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Námitka n.1 

i.č. 
námitky 

podatelé námitek 
(namítající) 

zaregistrování námitky; 
datum podání;  
datum doručení na MěÚ Telč 

vlastnictví pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení; vlastnictví doloženo listem vlastnictví LV 

n.1 F.B.,  
Nová Říše 

zaregistrováno pod č.j. Telč 
7989/2017 ORÚP; 
podáno osobně dne 25.10.2017; 
doručeno dne 25.10.2017 

pozemek p.č. 1622/3 a st. 257/3 a rodinného 
domu čp. 222, který je součástí pozemku p. č. st. 
257/3; 
zapsané na LV 89 pro k.ú. a obec Nová Říše 

Obsah námitky: 

 

Odůvodnění námitky: 
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Návrh rozhodnutí o námitce n.1 

Námitce se nevyhovuje ve všech bodech. 

Odůvodn ění návrhu rozhodnutí o námitce 

Podatel je vlastníkem těchto pozemků a staveb: pozemek p.č. 1622/3 a st. 257/3 a rodinného domu 
(dále také jen „RD“) čp. 222, který je součástí pozemku p. č. st. 257/3; vše zapsané na listu vlastnictví 
89 pro k.ú. a obec Nová Říše. Uvedené pozemky tvoří souvislý celek s budovou rodinného domu 
čp. 222 a slouží tedy k bydlení. Soubor uvedených pozemků sousedí přímo s plochou veřejného 
prostranství PV řešenou Změnou č. 2 Územního plánu Nová Říše (dále také jen „změna ÚP“). Podání 
bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě. Podatel je aktivně legitimován pro podání námitky. Dále 
bude uváděn podatel jako „namítající“. 

I když namítající uvádí, že nesouhlasí s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Nová Říše (dále jen 
„návrhem změny“) a že proti všem bodům výroku tohoto návrhu změny podává námitky, z dalšího 
uvedeného vyplývá, že v podstatě brojí proti těmto dílčím změnám: vymezení zastavitelné plochy 
(Z61) technické infrastruktury T pro umožnění realizace čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) a 
zrušení zastavitelné plochy (Z26) vymezené v platném ÚP pro ČOV a s tím souvisejícím vymezení 
zastavitelné plochy (Z62) veřejného prostranství PV pro umožnění obsluhy navržené zastavitelné 
plochy (Z61) a zrušení zastavitelné plochy (Z52) vymezené v platném ÚP pro účelovou komunikaci; a 
dále proti s navrhovanou změnou této koncepce souvisejícími těmito dílčími změnami: zrušení 
zastavitelné plochy (Z39) vymezené v platném ÚP pro vodní nádrž. Uvedením svého nesouhlasu 
v bodech 1. a 2. namítající v podstatě brojí proti výše uvedeným dílčím změnám. 

S body 1. a 2. obsahu námitky souvisí bod 3., ve kterém namítající požaduje prověření stavebního 
stavu komunikace na pozemku p.č. 2538 a p.č. 2540/1, oba druh pozemku ostatní plocha, ostatní 
komunikace, což odůvodňuje nesouhlasem s umístěním ČOV v blízkosti jeho nemovitostí (tedy 
s plochami (Z61) a (Z62)) z důvodu obavy zhoršení životních podmínek, snížení ceny nemovitosti a v 
důsledku zvýšení provozu těžké dopravy a přetěžování místní, nevyhovující komunikace o šíři necelé 
3m i poničení jeho rodinného domu čp. 222, který využívá k trvalému bydlení, a který je na pozemku 
sousedícím s pozemkem p.č. 2538. 

Podstata všech bodů námitky ve vztahu k jeho nemovitostem, je domnělé zhoršení životních 
podmínek, snížení ceny nemovitostí ve vlastnictví v důsledku budoucího umístění ČOV v ploše (Z61) 
v blízkosti RD čp. 222 a v důsledku zvýšení provozu v území řešením jejího dopravního napojení 
pomocí navrhované plochy (Z62) a  zvýšení provozu těžké dopravy a přetěžování stávající pozemní 
komunikace v ulici U Pelejů na pozemku p.č. 2538 v blízkosti rodinného domu čp. 222, která je nutná 
pro dopravní napojení plánované ČOV na silnici II. třídy, z čehož plyne obava z poškození RD.   

Namítající dále namítá nedostatečné zdůvodnění změny koncepce technické infrastruktury a 
nedostatečné prokázání nemožnosti využít původně vymezenou plochu (Z26). Namítající dále namítá 
rozpor výše uvedených dílčích změn ÚP se stanovenými obecnými podmínkami ochrany a rozvoje 
hodnot území v platném ÚP a se stanoveným nepřípustným využitím ploch. 

 

O pořízení změny Územního plánu Nová Říše (dále také jen „změna ÚP“) bylo rozhodnuto z vlastního 
podnětu na jednání zastupitelstva městyse Nová Říše dne 13. 9. 2016 usnesením zastupitelstva 
městyse č. 3/3/2016-ZM/3 z důvodu požadavku prověření změny koncepce technické infrastruktury 
pro vodní hospodářství. K tomuto rozhodnutí je zastupitelstvo obce oprávněno ustanovením § 44 
stavebního zákona (dále jen „SZ“). Toto rozhodnutí není podmíněno žádným úkonem v rámci 
ustanovení stavebního zákona. 

Změnou ÚP se další zastavitelná plocha technické infrastruktury nevymezuje; ruší se původní plocha 
(Z26) a vymezuje se obdobná plocha (Z61) v jiném území. Z tohoto důvodu není třeba prokazovat 
nemožnost využití plochy (Z26).  

Proces pořizování územního plánu a jeho změn znamená ve své podstatě prověření navrhované 
změny v území z určitých hledisek. Toto je vtěleno do ustanovení o úkolech územního plánování ve 
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SZ. Úkolem územního plánování je také vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání 
prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území. Ve smyslu tohoto ustanovení bylo zastupitelstvem 
městyse rozhodnuto o pořízení změny ÚP s cílem vytvořit podmínky v území pro hospodárné 
vynaložení prostředků z veřejného rozpočtu na realizaci ČOV, jako veřejné infrastruktury. 
Vyhodnocení ekonomické výhodnosti konkrétního záměru v navrhované ploše pomocí finančních 
plánů není předmětem pořizování změny ÚP. Návrhem změny ÚP a jejím projednáním se prověřují a 
vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejného rozpočtu, což je jeden 
z úkolů územního plánování.  

Úkolem územního plánování je také vytvářet podmínky pro ochranu území před negativními vlivy 
záměrů. Vyhodnocení vlivu změny ÚP na životní prostředí nebylo příslušným správním úřadem 
požadováno, proto nebylo uplatněno stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ.  

Změna ÚP vymezuje pásmo ochrany prostředí kolem ČOV pro ochranu stabilizovaných a navržených 
ploch ve vazbě na zastavitelnou plochu (Z61), které je vymezeno v rámci koncepce ochrany zdravých 
životních podmínek v grafické části výroku změny ÚP, a které udává maximální dosah případných 
negativních vlivů z provozu ČOV. Rozsah vymezení navrženého pásma ochrany prostředí kolem ČOV 
je odůvodněn aktuálně rozpracovanou podrobnější dokumentací a je dán navrženou technologií 
likvidace odpadních vod (dle TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení). 
Navržené pásmo je mírně rozšířeno východním směrem v souvislosti s rozsahem vymezení 
zastavitelné plochy (Z61). Ochrana území před negativními vlivy záměrů je zajištěna stanovenými 
zásadami a opatřeními na ochranu životních podmínek a podmínkami využití území. V následném 
územním řízení o umístění stavby v rámci plochy (Z61) bude stavba ČOV posouzena z hlediska jejích 
negativních vlivů a z hlediska ochrany okolí stavby před jejich negativními účinky. Za účelem této 
ochrany se vydává rozhodnutí o ochranném pásmu. V rámci územního řízení musí být respektovány 
závazné podmínky stanovené v platném Územním plánu Nová Říše po vydání změny ÚP: respektovat 
navržené pásmo ochrany prostředí kolem ČOV a případné negativní vlivy nesmí zasahovat mimo 
navržené pásmo ochrany prostředí kolem ČOV. Vymezené navržené pásmo ochrany prostředí kolem 
ČOV ve změně ÚP nezasahuje na pozemky ve vlastnictví namítajícího, tedy v této oblasti není 
namítající dotčenou osobou.   

Obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot uvedené v kapitole 2.2.1. OCHRANA A ROZVOJ 
HODNOT ÚZEMÍ textové části výroku platného Územního plánu Nová Říše se vztahují na území, 
plochy nebo objekty vymezené v platném Územním plánu Nová Říše v rámci koncepce ochrany a 
rozvoje hodnot území v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres. Území dotčené změnou ÚP se tyto 
podmínky ochrany hodnot netýkají.  

Nepřípustné využití jednotlivých ploch uvedené v kapitole 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ 
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
ZÁSTAVBY v textové části výroku platného Územního plánu Nová Říše jsou podmínky pro 
rozhodování v území a vztahují se například na umisťování staveb pomocí územního rozhodování 
v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Stanovené nepřípustné využití jednotlivých 
ploch s rozdílným způsobem využití se vztahuje vždy pouze a jen na využití v rámci konkrétní plochy.  

Pro zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt 
a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel je v návaznosti na území změny ÚP vymezena plocha 
„smíšená obytná SO“ se specifikací bydlení – smíšené obytné. Tato plocha připouští i další způsob 
využití, například pro stavby pro výrobu, služby, avšak za podmínky, že tyto stavby svým 
provozováním a technickým zařízením nebudou narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a 
nebudou snižovat kvalitu prostředí souvisejícího území. Těmito stanovenými podmínkami je zajištěno 
bydlení v kvalitním prostředí v rámci stabilizované plochy SO, ve které se nachází soubor pozemků a 
staveb ve vlastnictví namítajícího.  

Návrhem změny ÚP a jejím projednáním se prověřuje a posuzuje potřeba změny v území, veřejný 
zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, 
životní prostředí, což je jeden z úkolů územního plánování.  

Změnou ÚP se vymezuje plocha T (Z61) pro pozemek stavby ČOV a s ní provozně související 
zařízení. Z důvodu polohy vymezení plochy (Z61) je řešeno nezbytné zajištění dopravního napojení 
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této plochy vymezením nové zastavitelné plochy veřejného prostranství PV (Z62), která současně 
umožňuje zajistit její obsluhu. Podle charakteru stavby ČOV a s ohledem na její účel je žádoucí řešit 
územním plánem zajištění dopravní přístupnosti plochy (Z61) až po pozemní komunikaci vyšší 
kategorie – silnice II/407.  

Zajištění dopravního napojení vymezené plochy (Z61), které současně umožňuje její obsluhu, je 
řešeno vymezením nové plochy PV (Z62), dále přes stabilizovanou plochu veřejného prostranství PV 
v ulici U Pelejových v rozsahu území objektů čp. 126, čp. 222 a čp. 255 a s nimi souvisejících 
pozemků, dále přes stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury DU se specifikací „účelové 
komunikace, stezky pro pěší a cyklisty“, která se napojuje na stabilizovanou plochu dopravní 
infrastruktury DS se specifikací „silniční doprava“, která stabilizuje pozemky silnice II. třídy č. 407. 

Vymezené plochy dopravní infrastruktury DU a plochy veřejného prostranství PV a jejich šířka jsou 
dostatečné pro vznik nové pozemní komunikace, případně pro úpravy stávající pozemní komunikace. 
Podle dopravního významu by se mělo jednat o místní komunikaci příslušné třídy, která zajistí obecné 
užívání pozemní komunikace v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních 
komunikacích a za podmínek stanovených zákonem o pozemních komunikacích. To se týká také 
ustanovení, podle kterého je vlastník místní komunikace povinen nahradit vlastníkům sousedních 
nemovitostí škody, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně technického stavu 
těchto komunikací; není však povinen nahradit škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí v 
důsledku provozu na těchto pozemních komunikacích.  

Stabilizovaná plocha veřejného prostranství PV upravená změnou ÚP, jejíž součástí je stávající 
pozemní komunikace (dále také jen „PK“) převážně na pozemku p.č. 2538 a v ulici U Pelejových 
plánovaná pro obsluhu plánované ČOV a zároveň zpřístupňující pozemky rodinných domů (dále také 
jen „RD“) a také RD čp. 222 umožňuje případnou úpravu PK související se změnou v účelu užívání 
stávající PK v ulici U Pelejových, tak aby vyhovovala novému účelu užívání a přitom byla zajištěna 
bezpečnost všech účastníků silniční dopravy na ní v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz 
na pozemních komunikacích. Toto je zajištěno také stanovenými závaznými podmínkami v platném 
Územním plánu Nová Říše. 

Prověření stavebního stavu stávající pozemní komunikace není předmětem územního plánování. 

Změna ÚP je řádně a srozumitelně odůvodněna ve všech bodech, kterých se týká námitka. Změna ÚP 
je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů. Vymezením plochy T (Z61) nedojde k založení podmínek pro zhoršení 
životních podmínek v území natož ke snížení ceny nemovitosti, ani pro vznik škod na rodinném domu 
čp. 222 užívanému k trvalému bydlení v důsledku nového účelu využití pozemní komunikace v ploše 
PV přiléhající k souboru pozemků ve vlastnictví namítajícího. 

Nesouhlas se zrušením plochy Z26, Z39 a Z52 není namítajícím odůvodněn z hlediska dotčení 
návrhem řešení. 

Na základě výše uvedeného jsou všechny body námitky liché a nedůvodné, proto se námitce 
nevyhovuje ve všech jejích bodech.  


