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Námitka n.3 

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.3 Z. P. a B.P. 
Nová Říše 

zaregistrováno pod č.j. Telč 
7984/2017 ORÚP;  
podáno osobně dne 25.10.2017; 
doručeno dne 25.10.2017 

pozemek p.č. 1599, 2571/1, st. 182/1 a budova 
pro bydlení čp. 127, který je součástí pozemku 
p.č. st. 182/1;  
zapsané na LV č. 207 pro k.ú. a obec Nová Říše 

 

Obsah námitky: 

 

 

Odůvodnění námitky: 
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Návrh rozhodnutí o námitce n.3 

Námitce se nevyhovuje ve všech bodech. 

Odůvodn ění návrhu rozhodnutí o námitce 

Podatel je vlastníkem těchto pozemků a staveb: pozemek p.č. 1599, p.č. 2571/1, p.č. st. 182/1 a 
budova pro bydlení čp. 127, který je součástí pozemku p.č. st. 182/1; vše zapsané na listu vlastnictví 
č. 207 pro k.ú. a obec Nová Říše. Uvedené pozemky tvoří souvislý celek s budovou pro bydlení s čp. 
127, 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“). 
Pozemek p.č. 2571/1 je dotčen zastavitelnou plochou (Z62) veřejného prostranství PV řešenou 
změnou ÚP. Podání bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě. Podatelé jsou aktivně legitimováni pro 
podání námitky. Dále budou uváděni podatelé jako „namítající“. 

Namítající nesouhlasí s těmito dílčími změnami: vymezení zastavitelné plochy (Z61) technické 
infrastruktury T pro umožnění realizace čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“); zrušení zastavitelné 
plochy (Z39) vymezené v platném ÚP pro vodní nádrž; vymezení veřejně prospěšné stavby VDT 4 – 
komunikace, inženýrské sítě (Z62); vymezení veřejně prospěšné stavby VT 11 – čistírna odpadních 
vod (Z61); zrušení vymezení veřejně prospěšné stavby VD 2 – účelová komunikace; zrušení 
vymezení veřejně prospěšné stavby VT 1 – čistírna odpadních vod; zrušení vymezení veřejně 
prospěšné stavby VP 3  – vodní nádrž, jako technická infrastruktura – stavby ke snižování ohrožení 
území přírodními katastrofami. 

Namítající dále nesouhlasí se zahrnutím vlastního pozemku p.č. 2571/1, vodní plocha, k.ú. Nová Říše 
do vymezené zastavitelné plochy (Z62) veřejného prostranství PV pro umožnění obsluhy zastavitelné 
plochy (Z61). Nesouhlas odůvodňují jejich budoucím záměrem obnovení původního využití tohoto 
pozemku jako vodní náhon a nesouhlasem se zatížením tohoto pozemku dopravou těžkých vozidel, 
cisteren, obslužnou technikou ČOV apod. 

Namítající dále požaduje prověření stavebního stavu pozemní komunikace na p.p.č. 2540/1, ostatní 
komunikace, což odůvodňují málo únosnou nebo žádnou konstrukční vrstvou, která byla pokládána 
podle momentální potřeby bez zaměření pozemků a koncepce jejího využití, nerespektováním 
vlastnických vztahů u vedení komunikace. Namítající dále uvádějí, že umístěním ČOV dojde ke 
zvýšení intenzity užívání místní komunikace a k jejímu výraznému zatížení těžkými mechanismy, což 
může způsobit poškození okolních nemovitostí, v jehož následku budou namítající požadovat 
uplatnění škod vzniklých na zděných konstrukcích rodinných a obslužných objektů od započetí fyzické 
změny využití této komunikace. 

Uvedením svého nesouhlasu namítající v podstatě brojí proti výše uvedeným dílčím změnám, které 
jsou ve vztahu dotčení práv namítajícího jako vlastníka objektu bydlení čp. 127 a souvisejících 
pozemků a staveb užívaných pro bydlení vymezeny zastavitelnou plochou (Z61) a (Z62). 

S nesouhlasy souvisí požadavek prověření stavebního stavu komunikace na pozemku p.č. 2538, druh 
pozemku ostatní komunikace, jako jediného možného dopravního napojení objektu bydlení čp. 127 a 
zároveň také navrhovaného nutného dopravního napojení plánované ČOV na silnici II. třídy. 

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 
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. 
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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 stabilizovaná plocha 
dopravní infrastruktury DU, jejíž součástí je stávající PK převážně na pozemku p.č. 2540/1 a v ulici 
U Pelejových plánovaná pro obsluhu plánované ČOV a zároveň zpřístupňující pozemky rodinných 
domů (dále také jen „RD“) a také RD čp. 127 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 vymezuje zastavitelnou plochu PV (Z62) pro řešení nezbytné obsluhy navazující plochy 
(Z61). Plocha (Z62) je zároveň vymezena jako plocha VDT 4 pro veřejně prospěšnou stavbu pro 
dopravní a technickou infrastrukturu. Tato plocha zasahuje na část pozemku p.č. 2571/1, vodní 
plocha, k.ú. Nová Říše, ve vlastnictví namítajícího, který uvádí nesouhlas s dotčením tohoto pozemku. 
Část pozemku p.č. 2571/1 je nezbytný pro zajištění dopravního napojení pozemních komunikací. 

Podle ustanovení § 170 stavebního zákona lze práva k pozemkům, potřebná pro uskutečnění staveb 
podle tohoto zákona, odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací 
dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy 
nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Řešení obsluhy navazující 
plochy Z61 bude umístěním stavby dopravní infrastruktury nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti 
plochy T pro budoucí pozemek stavby technické infrastruktury - stavby ČOV. Stavba dopravní 
infrastruktury je stavba pozemní komunikace, která je dle § 2 odst. 1 písm. k) SZ zároveň veřejnou 
infrastrukturou, pokud je zřizovaná ve veřejném zájmu. Podle § 2 odst. 1 písm. l) SZ je stavba pro 
veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji území obce a vymezená ve vydané územně plánovací 
dokumentaci veřejně prospěšnou stavbou. Pro zajištění pozemků nutných pro stavbu pozemní 
komunikace a inženýrských sítí, které jsou veřejnou infrastrukturou zřizovanou ve veřejném zájmu, a 
které jsou určeny k rozvoji území městyse Nová Říše, je vymezena plocha VDT 4.  Vydáním změny 
ÚP se stane tato konkrétní stavba veřejně prospěšnou stavbou a pozemky v rámci plochy VDT 4, i 
např. jako pozemky nezbytné k zajištění výstavby a řádného užívání pro stanovený účel stavby, budou 
předmětem vyvlastňovacího řízení, pokud nedojde k dohodě s vlastníkem pozemku. 

Změna ÚP vymezuje plochu T (Z61) pro umožnění realizace čistírny odpadních vod, která je zároveň 
vymezena jako plocha VT11 pro veřejně prospěšnou stavbu pro technickou infrastrukturu – ČOV. 
Vydáním změny ÚP se stane tato konkrétní stavba veřejně prospěšnou stavbou podle požadavku 
městyse. 

Nesouhlas se zrušením plochy Z39 a vymezených veřejně prospěšných staveb VD2  a VT1 a VP3 
není namítajícím odůvodněn z hlediska dotčení návrhem řešení. 

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 vznik škod na RD čp. 127 užívanému 
k trvalému bydlení v důsledku nového účelu využití pozemní komunikace v ploše PV přiléhající 
k souboru pozemků ve vlastnictví namítajícího, ani v ploše DU, jako jediného možného dopravního 
napojení objektu bydlení čp. 127 a zároveň také navrhovaného nutného dopravního napojení 
plánované ČOV v ploše T (Z61) na silnici II. třídy. 

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


