán ů podle zvláštních právních p ředpis ů, pop řípadě s výsledkem řešení 
rozpor ů 

III. Stanovisko krajského ú řadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

IV. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 staveb ního zákona zohledn ěno, s uvedením 
závažných d ůvodů, pokud n ěkteré požadavky nebo podmínky zohledn ěny nebyly  

V. Rozhodnutí o námitkách a jejich od ůvodn ění 

VI. Vyhodnocení p řipomínek 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ zpracovaná projektantem  s přílohami k textové části odůvodnění 

Obsah: 

1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvo je a územn ě 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 nezastav ěného 
území, s požadavky stavebního zákona a jeho provád ěcích právních p ředpis ů, s požadavky 
zvláštních právních p ředpis ů a se stanovisky dot čených orgán ů podle zvláštních právních 
předpis ů, pop řípadě s výsledkem řešení rozpor ů 
1.1. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 

1.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

1.3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování 

1.4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

1.5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, případně s výsledkem řešení rozporů 

2. Zpráva o vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území, obsahující základní in formace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení v četně výsledku vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí 

3. Vyhodnocení spln ění požadavk ů zadání územního plánu 

4. Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení v četně vybrané varianty 
4.1. Variantní řešení 

4.2. Základní koncepce rozvoje území 
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4.3. Ochrana hodnot území 

4.4. Urbanistická koncepce, sídlení zeleň 

4.5. Koncepce veřejné infrastruktury 

4.6. Koncepce uspořádání krajiny 

4.7. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, podmínky prostorového uspořádání 

4.8. Vodní plochy a toky, povodí 

4.9. Limity využití území 

4.10. Vymezení pojmů 

5. Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení pot řeby vymezení 
zastavitelných ploch 
5.1. Vymezení zastavěného území 

5.2. Vyhodnocení využití zastavěného území 

5.3. Potřeba vymezení zastavitelných ploch 

6. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od ůvodn ěním pot řeby jejich vymezení 

7. Vyhodnocení koordinace využívání území z hledisk a širších vztah ů v území 
7.1. Postavení obce v systému osídlení 

7.2. Širší dopravní vztahy 

7.3. Širší vztahy technické infrastruktury 

7.4. Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů 

8. Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ědělský p ůdní fond a 
pozemky ur čené k pln ění funkce lesa 
8.1. Dotčení ZPF 

8.2. Dotčení PUPFL 

PŘÍLOHY 

1. Seznam zkratek použitých v územním plánu 

2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 

3. Porovnání rozvojových ploch s plochami platné ÚPD 

D. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ obsahuje: 

Výkres  
počet 
list ů měřítko 

číslo název 

O.1 Koordinační výkres 1 1 : 5 000 

O.2 Výkres širších vztahů 1 1 : 100 000 

O.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 1 : 5 000 

O.4 Dopravní řešení – doplňující výkres  1 1 : 5 000 

O.5 Zásobování vodou, kanalizace - doplňující výkres 1 1 : 5 000 

O.6 Energetika, elektronické komunikace - doplňující výkres 1 1 : 5 000 

Části C. a D. jsou nedílnou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy (viz Příloha č. 1 část C. 
a Příloha č. 2 část D.) 
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Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem dle § 53 odst. (4) stavebního zákona 

I. Postup po řízení územního plánu 

I.1. Záměr po řízení územního plánu 

O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Řásná usnesením č. 61-16-2017 ze dne 
22.5.2017. Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem v procesu zpracování a projednání 
územního plánu byl téhož dne usnesením zastupitelstvem určen Miroslav Tomíšek, starosta obce. 

Zpracováním návrhu územního plánu byl obcí pověřen Ing. arch. Jan Psota, Studio P, Nádražní 52, 
591 01 Žďár nad Sázavou, projektant s oprávněním č. ČKA 01 042. 

Pořizovatelem Územního plánu Řásná je na základě žádosti obce ze dne 8.6.2017 (č.j. Telč 
4186/2017ORÚP a spisová značka MěÚ Telč4186/2017ORÚP) Městský úřad Telč, odbor rozvoje a 
územního plánování, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč. Žádost o pořízení úřadem územního 
plánování byla schválena usnesením zastupitelstva obce Řásná ze dne 22.5.2017 pod číslem 61-16-
2017. 

I.2. Zadání územního plánu 

Pořizovatel zpracoval v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, a přílohou č. 6 k této vyhlášce ve spolupráci s určeným zastupitelem obce na základě 
územně analytických podkladů, nadřazené územně plánovací dokumentace a doplňujících průzkumů a 
rozborů návrh zadání Územního plánu Řásná v červenci 2017. 

Projednání návrhu zadání Územního plánu Řásná bylo zahájeno veřejnou vyhláškou ze dne 28.7.2017 
(č. j. Telč 5598/2017 ORÚP). Návrh zadání byl od 29. 7. 2017 do 29. 8. 2017 k dispozici k veřejnému 
nahlédnutí v tištěné podobě u pořizovatele, na Obecním úřadě Řásná, nebo se s ním bylo možné 
seznámit na internetových stránkách města Telč (www.telc.eu - odkaz město a samospráva/portál 
územního plánování/údaje o projednávané ÚPD/návrh zadání Územního plánu Řásná). Dotčené orgány 
a Krajský úřad Kraje Vysočina byly o zahájení projednání návrhu zadání Územního plánu Řásná 
informovány jednotlivě oznámením ze dne 28. 7. 2017 (č. j. Telč 5607/2017 ORÚP). Podrobnější 
informace bylo možné získat během vystavení návrhu v úředních hodinách na Městském úřadě Telč, 
odboru rozvoje a územního plánování. Do 29. 8. 2017 mohl každý uplatnit u pořizovatele své 
připomínky, ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu zadání dotčené orgány a krajský úřad též požadavky 
na jeho obsah vyplývající ze zvláštních právních předpisů; ve stejné lhůtě mohly u pořizovatele uplatnit 
své podněty i sousední obce. 

Návrh zadání Územního plánu Řásná upravený na základě uplatněných požadavků a podnětů byl dne 
22. 9. 2017 předán obci. Zastupitelstvo obce Řásná dne 26. 9. 2017 svým usnesením č. UZO 73-19-
2017 zadání Územního plánu Řásná schválilo. 

I.3. Návrh územního plánu 

Návrh Územního plánu Řásná (dále také jen „ÚP“, nebo „návrh ÚP“) byl předán pořizovateli k projednání 
s dotčenými orgány v prosinci 2018. 

V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil pořizovatel dopisem ze dne 
19.12.2018 (č.j.Telč 8480/2018ORÚP a spisová značka MěÚ Telč 8480/2018ORÚP) jednotlivě 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Řásná a sousedním obcím konání společného jednání o 
návrhu ÚP na den 11. 1. 2019 v 9.00 hod na Městském úřadu Telč v zasedací místnosti odboru rozvoje 
a územního plánování Městského úřadu Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10. Obsahem oznámení byla 
i výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek a sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to 
včetně lhůty pro jejich uplatnění. Zároveň dotčené orgány, krajský úřad, obec Řásná a sousední obce 
pořizovatel vyrozuměl, že k později uplatňovaným stanoviskům se nepřihlíží, a že návrh ÚP bude 
vystaven k nahlédnutí do společného jednání, během jednání a po dobu 30 dnů ode dne jednání.  

Pořizovatel doručil veřejnosti návrh ÚP dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona veřejnou 
vyhláškou ze dne 19.12.2018 (č.j. Telč 8531/2018 ORÚP). Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úředních 
deskách Města Telče od dne 20.12.2018 do 11.2.2019 a obce Řásná od dne 22.12.2018 do 17.2.2019. 
Návrh Územního plánu Řásná byl zveřejněn rovněž na internetových stránkách města Telč 
(www.telc.eu - odkaz město a samospráva/portál územního plánování/údaje o projednávané ÚPD/návrh 
Územního plánu Řásná). 
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Uplatněná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů ve společném projednání jsou uvedena a 
vyhodnocena níže v kapitole II.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů tohoto opatření obecné povahy. 

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. 
V rámci společného projednání byla vznesena jedna připomínka z veřejnosti, která je dělena na 6 částí. 
Připomínka je vyhodnocena níže v kapitole VI. Vyhodnocení připomínek. Pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu územního plánu z hlediska nutnosti 
upravení tohoto návrhu. Z vyhodnocení připomínky pořizovatelem vyplynul tento požadavek 
pořizovatele na úpravu návrhu: výrok v bodě (48) Doprava v klidu, písm. c) zrušit. Návrh vyhodnocení 
připomínky nebyl zatím doručen dotčenému orgánu a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu 
k uplatnění stanoviska.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu územního 
plánu dle ustanovení § 51 odst. 1 SZ a na základě tohoto vyhodnocení zajistil upravení návrhu, které 
spočívá zejména ve vyřazení plochy Z9 RX a v redukci plochy Z8 SV z důvodu nesouhlasu orgánu 
ochrany ZPF. Dále v doplnění požadavků orgánu ochrany přírody a krajiny, MO ČR a pořizovatele. 

Na základě „Vyhodnocení výsledků projednání“ ze dne 22.2.2019, které obsahovalo požadavky na 
úpravu návrhu ÚP po společném projednání pořizovatel zajistil upravení návrhu. 

Pořizovatel na základě výsledků společného projednání nedošel k závěru, že je potřebné pořídit nový 
návrh změny ÚP; pokyny pro jeho zpracování nebyly zpracovány.  

Pořizovatel získal k upravenému návrhu ÚP po společném projednání od krajského úřadu stanovisko 
z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, s politikou územního 
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Stanovisko bylo vydáno pod č.j. KUJI 
23423/2019 OUP 14/2019 Ry-3 ze dne 1.4.2019, ve kterém je uvedeno posouzení předloženého návrhu 
ÚP z hledisek uvedených v ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona: „Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor 
územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený správní orgán na úseku územního plánování, 
posoudil předložený návrh Územního plánu Řásná dle § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu souhlasí s návrhem Územního plánu Řásná z 
hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou 
územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Na základě tohoto 
posouzení lze zahájit řízení o vydání Územního plánu Řásná podle § 52 stavebního zákona.“ 

Upravený a posouzený návrh územního plánu a oznámení o konání veřejného projednání dle § 52 
stavebního zákona pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou. 

O upraveném a posouzeném návrhu ÚP se konalo veřejné projednání dle ustanovení § 52 stavebního 
zákona. Upravený a posouzený návrh ÚP byl veřejnosti doručen veřejnou vyhláškou pod č.j. Telč 
3022/2019 ORÚP ze dne 16.4.2019. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úředních deskách Města Telče 
(vyvěšeno dne 16.4.2019 do 10.6.2019) a obce Řásná (vyvěšeno dne 17.4.2019 do 10.6.2019). Termín 
veřejného projednání byl stanoven na 3.6.2019 na 16.00 hod. na obecním úřadě Řásná. 

K veřejnému projednání byly jednotlivě přizváni oznámením o zahájení řízení o Územním plánu Řásná, 
o návrhu opatření obecné povahy a oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Řásná k veřejnému 
nahlédnutí pod č.j. Telč 3014/2019 ORÚP ze dne 16.4.2019 obec, pro kterou je změna UP pořizována, 
dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce ve lhůtě nejméně 30 dnů před veřejným projednáním. 
Možnost seznámit se s návrhem ÚP byla pro veřejnost a dotčené orgány zajištěna vystavením návrhu 
na webových stránkách MěÚ Telč a možností nahlédnout do dokumentace na úřadu obce Řásná a MěÚ 
Telč v termínu od vyvěšení veřejné vyhlášky do 7 dnů po veřejném projednání, do 10.6.2019. 
Pořizovatel zajistil výklad územně plánovací dokumentace projektantem (jeho zástupcem).  

V rámci veřejného projednání byla pořizovateli doručena tato stanoviska dotčených orgánů: kladné 
stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství  na úseku 
ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny pod č.j. KUJI 40304/2019 OZPZ 
2203/2017 ze dne 24.5.2019; souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se 
sídlem v Jihlavě pod zn. KHSV/7980/2019/JI/HOK/Fiš ze dne 21.5.2019; souhlasné stanovisko 
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočinu pod č.j. SBS 13527/2019 ze dne 
26.4.2019; souhlasné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu pod značkou MPO 32056/2019 ze 
dne 24.4.2019; souhlasné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a 
stavebního řádu, jako nadřízeného správního orgánu  na úseku územního plánování k částem řešení, 
které byly od společného jednání upraveny pod č.j. KUJI 44813/2019 OUP 14/2019 Ry-4 ze dne 
7.6.2019.  
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V rámci veřejného projednání návrhu ÚP Řásná obdržel jednu námitku a čtyři připomínky.   

Pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem výsledky projednání návrhu ÚP Řásná a 
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu změny. Návrhy pořizovatel doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 
nadřízenému orgánu dopisem pod č.j. Telč 4921/2019 ORÚP ze dne 28.6.2019 a vyzval je, aby k nim 
ve lhůtě  30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska.  

V návrhu rozhodnutí o námitkách pořizovatel námitce vyhověl a dokumentace návrhu byla upravena ve 
smyslu vznesené námitky.  

Připomínka i.č. 1 je dělena na 6 částí. Všem jejím dílčím částem nebylo vyhověno, pouze z části i.č. 1.5. 
vyplynul požadavek na  úpravu dokumentace návrhu. 

 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Řásná  
byla pořizovateli doručena tato stanoviska dotčených orgánů: kladné stanovisko Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství  na úseku ochrany přírody a krajiny a ochrany 
zemědělského půdního fondu pod č.j. KUJI 52428/2019 OZPZ 2203/2017 ze dne 2.7.2019; souhlasné 
stanovisko Městského úřadu Telč, odboru životního prostředí jako věcně a místně příslušného orgánu 
státní správy ochrany přírody a krajiny pod zn. Telč5370/2019OŽP/Ně ze dne 12.7.2019; souhlasné 
stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pod zn. 
KHSV/14446/2019/JI/HOK/Fiš ze dne 8.7.2019; souhlasné stanovisko Obvodního báňského úřadu pro 
území krajů Libereckého a Vysočinu pod č.j. SBS 23035/2019 ze dne 10.7.2019; souhlasné stanovisko 
Ministerstva průmyslu a obchodu pod značkou MPO 50761/2019 ze dne 9.7.2019; souhlasné 
stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako 
nadřízeného správního orgánu na úseku územního plánování k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Řásná pod č.j. KUJI 51739/2019 OUP 
14/2019 Ry-6 ze dne 10.7.2019. Podle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona u dotčeného orgánu, 
který neuplatnil stanovisko ve stanovené lhůtě, se má za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 

Pořizovatel na základě výsledků společného projednání nedošel k závěru, že je potřebné pořídit nový 
návrh ÚP; pokyny pro jeho zpracování nebyly zpracovány.  

Úprava návrhu územního plánu z důvodu vyhovění podaným námitkám není podstatná ve smyslu 
ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona. Opakované veřejné projednání nebylo nezbytné. Návrh 
územního plánu není nutné přepracovat ve smyslu ustanovení § 53 odst. 3 stavebního zákona. 

Pořizovatel vypracoval dokument Požadavky na nepodstatnou úpravu návrhu Územního plánu Řásná 
pod č.j. Telč 5905/2019ORÚP ze dne 2.8.2019, na základě kterého byly provedeny tyto nepodstatné 
úpravy návrhu ÚP ve smyslu vyhovění námitce a na pozemcích ve vlastnictví namítajících - pozemek 
p.č. 1362/90 v k.ú. Řásná byl vyjmut ze zastavitelné plochy Z7 bydlení v rodinných domech – venkovské 
BV a byl přičleněn k sousední ploše smíšené nezastavěného území přírodní NSp na pozemku p.č. 96/20 
v k.ú. Řásná; vymezené zastavěné území bylo upraveno, a to rozšířeno o p.p.č. 1393 a p.p.č. 96/7 oba 
v k.ú. Řásná. Ostatní úpravy se týkaly odůvodnění návrhu ÚP. 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP podle odstavce 4 § 53 stavebního zákona. Pořizovatel došel 
k závěru, že návrh ÚP není v rozporu se zákonem nebo s požadavky uvedenými v odstavci 4 § 53 
stavebního zákona a předložil návrh na vydání ÚP s jeho odůvodněním zastupitelstvu obce Řásná. 
Zastupitelstvo obce Řásná vydalo ÚP po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem 
krajského úřadu. 
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II. Výsledek p řezkoumání návrhu územního plánu 

II.1.  Vyhodnocení souladu s politikou územního roz voje a územn ě plánovací dokumentací 
(ÚPD) vydanou krajem 

II.1.1. Vyhodnocení souladu s požadavky vyplývající mi z Politiky územního rozvoje České 
republiky 

Správní území obce Řásná (dále jen „řešené území“) je součástí území řešeného Politikou územního 
rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády České republiky č. 276 
ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“). Řešeným územím neprochází žádná rozvojová osa, obec leží 
mimo vymezené specifické oblasti. PÚR ČR na území obce nevymezuje žádné další záměry dopravní 
a technické infrastruktury nadmístního (republikového) významu. Na řešené území se vztahují 
stanovené priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

(Viz kapitola č. 1.1. Přílohy č. 1, část C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ) 

Vyhodnocení: 

ÚP Řásná je zpracován v souladu s prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území PÚR ČR.  

II.1.2. Vyhodnocení souladu s požadavky vyplývající mi ze Zásad územního rozvoje Kraje 
Vyso čina (ZÚR KV ) 

Dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění právního stavu po vydání Aktualizací č. 1, č. 2, 
č. 3, č. 5 a č. 6 s nabytím účinnosti dne 14.6.2019 (dále jen „ZÚR KV“) se obec Řásná nachází mimo 
rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti krajského významu, území je považováno za 
vyvážené. 
ZÚR KV na správním území obce vymezují nadregionální biocentrum ÚSES NRBC 80 Pařezitý – 
Roštejn. 
Na území obce je v ZÚR KV vymezeno veřejně prospěšné opatření pro nadregionální ÚSES 
nadregionální biocentrum ÚSES NRBC 80 Pařezitý – Roštejn (U007). 

Obec Řásná je v ZÚR KV zařazena mezi krajinu lesní, krajinu rybniční a krajinu lesozemědělskou 
harmonickou. 

ZÚR KV stanovují hlavní cílové využití těchto typů krajiny pro lesní hospodářství, zemědělství, cestovní 
ruch a rekreaci, bydlení, základní veřejnou vybavenost a drobné místní ekonomické aktivity Pro činnost 
v území a rozhodování o změnách v území stanovují ZÚR KV pro uvedené typy krajiny zásady: 

− a) minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, zejména omezit zábor těchto pozemku na 
nezbytně nutnou míru; b) lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené skladbě lesu 
a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením, zejména 
velkoplošnou holosečí a výsadbou jehličnatých monokultur; c) rozvíjet cestovní ruch ve formách 
příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit; d) 
respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově 
vhodnými stavbami; e) eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním 
nevhodných staveb, zejména vertikálních a liniových. 

− a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemku; b) 
zabezpečit ekologicky únosné formy hospodaření na rybnících; c) eliminovat riziko ohrožení 
kvality vod; d) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je 
hmotově a tvarově vhodnými stavbami; e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro 
udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit; f) chránit mokřadní 
a luční ekosystémy; g) chránit a rozšiřovat doprovodnou zeleň rybníků; h) podporovat retenční 
funkce krajiny. 

− a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemku; 
b) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesu a eliminovat tak 
rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením; c) respektovat cenné 
architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami; 
d) zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých 
travních porostů; e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, 
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nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit, rekreační zařízení s vyšší kapacitou 
lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti krajiny; f) chránit luční porosty. 

Do území řešeného návrhem ÚP zasahují oblasti krajinného rázu CZ0610-OB004 Křemešnicko 
a CZ0610-OB013 Javořická vrchovina, pro které ZUR KV stanovila požadavek respektovat 

• specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území relevantní pro správní území 
obce: - věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování výškových staveb přesahujících 
dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu v celém prostoru oblasti Javořická vrchovina. 

 
(Viz kapitola č. 1.2. Přílohy č. 1, část C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ) 

Vyhodnocení: 

Obecné priority územního plánování Kraje Vysočina vztahující se k území obce Řásná pro zajištění 
udržitelného rozvoje území jsou ÚP respektovány a jsou v ÚP uvedeny ve formě podmínek využití 
území. 

Řešením ÚP došlo ke zpřesnění nadregionálního biocentra. Důvodem zpřesnění byly reakce na aktuální 
stav krajiny a zohlednění limitů ve využití území.  

Stanovené zásady pro usměrnění územního rozvoje a rozhodování o změnách v území 
nadregionálního biocentra jsou ÚP respektovány a jsou v ÚP uvedeny ve formě podmínek využití území. 

Stanovené zásady pro usměrnění územního rozvoje a rozhodování o změnách ve správním území obce 
z důvodu ochrany relevantních přírodních, kulturních, krajinných a civilizačních hodnot jsou ÚP 
respektovány a jsou v ÚP uvedeny ve formě podmínek využití území.  

Stanovené zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území podle stanovených typů 
krajiny jsou ÚP respektovány a jsou v ÚP uvedeny ve formě podmínek využití území. 

Specifické zásady, týkající se řešeného území ve všech dotčených oblastech jsou v ÚP respektovány 
a jsou v ÚP uvedeny ve formě podmínek využití území. 

ÚP Řásná je zpracován v souladu s územně plánovací dokumentací kraje – Zásady územního rozvoje 
Kraje Vysočina ve znění právního stavu po vydání Aktualizací č. 1, č. 2, č. 3, č. 5 a č. 6 s nabytím 
účinnosti dne 14.6.2019 („ZÚR KV“). 

II.2. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního p lánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a  požadavky na ochranu 
nezastav ěného území 

Cíle územního plánování 

Koncepce územního plánu navrhuje opatření směřující k optimálnímu využívání území, které umožňuje 
dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená opatření územního plánu dávají jasná 
pravidla pro využívání území v souladu s principem udržitelného rozvoje území. 

Územní plán se zabývá komplexním řešením celého správního území obce Řásná. Pro území obce 
jsou stanoveny požadavky na účelné využívání území a podmínky prostorového uspořádání území. 
Úsilí bylo věnováno především účelnému využití zastavěného území. Hlavní funkcí sídla je ubytovací 
funkce, kdy jsou podmínky využívání ploch s bydlením nastaveny tak, aby vyhovovaly potřebám a 
nárokům různých sociálních skupin obyvatel. Plochy smíšené obytné pak v zastavěném území umožňují 
víceúčelové využívání území. 

Rozvoj území je koordinován působením dotčených orgánů na území obce Řásná i na území 
sousedních obcí. Jedná se o záměry především na úseku dopravní a technické infrastruktury i 
koordinace na úseku ÚSES. Koordinace se ZÚR KV je zajištěna. Přednosti území prezentované 
hmotnými i nehmotnými hodnotami území jsou územním plánem rozvíjeny tak, aby byly co nejúčelněji 
naplněny a koordinovány veřejné i soukromé záměry změn v území v souladu s dlouhodobými 
potřebami společnosti. 

Ve veřejném zájmu ÚP Řásná chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, respektuje 
hodnoty urbanistické a kulturní. 

V podmínkách využití ploch jsou pro plochy nezastavěného území, jejichž charakter neumožňuje 
umisťování staveb, zařízení či jiných opatření, tyto stavby, zařízení, případně jiná opatření výslovně 
uvedena. Touto plochou je především plocha přírodní. Zde je prioritou zachování a obnova ekologických 
a estetických hodnot území. 
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Problematika umisťování technické infrastruktury na nezastavitelných pozemcích se obce nedotýká, 
protože území obce je a dále bude pokryto územním plánem. 

Úkoly územního plánování 

Územní plán řeší složitost vazeb mezi zjištěnými hodnotami území, které jsou nezbytnou podmínkou 
pro udržitelný rozvoj území. Hledá způsob, jak udržet funkčnost civilizačních hodnot (zde především 
veřejné infrastruktury) při zachování proporčnosti mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím a 
hodnotami přírodními a kulturně historickými. 

Základní idejí územního plánu je zajistit podmínky pro zdravý rozvoj obce. Urbanistická koncepce pak 
stanovuje podmínky způsobu využívání ploch zastavěného i nezastavěného území a podmínky 
prostorového uspořádání. Stanovuje základní srozumitelný rámec regulace území, která směřuje k 
tvorbě a ochraně prostředí, tedy k samé podstatě urbanismu. 

Z analýzy využití území obce se zahrnutím zajištění potřeb, které se mají na území obce uskutečnit, 
vyvstala potřeba změn v území. Změny v území se zaměřily na záměry, které jsou pro obec důležité a 
prospěšné. 

Urbanistická koncepce akceptuje prostorové uspořádání sídla. Zdůrazněna je osobitost sídla 
reagujících na vliv terénu, na kterém stojí. Nástroji územního plánu je umožněno zachování původního 
prostorového konceptu sídla. Zastavitelné plochy budou v jednotě se stávajícím zastavěním. 
Uspořádání a řešení staveb nepřísluší řešit územnímu plánu. Urbanistické, architektonické požadavky 
i požadavky na prostorové uspořádání jsou v rozsahu příslušném úrovni územního plánu obsaženy v 
grafické i textové části ÚP. 

Změny v území se projevují na úseku ploch zastavitelných a ploch se změnou v krajině. Změnám v 
území předcházela analýza území, aby byl zajištěn dostatek údajů umožňujících ochranu území před 
neuváženými zásahy či vpádem činností, které nevratně změnily charakter obce a měly nepřijatelný 
dopad na pozitivní hodnoty území. Uspořádání staveb nepřísluší řešit územnímu plánu. 

Území obce Řásná není územím se složitou problematikou, kde pořadí provádění změn by bylo nutno 
dokumentovat etapizací výstavby. 

Záplavové území není na území obce vodoprávním úřadem vyhlášeno. V dosahu vodních plocha toků 
ÚP neumisťuje žádné zastavitelné plochy (kromě plochy pro centrální ČOV. Zaplavování údolních niv v 
době tání sněhu ÚP považuje za přirozený jev. Proto v dokumentaci stavby ČOV bude nutno se touto 
problematikou zabývat. 

Primární sektor byl v minulosti rozhodujícím poskytovatelem pracovních příležitostí. ÚP rozšiřuje 
skladovací možnosti v areálu zemědělské výroby. Geografická poloha sídla, jeho postavení v sídelní 
struktuře i přírodní podmínky nedávají předpoklady pro rozvoj sekundárního sektoru. Pracovní 
příležitosti poskytují v omezené míře plochy smíšené obytné. Rozhodující většina ekonomicky aktivního 
obyvatelstva za prací vyjíždí a nadále bude vyjíždět mimo místo svého trvalého bydliště do blízkých 
měst. Malá obec sama o sobě není schopna odolávat neočekávaným důsledkům hospodářských změn. 
Flexibilitu podniků a firem (malé a střední), které lépe reagují na případné hospodářské změny, je třeba 
řešit na úrovni vyšších územních celků. 

Stanovení prahových hranic růstu se projevilo i v návrhu veřejných infrastruktur obce.  Sídlo především 
plní funkci ubytovací. Územní plán rozvíjí možnosti polyfunkčního využívání území obce, tj. 
i urbanizovaného území s požadavkem na vysokou kvalitu bydlení.  

Obec je dobře vybavena technickou infrastrukturou (kromě ČOV). Řešením územního plánu jsou 
nastaveny podmínky tak, aby počet uživatelů infrastruktury neklesl pod únosnou mez (práh efektivity). 
ÚP vymezuje plochu pro ČOV a koridory pro kanalizační stoky. 

Podrobně jsou zpracovány podmínky pro zajištění civilní ochrany. Mnoho podmínek stanovených ve 
zvláštních předpisech však nástroji územního plánu nelze řešit. 

Současné podmínky využívání území nevyžadují, aby územní plán řešil větší asanace v sídle. 
Rekonstrukční zásahy jsou možné v rámci dílčích úprav staveb v rozsahu, které umožňuje koncepce 
územního plánu.  

Z projednaného zadání ÚP Řásná je zřejmé, že nebyly uplatněny požadavky na vyhodnocení vlivu 
územního plánu na evropsky významné lokality ani vlivu na životní prostředí. Ochranu životního 
prostředí i veřejného zdraví lze zajistit standardními postupy dle platných současných předpisů. 

Vymezení zastavitelných ploch je přiměřené velikosti obce a významem obce ve struktuře osídlení. 
Dotčení zemědělského půdního fondu je vyhodnoceno v závěrečné části odůvodnění ÚP Řásná. 



OOP č. 1 / 2019  Územní plán Řásná Stránka 12 z 23 

Územní plán je vyhotoven v souladu s platnou legislativou, v souladu s obecně dostupnými metodikami. 
Územní plán Řásná akceptuje požadavky metodiky MINIS - Minimálního standardu pro digitální 
zpracování územních plánů v GIS, která je platná pro území Kraje Vysočina. 

Koncepce Územního plánu Řásná je postavena na principu vyváženosti tří pilířů udržitelnosti, tj. pilířem 
ekologickým, sociálním a ekonomickým. 

(Viz kapitola č. 1.3. Přílohy č. 1, část C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ) 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel prověřil ÚP Řásná z hlediska cílů a úkolů územního plánování podle ustanovení §§ 18 až 
19 stavebního zákona a konstatuje, že je s nimi v souladu. 

II.3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zá kona a jeho provád ěcích právních 
předpis ů 

ÚP Řásná je v souladu s požadavky stavebního zákona v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek 
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména s požadavky na obsah a 
rozsah územního plánu dle přílohy č. 7 této vyhlášky a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

(Viz kapitola č. 1.4. Přílohy č. 1, část C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ) 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel prověřil ÚP Řásná z hlediska souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů a konstatuje, že je s nimi v souladu. 

II.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních pr ávních p ředpis ů a se stanovisky 
dot čených orgán ů podle zvláštních právních p ředpis ů, pop řípadě s výsledkem řešení 
rozpor ů 

V rámci společného jednání byly jednotlivě obeslány tyto dotčené orgány, sousední obce, obec, pro 
kterou se pořizuje ÚP a oprávnění investoři. 

Tabulka stanovisek dotčených orgánů k návrhu Územního plánu Řásná 

Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Řásná 
Opatření 

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

Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Řásná se souhlasí. 
Bez opatření 

2. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb. dopravy a sil. hosp. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Řásná se souhlasí. 

Bez opatření 

3. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  
(čj.: KUJI 93917/2018 OZPZ 2203/2017 ze dne 14.1.2019) 
 

Dne 19. 12. 2018 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ 
OŽPZ“) doručeno oznámení o společném projednání návrhu územního plánu Řásná (dne 11. 1. 2019). 
 
 1. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“)  
KrÚ OŽPZ jako příslušný správní orgán dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), vydává stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF 
k návrhu územního plánu Řásná:  
i. Orgán ochrany ZPF nesouhlasí s následujícími navrhovanými zastavitelnými plochami:  

• Z9 - RX na půdě II. tř. ochrany  
• část Z8 – SV na půdě II. tř. ochrany – lze ponechat pouze část již schválenou v platném územním 

plánu  
ii. Orgán ochrany ZPF požaduje v textu doplnit:  

• v kapitole (114) Plochy zemědělské – orná půda NZ1 a v kapitole (115) Plochy zemědělské - trvalý 
travní porost NZ2 na začátku odstavce Podmíněně přípustné využití, že zmíněné stavby a zařízení 
lze umisťovat pouze mimo půdy I. a II. tř. ochrany, pokud výrazně nepřevažuje veřejný zájem nad 
veřejným zájmem ochrany ZPF.  

 
 
 

 
 
 
 
 
1. 
Plocha Z9-RX 
vyřazena. 
Plocha Z8-SV 
zredukována pouze 
na část již 
schválenou v 
platném ÚP. 
 
Požadavku ii. se 
nevyhovuje, protože 
v odstavci (114) a 
(115) je zájem 
ochrany 
zemědělského 
půdního fondu 
dostatečně chráněn.  
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Řásná 
Opatření 

pořizovatele 
Odůvodnění  
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 ZPF. Z tohoto důvodu orgán ochrany ZPF neudělil souhlas k 
některým výše uvedeným plochám a požaduje doplnění textu. 
Kromě výše uvedených požadavků orgán ochrany ZPF s ostatními plochami souhlasí, především proto, že jsou 
převzaté z platného územního plánu a nově navrhované plochy (mimo výše uvedených) nezasahují na vysoce 
chráněné půdy. Jsou dodrženy v maximální míře zásady plošné ochrany ZPF, přednostně je odnímána 
zemědělská půda méně kvalitní, při navrhování zastavitelných ploch je snahou co nejméně narušovat organizaci 
ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací. 
 
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny  
KrÚ OŽPZ, jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), po posouzení návrhu územního plánu 
Řásná vydává nesouhlasné stanovisko a požaduje v koordinačním výkresu a v textu doplnit:  

• ochranné pásmo přírodní památky Lukšovská na severovýchodě katastrálního území (vlastní zvláště 
chráněné území leží v k. ú. Řídelov) 

• evidovanou lokalitu Malý Pařezitý rybník  
• osu dálkového migračního koridoru; zároveň je v textu třeba doplnit, že se jedná o migračně 

významné území.  
Odůvodnění  
KrÚ OŽPZ zhodnotil návrh územního plánu Řásná z hlediska dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně 
přírody, tyto zájmy jsou uvedeny zejména v § 2 odst. 2 zákona o ochraně přírody. Věcně posoudil dotčení 
jednotlivých institutů ochrany přírody a krajiny, zejména pak podle § 4 odst. 1 a § 59 zákona o ochraně přírody 
územní systém ekologické stability, § 34 přírodní rezervace, § 36 přírodní památka, § 45c ochrana evropsky 
významných lokalit, § 49 ochrana zvláště chráněných rostlin, § 50 ochrana zvláště chráněných živočichů apod. 
a zjistil nedostatky, které je třeba jak v koordinačním výkresu, tak v textu doplnit. 

 
Návrh byl upraven 
dle požadavků. 
 
 
 
 
 
2. 
Návrh byl upraven 
dle požadavku. 
 
(viz str. 65 Přílohy 
č. 1 OOP 1/2019 a 
Koordinační výkres) 

4. ad č. 3  ------- 

5. Městský úřad Telč, odb. rozv. a úz.plánování - ochr. pam. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Řásná se souhlasí. 

Bez opatření 

6. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana PUPFL 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Řásná se souhlasí. 

Bez opatření 

7. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí - vodní hosp 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Řásná se souhlasí. 

Bez opatření 

8. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochr. přír. a kraj. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Řásná se souhlasí. 

Bez opatření 

9. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - odpadové hosp. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Řásná se souhlasí. 

Bez opatření 

10. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana ovzduší 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Řásná se souhlasí. 

Bez opatření 

11. Městský úřad Telč, odbor živ. Prostředí - ochrana ZPF 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Řásná se souhlasí. 

Bez opatření 

12. Městský úřad Telč, odbor dopravy 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Řásná se souhlasí. 

Bez opatření 

13. Ministerstvo dopravy 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Řásná se souhlasí. 

Bez opatření 

14. Ministerstvo ŽP, odb.výkonu st. spr. VII, ochr. výhr. lož.nerostů, prac. Brno 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Řásná se souhlasí. 

Bez opatření 

15. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 
(č.j. KHSV/28485/2018/JI/HOK/Fiš ze dne 15.1.2019) 

 
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 ve výše uvedené věci v řízení podle § 4 odst. 2 písm. b), § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“) toto stanovisko:  
S návrhem „Územního plánu Řásná“ s odkazem na §30, §77 odst. 2,3,4,5 č. 258/2000 Sb., a §82 zákona 
odstavcem 2), písm. t) a č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a Nařízení vlády č. 
272/2011Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění se souhlasí. 
 
 

Bez opatření, 
souhlasné 
stanovisko  
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Řásná 
Opatření 

pořizovatele 
 Odůvodnění:  
Na základě oznámení Městského úřadu Telč, odboru rozvoje a územního plánování, o společném jednání o 
návrhu „Územního plánu Řásná“ doručeného dne 19.12.2018 a společného projednání dne 11.1.2019, 
posoudila KHS kraje Vysočina výše uvedený záměr.  
Územní plán Řásná řeší katastrální území obce Řásná. V územním plánu jsou vymezeny plochy s rozdílným 
způsobem využití, jsou stanoveny podmínky pro způsob využití jednotlivých druhů ploch. Dále je definována 
koncepce ochrany veřejného zdraví a pojmy použité v textové části územního plánu. V územním plánu je 
vymezen stávající dobývací prostor. Z důvodu jeho ochrany je tento dobývací prostor zahrnut územním plánem 
do ploch NSn. Těžba v ložisku žuly v současnosti neprobíhá, nicméně je třeba na něj pohlížet jako na potenciální 
zdroj hluku vůči plánovaným chráněným prostorům.  
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 
případě vstupu do území nadlimitně zatíženého hlukem je stavebník povinen navrhnout a realizovat 
dostatečná protihluková opatření, pro výše uvedené chráněné prostory.  

 
• V případě umístění staveb a zařízení, které budou po uvedení do provozu zdrojem hluku, musí být 

respektovány stávající i navrhované nebo v územním plánu vymezené chráněné prostory a plněny 
limitní hodnoty hluku pro výše uvedené chráněné prostory. 
 

V územním plánu jsou vymezeny následující plochy se změnou v území:  
Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)- jedná se o plochy Z1-Z7  
Plochy smíšené obytné – venkovské- jedná se o plochy Z8, Z 10, Z16  
Plochy rekreace - specifické (RX)-plocha Z9 pro výcvik koní  
Výroba a skladování – plocha skladování Z12  
Technická infrastruktura - inž. sítě plocha Z13 pro zvolenou technologii čištění odpadních vod), Z15 týkající se 
vodovodu.  
Dopravní infrastruktura – se specifickým využitím Z 14 
KHS u těchto ploch upozorňuje, že dle výše uvedeného nové chráněné prostory umisťované do hlukově 
zatíženého území (vliv těžebního prostoru- Z6, Z7, Z8, vliv výroby zemědělské Z11) podléhají dle legislativy na 
úseku ochrany veřejného zdraví v dalších řízeních dle stavebního zákona vyhodnocení plnění hygienických limit 
hluku pro tyto prostory.  
Po prostudování dokumentace, KHS kraje Vysočina vydala výše uvedené stanovisko, ve kterém s předloženým 
návrhem „Územního plánu Řásná “ souhlasí. 
Projednávaná dokumentace je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000Sb. v platném znění. 

16. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
(č.j. HSJI-240-2/JI-2019 ze dne 14.1.2019) 

 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb, 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
posoudil předložený návrh Územního plánu obce Řásná, a k výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné 
stanovisko. 
Z posouzení předložené Územně plánovací dokumentace v rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolu ochrany obyvatelstva, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že návrh Územního 
plánu obce Řásná splňuje požadavky, které byly do výše uvedeného Územního plánu zapracovány. 
Odůvodnění: 
HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů: 

− Zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 2 písm. i),  

Vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolu ochrany obyvatelstva, § 20. 

Bez opatření, 
souhlasné 
stanovisko 

17. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina  
(č.j. SBS 40435/2018 ze dne 7.1.2019) 

 
K Vašemu oznámení ze dne 19. 12. 2018 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno dne 19. 12. 
2018 a je zaevidováno pod č. j. SBS 40435/2018, 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 § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“)  
s o u h l a s n é s t a n o v i s k o  
k návrhu Územního plánu Řásná dle § 50 stavebního zákona. 
 

Bez opatření, 
souhlasné 
stanovisko 
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Řásná 
Opatření 

pořizovatele 
Odůvodnění:  
OBÚ se sídlem v Liberci z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá připomínky k návrhu Územního 
plánu Řásná.  
Dále konstatuje, že se k dnešnímu dni v katastrálním území Řásná nachází dobývací prostor:  
� Řásná ev. č. 70815, rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vydané dne 26. října 1984 Generálním 

ředitelstvím Československého kamenoprůmyslu v Praze pod zn. DP-7312/84.  
 
V dobývacím prostoru byla povolena hornická činnost, a to:  
� v dobývacím prostoru Řásná ev. č. 70815 je povolena hornická činnost rozhodnutím Obvodního 

báňského úřadu v Brně ze dne 6. března 1985 pod zn. 465/85.  
 

18. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
(zn. MPO 92254/2018 ze dne 21.12.2018) 

 
Stanovisko k návrhu územního plánu Řásná pro společné jednání 
ZAVAZNA CAST 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve 
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., O ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební Zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k návrhu územního plánu Řásná 
následující stanovisko: S návrhem ÚP Řásná souhlasíme bez připomínek. 
ODŰVODNĚNÍ 
Územní plán respektuje nerostné bohatství na území obce a do výhradního ložiska kamene pro hrubou a 
ušlechtilou kamenickou výrobu Č. 3133900 Řásná ani do dobývacího prostoru č. 70815 Řásná, vymezených 
západně od sídla, nenavrhuje žádné rozvojové plochy. Naopak plocha, kterou pokrývá dobývací prostor, je 
vyznačena jako plocha smíšená nezastavěného území - nerostné suroviny (NSn), kde je do započetí dobývacích 
prací přípustný dosavadní způsob využívání pozemků a naopak nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření pro 
zemědělství, lesnictví a rekreaci, které by Znemožnily nebo ztížily hospodárné využití dobývacího prostoru.  
 

Bez opatření, 
souhlasné 
stanovisko 

19. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, OÚSM Pardubice 
(zn. 76068/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 31.1.2019) 

 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů v souladu se 
zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu s Rozkazem 
ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního 
řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu žádá o zapracování limitů a zájmů MO-ČR do návrhu 
územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním, jehož obsah je závazný pro opatření obecné 
povahy dle stavebního zákona. 
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR:  
Všeobecně (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb vždy jen základě závazného stanoviska ČR - 
Ministerstva obrany (viz ÚAP jev 119):  

o výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny),  
o stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, větrných 

elektráren apod.),  
o stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN,  
o výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. třídy, objektů 

na nich, výstavba a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpacích stanic PHM apod.,  
o nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů, 
o výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity,  
o zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady),  
o vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž 

výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny,  
o říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení,  
o železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich,  
o železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.,  
o stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím ČR – 

MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany),  
o - veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit ČR-MO. 

Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR. Do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh byl upraven 
dle požadavku. 
 
(viz str. 42 a 43 
přílohy č. 1 OOP 
č. 1/2019) 
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Řásná 
Opatření 

pořizovatele 
grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé 
správní území obce je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR”. 
 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany ČR tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního 
významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. 
Toto stanovisko Ministerstva obrany ČR je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO-ČR k návrhu zadání 
ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů 
ORP. 
 

20. Krajská veterinární spr. pro Kraj Vysočina 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Řásná se souhlasí. 

Bez opatření 

21. Státní pozemkový úřad - KPÚ pro Kraj Vysočinu, Jihlava 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Řásná se souhlasí. 

Bez opatření 

 

Sousední obce Řídelov, Vanůvek, Vanov, Lhotka, Kaliště, Horní Dubenky, městys Mrákotín a Batelov 
a obec Řásná neuplatnili stanovisko ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu 
Řásná se souhlasí. Oprávnění investoři GasNet, s.r.o., Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, E.ON 
Distribuce, a.s. a VAS, a.s. neuplatnili stanovisko ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem 
Územního plánu Řásná se souhlasí. 

Na základě „Vyhodnocení výsledků projednání“ ze dne 22.2.2019, které obsahovalo požadavky na 
úpravu návrhu Územního plánu Řásná po společném projednání pořizovatel zajistil upravení návrhu.  

Pořizovatel získal k upravenému návrhu ÚP po společném projednání od krajského úřadu stanovisko 
z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, s politikou územního 
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Stanovisko bylo vydáno pod č.j. KUJI 
23423/2019 OUP 14/2019 Ry-3 ze dne 1.4.2019. 

V rámci veřejného projednání byla pořizovateli doručena tato stanoviska dotčených orgánů: kladné 
stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství  na úseku 
ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny pod č.j. KUJI 40304/2019 OZPZ 
2203/2017 ze dne 24.5.2019; souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se 
sídlem v Jihlavě pod zn. KHSV/7980/2019/JI/HOK/Fiš ze dne 21.5.2019; souhlasné stanovisko 
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočinu pod č.j. SBS 13527/2019 ze dne 
26.4.2019; souhlasné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu pod značkou MPO 32056/2019 ze 
dne 24.4.2019; souhlasné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a 
stavebního řádu, jako nadřízeného správního orgánu  na úseku územního plánování k částem řešení, 
které byly od společného jednání upraveny pod č.j. KUJI 44813/2019 OUP 14/2019 Ry-4 ze dne 
7.6.2019.  

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Řásná  
byla pořizovateli doručena tato stanoviska dotčených orgánů: kladné stanovisko Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství  na úseku ochrany přírody a krajiny a ochrany 
zemědělského půdního fondu pod č.j. KUJI 52428/2019 OZPZ 2203/2017 ze dne 2.7.2019; souhlasné 
stanovisko Městského úřadu Telč, odboru životního prostředí jako věcně a místně příslušného orgánu 
státní správy ochrany přírody a krajiny pod zn. Telč5370/2019OŽP/Ně ze dne 12.7.2019; souhlasné 
stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pod zn. 
KHSV/14446/2019/JI/HOK/Fiš ze dne 8.7.2019; souhlasné stanovisko Obvodního báňského úřadu pro 
území krajů Libereckého a Vysočinu pod č.j. SBS 23035/2019 ze dne 10.7.2019; souhlasné stanovisko 
Ministerstva průmyslu a obchodu pod značkou MPO 50761/2019 ze dne 9.7.2019; souhlasné 
stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako 
nadřízeného správního orgánu na úseku územního plánování k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Řásná pod č.j. KUJI 51739/2019 OUP 
14/2019 Ry-6 ze dne 10.7.2019.  
(Také viz kapitola č. 1.5. Přílohy č. 1, část C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ) 
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Vyhodnocení: 

Pořizovatel prověřil ÚP Řásná z hlediska souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a konstatuje, že je s nimi v souladu. 
Rozpory mezi dotčenými orgány nebyly řešeny. 

III. Stanovisko krajského ú řadu podle § 50 odst. 5 SZ 

Vyhodnocení vlivu Územního plánu Řásná na životní prostředí nebylo požadováno, proto nebylo 
uplatněno stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 

IV. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zoh ledněno, 
s uvedením závažných d ůvodů, pokud n ěkteré požadavky nebo 

podmínky zohledn ěny nebyly  

Dtto kap. III. - stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno. 

V. Rozhodnutí o námitkách a jejich od ůvodn ění 

V rámci řízení o Územním plánu Řásná byla podána jedna námitka. 

Podatelé námitky: V.H. a Z.H.; doručeno osobně dne 10.6.2019; zaregistrováno pod č.j. Telč 4427/2019 
ORÚP; vlastnictví pozemků dotčených návrhem řešení: pozemek p.č. 1362/90, druh pozemku orná 
půda, zapsané na LV 10 pro k.ú. a obec Řásná; 

Obsah námitky: 

Nesouhlas se zařazením pozemku p.č. 1362/90 v k.ú. Řásná do zastavitelné plochy Z7. Požadavek na 
zachování přírodního charakteru pozemku.  

Odůvodnění námitky: 

„Pozemek má způsob využití orná půda. Na pozemku se vyskytuje prstnatec májový, který je chráněný. 
Pozemek udržujeme zatravněný a sekání trávy se provádí šetrně kvůli nepoškození rostlin. Chceme  
v této lokalitě zachovat výskyt a nesouhlasíme se zařazením pozemku do zastavitelné plopchy Z7.“  

Rozhodnutí o námitce  

Námitce V.H. a Z.H. se vyhovuje; 

- dokumentace Územního plánu Řásná byla upravena tak, že pozemek p.č. 1362/90, k.ú. Řásná, 
byl vyjmut ze zastavitelné plochy Z7 „bydlení v rodinných domech – venkovské BV“ a byl 
přičleněn k sousední ploše „smíšené nezastavěného území přírodní NSp“. 

Odůvodn ění rozhodnutí o námitce 

Podatelé jsou vlastníky pozemku p.č. 1362/90 zapsaného na listu vlastnictví 10 pro k.ú. a obec Řásná. 
Podání bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě. Podatelé jsou aktivně legitimováni pro podání 
námitky.  

Vyjmutím předmětného pozemku ze zastavitelné plochy Z7 nedojde ke znemožnění výstavby na zbytku 
této plochy. Z tohoto důvodu se námitce vyhovuje. 
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VI. Vyhodnocení p řipomínek 

V rámci společného projednání a v rámci řízení o Územním plánu Řásná byly vzneseny celkem čtyři 
připomínky.  

Připomínka i. č.1 

Připomínka Ing. arch. M. T.; doručeno dne 23.1.2019; zaregistrováno pod č.j. Telč 709/2019 ORÚP 
připomínka je dělena na 6 částí – 1.1. až 1.6. 

Obsah připomínky: 

1.1.  Charakter obce 

Znění připomínky 

„Prioritami územního plánu je ... zajistit, aby zůstal zachován charakter obce." 
(textová část návrhu Územního plánu Řásná, str. 45) 
Pokud se v Řásné postaví dalších 24 rodinných domu městského typu převážně ve dvou velkých 
skupinách (U Malé Strany + plocha Z1), zůstane opravdu charakter obce zachován? 
Nebo se Řásná začne podobat městskému satelitu a postupně ztratí hodnoty, pro které je dnes 
vyhledávána? Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v roce 2017 publikaci Charakter a struktura zástavby 
venkovských sídel v územních plánech, kde upozorňuje: „Je třeba věnovat pozornost ... jevům, které 
mohou negativně narušit urbanistickou strukturu vesnice: 1. výrazně odlišná struktura zástavby vložená 
do struktury převládající..." V souladu s tímto navrhuji nezvětšovat již existující sídliště nových rodinných 
domů U Male Strany o plochu Z7. Plánovanou novou zástavbu doporučuji rozdělit na co nejmenší celky 
v různých částech obce.“ 

Vyhodnocení připomínky i.č. 1.1. 

Připomínce se nevyhovuje; návrh nebyl upraven.  

Odůvodnění 

Koncepcí ÚP nedochází k dalšímu narušení tradiční urbanistické struktury. Zastavitelná plocha Z7 
logicky uzavírá rozestavěný soubor rodinných domů a využívá již vybudovanou dopravní infrastrukturu. 
Navržená zástavba obytného souboru je odlišná od tradiční nejstarší zástavby sídla, která je především 
reprezentována selskými stavbami. Výšková hladina zástavby obytného souboru rodinných domů, 
nepřekračuje hladinu zástavby současné a její střešní hladinu tvoří střechy sedlové. Z výrokové části 
ÚP vyplývá, že zástavbu na zastavitelné ploše Z7 bude nutno koncipovat jako součást dostavby 
zmíněného obytného souboru rodinných domů. Dostatečně velké pozemky pro bydlení rodiny umožňují 
potřebnou výsadbu zeleně (vzrůstné), která zajistí příznivější zapojení této nové struktury zástavby do 
obrazu obce a zároveň zajistí "měkký" přechod urbanizovaného území do volné krajiny. V ÚP jsou 
navrženy plochy bydlení v rodinných domech venkovského typu na pěti zastavitelných plochách mimo 
zastavěné území a na dvou plochách v zastavěném území. Pouze plochy se změnou v území Z5, Z6 a 
Z7 tvoří spolu se souvisejícími rodinnými domy větší urbanistický celek, který je jednoznačně vymezen 
umělými (místní komunikace, el. vedení VN) a přírodními (les) prvky bez dalších možností rozšíření.  
Z tohoto důvodu se připomínce nevyhovuje. 

1.2. Ochrana zem ědělského p ůdního fondu 

Znění připomínky 

„Plocha Z7 nově patří do III. třídy ochrany ZPF (původně patřil tento pozemek do II. třídy). V porovnání 
s okolními pozemky se jedná o půdu s vysokou třídou ochrany, protože přibližně polovina pozemku v 
obci a jejím nejbližším okolí patří do V. třídy ochrany ZPF. Přednostn ě by se k zástavb ě měly využít 
pozemky V. t řídy ochrany, kterých je v obci dostatek, například podél silnice na Mrákotín.“ 

Vyhodnocení připomínky i.č. 1.2. 

Připomínce se nevyhovuje; návrh nebyl upraven.  
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Odůvodnění 

Při silnici do Mrákotína jsou vymezeny zastavitelné plochy Z3 a Z4. Další rozvoj je limitován především 
stávajícími sítěmi technické infrastruktury (vodovod nadmístního významu, kanalizace) a prvky 
územního systému ekologické stability (LBC Na Závisti). K využití zastavitelné plochy Z7 neměl orgán 
ochrany ZPF připomínek. Z tohoto důvodu se připomínce nevyhovuje. 

1.3. Pohledové dominanty 

Znění připomínky 

„Plocha Z7 těsně navazuje na zalesněný kopec Vrch a plánovaná nová zástavba by pohledově 
narušovala tuto přirozenou dominantu obce.“ 

Vyhodnocení připomínky i.č. 1.3. 

Připomínce se nevyhovuje; návrh nebyl upraven.  

Odůvodnění 

Zástavba rodinnými domy na zastavitelné ploše Z7 bude koncipována jako součást dostavby 
navazujícího obytného souboru RD. Požadavkem ÚP je, aby zástavba v ploše Z7 byla řešena v kontextu 
navazující zástavby, která je charakterizována jednopodlažními domy se sedlovými střechami. Při 
naplnění této podmínky nemůže dojít k pohledové kontaminaci přirozené přírodní dominanty obce - 
kopce Vrch. Z tohoto důvodu se připomínce nevyhovuje. 

1.4. Veřejné zdraví, ovzduší 

Znění připomínky 

„Realizaci záměru v územním plánu nedojde k nežádoucímu ovlivnění kvality prostředí v obci.. 
...Preferováno je vytápění zemním plynem a předpokládá se rozvoj alternativních způsobů vytápění." 

(textová část návrhu Územního plánu Řásné, str. 46) 

ČHMU Brno provedl od roku 2015 kampaňová měření na zjištění kvality ovzduší v malých obcích, kde 
monitoruje tyto karcinogeny: a) polétavý prach - Ukázalo se, že malá obec, kde jsou provozovány kotle 
na tuhá paliva, se dokáže koncentrací polétavého prachu vyrovnat centru Brna. b) benzo(a)pyren - Ještě 
horší situace byla zjištěna u benzo(a)pyrenu. Jedná se o látku, která vzniká při nedokonalém spalování 
jakéhokoliv organického materiálu – tedy i dřeva. Je silně karcinogenní, poškozuje DNA a souvisí s 
výskytem kardiovaskulárních chorob a diabetu. Koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší malých obcí 
během měření až 13x převyšovala jeho koncentrace v centru Brna. Stejné hodnoty byly jinak naměřeny 
pouze v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. 

Řásná leží v čisté přírodě a je plynofikována. Využijme těchto pozitiv a chraňme zdraví nás všech. 
V souladu s výše citovaným záměrem územního plánu a s novelou stavebního zákona účinnou od roku 
2018 (§ 43 odst. 3), která umožňuje pořizovat územní plán s prvky regulačního plánu (tedy umožňuje 
územním plánem stanovit podrobnější podmínky), navrhuji zakázat vytápění nově postavených domů 
pevnými palivy.“ 

Vyhodnocení připomínky i.č. 1.4. 

Připomínce se nevyhovuje; návrh nebyl upraven.  

Odůvodnění 

Požadavek překračuje míru podrobnosti, která je řešitelná územním plánem. Z tohoto důvodu se 
připomínce nevyhovuje. 

1.5. Doprava v klidu 

Znění připomínky 

„c) nelze zřizovat odstavná a parkovací stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než 3,5 t v obytných zónách 
a na veřejných prostranstvích" (textová část návrhu Územního plánu Řásné, str. 12) 

„Rozumí se obytnou zónou v tomto smyslu všechny plochy bydlení a plochy smíšené obytné dle 
územního plánu? Navrhuji up řesnit, p řípadn ě rozší řit toto omezení na všechny plochy bydlení a 
plochy smíšené obytné dle územního plánu.“  
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Vyhodnocení připomínky i.č. 1.5. 

Připomínce se nevyhovuje ve smyslu rozšíření omezení;  

z vyhodnocení připomínky pořizovatelem vyplývá tento požadavek pořizovatele na úpravu návrhu:  
výrok v bodě (48) Doprava v klidu, písm. c) zrušit. Návrh byl upraven dle požadavku.  

Odůvodnění 

Územní plán mimo jiné vymezuje plochy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. 

Obytná zóna je dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v platném znění zastavěná 
oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou 
"Konec obytné zóny".  Jedná se tedy o stanovení pravidel silničního provozu. 

Stanovovat pravidla silničního provozu v územním plánu není možné. Pojem „obytná zóna“ nelze 
v územním plánu použít. Zákaz zřizovat odstavná a parkovací stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než 
3,5 t v určitých plochách pomocí stanovení podmínek využití ploch je nevhodný.  

Podmínky využití ploch bydlení BV dostatečně řeší problém ochrany kvality prostředí a pohody bydlení 
stanovenými podmínkami pro podmíněně přípustné využití této plochy i vzhledem ke stavbám pro 
dopravu v klidu. 

Stanovené podmínky využití ploch smíšených obytných SV umožňují kromě staveb pro bydlení také 
víceúčelové využití plochy, jako jsou např. živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikostí 
vymezených pozemků a měřítku daného prostoru bez negativních vlivů na životní prostředí a pozemek 
souseda. Plocha umožňuje pozemky, stavby a zařízení veřejné nebo související dopravní a technické 
infrastruktury. Jako nepřípustné využití jsou stanoveny veškeré stavby, zařízení, činnosti a děje, které 
svými vlivy zatěžují prostředí plochy nad přípustnou míru ať již přímo anebo druhotně nebo snižují kvalitu 
daného prostředí v ploše. Stanovenými podmínkami využití v ploše SV je dostatečně chráněno životní 
prostředí a kvalita daného prostředí v ploše i vzhledem ke stavbám pro dopravu v klidu. 

Z tohoto důvodu se připomínce ve smyslu rozšíření omezení nevyhovuje. 

Z vyhodnocení připomínky pořizovatelem vyplývá tento požadavek pořizovatele na úpravu návrhu: 
výrok v bodě (48) Doprava v klidu, písm. c) zrušit.  

1.6. Rozší ření provozovny autodopravy 

Znění připomínky 

„Plocha Z8 se nachází uprostřed obce a v návaznosti na obytnou zástavbu. Slouží jako provozovna 
nákladní autodopravy, s výraznými rušivými vlivy na okolí (hluk, zápach nafty). 

Rozši řování této činnosti není v tomto míst ě vhodné, lepší by bylo umíst ění parkovišt ě 
nákladních automobil ů nad 3,5 t na okraj obce, nap říklad k již existující skládce či sklad ům.“  

Vyhodnocení připomínky i.č. 1.6. 

Připomínce se nevyhovuje; návrh nebyl upraven. 

Poznámka: k připomínce se vztahuje požadavek orgánu ochrany ZPF k ploše Z8. 

Odůvodnění: 

Na pozemcích v rámci zastavitelné plochy I/2 Br vymezené změnou č. 1 Územního plánu obce Řásná 
není dosud zaevidován v katastru nemovitostí žádný pozemek ani budova s určením způsobu využití 
pozemku a stavby, ze kterého by se dalo usuzovat, že plocha slouží jako provozovna nákladní 
autodopravy s výraznými rušivými vlivy na okolí.   

Pro plochu Z8 (po úpravě návrhu na rozsah původní plochy I/2 Br) je nově stanoven způsob využití jako 
plocha smíšená obytná - SV.  

Dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území v platném 
znění - do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým 
provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují 
kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým 
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.  

Tyto zákonné požadavky na využívání ploch jsou zapracovány a zpřesněny ve stanovených 
podmínkách využití ploch smíšených obytných SV v návrhu Územního plánu Řásná. Stanovenými 
podmínkami využití v ploše SV je dostatečně chráněno životní prostředí a kvalita daného prostředí v 
ploše. 



OOP č. 1 / 2019  Územní plán Řásná Stránka 21 z 23 

Na ploše Z8 SV o rozsahu původní plochy I/2 Br nebude možné umístit stavby a zařízení, které by svým 
provozováním a technickým zařízením narušovaly užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižovaly 
kvalitu prostředí souvisejícího území, například rušící výrobu a služby, zemědělství, které by svým 
charakterem a kapacitou zvyšovaly dopravní zátěž v území. 

Z tohoto důvodu se připomínce nevyhovuje. 

Připomínka i. č.2 

Připomínka J.N.; doručeno dne 8.6.2019; zaregistrováno pod č.j. Telč 4452/2019 ORÚP. 
Obsah a odůvodnění připomínky: 

 

Vyhodnocení připomínky i.č.2 

Připomínce se vyhovuje. 

Dokumentace odůvodnění návrhu byla upravena tak, že grafické znázornění vodního toku 
v Koordinačním výkrese jako limita využití území nebude znázorněno, také z důvodu, že grafické 
znázornění vodního toku je v Koordinačním výkrese pouze informativní. Pro polohové určení toku je 
relevantní evidovaný pozemek parcelní číslo 1459 v k.ú. Řásná v katastru nemovitostí.  

Podatel je vlastník pozemků p.č. 2 p.p.č. 6 zapsaných na listu vlastnictví 255 pro k.ú. a obec Řásná. 
Podání bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě. Dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou 
podat námitky proti návrhu územního plánu pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení. Jelikož se nejedná o dotčení návrhem řešení, nejedná se o námitku, ale o připomínku.     

Připomínka i. č.3 

Připomínka J.N.; doručeno dne 8.6.2019; zaregistrováno pod č.j. Telč 4453/2019 ORÚP. 

Obsah a odůvodnění připomínky: 

 
Vyhodnocení připomínky i.č.3 

Připomínce se vyhovuje. 
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Dokumentace odůvodnění návrhu byla upravena tak, že grafické znázornění nadzemního závěsného 
kabelu komunikačního vedení v Koordinačním výkrese jako limita využití území nebude znázorněno, 
také z důvodu, že vyznačení nadzemních telekomunikačních vedení překračuje podrobnost zpracování 
územního plánu.   

Podatel je vlastník pozemků p.č. 6 a p.p.č. 1449/2 zapsaných na listu vlastnictví 255 pro k.ú. a obec 
Řásná. Podání bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě. Dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního 
zákona mohou podat námitky proti návrhu územního plánu pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení. Jelikož se nejedná o dotčení návrhem řešení, nejedná se o námitku, ale o připomínku.     

Připomínka i. č.4 

Připomínka A.N.; doručeno dne 8.6.2019; zaregistrováno pod č.j. Telč 4454/2019 ORÚP. 

Obsah a odůvodnění připomínky: 

 
Vyhodnocení připomínky i.č.4 

Připomínce se vyhovuje. 

Dokumentace odůvodnění návrhu byla upravena tak, že grafické znázornění nadzemního závěsného 
kabelu komunikačního vedení v Koordinačním výkrese jako limita využití území nebude znázorněno, 
také z důvodu, že vyznačení nadzemních telekomunikačních vedení překračuje podrobnost zpracování 
územního plánu. 

Podatel je vlastník pozemku p.č. 7/2 zapsaného na listu vlastnictví 245 pro k.ú. a obec Řásná. Podání 
bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě. Dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou podat 
námitky proti návrhu územního plánu pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení. 
Jelikož se nejedná o dotčení návrhem řešení, nejedná se o námitku, ale o připomínku. 

  




