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Městys Nová Říše 

Opatření obecné povahy č. 1/2018 

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ ŘÍŠE 

Zastupitelstvo městysu Nová Říše jako příslušný správní orgán na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v 
souladu s ust. § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) se na svém zasedání dne 6. 3. 2018 
usneslo vydat usnesením č. 3/1/2018 – ZM bod d) toto opatření obecné povahy, kterým se mění 
Územní plán Nová Říše vydaný usnesením zastupitelstva městysu Nová Říše č. 13/5/2013 – ZM ze 
dne 16. 12. 2013 formou opatření obecné povahy č. 1/2013 s účinností od 4. 1. 2014. 

 

ČÁST PRVNÍ ZMĚNY ÚP 

I. VÝROK 

I. VÝROKOVÁ ČÁST – (A) textová část 

Územní plán Nová Říše – I. ÚZEMNÍ PLÁN - (1) textová část - se mění takto: 

1. V kapitole 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se v první větě ruší text „vymezeno k 3. 2. 
2012“ a nahrazuje se textem „aktualizováno k 28. 2. 2018 “. 

2. V kapitole 3.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE, v podkapitole Koncepce rozvoje ploch s 
rozdílným způsobem využití, v desáté odrážce (PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY) se 
ve druhé větě ruší část textu „Jižně od“ a nahrazuje se textem „Na jižním okraji “. 

3. V kapitole 3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH se v tabulce u ploch Z26, Z39 a Z52 ruší 
celý text a nahrazuje se textem „zrušeno “. 

4. V kapitole 3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH se v závěru kapitoly doplňuje následující 
text a tabulka: 

i.č. způsob využití 
plochy 

ozn. další podmínky využití území 

Z61 plocha technické 
infrastruktury 

T • řešit realizaci ČOV 
• obsluha bude řešena ze silnice II. třídy přes pozemní komunikaci U 

Pelejových a navrženou komunikaci v rámci plochy Z62 
• příp. negativní vlivy nesmí zasahovat mimo navržené pásmo 

ochrany prostředí kolem ČOV 
• v maximální míře respektovat stávající vzrostlou zeleň 

Z62 plocha veřejného 
prostranství 

PV • řešit obsluhu navazující plochy Z61 
• v maximální míře respektovat stávající vzrostlou zeleň 

Z63 plocha sportu OS • uvedení do souladu se skutečným stavem 
• řešit střet s územím s rizikem záplav, respektovat zásady pro 

ochranu proti záplavám (viz. kap. Ochrana před erozí a povodněmi) 

5. V kapitole 4.2.2.2. Odkanalizování a čištění odpadních vod se za druhou odrážku doplňuje nová 
odrážka s textem „je vymezena plocha Z61 pro umožn ění realizace čistírny odpadních vod “, 

 dále se v poslední odrážce ruší část textu „– 100 m“. 
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6. V kapitole 4.4. KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ, v odrážce plochy sportu – 
OS se ve druhé pododrážce doplňuje na konci text „, rozvojová plocha (Z63) pro menší h řišt ě 
je navržena na jižním okraji sídla “. 

7. V kapitole 5.1.2. VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ, v odrážce PLOCHY VODNÍ A 
VODOHOSPODÁŘSKÉ, se ve druhé pododrážce ruší část textu „, jižně od městyse je navržena 
nová vodní plocha – rybník (Z39)“. 

8. V kapitole 5.4. OCHRANA PŘED EROZÍ A POVODNĚMI, v podkapitole Zásady pro ochranu proti 
záplavám, pro území s rizikem záplav a přívalovým vodám se ve čtvrté odrážce ruší na konci část 
textu „a Z39“. 

9. V kapitole 7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A 
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 
se do tabulky Veřejně prospěšných staveb (DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA) 
doplňuje: 

VDT 4 komunikace, inženýrské sítě Nová Říše 

 v tabulce Veřejně prospěšných staveb (DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA) se u VPS označené 
kódem VD 2 ruší text „účelová komunikace“ a nahrazuje se textem „zrušeno “, 

 v tabulce Veřejně prospěšných staveb (TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA) se u VPS označené 
kódem VT 1 ruší text „čistírna odpadních vod“ a nahrazuje se textem „zrušeno “, 

do tabulky Veřejně prospěšných staveb (TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA) se doplňuje: 

VT 11 čistírna odpadních vod Nová Říše 

 a dále v tabulce Veřejně prospěšných staveb (TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - STAVBY KE 
SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍMI KATASTOFAMI) se u VPS označené kódem VP 3 
ruší text „vodní nádrž“ a nahrazuje se textem „zrušeno “. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. VÝROKOVÁ ČÁST – (B) grafická část 

Nedílnou součástí výroku opatření obecné povahy je grafická část, která je obsažena ve výřezech 
těchto výkresů: 

číslo název výkresu měřítko 

I. 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1 :  5 000 

I. 2 HLAVNÍ VÝKRES 1 :  5 000 

I. 5 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1 :  5 000 

 

Výkresy tvoří přílohu I.(B) opatření obecné povahy.  

Údaje o počtu listů výrokové textové části: 2 listy 
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II. ODŮVODNĚNÍ 

II. (A) TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

VZTAH VŮČI DOSUD PLATNÉ ÚPD 

Závazným podkladem pro vypracování změny č. 2 územního plánu Nová Říše (dále jen změna č. 2) je 
platný územní plán Nová Říše (dále platný ÚP). 

Územní plán Nová Říše (zhotovitel Urbanistické středisko Brno spol. s r.o.) byl vydán dne 16. 12. 
2013 formou OOP, s nabytím účinnosti dne 4. 1. 2014. 

Souběžně se změnou č. 2 probíhá změna č. 1 územního plánu Nová Říše, která řeší požadavky 
vyplývající z politiky územního rozvoje, z územně plánovací dokumentace vydané krajem, z územně 
analytických podkladů a ze zpřesnění mapového podkladu. 

OBSAH ZMĚNY Č. 2 

popis dílčích změn vyznačených v grafické části 

o vymezení zastavitelné plochy (Z61) technické infrastruktury T pro umožnění realizace čistírny 
odpadních vod 

o vymezení zastavitelné plochy (Z62) veřejného prostranství PV pro umožnění obsluhy navržené 
zastavitelné plochy Z61 

o vymezení zastavitelné plochy (Z63) sportu OS pro menší hřiště - uvedení do souladu se 
skutečným stavem 

o zrušení zastavitelné plochy (Z26) vymezené v platném ÚP pro čistírnu odpadních vod 

o zrušení zastavitelné plochy (Z39) vymezené v platném ÚP pro vodní nádrž 

o zrušení zastavitelné plochy (Z52) vymezené v platném ÚP pro účelovou komunikaci 

o úprava rozsahu koridoru pro technickou infrastrukturu (KT4) 

o související úpravy a doplnění veřejně prospěšných staveb 

o úprava rozsahu lokálního biocentra (LBC 8 ) a lokálního biokoridoru (LBK 11 ) 

o úprava rozsahu stabilizovaných ploch veřejného prostranství (PV) a dopravní infrastruktury – 
účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty (DU) dle skutečného stavu 

o aktualizace zastavěného území (v rozsahu výřezu výkresů grafické části) 

IDENTIFIKACE DÍLČÍCH ZMĚN 

Zastavitelné plochy, navržené změnou č. 2, jsou identifikovány písmenem Z a pokračující číselnou 
řadou z platného ÚP (např. Z61). 

Veřejně prospěšné stavby, navržené změnou č. 2, jsou identifikovány příslušným kódem a pokračující 
číselnou řadou z platného ÚP (např. VT11). 
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SROVNÁVACÍ TEXT VÝROKOVÉ TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 
NOVÁ ŘÍŠE S VYZNAČENÍM ZMĚN 

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území je vymezeno k 3. 2. 2012 aktualizováno k 28. 2. 2018. 

Zastavěné území je v grafické části vyznačeno ve výkresech č. I. 1, I. 2 (výkres základního členění 
území, hlavní výkres). 

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

2.1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ 

Městys Nová Říše bude rozvíjen jako kompaktní sídlo dle motta „Nová Říše – centrum pohody ducha i 
těla v krásné a harmonické krajině Vysočiny“, pro koncepci rozvoje jsou stanoveny tyto hlavní cíle: 

o vytvořit územně technické podmínky pro rozvoj městyse, formou komplexního návrhu uspořádání 
a využití území, s důrazem na vyvážený vztah hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a 
kvalitních životních podmínek 

o podpořit trend rostoucího počtu obyvatel vytvářením územně technických podmínek pro kvalitní 
bydlení a rozvoj pracovních příležitostí, vytvořit podmínky pro život seniorů 

o vymezením ploch pro sportovní a rekreační vyžití vytvořit atraktivní podmínky pro obyvatele i 
návštěvníky městyse 

o vytvářet územně technické podmínky pro rozvoj podnikání v primárním, sekundárním a terciálním 
sektoru a pro rozvoj podmínek pro cestovní ruch 

o zajistit dobrou obslužnost území - vytvářet územně technické podmínky pro obsluhu území 
dopravní a technickou infrastrukturou a pro rozvoj a revitalizaci míst sociálních kontaktů 

o navrhnout podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území, vytvářet územně technické podmínky 
pro dotváření krajiny a ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí 

o upřesnit územní systém ekologické stability 

2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 

2.2.1. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území vymezuje podmínky pro ochranu kulturních, přírodních a 
civilizačních hodnot a ochranu krajinného rázu. Územní rozsah je vymezen v grafické části ve výkrese 
I. 2 Hlavní výkres. 

Obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot: 

o respektovat vymezené hodnoty území, veškeré děje, činnosti a zařízení musí zachovat kvalitu 
urbanistického, architektonického a přírodního prostředí, nesmí zde být umístěny stavby, které by 
znehodnotily svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky 
provozu a použitými materiály hodnoty území, jejich prostředí a estetické působení v prostoru 
sídel a krajiny 

o řešení ploch veřejných prostranství, zeleně a dopravní infrastruktury bude odpovídat významu a 
charakteru místa 

o respektovat objekty p řispívající k identit ě území  (drobné sakrální stavby např. kříže, boží 
muka, památníky, pomníky a sochy…) včetně jejich okolí a přístupových komunikací; přemístění 
objektů na vhodnější místo je přípustné v případě, že novým umístěním nedojde k narušení 
hodnoty stavby a jejího působení v sídle nebo krajině 
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OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT 

• pro nejkvalitnější části řešeného území je vymezeno území zásadního významu pro ochranu 
hodnot  a zahrnuje urbanisticky exponované polohy (jádrové území okolo náměstí, včetně areálu 
kláštera, se zachovalou urbanistickou strukturou a původní zástavbou) 

Podmínky ochrany: 

o zachovat půdorysnou strukturu části sídla - půdorysné linie veřejných prostranství, 
komunikační sítě a zástavby při veřejných prostranstvích a hmotovou skladbu zástavby 
(počet podlaží a výškovou hladinu zástavby); nová zástavba je přípustná zejména na 
místech proluk (na těchto místech nenavrhovat parkovací a manipulační plochy); půdorysné 
a hmotové řešení nové zástavby bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a 
dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektury, novostavby nesmějí rušivě 
ovlivňovat působení historických dominant 

o architektonickou část dokumentace pro nové stavby a změny staveb, majících zásadní vliv 
na změnu vzhledu budovy, může zpracovávat pouze autorizovaný architekt 

o ve vymezeném území není přípustné zkrácené stavební řízení 

• stavební dominanty  – objekty, které určují urbanistickou kompozici sídla (Premonstrátský 
klášter, kostel sv. Petra a Pavla) 

Podmínky ochrany: 

o respektovat stavební dominanty, nepřipustit činnosti, výstavbu a záměry, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí, estetické působení v prostoru sídla a krajiny a 
narušit funkci dominanty 

o potlačit působení rušivých dominant (objekty ve výrobních areálech, apod.) např. 
ozeleněním 

• významné vyhlídkové body  – místa jedinečných dálkových pohledů a vyhlídkových bodů, ze 
kterých lze sledovat zajímavé partie sídla (výhledy na městys ze silnic od Vystrčenovic, 
Červeného Hrádku, Krasonic a Zdeňkova, výhled na městys od Kalvárie, výhled na městys 
z účelové komunikace severně od sídla) 

Podmínky ochrany: 

o respektovat místa jedinečných výhledů, nepřipustit činnosti, výstavbu a záměry, které by 
mohly tato místa a výhledy narušit 

o místa výhledů podpořit odpočívadly 

• významné plochy sídelní zelen ě – plochy přispívající k harmonii v území (park na náměstí) 

Podmínky ochrany: 

o respektovat významnou plochu sídelní zeleně, dotvářející základní urbanistickou kostru 
v urbanizovaném území 

o nepřípustné je zmenšování plošného rozsahu, odstranění vzrostlé zeleně je přípustné 
v případě její náhrady za zeleň vhodné druhové skladby a vhodného umístění 

o nepřípustné je měnit vyžívání území způsobem, který by narušil hlavní funkce území – 
oddychovou a ekologickou 

• pietní pásmo okolo ve řejného poh řebišt ě – pro ochranu a zachování piety okolo hřbitova je 
navrženo pietní pásmo ve vzdálenosti 100 m od stávajícího areálu 

Podmínky ochrany: 

o respektovat navržené pietní pásmo, ve vymezeném území nepřipustit činnosti, výstavbu a 
záměry, které by mohly pietu hřbitova narušit 
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OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU 

• rozvíjet harmonii prostředí s osídlením ochrannou základního krajinného rámce tvořeného lesy a 
krajinnou zelení, jeho doplněním (břehové porosty podél vodních ploch a toků…) včetně prolínání 
krajinné a sídelní zeleně a koordinací s územním systémem ekologické stability 

• neměnit charakter přírodních horizontů města (kromě havarijních stavů nesmí se odlesnit, trvale 
vykácet vzrostlá zeleň, v případě havarijních stavů je nutno zajistit obnovu) 

• neumisťovat žádné stavby na přírodní dominanty – výrazné vrcholy zalesněných hřbetů, obnova 
původních rozhleden (příp. sakrálních staveb) je možná, podmíněně přípustná je výstavba 
nových rozhleden za podmínky, že nedojde k výraznému narušení působení těchto dominant 

• další podmínky – viz. kap. 6.16. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu 

OCHRANA CIVILIZA ČNÍCH HODNOT 

• respektovat stávající civilizační hodnoty, podporovat výstavbu navržené dopravní a technické 
infrastruktury 

• realizovat navržená protipovodňová a protierozní opatření 

2.2.2. OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTN ÍHO PROSTŘEDÍ 

Územní plán navrhuje zásady a opatření na ochranu zdravých životních podmínek a životního 
prostředí: 

• max. dopad negativních vliv ů (z ploch občanské vybavení komerční – Ok, sport – OS, plochy 
smíšené výrobní – VS, plochy výroby a skladování – Vz): 

o pro tyto plochy (jedná se o plochy stávající i navrhované) platí, že negativní vlivy z těchto 
ploch nesmí zasahovat do sousedních ploch stávajícího i navrhovaného chráněného 
venkovního prostoru staveb; dopad negativních vlivů (např. hluk, prašnost apod.) bude 
v takovém případě max. na hranici této plochy s rozdílným způsobem využití 

o chov hospodářských zvířat v zemědělských areálech je možný pouze v takové koncentraci, 
která nevytvoří riziko obtěžování obyvatelstva vyššími koncentracemi páchnoucích látek; 
posouzení, zda je tato podmínka splněna, je nutno provést nejpozději v rámci územního řízení 

• pro všechna ochranná pásma, kde se předpokládané využití dotýká zájmů ochrany veřejného 
zdraví, budou respektovány podmínky uvedené v rozhodnutích o vyhlášení ochranných pásem; v 
případě, že je předpokládané využití v rozporu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o 
vyhlášení ochranného pásma je předpokládané využití podmíněno revizí nebo zrušením 
vyhlášeného ochranného pásma 

• u hlavních dopravních tepen (silnice II. tř.) preferovat umístění dějů, činností a zařízení 
nevyžadujících zvýšenou ochranu proti hluku (např. občanské vybavení komerční....) 

• Záměr na umístění stavby pro bydlení u stávajících dopravních staveb bude posouzen z hlediska 
hlukové zátěže ze stávající plochy dopravy s tím, že chráněné prostory budou u stávající plochy 
dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických 
limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení 
reálnosti provedení navržených protihlukových opatření. 

• záměr na umístění stavby pro výrobu u stávajících ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných 
bude posouzen z hlediska předpokládané hlukové zátěže na stávající plochy bydlení a plochy 
smíšené obytné s tím, že nejpozději v rámci územního řízení pro jednotlivé stavby umísťované na 
plochy výroby bude prokázáno, že celková hluková zátěž nepřekročí hodnoty stanovených 
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorách 
staveb 

• pro plochy s potenciálně rozdílným využitím s převažující funkcí výrobní, občanského vybavení je 
nutno splnit podmínku – na plochách pro výrobu, komerční aktivity apod. lze umístit chráněné 
prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví po doložení 
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splnění povinnosti stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku 
hluku, příp. vibrací (resp. chráněné prostory lze umístit pouze do lokalit, v nichž bude v rámci 
územního řízení prokázáno splnění hygienických limitů hluku stanovených platnými právními 
předpisy 

• záměr na umístění objektu pro bydlení a jiných chráněných venkovních prostor (např. plocha pro 
sport a rekreaci) u stávající výrobní zóny bude posouzen z hlediska předpokládané hlukové 
zátěže ze stávající plochy výroby s tím, že chráněné prostory budou u stávající plochy pro výrobu 
navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž 
z funkční plochy pro výrobu nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro 
chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb 

• pro plochy s potenciálně rozdílným využitím s převažující funkcí bydlení (plochy smíšené 
obytné...) bude s odkazem na platné právní předpisy respektována podmínka: nepřípustné jsou 
stavby, činnosti a zařízení, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné zdraví překračují 
nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních 
účinků musí být prokázáno v rámci územního řízení) 

• u zastavěných ploch (stávající zařízení, děje a činnosti) nesmí emise, resp. imise škodlivin 
překračovat limity stanovené platnou legislativou, případně limity stanovené příslušným správním 
orgánem 

• nově vymezené chráněné prostory, definované platnými právními předpisy na úseku ochrany 
veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, lze umístit pouze 
do lokality, v níž celková hluková zátěž nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů 
hluku pro tyto prostory; průkaz souladu hlukové zátěže se stanovenými limity musí být v 
odůvodněných případech doložen nejpozději v rámci územního řízení s tím, že musí být 
zohledněna i zátěž z povolených, doposud však nerealizovaných záměrů 

• při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stávající i nově navrhované, resp. v 
územně plánovací dokumentaci vymezené, chráněné prostory definované platnými právními 
předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 

• konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být v návaznosti na 
zdravotní rizika související s potenciální expozicí jednotlivých skupin populace látkám 
znečišťujícím ovzduší předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany 
veřejného zdraví 

• v případě záměru zavedení chovu hospodářských zvířat typu „rodinná farma“ musí být tento chov 
předem projednán s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 

2.2.3. OCHRANA ZEMSKÉHO POVRCHU, PODZEMNÍCH A POVRC HOVÝCH VOD 

V rámci územního plánu jsou navrženy zásady a opatření na ochranu krajiny. Územní rozsah je 
vymezen v grafické části ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. 

• pro ochranu půdního fondu, ochranu proti extravilánovými vodám a pro zadržení vody v krajině, 
jsou vymezeny plochy pro protipovod ňová a protierozní opat ření - viz. kap. 5.4. Ochrana 
před erozí a povodněmi. 

• ochrana meliora čních za řízení – u meliorovaných ploch, které jsou částečně, nebo celé 
navrženy k zástavbě (zastavitelné plochy) před zahájením výstavby provést úpravu drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění zamokřením 
navazujících ploch 

• likvidace odpadních vod  – realizace navrhované zástavby je podmíněna předchozí realizací 
kanalizace se zaústěním na navrženou čistírnu odpadních vod, do doby realizace řádného 
odkanalizování je možná likvidace odpadních vod žumpami nebo domácími ČOV s napojením na 
trvale zvodnělou vodoteč 

• ochrana p řístupu k vodote čím – podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce 
6 - 8m od břehové hrany, v němž nebudou přípustné činnosti a stavby (např. oplocení…), které 
by zamezily volnému přístupu k vodoteči 
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3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH P LOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě 

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I. 2 Hlavní výkres. 

3.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

o ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu sídla s propojením na okolní krajinu při 
respektování krajinného rázu, uspořádání zastavitelných ploch je řešeno převážně v návaznosti 
na zastavěné území. 
Městys je rozvíjen jako souvisle urbanizovaný celek ve vazbě na historické jádro, které tvoří 
přirozené ohnisko dlouhodobého rozvoje sídla, charakterizované kompaktní zástavbou. ÚP 
navrhuje doplnění ploch smíšených centrálních, které umožní posílení významu centra a zlepšení 
jeho prostorových kvalit. 
Hlavní rozvoj urbanistické struktury sídla je navržen západním a severozápadním směrem 
(plochy bydlení, plochy smíšené obytné, občanské vybavení komerční). V severní části je 
navržen rozvoj ploch smíšených výrobních ve vazbě na stávající zemědělský areál. Na jižním 
okraji u hřbitova je navrženo doplnění stávajících ploch bydlení a areál zahradnictví (plocha 
smíšená výrobní + plocha sídelní zeleně). Další rozvojové plochy (občanské vybavení veřejné, 
sport, sídelní zeleň) se nachází v rámci zastavitelných ploch a ploch přestavby uvnitř 
zastavěného území. Na severovýchodním a jižním okraji sídla jsou navrženy plochy pro obnovu 
vodních nádrží. 

o Vymezením ploch pro bydlení, občanské vybavení a výrobu vytváří ÚP podmínky pro podporu 
rostoucího počtu obyvatel a jejich udržení v sídle. 

o ÚP vymezuje plochy se smíšeným využitím, které umožňují širší spektrum činností a aktivit, 
přináší oživení a zpestření struktury sídla. 

o ÚP vymezuje plochy umožňující rozvoj pracovních příležitostí v primárním sektoru (stabilizovaný 
areál zemědělské výroby), v sekundárním sektoru (stávající a navržené plochy smíšené výrobní), 
v terciálním sektoru a v cestovním ruchu (posílení služeb a turistické infrastruktury v rámci ploch 
se smíšeným využitím). 

o Nevyužívaná a chátrající část plochy výroby ve stávajícím zemědělském areálu je, v rámci plochy 
přestavby, navržena k revitalizaci a novému způsobu využití 

o Navržené koncepční zásady obsluhy sídla vytváří podmínky pro zajištění dostatečného 
technického vybavení a obsluhy území a dále vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny 
a vedení cyklistických tras 

o Navrženým uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití omezuje ÚP riziko negativních 
vlivů na prostředí (exhalace, hluk), podporuje zásady zdravého sídla a vytváří územně technické 
podmínky pro kvalitní životní prostředí. 

Koncepce rozvoje ploch s rozdílným zp ůsobem využití: 

• PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

o Bydlení - smíšené centrální  – stabilizované plochy zahrnují území centrální části sídla a 
navazující plochy. Rozšíření a uzavření kompaktního celku je navrženo v ploše mezi 
stávajícím školním areálem a Úřadem městyse. 

o Bydlení - smíšené obytné  – stabilizované plochy jsou vymezeny v převážné části sídla, 
zejména ve vazbách na centrum, nadřazený dopravní skelet, výrobní a komerční areály. 
Rozvoj je situován na severozápadní okraj zastavěného území. 

• PLOCHY BYDLENÍ 

Jsou vymezeny převážně v okrajových polohách sídla. Hlavní rozvojové plochy jsou navrženy na 
západním okraji, v jižní části je navrženo doplnění stávající zástavby u hřbitova. 

• PLOCHY REKREACE  

Je respektována stabilizovaná plocha rodinné rekreace jihovýchodně od sídla, rozvojové plochy 
nejsou navrženy; podrobněji viz. kap. 5.5. Rekreace. 
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• PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

Stávající plochy (občanské vybavení veřejné, komerční, veřejné pohřebiště) jsou respektovány a 
stabilizovány. V rámci ploch přestavby jsou navrženy plochy pro veřejné občanské vybavení 
v severní části zastavěného území, rozvojové plochy pro komerční občanské vybavení jsou 
navrženy na severozápadním okraji sídla. 

Stávající sportovní areál je stabilizován, nové plochy jsou navrženy ve vazbě na stávající areál 
ZŠ a na východním okraji zastavěného území, podrobněji viz. kap. 4.4. Koncepce rozvoje 
občanského vybavení. 

• PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  – viz kap. 4.5. Koncepce rozvoje veřejných 
prostranství. 

• PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ – viz kap. 3.3. Vymezení systému sídelní zeleně. 

• PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

Stávající plochy na severozápadním a severním okraji sídla jsou respektovány. Rozvojové plochy 
jsou navrženy ve vazbě na stávající zemědělský areál na severním okraji zastavěného území, na 
jižním okraji sídla je vymezena menší plocha pro zahradnictví. 

• PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

Stávající areál zemědělské výroby je respektován, nové plochy nejsou navrženy. 

• PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stávající plochy jsou respektovány. Nové plochy jsou navrženy pro zajištění obsluhy pozemků a 
navržené ČOV a dále pro umístění garáží na východním okraji sídla, viz. kap. 4.1. Koncepce 
dopravní infrastruktury. 

• PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Stávající plochy jsou respektovány. Jižně od Na jižním okraji sídla je vymezena plocha pro ČOV 
a dále jsou navrženy koridory pro průchod sítí technické infrastruktury, viz. kap. 4.2. Koncepce 
technické infrastruktury. 

Stanovení podmínek pro zm ěny ve využití ploch: 

viz. kap. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
i.č. způsob využití 

plochy 
ozn. další podmínky využití území 

Z1 plocha smíšená 
obytná 

SC • zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro  rozhodování 
• řešit umístění staveb pro bydlení a veřejné občanské vybavení místního 

významu 
• v ul. Březinove respektovat historickou stavební čáru 
• v rámci plochy řešit pěší propojení mezi navrženými plochami veřejných 

prostranství (Z57, Z58), stávajícím veřejným prostranstvím (pěší trasa 
mezi ul. Březinovou a Staroříšskou) a náměstím 

• respektovat podmínky ochrany území zásadního významu pro ochranu 
hodnot (viz. kap. Ochrana a rozvoj hodnot území) 

• výšková regulace zástavby: max. 2 NP + podkroví 
Z2 plocha smíšená 

obytná 
SO • zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro  rozhodování 

• řešit veřejné prostranství o odpovídající výměře dle platné legislativy 
• řešit přeložení trasy nadzemního vedení vn 
• výšková regulace zástavby: max. 1 NP + podkroví 

Z3 plocha bydlení Bi • zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro  rozhodování 
• řešit veřejné prostranství o odpovídající výměře dle platné legislativy 
• řešit přeložení trasy nadzemního vedení vn 
• výšková regulace zástavby: max. 1 NP + podkroví 

Z4 plocha bydlení Bi • výšková regulace zástavby: max. 1 NP + podkroví 
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i.č. způsob využití 
plochy 

ozn. další podmínky využití území 

Z5 plocha bydlení Bi • výšková regulace zástavby: max. 1 NP + podkroví 

Z6 plocha bydlení Bi • výšková regulace zástavby: max. 1 NP + podkroví 

Z7   lokalita byla převedena na plochu územní rezervy R1 

Z8 plocha bydlení Bi • respektovat podmínky ochrany pietního pásma okolo veřejného 
pohřebiště (viz. kap. Ochrana a rozvoj hodnot území) 

• v případě zásobení obytné zástavby v této ploše pitnou vodou z 
individuálních zdrojů, bude v navazujících řízeních prokázáno, že 
nedochází k průsaku vod ze hřbitova do studní pro individuální zásobení 

• výšková regulace zástavby: max. 1 NP + podkroví 
Z9   lokalita byla vypuštěna (zahrnuta do stabilizovaných ploch) 

Z10   lokalita byla vypuštěna (zahrnuta do stabilizovaných ploch) 

Z11   lokalita byla vypuštěna (zahrnuta do stabilizovaných ploch) 

Z12   lokalita byla vypuštěna (zahrnuta do stabilizovaných ploch) 

Z13 plocha smíšená 
obytná 

SO • řešit střet s trasami hlavního vodovodního řadu a telekomunikačního 
vedení 

• řešit střet s územím s rizikem záplav, respektovat zásady pro ochranu 
proti záplavám (viz. kap. Ochrana před erozí a povodněmi) 

• výšková regulace zástavby: max. 1 NP + podkroví 
Z14   lokalita byla převedena na plochu územní rezervy R2 

Z15 plocha občanského 
vybavení 

Ok • jedná se o pohledově exponovanou plochu – respektovat podmínky 
ochrany krajinného rázu (viz. kap. Stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu) 

• řešit střet s trasami STL plynovodu a telekomunikačního vedení 
• nenarušit funkčnost melioračního systému 
• výšková regulace zástavby: max. 1 NP + podkroví 

Z16 plocha občanského 
vybavení 

Ok • řešit střet s trasami hlavního vodovodního řadu, nadzemního vedení vn a 
telekomunikačního vedení 

• řešit riziko negativních vlivů - respektovat podmínky výstavby (viz. kap. 
Ochrana zdravých životních podmínek); na sousední plochu smíšenou 
obytnou (Z13) budou navazovat neobtěžující činnosti 

• řešit střet s územím s rizikem záplav, respektovat zásady pro ochranu 
proti záplavám (viz. kap. Ochrana před erozí a povodněmi) 

• výšková regulace zástavby: max. 1 NP + podkroví 
17   lokalita byla převedena na plochu přestavby P17 

18   lokalita byla převedena na plochu přestavby P18 

Z19 plocha sportu OS • řešit realizaci sportovního zařízení (víceúčelové haly) 
• řešit střet s územím s rizikem záplav, respektovat zásady pro ochranu 

proti záplavám (viz. kap. Ochrana před erozí a povodněmi) 
• výšková regulace zástavby: max. 2 NP 

Z20 plocha sportu OS • řešit realizaci sportovního zařízení (hřiště) 
• řešit střet s územím s rizikem záplav, respektovat zásady pro ochranu 

proti záplavám (viz. kap. Ochrana před erozí a povodněmi) 
• respektovat podmínky ochrany území zásadního významu pro ochranu 

hodnot (viz. kap. Ochrana a rozvoj hodnot území) 
• výšková regulace zástavby: max. 1 NP 

Z21   lokalita byla vypuštěna 

Z22 plocha smíšená 
výrobní 

VS • výšková regulace zástavby: max. 2 NP 

23   lokalita byla převedena na plochu přestavby P23 

Z24 plocha dopravní 
infrastruktury 

DP • řešit realizaci garáží 
• řešit střet s trasou kanalizace 



Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Nová Říše  Textová část 

 11

i.č. způsob využití 
plochy 

ozn. další podmínky využití území 

Z25 plocha dopravní 
infrastruktury 

DP • řešit realizaci garáží 
• řešit střet s trasou kanalizace 

Z26 plocha technické 
infrastruktury 

T • řešit realizaci ČOV 

Z26 zrušeno 
Z27 plocha veřejného 

prostranství 
PV • zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro  rozhodování 

• řešit obsluhu navazující navržené lokality 
Z28 plocha veřejného 

prostranství 
PV • zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro  rozhodování 

• řešit obsluhu okolních navržených lokalit 
Z29 plocha veřejného 

prostranství 
PV • zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro  rozhodování 

• řešit obsluhu okolních navržených lokalit 
Z30 plocha veřejného 

prostranství 
PV • zachovat možnost budoucí obsluhy navazující plochy územní rezervy R1 

Z31 plocha veřejného 
prostranství 

PV • zachovat možnost budoucí obsluhy navazující plochy územní rezervy R1 

Z32 plocha dopravní 
infrastruktury 

DU • řešit realizaci účelové komunikace 

Z33 plocha veřejného 
prostranství 

PV • řešit rozšíření veřej. prostranství mezi ul. U Pelejových a Na Kopečku 
• řešit realizaci cyklistické trasy 

Z34   lokalita byla vypuštěna 

Z35 plocha veřejného 
prostranství 

PV • uvedení do souladu se skutečným stavem 
• řešit rozšíření veřejného prostranství v ul. V Americe 

Z36 plocha veřejného 
prostranství 

PV • řešit obsluhu okolních navržených lokalit 
• nenarušit funkčnost melioračního systému 

Z37 plocha vodní W • řešit realizaci vodní nádrže 
• přístup k navržené ploše a obsluhu navazujících pozemků řešit 

z navržené účelové komunikace 
• jedná se o území s vysokou druhovou rozmanitostí na kterém lze 

očekávat výskyt zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů - před 
vlastním záměrem bude nezbytné zpracovat v souladu s § 67 zákona o 
ochraně přírody a krajiny provedení přírodovědného průzkumu 
dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na 
rostliny a živočichy (biologické hodnocení) 

Z38 plocha vodní W • uvedení do souladu se skutečným stavem 

Z39 plocha vodní W • řešit realizaci vodní nádrže 
• přístup k navržené ploše řešit z přilehlé účelové komunikace 

Z39 zrušeno 

Z50 plocha dopravní 
infrastruktury 

DU • řešit realizaci účelové komunikace 

Z51   lokalita byla sloučena s plochou Z32 

Z52 plocha dopravní 
infrastruktury 

DU • řešit realizaci účelové komunikace 

Z52 zrušeno 
Z53 plocha dopravní 

infrastruktury 
DU • řešit realizaci účelové komunikace 

Z54 plocha sídelní 
zeleně 

Zz • uvedení do souladu se skutečným stavem 
• řešit obsluhu navazující navržené lokality Z55 
• respektovat podmínky ochrany pietního pásma okolo veřejného 

pohřebiště (viz. kap. Ochrana a rozvoj hodnot území) 
Z55 plocha smíšená 

výrobní 
VS • respektovat podmínky ochrany pietního pásma okolo veřejného 

pohřebiště (viz. kap. Ochrana a rozvoj hodnot území) 
• řešit riziko negativních vlivů - respektovat podmínky výstavby (viz. kap. 

Ochrana zdravých životních podmínek) 
• výšková regulace zástavby: max. 1 NP 
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i.č. způsob využití 
plochy 

ozn. další podmínky využití území 

Z56 plocha smíšená 
výrobní 

VS • řešit riziko negativních vlivů  - respektovat podmínky výstavby (viz. kap. 
Ochrana zdravých životních podmínek) 

• výšková regulace zástavby: max. 1 NP 
Z57 plocha veřejného 

prostranství 
PV • uvedení do souladu se skutečným stavem 

• zachovat stávající pěší propojení 
Z58 plocha veřejného 

prostranství 
PV • řešit pěší propojení mezi ul. Na Tržišti a navrženou plochou Z1 

* Plochy i.č. 40 – 49, 59 a 60 jsou součástí koncepce uspořádání krajiny 

i.č. způsob využití 
plochy 

ozn. další podmínky využití území 

Z61 plocha technické 
infrastruktury 

T • řešit realizaci ČOV 
• obsluha bude řešena ze silnice II. třídy přes pozemní komunikaci U 

Pelejových a navrženou komunikaci v rámci plochy Z62 
• příp. negativní vlivy nesmí zasahovat mimo navržené pásmo ochrany 

prostředí kolem ČOV 
• v maximální míře respektovat stávající vzrostlou zeleň 

Z62 plocha veřejného 
prostranství 

PV • řešit obsluhu navazující plochy Z61 
• v maximální míře respektovat stávající vzrostlou zeleň 

Z63 plocha sportu OS • uvedení do souladu se skutečným stavem 
• řešit střet s územím s rizikem záplav, respektovat zásady pro ochranu 

proti záplavám (viz. kap. Ochrana před erozí a povodněmi) 

3.3. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 
i.č. způsob využití 

území 
ozn. další podmínky využití území 

P17 plocha občanského 
vybavení 

Ov • řešit přestavbu výrobního objektu na kulturní zařízení 
• řešit střet s nemovitou kulturní památkou 

P18 plocha občanského 
vybavení 

Ov • řešit přestavbu části zemědělského areálu na veřejné obč. vybavení 
• řešit riziko negativních vlivů - respektovat podmínky výstavby (viz. kap. 

Ochrana zdravých životních podmínek) 
• respektovat podmínky ochranného pásma okolo zemědělského areálu, 

využití v rozporu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o vyhlášení 
ochr. pásma je možné jen po revizi nebo zrušení ochr. pásma 

• výšková regulace zástavby: max. 2 NP 
P23 plocha sídelní 

zeleně 
Zp • řešit přestavbu areálu bývalého pivovaru na park 

• zachovat pěší propojení mezi ul. Staroříšskou a U Mlýna 
• respektovat podmínky ochrany území zásadního významu pro ochranu 

hodnot (viz. kap. Ochrana a rozvoj hodnot území) 
• řešit střet s trasami nadzemního vedení vn a kanalizace 

3.4. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Plochy zeleně uvnitř zastavěného území a v návaznosti na něj jsou v rámci ÚP zařazeny do výčtu 
ploch s rozdílným způsobem využití jako plochy sídelní zelen ě – Z a jsou vymezeny v grafické části 
dokumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. 

Zásady pro rozvoj sídelní zelen ě: 

• veřejná zeleň parková - Zp  

o jsou respektovány stabilizované plochy veřejné zeleně parkové (náměstí, u požární 
nádrže…) 

o nová plocha je (v rámci plochy přestavby P23) vymezena v centu sídla, jako oddychové 
zázemí, ve vazbě na areál kláštera 

o plochy veřejné zeleně parkové lze realizovat v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem 
využití (např. ploch veřejných prostranství, ploch bydlení, ploch smíšených obytných…) 
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• veřejná zeleň izolační a ostatní – Zi 

o jsou respektovány stabilizované plochy izolační a ostatní zeleně 

o nové plochy nejsou navrženy 

o podmínky využití území umožňují realizaci izolační zeleně v rámci dalších ploch s rozdílným 
způsobem využití (např. plochy výroby, dopravní a tech. infrastruktury…) 

• zeleň zahrad a záhumenk ů – Zz 

o jsou respektovány stabilizované plochy zeleně zahrad a záhumenků 

o nová plocha (Z54) je vymezena na jižním okraji sídla 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 

4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Plochy a návrh koncepce dopravy jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkrese č. I. 2 
Hlavní výkres a č. II. 1 Koordinační výkres. 

4.1.1. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

• v řešeném území se nenachází 

4.1.2. SILNIČNÍ DOPRAVA 

Silnice: 

• respektovat stabilizované plochy dopravní infrastruktury (silni ční doprava  – DS) vymezené pro 
průchod silnic II. a III. třídy 

Místní komunikace: 

• respektovat stabilizované a navržené plochy dopravní infrastruktury (silni ční doprava  – DS) 
vymezené pro obsluhu stabilizovaného území, ploch smíšených výrobních a ploch výroby a 
skladování 

• respektovat stabilizované a navržené plochy ve řejných prostranství – PV ; jejich součástí jsou 
místní komunikace, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území a rozvojových ploch - viz. kap. 
4.5. Koncepce rozvoje veřejných prostranství. 

4.1.3. NEMOTOROVÁ DOPRAVA, ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

• respektovat stabilizované a navržené plochy dopravní infrastruktury (účelové komunikace, 
stezky pro p ěší a cyklisty  – DU), vymezené pro zemědělskou dopravu, přístup na pozemky, 
prostupnost krajiny, obsluhu rozvojové lokalit a pro průchod tras pro pěší a cyklisty 

• v rámci ploch silni ční dopravy  – DS, ploch veřejných prostranství  – PV a ploch účelových 
komunikací  – DU jsou trasovány stávající a navržené cyklostezky a cyklotrasy: 

o cyklistická trasa č. 5125 zvaná "Březinova cyklostezka" 

o návrh cyklotrasy podél potoka Vápovka z obce přes Pazdernu do Červeného Hrádku k 
cyklotrase č. 5124 a po silnici III/112 71 k Magdaleně a dál po účelové komunikaci k 
cyklotrase č. 5124 

o návrh cyklotrasy z centra obce po silnici II/407 cyklotrasa do Bohuslavic a dále do Staré Říše 

• respektovat značené turistické trasy 

Obecné podmínky pro umís ťování komunikací: 

• v plochách dopravní infrastruktury (DS, DP, DU) a plochách veřejných prostranství (PV) umožnit 
vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu 
vzniku komunikace 
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• v plochách s rozdílným způsobem využití je přípustné umisťovat nové komunikace v šířkových 
parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace jako související 
dopravní infrastrukturu 

• u ploch změn (zastavitelné plochy, plochy přestavby) řešit obsluhu v rámci stávajících a 
navržených ploch dopravní infrastruktury nebo ploch veřejných prostranství, odstavná stání pro 
motorová vozidla zajistit na ploše změny (vlastním pozemku) 

4.1.4. VEŘEJNÁ DOPRAVA 

• stávající koncepce veřejné dopravy, spočívající v zajištění dopravy autobusovými linkami, je 
zachována; respektovat stávající zastávky veřejné dopravy 

• budování zastávek a zálivů veřejné dopravy (silniční linkové) je přípustné v plochách s rozdílným 
způsobem využití jako související dopravní infrastruktura 

4.1.5. LETECKÁ DOPRAVA 

• území není dotčeno zájmy letecké dopravy 

4.1.6. STATICKÁ DOPRAVA 

• respektovat stabilizované a navržené plochy dopravní infrastruktury (doprava v klidu  – DP) 

• na východním okraji zastavěného území, ve směru na Zdeňkov, jsou navrženy plochy (Z24, Z25) 
pro cca 10 řadových garáží 

• plochy pro parkování a odstavení vozidel řešit v rámci stávajících a navržených ploch dopravní 
infrastruktury, ploch veřejných prostranství (dle příslušných norem) a v rámci dalších ploch 
s rozdílným způsobem využití, které plochy pro parkování a odstavení vozidel připouštějí jako 
související dopravní infrastrukturu 

• kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu řešit vždy v těsné vazbě na tyto objekty, 
pokud možno na pozemku stavby 

• v řešeném území budou chybějící parkovací stání a řadové garáže navrhovány podle potřeby na 
stupeň automobilizace 1: 2,5 

4.1.7. DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 

• respektovat stávající plochy dopravní infrastruktury – DS , které slouží pro čerpací stanice 
pohonných hmot 

4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Plochy a koridory a návrh koncepce technické infrastruktury jsou vyznačeny v grafické části 
dokumentace ve výkresech č. I. 2 Hlavní výkres, č. I. 3 Energetika a veřejné komunikační sítě, č. I. 4 
Vodní hospodářství a II.1 Koordinační výkres. 

• respektovat navržené koridory pro technickou infrastrukturu, zásady a podmínky využívání 
koridorů 

• inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plochách budou řešeny převážně v rámci 
stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury; další 
průběh sítí v rozvojových plochách bude řešen následnou dokumentací 

• u ploch změn (zastavitelné plochy, plochy přestavby) zajistit napojení na technickou infrastrukturu 

• dešťové vody v maximální míře uvádět do vsaku 

4.2.1. KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Zásady pro využití území koridor ů: 

• Koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace záměrů výstavby technické 
infrastruktury. Tato území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb 
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v navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů) a 
popřípadě také následný přístup k nim. 

• Působnost koridoru pro technickou infrastrukturu končí realizací stavby. Pokud nebude změnou 
územního plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající využití území. 

Podmínky pro využití území koridor ů: 

Přípustné využití  

o činnosti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající 
zařízení 

o plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES 

o nutné asanační úpravy 

Podmín ěně přípustné využití 

o budování inženýrských sítí, propojení pěších a cyklistických tras, účelových komunikací před 
realizací záměru za podmínky kolmého, příp. nejkratšího možného křížení s navrženou plochou  

Nepřípustné využití 

o v těchto plochách není dovoleno takové využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru 

o není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb tech. 
infrastruktury (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno 

V rámci ÚP jsou vymezeny tyto koridory pro technickou infrastrukturu : 

ozn. účel koridoru 

KT 1 přeložka nadzemního vedení vn 

KT 2 kabelizace nadzemního vedení vn 
KT 3 odkanalizování – napojení Bohuslavic a Vápovic 

KT 4 odkanalizování 
KT 5 odkanalizování 
KT 6 odkanalizování 

KT 7 odkanalizování 
KT 8 odkanalizování 

KT 9 odkanalizování 

4.2.2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

4.2.2.1. Zásobování vodou 

Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována. 

• rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci stávajících a navržených 
ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury 

• v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury budou stávající vodovodní 
řady v maximální možné míře zaokruhovány 

4.2.2.2. Odkanalizování a čišt ění odpadních vod 

Koncepce odkanalizování včetně zneškodňování odpadních vod je nevyhovující. V městysi je 
vybudován jednotný systém kanalizace s vyústěním odpadních vod přímo do místních recipientů. 
Technický stav kanalizačních sběračů neodpovídá požadavkům pro odvádění splaškových odpadních 
vod. 

• kanalizační sběrače v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci stávajících a 
navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury 
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• je navržen systém splaškové kanalizace se zakončením na ČOV; dešťové vody budou odváděny 
stávající kanalizací 

• je vymezena plocha Z61 pro umožnění realizace čistírny odpadních vod 

• u ploch zastavěných, zastavitelných a ploch přestavby uvádět v maximální míře dešťové vody do 
vsaku – nezhoršovat odtokové podmínky v zastavěném a zastavitelném území, při řešení 
hospodaření s dešťovými vodami požadovat uvádění do vsaku, jímání, využití k zálivce 

• pro navržené kanalizační sběrače procházející přes zastavěné území jsou vymezeny koridory 

• napojit odpadní vody z obcí Bohuslavice a Vápovice – vymezen koridor KT3 

• umísťování malých ČOV pro skupiny RD je podmíněně přípustné za podmínky budoucího 
přepojení na obecní ČOV a za splnění podmínek vodoprávního úřadu 

• respektovat navržené pásmo ochrany prostředí kolem ČOV – 100 m 

4.2.2.3. Protipovod ňová a protierozní opat ření 

Viz. kap. 5.4. Ochrana před erozí a povodněmi. 

4.2.3. ENERGETIKA 

4.2.3.1. Zásobování elektrickou energií 

Koncepce zásobování el. energií je v řešeném území stabilizována. Řešené území bude i nadále 
napojeno nadzemními vedeními vn ze stávající rozvodny. 

• pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic; v případě 
nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější, pokud je to technicky možné 

• na západním okraji řešeného území, u lokalit Z2 a Z3, je navržena přeložka nadzemního vedení 
vn – vymezen koridor KT1 

• pro plochy Z2 a Z3 je navržena nová sloupová trafostanice 

• podél lokality Z3 je navrženo kabelové vedení pro napojení stávající trafostanice – je vymezen 
koridor KT2 

• pro navržené plochy smíšené výrobní budou navrženy samostatné trafostanice podrobnější 
dokumentací dle potřeby 

• síť nízkého napětí bude rozšířena a zahuštěna novými vývody v rámci stávajících a navržených 
ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury 

• plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny nejsou navrhovány 

4.2.3.2. Zásobování plynem 

Koncepce zásobování plynem je v řešeném území stabilizována. 

• pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávající regulační stanice 

• plynovody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci stávajících a navržených 
ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury 

4.2.3.3. Zásobování teplem 

Koncepce zásobování teplem je v řešeném území stabilizována. 

• pro zajištění výhledových potřeb bude i nadále, v převážné míře, využíván zemní plyn 

• lokální využití alternativních zdrojů (tepelná čerpadla, biomasa, solární energie...) je přípustné 
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4.2.4. VEŔEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

4.2.4.1. Pošta a telekomunikace 

• území je stabilizováno, nejsou nároky na nové plochy 

• v rámci veřejných ploch a ploch pro dopravu realizovat kabelovou síť v návaznosti na stávající síť 

4.2.4.2. Radiokomunikace 

• telekomunikace a radiokomunikace jsou stabilizované 

4.3. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

• umisťování sběrných dvorů se připouští v plochách výroby a skladování, v plochách smíšených 
výrobních, v plochách technické infrastruktury, dále se podmíněně připouští v plochách 
smíšených obytných (viz. kap. 6.1.) 

• komunální odpad bude tříděn, v maximální míře bude dále využíván, nevyužitelné složky 
komunálního odpadu budou sváženy oprávněnou osobou na řízené skládky 

• plochy pro tříděný odpad, včetně odpadu biologického (stanoviště kontejnerů, shromažďovací 
místa) se připouštějí v plochách jako související technická (příp. veřejná) infrastruktura 

4.4. KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Plochy a návrh koncepce rozvoje občanského vybavení jsou vyznačeny v grafické části dokumentace 
ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres 

• občanské vybavení ve řejné – Ov 

o jsou respektovány stabilizované plochy veřejného občanského vybavení 

o rozvojové plochy jsou navrženy (v rámci ploch přestavby P17, P18) v severní části sídla 

o další případné požadavky na veřejné vybavení (např. zařízení zdravotnictví, domy 
s pečovatelskou službou, apod.) řešit využitím ploch smíšených obytných, příp. ploch 
bydlení, které situování zařízení občanského vybavení připouštějí 

• občanské vybavení komer ční – Ok 

o jsou respektovány stabilizované plochy komerčního občanského vybavení 

o rozvojové plochy (Z15, Z16) jsou navrženy ve vazbě na nadřazenou dopravní infrastrukturu 
a stávající plochu komerčního zařízení na severozápadním okraji sídla 

o vybavení charakteru ubytování, obchodu a služeb je možno rozvíjet také jako doplňkovou 
funkci v rámci ploch smíšených obytných 

• veřejná poh řebišt ě – Oh 

o je respektována stabilizovaná plocha veřejného pohřebiště 

• plochy sportu – OS 

o je respektována stabilizovaná plocha sportu 

o rozvojová plocha (Z19) pro umístění sportovního zařízení (víceúčelové haly) je navržena ve 
vazbě na stávající školní areál, rozvojová plocha (Z20) pro umístění sportovního zařízení 
(hřiště) je navržena na východním okraji sídla, rozvojová plocha (Z63) pro menší hřiště je 
navržena na jižním okraji sídla 

o dětská hřiště lze situovat i v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch 
veřejných prostranství, sídelní zeleně, bydlení, smíšených obytných 
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4.5. KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Plochy a návrh koncepce veřejných prostranství jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve 
výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. 

• pro rozvoj kvality života ve všech částech sídla maximálně respektovat stávající plochy 
veřejných prostranství – PV , regenerovat jejich kvalitu především v území s předpokladem 
sociálních kontaktů – náměstí, návsi, ulice, cesty pro pěší a cyklisty, zastávky…; nelze připustit 
nevhodné úpravy prostorů i objektů v územích zásadního významu pro ochranu hodnot 

• jsou navrženy plochy veřejných prostranství pro umožnění obsluhy rozvojových ploch dopravní a 
technickou infrastrukturou, pro realizaci místních komunikací, cyklistických tras a pěších 
propojení 

• ve stabilizovaných plochách veřejných prostranství maximálně respektovat stávající vzrostlou 
zeleň; ve stabilizovaných a navržených plochách veřejných prostranství umožnit doplnění 
vzrostlé zeleně podél komunikací na základě podrobnější dokumentace, se znalostí průběhu 
inženýrských sítí; při výsadbě preferovat, z hlediska zachování hodnot, domácí dřeviny 

• veřejná prostranství (odpočinkové plochy pro oddych a setkávání občanů, bez pozemních 
komunikací) o odpovídající výměře dle platné legislativy budou vymezena u ploch nad 2 ha (viz. 
podmínky v kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy) v rámci podrobnějších dokumentací 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Je vyznačena v grafické části dokumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. 

5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ 

5.1.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU 

• v krajině je nepřípustné vytvářet nová sídla nebo samoty a umisťovat nové stavby, kromě staveb 
přípustných a podmíněně přípustných v rámci stanovených podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití 

• pro udržení a posílení ekologické stability území je navržen územní systém ekologické stability 
(ÚSES) včetně návrhu na změnu využití území ploch a zásad využívání krajiny 

• ÚP respektuje přírodní hodnoty území a vymezuje základní podmínky pro ochranu krajinného 
rázu – viz. kap. 2.2.1. Ochrana a rozvoj hodnot území a kap. 6.17. Stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

Zásady pro uspo řádání krajiny: 

• realizovat územní systém ekologické stability, včetně interakčních prvků 

• nerozšiřovat ornou půdu, posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině, 
realizovat zalučnění v plochách orné půdy podél toků a v plochách pro navržený ÚSES 

• při realizaci veškerých záměrů zachovat stávající účelové komunikace, zajišťující přístup 
k pozemkům a prostupnost krajiny 

• zlepšit estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, revitalizací toků 
s doplněním břehových porostů a obnovením nebo výstavbou nových vodních ploch 

• chránit stávající solitérní stromy a stromořadí v sídlech i v krajině (v případě nezbytných zásahů 
nahradit ve vhodnějším místě) 

• posilovat podíl stromové zeleně v sídlech, zejména v uličních prostorech (plochách veřejných 
prostranství, dopravní infrastruktury…) s propojením na okolní krajinu 

• podporovat zvyšování podílu ovocných dřevin v záhumencích, v návaznosti na zastavěné území 
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• zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl dřevin podél cest, mezí apod. (vhodné dřeviny jsou klen, 
lípa, jírovec, ovocné dřeviny), podél vodních toků preferovat jasan, olši, dub letní aj. 

• v krajině je umožněno realizovat vodní nádrže a zalesnění – viz kap. 6. Stanovení podmínek pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití 

5.1.2. VYMEZENÍ PLOCH V KRAJIN Ě 

Územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. 

Koncepce rozvoje ploch s rozdílným zp ůsobem využití: 

• PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

o stabilizované plochy vodní a vodohospodářské jsou respektovány 

o severovýchodně od městyse jsou navrženy nové vodní plochy – rybníky (Z37, Z38), jižně od 
městyse je navržena nová vodní plocha – rybník (Z39) 

o umisťování vodních nádrží se připouští i v rámci dalších ploch v krajině, např. ploch 
zemědělských, ploch smíšených nezastavěného území, apod. (viz. kap. 6.) 

• PLOCHY PŘÍRODNÍ 

o stabilizované plochy zahrnují existující lokální biocentra v rámci prvků ÚSES a jsou 
respektovány 

o v severní části řešeného území je navrženo rozšíření ploch přírodních (N41) pro lokální 
biocentrum LBC 4 

• PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

o řešit zvýšení podílu přírodních prvků, rozsáhlé plochy orné půdy rozdělit vzrostlou zelení 

o ÚP navrhuje na úkor ploch zemědělských zejména realizaci ÚSES 

o nové plochy nejsou navrženy 

• PLOCHY LESNÍ 

o stabilizované plochy lesní jsou respektovány 

o nová plocha pro zalesnění (N46) je navržena na jihovýchodním okraji řešeného území 

o zalesnění menšího rozsahu lze realizovat i v rámci dalších ploch v krajině, např. ploch 
zemědělských, ploch smíšených nezastavěného území, apod. (viz. kap. 6.) 

• PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – KRAJINNÁ ZELE Ň 

o stabilizované plochy SNÚ - krajinné zeleně jsou respektovány 

o v územním plánu je navrženo rozšíření ploch krajinné zeleně formou realizace územního 
systému ekologické stability (N40, N45, N59, N60) a pozvolného přechodu urbanizovaného 
území do krajiny (N42 – N44) 

• PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ 

o stabilizované plochy SNÚ - zemědělské jsou respektovány 

o nové plochy (N47, N48) jsou navrženy pro zajištění pozvolného přechodu urbanizovaného 
území do krajiny v lokalitách na jihozápadním a západním okraji městyse 

• PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – REKREAČNÍ 

o nová plocha (N49) pro sezónní rekreaci (koupání, slunění…) je navržena severovýchodně 
od městyse 

Stanovení podmínek pro zm ěny ve využití ploch: 

viz. kap. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 



Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Nová Říše  Textová část 

 20

5.1.3. PLOCHY ZMĚN V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ 

i.č. způsob využití území ozn. další podmínky využití území 

N40 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK • řešit realizaci regionálního biokoridoru 

N41 plocha přírodní E • řešit realizaci lokálního biocentra vloženého do  regionálního 
biokoridoru RBK 522 

N42 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK  

N43 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK  

N44 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK  

N45 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK • řešit realizaci regionálního biokoridoru RBK 522 

N46 plocha lesní L • plocha pro zalesnění  

N47 plocha SNÚ - zemědělská NZ  

N48 plocha SNÚ - zemědělská NZ • řešit realizaci protipovodňových a protierozních opatření 

N49 plocha SNÚ - rekreační NR • řešit realizaci rekreační plochy pro koupání, slunění… 

N59 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK • řešit realizaci regionálního biokoridoru RBK 522 

N60 plocha SNÚ - krajinná zeleň NK • řešit realizaci regionálního biokoridoru RBK 522 

5.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Územní systém ekologické stability je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní 
výkres. 

5.2.1. KONCEPCE ROZVOJE 

Z hlediska územního systému ekologické stability byly dodrženy zásady návaznosti na okolní území 
použitím územně technických a oborových podkladů. Nápojné body jednotlivých skladebných částí 
jsou jednoznačné. Jsou vázány na vodní toky nebo navazují na skladebné části vymezené na území 
sousední obce. 

Na území obce je vymezen biokoridor regionálního významu RK 522. Propojuje regionální biocentrum 
649 Jezbiny a 651 Pařezitá. V rámci úseku biokoridoru procházejícím přes katastr obce Nová Říše je 
vymezeno 7 vložených lokálních biocenter.  

Biokoridor je vymezen ve východní části na lesní půdě. V severní části je na orné půdě navrženo 
zalesnění, případně realizace dřevinných remízů v rámci ostatních ploch.  

Územní systém ekologické stability je koncepčně stabilizován. Biocentra a biokoridory místního 
významu existující, funkční, nebo částečně existující. Neexistující prvky ÚSES jsou navrženy 
k realizaci formou návrhu na změnu využití území, a to dle místních podmínek, jako plochy krajinné 
zeleně (NK) a plochy přírodní (E). Koncepce řešení při návrhu zohlednila i funkci protierozní, 
krajinotvornou a ekologickou. 

Vymezené biokoridory regionálního významu: 

• RBK 522 

Vymezená biocentra místního (lokálního) významu: 

označení význam 

LBC 1 lokální, funkční, vložené do regionálního biokoridoru RBK 522 

LBC 2 - Křástov   lokální, funkční, vložené do regionálního biokoridoru RBK 522 

LBC 3 - Na kamenném žlebě lokální, funkční, vložené do regionálního biokoridoru RBK 522 

LBC 4 - Radovánky lokální, nefunkční, vložené do regionálního biokoridoru RBK 522 

LBC 5 Staviště lokální, funkční, vložené do regionálního biokoridoru RBK 522 
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označení význam 

LBC 6 Pahorek - Stošice lokální, funkční 

LBC 7 Polanka lokální, funkční, vložené do regionálního biokoridoru RBK 522 

LBC 8 – Pod Chobotem lokální, funkční 

LBC 9 lokální, funkční 

LBC 10 – Pod Ochozem lokální, funkční 

LBC 11 – Pod Ochozem lokální, funkční, vložené do regionálního biokoridoru RBK 522 

Vymezené biokoridory místního (lokálního) významu: 

označení význam 

RBK 1 (522) funkční existující regionální biokoridor RK 522, dílčí úsek 1 

RBK 2 (522) funkční existující regionální biokoridor RK 522, dílčí úsek 2 

RBK 3 (522) nefunkční, neexistující regionální biokoridor RK 522, dílčí úsek 3 

RBK 4 (522) nefunkční, neexistující regionální biokoridor RK 522, dílčí úsek 4 

RBK 5 (522) částečně funkční, částečně  existující regionální biokoridor RK 522, dílčí úsek 5 

RBK 6 (522) funkční existující regionální biokoridor RK 522, dílčí úsek 6 

LBK 7 funkční existující biokoridor místního (lokálního) významu 

LBK 8 funkční existující biokoridor místního (lokálního) významu 

LBK 9 funkční existující biokoridor místního (lokálního) významu 

LBK 10 funkční existující biokoridor místního (lokálního) významu 

LBK 11 funkční existující biokoridor místního (lokálního) významu 

LBK 12 funkční existující biokoridor místního (lokálního) významu 

LBK 13 funkční existující biokoridor místního (lokálního) významu 

LBK 14 funkční existující biokoridor místního (lokálního) významu 

5.2.2. PLOCHY BIOCENTER 

Plochy biocenter  viz kap. 6.12. Plochy přírodní 

5.2.3. PLOCHY BIOKORIDORŮ 

Přípustné využití: 

o využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním 
podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní 
porosty, extenzivní sady, lesy apod.), vodní plochy a toky, případně rekreační plochy přírodního 
charakteru a plochy sídelní zeleně 

Podmín ěně přípustné využití: 

o nezbytně nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury křížící biokoridor v co 
nejkratším směru, vodohospodářská zařízení, ČOV atd; umístěny mohou být jen při co 
nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru 

Nepřípustné využití: 

o změny využití území, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území 
zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh 
s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí 
biokoridoru 
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o jakékoli změny využití území, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a založení 
chybějících částí biokoridorů 

o rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, 
apod. 

5.3. PROSTUPNOST KRAJINY 

Prostupnost krajiny je řešena vymezením hlavních stávajících a navržených ploch dopravní 
infrastruktury – účelových komunikací, které tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a 
přístup na pozemky ZPF a PUPFL, obsluhu samot, ploch rekreace a vedení cyklistických tras. 
Podrobněji viz. kap. 4.1.3. Nemotorová doprava, účelové komunikace. 

5.4. OCHRANA PŘED EROZÍ A POVODNĚMI 

Plochy s potenciálním rizikem vodní eroze a potenciálním ohrožením území povodněmi jsou navrženy 
k řešení formou opatření snižujících erozi půdy, zadržení vody v krajině a eliminaci projevů 
extravilánových vod. Územní rozsah je vymezen v v grafické části ve výkrese I. 2 Hlavní výkres a ve 
výkrese I. 4 Vodní hospodářství. 

Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ěny v jejich využití: 

ÚP vymezuje plochy, na nichž je nutno provést opatření na eliminaci účinků vodní eroze a 
extravilánových vod; opatření budou řešena podrobnější dokumentací. 

Jsou vymezeny tyto Plochy pro protipovod ňová a protierozní opat ření: 

ozn. lokalizace opatření, další podmínky 

Y1 Pod vrškem ( jihozápadní okraj sídla) • řešit realizaci protierozních opatření  

• řešit realizaci opatření proti extravilánovým vodám 

• řešit střety s trasami technické infrastruktury 
Y2 Táborský ryb. (severozápadní okraj sídla) 

Y3 Staroříšská  

Y4 za zemědělským areálem (severně od sídla) 

Y5 Na dílech (východně od sídla, nad Kalvárií) 

Y6 Krasonické (jihovýchodně od sídla) 

Y7 Pod Píšovým (jižní okraj sídla) 

Podmínky pro využívání ploch pro protipovod ňová a protierozní opat ření: 

Přípustné využití: 

o činnosti, opatření a využití, které je možno považovat za preventivní proti vodní erozi a které 
zvyšují retenční schopnosti krajiny (například zatravnění, protierozní osevní postupy, realizace 
mezí, průlehů, vsakovacích pásů, agrotechnická opatření typu hrázkování, vrstevnicové 
obdělávání ploch, střídání vrstevnicových pásů plodin, agrotechnická a technická protierozní 
opatření) 

o zařízení pro zadržení vody v krajině a eliminaci extravilánových vod (např. poldry, retenční 
prostory, odvodňovací příkopy…) 

o revitalizace vodních toků 

o související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití: 

o činnosti, opatření a funkční využití, které by zrychlily odtokové poměry, nebo by k tomu mohly 
druhotně vést 
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Zásady pro ochranu proti záplavám, pro území s rizi kem záplav a p řívalovým vodám: 

• v řešeném území je stanoveno záplavové území Q100 na vodním toku Řečice – mimo zastavěné 
území 

• ÚP vymezuje území s rizikem záplav  na místních vodních tocích v zastavěném území a 
v návaznosti na něj; pro eliminaci rizik v těchto územích jsou navrženy plochy pro protipovodňová 
a protierozní opatření (Y1 – Y7) 

• ve vymezených plochách protipovodňových a protierozních opatření budou realizována taková 
opatření, aby nedocházelo k prudkému odtoku povrchových vod do recipientů a následnému 
zvyšování průtoku 

• v údolní nivě Vápovky jsou navrženy vodní plochy – Z37, Z38 a Z39 

• v rámci rozsáhlých ploch navržených k zastavění bude navrženo hospodaření s dešťovými 
vodami podrobnějšími dokumentacemi, převážně u ploch navržených k územní studii 

• dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem s využitím stávající kanalizace 

• pro minimalizaci extravilánových vod je nutno provést změnu organizace povodí – navrhnout 
organizační (osevní postupy, velikost a tvar pozemků), agrotechnická (vrstevnicová orba) a 
stavebně-technická (průlehy, zelené pásy) opatření 

• správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po 
předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního 
toku, a to: 

o u významných vodních toků v šířce do 8 m 

o u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry 

• nesmí docházet ke zmenšování průtočného profilu 

• stavby nesmí bránit odtoku vod, nesmí docházet ke zhoršování odtokových poměrů 

5.5. REKREACE 

Plochy a návrh koncepce rekreace jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkrese č. I. 2 
Hlavní výkres. 

• rekreace rodinná – Rr 

o je respektována plocha rodinné rekreace vymezená na jihovýchodním okraji řešeného 
území, nové plochy nejsou navrženy 

• plochy smíšené nezastav ěného území - rekrea ční – NR 

o severovýchodně od městyse, ve vazbě na navrženou plochu vodní nádrže (Z37), je 
navržena plocha (N49) pro sezónní rekreaci (koupání, slunění…) bez možnosti umístění 
trvalých staveb 

• pro pohybovou rekreaci (pěší turistiku a cykloturistiku) budou využity stávající a navržené plochy 
veřejných prostranství a dopravní infrastruktury 

• pro krátkodobou rekreaci obyvatel budou využívány zejména stávající plochy sídelní zelen ě 
(Zp, Zz, Zi), zahrady a záhumenky a dále stávající plochy lesní (L)  a plochy smíšené 
nezastav ěného území - krajinné zelen ě (NK) 

5.6. DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ, PODDOLOVANÁ A SESUVNÁ ÚZEMÍ 

V řešeném území nejsou vymezeny plochy těžby určené pro dobývání nerostů, nejsou evidovány 
sesuvy ani poddolovaná území. 
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6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM  
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
ZÁSTAVBY 

Územní rozsah ploch s rozdílným způsobem využití je vymezen v grafické části dokumentace ve 
výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. 

Vymezení hranic ploch s rozdílným zp ůsobem využití: 

Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat na základě územního řízení. Za přiměřené zpřesnění 
hranice ploch se považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti 
územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností…) která podstatně nezmění uspořádání 
území a vzájemnou proporci ploch. 

V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  o Bydlení – smíšené centrální – SC 
o Bydlení – smíšené obytné – SO 

PLOCHY BYDLENÍ  o Bydlení – v bytových domech – Bh  
o Bydlení – v rodinných domech – Bi  

PLOCHY REKREACE o Rekreace rodinná – Rr 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ o Občanské vybavení veřejné – Ov 

o Občanské vybavení komerční – Ok 
o Veřejná pohřebiště – Oh 
o Sport – OS 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  – PV  
PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ * o Veřejná zeleň parková – Zp 

o Veřejná zeleň izolační a ostatní – Zi 
o Zeleň zahrad a záhumenků – Zz 

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ  – VS  
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ o Zemědělská výroba – Vz 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY o Silniční doprava – DS 

o Doprava v klidu – DP 
o Účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty – DU 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  – T  
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – W  
PLOCHY PŘÍRODNÍ – E  
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  – P  
PLOCHY LESNÍ  – L  
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ o Plochy SNÚ - krajinná zeleň – NK 

o Plochy SNÚ - zemědělské – NZ 
o Plochy SNÚ - rekreační – NR 

poznámka: 
* - plochy vymezené nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

• podmínky využití ploch se vztahují ke stabilizovaným plochám, plochám změn (zastavitelné 
plochy, plochy přestavby) a plochám změn v krajině 

• stavby v zastavitelných plochách a plochách přestavby mohou být v jednotlivých případech 
nepřípustné jestliže kapacitou, polohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality 
(plochy) a nebo mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí; navrhované využití 
území posuzuje a o jeho přípustnosti či nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad v příslušném 
řízení podle stavebního zákona a příslušných vyhlášek 

• dosavadní způsob využití ploch s rozdílným způsobem využití, který neodpovídá vymezenému 
využití území podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou 
míru a nejsou zde dány důvody pro opatření z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného 
zdraví 
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6.1. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

SC BYDLENÍ - SMÍŠENÉ CENTRÁLNÍ 

Hlavní využití Plochy zahrnující různorodou skladbu činností, dějů a zařízení občanského vybavení 
místního a regionálního významu a bydlení. 

Přípustné – pozemky bydlení, pozemky staveb a zařízení občanského vybavení, komerčních 
zařízení a turistické infrastruktury 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
– pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

Podmíněně 
přípustné 

– pozemky stávajících staveb pro bydlení je možno změnit na smíšené využití za 
podmínky, že minimálně v jednom podlaží nebo podkroví bude zachováno 
bydlení 

– stavby a zařízení (např. výroby, služeb, zázemí ke stavbě hlavní…) v případě, že 
svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení 
ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým 
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území, a za podmínky, že 
budou splněny hygienické limity 

 

SO BYDLENÍ - SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

Hlavní využití Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále např. pro 
občanské vybavení, podnikatelské aktivity... 

Přípustné – pozemky staveb pro bydlení - rodinné domy, bytové domy, související 
hospodářské stavby, rekreační domy a chalupy 

– pozemky staveb a zařízení občanského vybavení a turistické infrastruktury 
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
– pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

Podmíněně 
přípustné 

– stavby a zařízení (např. výroby, služeb, zemědělství, chovu hospodářských 
zvířat, zázemí ke stavbě hlavní, sběrná místa komunálního odpadu…) v případě, 
že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a 
zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým 
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území, a za podmínky, že 
budou splněny hygienické limity 

6.2. PLOCHY BYDLENÍ 

Bh BYDLENÍ - V BYTOVÝCH DOMECH 

Hlavní využití Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně 
s bydlením hromadného charakteru. 

Přípustné – pozemky bytových domů 
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
– pozemky veřejného občanského vybavení 
– pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

Podmíněně 
přípustné 

– související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná 
o pozemek menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení 

– další stavby a zařízení doplňující funkci bydlení, (např. zázemí ke stavbě hlavní, 
veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště, bazény, přístřešky, altány…) za 
podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, 
jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 
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Bi BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH 

Hlavní využití Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně 
s bydlením individuálního charakteru. 

Přípustné – pozemky rodinných domů 
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
– pozemky veřejného občanského vybavení 
– pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

Podmíněně 
přípustné 

– související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná 
o pozemek menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení 

– další stavby a zařízení doplňující funkci bydlení, (např. zázemí ke stavbě hlavní, 
veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště, bazény, přístřešky, altány) za 
podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, 
jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 

6.3. PLOCHY REKREACE 

Rr REKREACE RODINNÁ 

Hlavní využití Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování individuálních 
rekreačních potřeb občanů. 

Přípustné – pozemky staveb pro rodinnou rekreaci (rekreační chaty), u kterých se 
nepředpokládá komerční využití, s max. jedním nadzemní podlažím s možností 
využití podkroví (přípustné je podsklepení) 

– další stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rodinnou rekreací (např. 
dětská hřiště, stavby pro sport, rekreační louky…) 

– pozemky veřejných prostranství 
– zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná) 

Nepřípustné – bydlení a dále činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně 

Podmíněně 
přípustné 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, např. odstavné a 
parkovací plochy, manipulační plochy, obslužné komunikace, účelové 
komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky za podmínky, že není potlačena 
hlavní funkce a není snížena kvalita prostředí ve vymezené ploše 

– přístavby stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za podmínky, že 
budou malého rozsahu 

6.4. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Ov OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ 

Hlavní využití Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením, 
které je nezbytné pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života 
obyvatel a jejichž existence je v zájmu státní správy a samosprávy. 

Přípustné – pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro 
vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, 
veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, vědu a výzkum… 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

– pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

Podmíněně 
přípustné 

– bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo 
majitele zařízení a za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku 
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Ok OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMER ČNÍ 

Hlavní využití Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením 
komerčního charakteru. 

Přípustné – pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, 
tělovýchovu a sport 

– pozemky veřejného občanského vybavení 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

– pozemky veřejných prostranství 

– pozemky sídelní zeleně 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

Podmíněně 
přípustné 

– bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo 
majitele zařízení a za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku 

– pozemky staveb a zařízení výroby a skladování a dále výroby netovárního 
charakteru (např. řemeslná drobná výroba, výrobní služby...) za podmínky, že 
nedojde k omezení hlavního využití a budou dodrženy hygienické limity hluku 

 

Oh VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ 

Hlavní využití Plochy sloužící pro situování veřejných pohřebišť (hřbitovů). 

Přípustné – pozemky staveb a zařízení sloužících k provozování veřejného pohřebiště včetně 
souvisejících služeb 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

– pozemky veřejných prostranství 

– pozemky sídelní zeleně 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

Podmíněně 
přípustné 

– stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci a souvisejí s provozem veřejného 
pohřebiště 

 

OS PLOCHY SPORTU 

Hlavní využití Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a 
rekreačních potřeb občanů, a to na veřejně přístupných plochách. 

Přípustné – pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport (např. sportovní areály, haly, 
hřiště, koupaliště, koupací biotopy, kynologická cvičiště…) a souvisejících služeb 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

– pozemky veřejných prostranství 

– pozemky sídelní zeleně 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

– není dovoleno zastavovat pozemky hřišť 

Podmíněně 
přípustné 

– pozemky staveb a zařízení, které mají víceúčelové využití a tvoří doplňkovou 
funkci např. ubytování, stravování, služby, obchodní prodej za podmínky, že 
hlavní funkci tvoří sportovní využití 

– bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo 
majitele zařízení a za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku 
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6.5. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

PV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Hlavní využití Plochy, které jsou přístupné každému bez omezení. Zprostředkovávají bezpečně 
přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách. 

Přípustné – pozemky náměstí, návsi, ulic s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších 
– zastávky a zálivy hromadné dopravy 
– cyklistické stezky, pěší stezky, odpočinkové plochy, dětská hřiště 
– pozemky související sídelní zeleně 
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují bezpečný pohyb osob, kvalitu prostředí 
nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

Podmíněně 
přípustné 

– zařízení a aktivity přispívající k sociálním kontaktům, bezpečnému pohybu i 
odpočinku osob (např. altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, 
občerstvení s venkovním posezením, tržiště apod.) za podmínky, že svou funkcí 
a architektonickým výrazem odpovídají významu a charakteru daného prostoru 

– předzahrádky v případě, že nedojde k narušení obrazu obce a veřejného prostoru 

6.6. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

Zp VEŘEJNÁ ZELEŇ PARKOVÁ 

Hlavní využití Parkově upravené plochy zeleně s odpovídající druhovou skladbou okrasných 
dřevin, které plní funkci kompoziční a odpočinkovou a slouží pro krátkodobou 
rekreaci obyvatel sídla. 

Přípustné – pozemky veřejně přístupné zeleně, pozemky pro pěší a cyklostezky 
– objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například altány, 

pergoly, veřejná WC, kiosky, dětská hřiště, vodní prvky a plochy… 
Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které výrazně zmenšují biologicky aktivní plochy, nebo 

takové důsledky vyvolávají druhotně 
Podmíněně 
přípustné 

– veřejná prostranství v případě, že nedojde k potlačení funkce hlavní 
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, například odstavné a 

parkovací plochy, manipulační plochy, místa pro kontejnery, obslužné 
komunikace v případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a nesnižují kvalitu 
prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s odpočinkovými aktivitami 

 

Zi VEŘEJNÁ ZELEŇ IZOLAČNÍ A OSTATNÍ 

Hlavní využití Plochy zeleně, které plní zejména funkci izolační a kompoziční. 
Přípustné – pozemky zeleně koncipované s důrazem na izolační a kompoziční funkci 

s odpovídající šířkou a vhodnou druhovou skladbou jednotlivých pater dřevin 
– pozemky zeleně přírodního charakteru 
– související dopravní a technická infrastruktura 
– dětská hřiště, odpočinkové plochy 
– vodní prvky a plochy, protipovodňová a protierozní opatření, revitalizace toků 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

Podmíněně 
přípustné 

– veřejná prostranství, veřejná zeleň, zahrady v případě, že nedojde k potlačení 
funkce hlavní 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, například odstavné a 
parkovací plochy, manipulační plochy, místa pro kontejnery, obslužné 
komunikace v případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a nesnižují kvalitu 
prostředí ve vymezené ploše 
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Zz ZELEŇ ZAHRAD A ZÁHUMENK Ů 

Hlavní využití Plochy plní funkci doplňkově produkční a kompoziční – vytvářející přechod zástavby 
do krajiny. 

Přípustné – zahrady a záhumenky sloužící pro oddych a samozásobitelské hospodaření 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

Podmíněně 
přípustné 

– související dopravní a technická infrastruktura, např. odstavné a parkovací 
plochy, obslužné komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky v případě, že není 
potlačena hlavní funkce a není snížena kvalita prostředí ve vymezené ploše 

– činnosti, zařízení a stavby související s aktivitami zahrádkaření a rekreace (např. 
přístřešky, seníky, kůlny, stavby typu stodol, stavby pro chovatelství, altány, 
hřiště, bazény) za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního využití a snížení 
kvality prostředí ve vymezené ploše 

6.7. PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

VS PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

Hlavní využití Plochy slouží k umísťování pozemků staveb výroby a skladování, které svou činností 
neovlivňují negativně životní prostředí a mohou být situovány v blízkosti obytné 
zástavby. 

Přípustné – pozemky staveb a zařízení smíšeného charakteru – zejména výroby, výroby 
netovárního charakteru (např. řemeslná drobná výroba, výrobní služby, 
zahradnictví...), skladování 

– přípustná je pouze taková polyfunkčnost využití pozemků, při které se nebudou 
následným provozem jednotlivé funkce navzájem obtěžovat nad přípustnou míru, 
přičemž pro posuzování je rozhodující stávající stav popř. již vydané územní 
rozhodnutí nebo stavební povolení 

– pozemky občanského vybavení – komerčních zařízení 

– maloobchodní a obchodní provozy 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

– sběrná místa komunálního odpadu 

– pozemky sídelní zeleně 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním (např. dopravou) a 
technickým zařízením užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu 
prostředí souvisejícího území 

Podmíněně 
přípustné 

– pozemky staveb a zařízení občanského vybavení (např. výzkumných, školských, 
kulturních zařízení, veřejné správy, staveb pro sport, stravování, ubytování...) za 
podmínky, že se nebudou následným provozem jednotlivé funkce navzájem 
obtěžovat nad přípustnou míru, přičemž pro posuzování je rozhodující stávající 
stav popř. již vydané územní rozhodnutí nebo stavební povolení 

– pozemky staveb a zařízení zemědělství za podmínky, že svým provozováním a 
technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, 
nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svými nároky na dopravní 
obslužnost nezvyšují neúměrně dopravní zátěž v území 

– bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, 
zaměstnance nebo majitele zařízení a za podmínky, že budou dodrženy 
hygienické limity hluku 
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6.8. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

Vz ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA 

Hlavní využití Plochy slouží pro umístění zemědělských areálů. 
Přípustné – stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu a skladování 

– pozemky staveb pro výrobu netovárního charakteru (řemeslnou a jinou výrobu), 
služby a skladování, sběrná místa komunálního odpadu 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
– pozemky sídelní zeleně 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 
Podmíněně 
přípustné 

– pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro komerci (např. prodej, 
stravování…), dále pro ochranu obyvatelstva (např. hasičská zbrojnice…) za 
podmínky, že nebudou omezovat výrobní děje, činnosti a zařízení v tomto území 

– bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, 
zaměstnance nebo majitele zařízení a za podmínky, že budou dodrženy 
hygienické limity hluku 

6.9. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

DS SILNIČNÍ DOPRAVA 

Hlavní využití Plochy slouží zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu řešeného 
území dopravní infrastrukturou. 

Přípustné – činnosti, děje a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav a napojení na 
stávající komunikace – silnice, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, další terénní 
úpravy, protihluková opatření, opatření proti přívalovým dešťům apod. 

– dopravní terminály, zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla, stezky pro 
pěší a cyklisty, odstavná a parkovací stání 

– pozemky pro čerpací stanice pohonných hmot včetně doprovodných funkcí 
– zařízení technické infrastruktury 
– pozemky sídelní zeleně, ÚSES, krajinná zeleň 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití a plynulost dopravy 
– činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením 

narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí 
souvisejícího území 

 

DP DOPRAVA V KLIDU 

Hlavní využití Plochy zahrnují zpravidla pozemky odstavných a parkovacích stání, garáží. 
Přípustné – odstavné a parkovací plochy, řadové garáže 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných 
prostranství 

– pozemky sídelní zeleně 
Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky 

vyvolávají druhotně 
 

DU ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, STEZKY PRO P ĚŠÍ A CYKLISTY 

Hlavní využití Plochy veřejně přístupných komunikací, sloužících pro obsluhu nemovitostí a 
pozemků v sídle a krajině a umožňující bezpečný průchod krajinou. 

Přípustné – pozemky účelových komunikací, manipulační plochy 
– cyklistické a pěší stezky a trasy, odpočívadla 
– zařízení technické infrastruktury 
– doprovodná a izolační zeleň, ÚSES 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití nebo hodnoty území (např. 
rušení mezí) 
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6.10. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

T PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Hlavní využití Plochy slouží pro umísťování zařízení, činnosti a dějů související se zajištěním 
obsluhy území technickým vybavením. 

Přípustné – pozemky technické infrastruktury – vedení inženýrských sítí a s nimi provozně 
souvisejících zařízení technického vybavení ( např. vodojemů, čistíren odpadních 
vod, trafostanic, ...) 

– pozemky staveb a zařízení pro nakládání s odpady 
– pozemky související dopravní infrastruktury, průchod pěších a cyklistických tras 
– pozemky zeleně 
– pozemky zemědělské a lesní, malé vodní nádrže 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 

6.11. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

W PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

Hlavní využití Plochy slouží k zajištění podmínek pro nakládáním s vodami. 
Přípustné – vodní plochy, koryta vodních toků a jiné plochy, určené pro převažující 

vodohospodářské využití 
– související dopravní a technická infrastruktura 
– plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti 

vodě jako přírodnímu živlu 
– plochy sloužící pro udržení vody v krajině, revitalizaci vodních toků 
– doprovodná a izolační zeleň, prvky ÚSES, krajinná zeleň 
– plochy sloužící jako pláže, odpočivadla, stezky pro pěší a cyklisty, lávky 

Nepřípustné – činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně, dále které narušují koloběh vody v přírodě a negativně 
ovlivňují kvalitu a čistotu vody a vodního režimu, nebo takové důsledky vyvolávají 
druhotně 

Podmíněně 
přípustné 

– činnosti a zařízení související s rybářstvím nebo rekreací v případě, že budou 
minimalizovány negativní dopady do vodního režimu – čistoty vod 

6.12. PLOCHY PŘÍRODNÍ 

E PLOCHY PŘÍRODNÍ 

Hlavní využití Plochy sloužící k zajištění podmínek pro převažující ekologickou funkci území – 
plochy biocenter a zvláště chráněných území přírody. 

Přípustné – zemědělská půda, lesy, krajinná zeleň, vodní plochy a toky 
– využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým 

stanovištním podmínkám 
Nepřípustné – změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability 

daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm 
ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky 
na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES 

– jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost 
biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich 

– rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba 
nerostných surovin apod., mimo činností podmíněných 

Podmíněně 
přípustné 

– pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, 
vodohospodářská zařízení, ČOV atd.; umístěny mohou být jen při co nejmenším 
zásahu a narušení funkčnosti biocentra 

– trvalé travní porosty a extenzivní sady, podmínkou je zatravnění sadů a 
neoplocování pozemků 

Na plochy PUPFL, nacházející se v plochách p řírodních (E), platí i podmínky platné pro plochy 
lesní (L). 
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6.13. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

P PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

Hlavní využití Plochy slouží pro zařízení, činnosti a děje související s intenzivním hospodařením na 
zemědělské půdě. 

Přípustné – hospodaření na ZPF se střídáním plodin v krátkém časovém intervalu 
– související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a 

technické infrastruktury 
– účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na 

koni a pro jízdu na lyžích a na saních 
– pozemky pro zachování ekologické stability území - ÚSES 
– opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, 

protipovodňová a protierozní opatření, revitalizace vodních toků, realizace 
menších vodních nádrží 

Nepřípustné – všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených (např. výstavba objektů 
rodinné rekreace, dále objektů, které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci…) 

Podmíněně 
přípustné 

– stavby a zařízení pro zemědělskou a lesnickou prvovýrobu (např. seníky, 
otevřené přístřešky pro volné ustájení dobytka, výběhy, včelíny, informační tabule 
apod.) za podmínky, že nedojde k omezení obhospodařování zemědělské půdy 

– přístavby stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za podmínky, že 
budou malého rozsahu 

– změna druhu pozemku (např. výsadba sadu) v případě, že plocha nebude 
oplocena 

– realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za podmínky splnění 
zákonných podmínek 

– plochy pro zalesnění menšího rozsahu za podmínky, že: 
o navazují na stávající PUPFL a nevytváří překážky v obdělávání ZPF a nebude 

zalesněním narušena ekologická diverzita 
o se nejedná o I. a II. tř. ochrany ZPF 

6.14. PLOCHY LESNÍ 

L PLOCHY LESNÍ 

Hlavní využití Plochy slouží k plnění funkcí lesa a činnosti související s touto hlavní funkcí 
vytvářející krajinný rámec- porosty obnovitelné v dlouhém časovém cyklu 
s ekologicko stabilizační funkcí. 

Přípustné – pozemky určené k plnění funkcí lesa 
– činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, 

realizace ÚSES, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových 
dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, revitalizace vodních toků a další 
opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny 

– účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni 
a pro jízdu na lyžích a na saních 

Nepřípustné – všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených (např. výstavba objektů 
rodinné rekreace, dále objektů, které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci…) 

Podmíněně 
přípustné 

– stavby a zařízení včetně informačních tabulí za podmínky, že slouží pro 
hospodaření v lese, pro myslivost a ochranu přírody, popř. souvisí s rekreačním 
pohybem v krajině 

– pozemky staveb dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že jsou 
nezbytně nutné a nenaruší stabilitu okolních porostů 

– přístavby stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za podmínky, že 
budou malého rozsahu 

– realizace menších vodních nádrží za podmínky, že slouží vodohospodářským 
účelům 

 



Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Nová Říše  Textová část 

 33

6.15. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

NK PLOCHY SNÚ - KRAJINNÁ ZELE Ň 

Hlavní využití Plochy rozptýlené krajinné zeleně mimo zastavěné území na nelesních pozemcích 
doplňující krajinný rámec – vegetace je trvalá s obnovou v delším časovém cyklu a 
spolu s lesem vytváří krajinný rámec. 

Přípustné – pozemky s dřevinami rostoucími mimo les (remízy, meze, kamenice) 
– pozemky v různé fázi sukcesního vývoje, podmáčené lokality, louky 
– pozemky pro zachování ekologické stability území - ÚSES 
– pozemky pro zajištění prostupnosti pro obhospodařování navazujících 

zemědělských pozemků 
– opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, 

protipovodňová a protierozní opatření, revitalizace vodních toků 
Nepřípustné – činnosti a zařízení narušující hodnoty území 

– činnosti snižující ekologickou hodnotu území 
Podmíněně 
přípustné 

– dosadba autochtonních dřevin za podmínky, že nebude výsadbou ohrožena 
druhová pestrost biotopu 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, liniové stavby dopravní a 
technické infrastruktury, účelové komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky, 
stavby lehkých přístřešků pro myslivost (např. seníky…), informační tabule za 
podmínky, že nesnižují ekologickou kvalitu lokality 

– realizace menších vodních nádrží za podmínky, že nebudou intenzivně 
hospodářsky využívané (chov ryb, drůbeže a sportovní rybářství) a nedojde ke 
zhoršení prostupnosti krajiny 

 

NZ PLOCHY SNÚ - ZEMĚDĚLSKÉ 

Hlavní využití Plochy s víceúčelovým využitím, jednotlivé funkce jsou ve vzájemně rovnocenném 
postavení, přírodní ekosystémy jsou využívány kompromisně, což limituje intenzivní 
formy produkčních a komerčních činností. 

Přípustné – pozemky neintenzivní zemědělské výroby – pastviny, louky, orná půda, sady, 
zahrady, rozptýlená zeleň, vodní plochy 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, liniové stavby dopravní a 
technické infrastruktury, manipulační plochy 

– účelové komunikace s převažujícím rekreačním využitím (např. komunikace pro 
pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních) 

– pozemky pro zachování ekologické stability území - ÚSES 
– opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, 

protipovodňová a protierozní opatření, revitalizace vodních toků, realizace 
menších vodních nádrží 

– pozemky staveb pro ochranu přírody 
Nepřípustné – všechny děje, činnosti a zařízení, které by rušily kompromisní využívání 

– činnosti narušující ekologickou rovnováhu území 
Podmíněně 
přípustné 

– sportovní aktivity, stavby a zařízení pro zemědělskou a lesnickou prvovýrobu 
(např. seníky, otevřené přístřešky pro volné ustájení dobytka, výběhy, včelíny, 
informační tabule apod.) za podmínky, že: 
o nedojde ke snížení rekreačního potenciálu a ekologické stability 
o budou mít vazbu na stávající využívání území či doplňující charakter ke 

stávajícím stavbám a činnostem v území a nebudou trvalého charakteru 
o sportovní aktivity nebudou mít zásadní vliv na krajinný ráz území a kvalitu 

životního prostředí 
– přístavby stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za podmínky, že 

budou malého rozsahu 
– plochy pro zalesnění menšího rozsahu za podmínky, že: 

o navazují na stávající PUPFL 
o nebude zalesněním narušena ekologická diverzita na základě biologického 

hodnocení lokality 
– oplocení u zahrad a sadů je přípustné za podmínky, že přímo navazují na 

zastavěné území nebo zastavitelné plochy 
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NR PLOCHY SNÚ - REKREAČNÍ 

Hlavní využití Plochy sezónního charakteru v krajině, které slouží oddechu, sportu, rekreaci a 
pobytu v přírodě. 

Přípustné – pozemky pro rekreační využívání přírodního potenciálu např. pohyb v přírodě, 
rekreační louky, plochy pro slunění… 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, liniové stavby dopravní a 
technické infrastruktury, manipulační plochy 

– mobilní hygienická zařízení, převlékárny, sezónní kiosky a půjčovny sportovních 
potřeb 

Nepřípustné – umístění trvalých staveb, kromě související dopravní a technické infrastruktury 
– činnosti a zařízení narušující okolní krajinu a ekologickou rovnováhu území 

6.16. STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

Podmínky prostorového uspo řádání 

• respektovat podmínky prostorového uspořádání u navržených ploch v případě, že jsou definovány 
ve specifických podmínkách v kap. 3.2.1. Zastavitelné plochy a kap. 3.2.2. Plochy přestavby; 
místo podkroví je podmíněně přípustné další podlaží za podmínky, že bude řešeno vhodným 
architektonickým ztvárněním (např. ustupující podlaží…) a nedojde k narušení hodnot území 

• ve stabilizovaných a návrhových plochách (plochách změn) zohlednit výškovou hladinu okolní 
zástavby, maximálně však 2 NP + podkroví nebo další podlaží (3 NP) za podmínky, že bude 
řešeno vhodným architektonickým ztvárněním (např. ustupující podlaží…) a nedojde k narušení 
hodnot území a charakteru okolní zástavby 

• není přípustná výstavba nových staveb pro bydlení v zahradách stávajících rodinných domů bez 
přímého přístupu z veřejného prostranství 

• stavby pro bydlení situovat v minimální vzdálenosti 25m od lesních pozemků 

• v řešeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit novou výstavbu, přesahující výškovou 
hladinu stávající zástavby, jen na základě závazného stanoviska ČR – Ministerstva obrany, 
zastoupeného VUSS Pardubice 

• nepřípustné je rušení stávajících hřišť v plochách s rozdílným způsobem využití a zmenšování 
jejich plochy novou zástavbou 

Podmínky ochrany krajinného rázu 

• respektovat podmínky ochrany hodnot a ochrany krajinného rázu, viz. kap. 2.2.1. Ochrana a 
rozvoj hodnot území 

• přechod zástavby do krajiny musí respektovat podmínku, že zástavba navrhovaná na vnějších 
okrajích zastavěného území musí být situována vždy tak, aby do volného území byla orientována 
nezastavěná část stavebního pozemku; v případě, že to není možné, je nutno řešit přechod 
zástavby do krajiny ozeleněním 

• stavby pro komerci, výrobu a skladování (komerční, výrobní a průmyslové objekty) a zemědělské 
stavby nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo 
zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině; plochy pro občanské vybavení 
komerční, plochy pro výrobu a skladování a plochy smíšené výrobní, situované ve vazbě na 
krajinu, odclonit po obvodu izolační zelení 

• v pohledově exponovaných plochách bude případný záměr (který by mohl změnit nebo ovlivnit 
vnímání a charakter území) účelné prověřit posouzením vlivu stavby, činnosti nebo změny využití 
území na krajinný ráz; účelnost zpracování posoudí a jeho rozsah stanoví příslušný orgán ochrany 
přírody 
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7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPAT ŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A 
BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁV A 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

Vymezeno v grafické části dokumentace ve výkrese č. I. 5 Výkres veřejně prospěšných staveb, 
opatření a asanací, ve výkrese č. I. 2 (hlavní výkres) jsou vyznačeny symbolem - /Vs, /Vo. 

Do ÚP Nová Říše byly z nadřazené ÚPD (ZÚR kraje Vysočina) převzata a upřesněna tato veřejně 
prospěšná opatření (VPO): 

ozn. název VPO katastrální území 
U 254 regionální biokoridor 522 Pařezitá - Jezbiny Nová Říše 

V rámci ÚP Nová Říše jsou navrženy tyto veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit dle § 170 SZ: 

ozn. účel VPS katastrální území 

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

VDT 1 komunikace, chodník, inženýrské sítě Nová Říše 

VDT 2 komunikace, chodník, inženýrské sítě  

VDT 3 komunikace, chodník, inženýrské sítě  

VDT 4 komunikace, inženýrské sítě  

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

VD 1 účelová komunikace Nová Říše 

VD 2 účelová komunikace zrušeno  

VD 3 chodník  

VD 4 chodník  

VD 5 účelová komunikace  

VD 6 účelová komunikace  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

VT 1 čistírna odpadních vod zrušeno Nová Říše 

VT 2 přeložka nadzemního vedení vn  

VT 3 kabelizace nadzemního vedení vn  

VT 4 kanalizační sběrač  

VT 5 kanalizační sběrač  

VT 6 kanalizační sběrač  

VT 7 kanalizační sběrač  

VT 8 kanalizační sběrač  

VT 9 kanalizační sběrač  

VT 10 kanalizační sběrač  

VT 11 čistírna odpadních vod  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - STAVBY KE SNIŽOVÁNÍ OHRO ŽENÍ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍMI 
KATASTOFAMI 
VP 1 vodní nádrž Nová Říše 

VP 2 vodní nádrž  

VP 3 vodní nádrž zrušeno  

VP 4 protipovodňová a protierozní opatření  

VP 5 protipovodňová a protierozní opatření  

VP 6 protipovodňová a protierozní opatření  

VP 7 protipovodňová a protierozní opatření  

VP 8 protipovodňová a protierozní opatření  
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ozn. účel VPS katastrální území 

VP 9 protipovodňová a protierozní opatření  

VP 10 protipovodňová a protierozní opatření  

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P ŘEDKUPNÍ PRÁVO 

V rámci ÚP Nová Říše je navržena tato veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze uplatnit předkupní 
právo: 

ozn. účel VPS parc. k.ú. předkupní právo 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
PO 1 hasičská zbrojnice 38/8, st. 15/2, st. 306 Nová Říše městys 

9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 

V rámci ÚP Nová Říše nebyly stanoveny kompenzační opatření. 

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

Je vyznačeno v grafické části ve výkresech I. 1 Výkres základního členění území a I. 2 Hlavní výkres. 

Ve vymezených plochách a koridorech nelze umístit žádné stavby, které by v budoucnu znemožnily 
realizaci navrženého záměru. 

ozn. katastrální 
území 

způsob budoucího využití 
území 

podmínky pro prověření budoucího využití plochy 

R1 Nová Říše plocha bydlení • lokalitu pro bydlení v rodinných domech řešit tak, aby 
uzavírala rozvojové území na jihozápadním okraji sídla 
a vytvořila přechod mezi zástavbou a krajinou 

R2 Nová Říše plocha občanského vybavení • řešit umístění komerčního zařízení 
• řešit střet s trasou nadzemního vedení vn 
• změnu využití území řešit takovým způsobem, aby 

nedošlo k narušení obrazu sídla a krajiny a k narušení 
krajinného rázu (jedná se o pohledově exponovanou 
plochu) 

11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ JEJICH 
VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 

Územní rozsah je vymezen v grafické části ve výkrese č. I. 1 Výkres základního členění území. 

V řešeném území budou prověřeny územní studií tyto rozvojové lokality: 

rozvojové 
území 

katastrální 
území 

ozn. plochy způsob využití území 

centrum Nová Říše Z1 plocha smíšená obytná (SC) 

severozápad Nová Říše Z2, Z27, Z28 plocha smíšená obytná (SO), plochy veřejných prostranství (PV) 

západ Nová Říše Z3, Z28, Z29 plocha bydlení (Bi ), plochy veřejných prostranství (PV) 

• u vymezených ploch bude předmětem řešení: 

o rozsah a způsob uspořádání zástavby 

o obsluha území dopravní a technickou infrastrukturou, včetně nakládání s odpady a umístění 
plochy (shromažďovacího místa) pro tříděný komunální odpad 
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o vymezení veřejného prostranství (odpočinkové plochy pro oddych a setkávání občanů, bez 
pozemních komunikací) o odpovídající výměře dle platné legislativy 

• lhůta pořízení územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studií do 
evidence územně plánovací činnosti: do r. 2025, nebo do jednoho roku od vstupu prvního 
investora do vymezeného území 

12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Etapizace není stanovena. 

13. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZN AMNÝCH 
STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT, VYMEZENÍ 
STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 117 
ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

ÚP vymezuje významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové 
dokumentace jen autorizovaný architekt a které jsou nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení: 

• nemovité kulturní památky 

• stavby  v plochách vymezených v území zásadního významu pro ochranu hodnot  – 
podrobněji viz. kap. 2.2.1. Ochrana a rozvoj hodnot území 

14. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 

Textová část - počet listů:………..str. 1 – 37 

Grafická část - počet výkresů:…..5 
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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, PŘEZKUM ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATELEM 

Zastupitelstvo městysu Nová Říše rozhodlo na svém zasedání dne 13.9.2016 o pořízení změny 
Územního plánu Nová Říše (dále také jen „změna ÚP“), číslo usnesení 3/3/2016-ZM/3 z důvodu 
požadavku prověření změny koncepce technické infrastruktury pro vodní hospodářství.  

O pořízení změny ÚP byl požádán Městský úřad Telč – odbor rozvoje a územního plánování. Žádost 
o pořízení změny ÚP úřadem územního plánování byla schválena usnesením zastupitelstva městyse 
Nová Říše č. 3/3/2016-ZM/4 ze dne 13.9.2016 a byla podána dne 26.9.2016 na Městský úřad Telč – 
odbor rozvoje a územního plánování, který se tímto stal pořizovatelem změny ÚP (dále jen 
„pořizovatel“). Tímto usnesením byl také určen zastupitel ke spolupráci s pořizovatelem (dále jen 
„určený zastupitel“) starosta městyse Ing. Jaroslav Pachr. 

Na základě ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona, dle kterého jsou obce povinny soustavně 
sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona 
a dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou 
obce povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace, bylo nutno při projednávání 
požadované změny projednat i požadavky na změnu, které vyplývají ze změn podmínek v území. 
Z tohoto důvodu bylo pořízení změny ÚP rozděleno do pořízení změny č. 1 a změny č. 2.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval v říjnu 2016 návrh zadání změny č.2 
územního plánu Nová Říše (dále také jen „zadání změny č. 2 ÚP“), projednal ho s dotčenými orgány 
státní správy, sousedními obcemi, organizacemi působícími v území a s veřejností pod sp. značkou 
MěÚ Telč 7414/2016 ORÚP a č.j. Telč 7433/2016 ORÚP a č.j. Telč 7414/2016 ORÚP a č.j. Telč 
7426/2016 ORÚP. Zadání změny č. 2 ÚP bylo schváleno usnesením zastupitelstva městyse 
č. 3/4/2016 – ZM, písm. a) ze dne 13. 12. 2016.   

Návrh změny č. 2 územního plánu Nová Říše (dále také jen „návrh změny ÚP“) byl projektantem 
odevzdán v 4/2017. Návrh změny ÚP byl zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek. 
Vzhledem k tomu, že v zadání změny č. 2 ÚP nebylo stanoveno žádné variantní řešení ani nebyl 
uplatněn požadavek na posouzení dokumentace z hlediska vlivů na životní prostředí, nezpracovávalo 
se vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

Při projednávání návrhu změny ÚP pořizovatel postupoval podle ustanovení §§ 50 až 53 stavebního 
zákona a dále podle §§ 12 až 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a jejich příslušných 
příloh.  

Pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu změny ÚP podle ustanovení 
§ 50 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Nová Říše a sousedním obcím 
dopisem ze dne 19.4.2017 pod č.j. Telč 2825/2017 ORÚP, sp.zn. MěÚ Telč 2825/2017 ORÚP. 
Společné jednání se konalo dne 9.5.2017 na MěÚ Telč. Obsahem oznámení byla i výzva dotčeným 
orgánům k uplatnění stanovisek a sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to včetně lhůty pro 
jejich uplatnění nejpozději do 8.6.2017. Zároveň dotčené orgány, krajský úřad, městys Nová Říše 
a sousední obce pořizovatel vyrozuměl, že k později uplatňovaným stanoviskům se nepřihlíží, a že 
návrh změny ÚP bude vystaven k nahlédnutí do společného jednání, během jednání a po dobu 30 
dnů ode dne jednání. Pořizovatel doručil veřejnosti návrh změny ÚP dle ustanovení § 50 odst. 3 
stavebního zákona veřejnou vyhláškou pod č.j. Telč 2894/2017 ORÚP ze dne 20.4.2017. Veřejná 
vyhláška byla vyvěšena na úředních deskách Města Telče (vyvěšeno dne 20. 4. 2017 do 6. 6. 2017) a 
městyse Nová Říše (vyvěšeno dne 21. 4. 2017 do 6. 6. 2017). Návrh změny ÚP byl zveřejněn rovněž 
na internetových úředních deskách na této adrese: 

http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd 

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky 
k obsahu návrhu změny ÚP. 

Uplatněná stanoviska a vyjádření ve společném projednání jsou uvedena a vyhodnocena níže 
v kapitole 6.2. Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

Ve stanovené lhůtě, tj. do 5.6.2017 (včetně), obdržel pořizovatel k obsahu návrhu změny č. 2 ÚP 
připomínky veřejnosti, které jsou uvedeny a vyhodnoceny níže v kapitole 16. Vyhodnocení 
připomínek. 
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Za účelem vyhodnocení těchto připomínek bylo získáno stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
odboru životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUJI 48873/2017 OŽPZ 1109/2017-Ol ze dne 
3.7.2017 ohledně připomínkovaného nesouladu návrhu změny ÚP s Plánem rozvoje vodovodů a 
kanalizací Kraje Vysočina, dále stanovisko příslušného správního úřadu na úseku dopravy na 
pozemních komunikacích z hlediska řešení místních a účelových komunikací č.j. Telč 4349/2017 OD 
ze dne 19.6.2017.  

Pořizovatel získal k návrhu změny ÚP od krajského úřadu stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona 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 dne 
3.7.2017 pod č.j. KUJI 45660/2017 OUP 401/2016 Ry-7. Ve stanovisku krajský úřad konstatuje, že 
předložený návrh změny č. 2 Územního plánu Nová Říše neovlivní koordinaci na sousední obce, je 
zpracován v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 a je také zpracován v souladu s platnými 
ZÚR. Dále krajský úřad uvádí, že k předloženému návrhu změny č. 2 Územního plánu Nová Říše 
nemá připomínky ani požadavky na odstranění nedostatků, a že na základě tohoto stanoviska lze 
zahájit řízení o změně č. 2 Územního plánu Nová Říše podle § 52 stavebního zákona.  

Krajský úřad dále doporučuje před veřejným projednáním v odůvodnění návrhu změny č. 2 ÚP 
podrobněji popsat důvody (provozní i ekonomické) - i s ohledem na uplatněné připomínky veřejnosti – 
pro změnu vymezení zastavitelné plochy pro technickou infrastrukturu – umístění ČOV včetně 
odůvodnění souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a dále doporučuje také 
lépe popsat důvody pro ponechání plochy pro ČOV situované dle platného územního plánu (Z26) 
jižněji.  

Na toto doporučení reaguje požadavek určeného zastupitele městyse, který byl pořizovateli doručen 
dopisem ze dne 25.7.2017, ve kterém určený zastupitel požaduje úplné zrušení vymezených 
zastavitelných ploch Z26 a Z52 spolu se související částí koridoru KT4 na základě zjištěných 
skutečností během společného projednání a možného rozporu s platnou legislativou. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny ÚP 
ve společném projednání a na základě tohoto vyhodnocení zajistil upravení návrhu. Připomínky 
veřejnosti uplatněné v rámci společného projednání návrhu změny ÚP byly shrnuty podle podstaty 
připomínek dle společných témat. Na základě vyhodnocení těchto připomínek a výsledku projednání 
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vypracoval body pro doplnění a úpravu návrhu 
změny ÚP a za účelem zajištění této úpravy je zaslal dopisem pod č.j. Telč 5476/2017 ORUP ze dne 
25.7.2017 zpracovateli. Dokumentace návrhu změny ÚP po společném projednání byla upravena 
v těchto bodech:  

• byla doplněna podmínka využití plochy Z61 o řešení dopravní obsluhy (dopravní napojení 
ČOV na silnici II. třídy přes pozemní komunikaci U Pelejových) byla doplněna do kap. 3.2. 
výrokové části změny ÚP; odůvodnění stanovení této podmínky bylo doplněno – viz kap. 9.4. 
odst. Koncepce dopravní infrastruktury; 

• byly zrušeny vymezené zastavitelné plochy Z26 a Z52 spolu se související částí koridoru KT4 
a z toho vyplývající VPS VT1 a VD2 spolu se související částí VT5; ve smyslu této úpravy bylo 
upraveno odůvodnění; 

• bylo doplněno odůvodnění vymezeného pásma hygienické ochrany pro stavbu ČOV 
v zastavitelné ploše Z61 znázorněné v grafické části návrhu změny č. 2 ÚP; viz kap. 9.4. odst. 
Koncepce technické infrastruktury; 

• bylo doplněno odůvodnění zrušení zastavitelné plochy Z39, která je současně VPS VP3 
v území nové plochy pro ČOV; viz kap. 9.5. odst. Koncepce uspořádání krajiny, vymezení 
ploch v krajině; 

• bylo doplněno odůvodnění ve smyslu nenarušení základní koncepce rozvoje městyse 
stanovené v platném ÚP změnou ÚP; viz kap. 9.3. odst. Urbanistická koncepce, vymezení 
zastavitelných ploch; 

• bylo doplněno odůvodnění souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina; 
viz kap. 9.3. odst. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch. 

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

O upraveném a posouzeném návrhu změny ÚP se konalo veřejné projednání dle ustanovení § 52 
stavebního zákona. Upravený a posouzený návrh změny ÚP byl veřejnosti doručen veřejnou 
vyhláškou pod č.j. Telč 6872/2017 ORÚP ze dne 13.9.2017. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na 
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úředních deskách Města Telče (vyvěšeno dne 13.9.2017 do 26.10.2017) a městyse Nová Říše 
(vyvěšeno dne 13.9.2017 do 26.10.2017). Termín veřejného projednání byl stanoven na 18.10.2017. 
K veřejnému projednání byly jednotlivě přizváni oznámením o zahájení řízení o změně č. 2 Územního 
plánu Nová Říše, o návrhu opatření obecné povahy a oznámení o vystavení návrhu změny č. 2 
Územního plánu Nová Říše k veřejnému nahlédnutí pod č.j. Telč 6886/2017 ORÚP ze dne 13.9.2017  
městys, pro který je změna UP pořizována, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce ve lhůtě 
nejméně 30dnů před veřejným projednáním. Možnost seznámit se s návrhem změny ÚP byla pro 
veřejnost a dotčené orgány zajištěna vystavením návrhu na webových stránkách MěÚ Telč a 
možností nahlédnout do dokumentace na úřadu městyse Nová Říše a MěÚ Telč v termínu od 
vyvěšení veřejné vyhlášky do 7 dnů po veřejném projednání, do 26.10.2017. Pořizovatel zajistil výklad 
územně plánovací dokumentace projektantem.  

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 71600/2017 OZPZ 
2873/2016 ze dne 5.10.2017; souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se 
sídlem v Jihlavě pod zn. KHSV/21254/2017/JI/HOK/Fiš ze dne 6.10.2017; stanovisko Obvodního 
báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočinu pod č.j. SBS 30873/2017 ze dne 15.9.2017 
– bez námitek; souhlasné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu pod značkou MPO 59695/2017 
ze dne 22.9.2017; 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 72000/2017 OUP 401/2016 Ry-9 ze dne 
23.10.2017 – bez připomínek.  

V rámci veřejného projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Nová Říše (dále též „návrh změny 
ÚP“) obdržel pořizovatel celkem 8 podání nazvaných jako námitka.   

Pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem výsledky projednání návrhu změny ÚP 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 222/2018 ORÚP ze dne 9.1.2018 a vyzval je, aby k nim ve 
lhůtě  30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska.  

Námitka č. 7 a 8 byla podána jak prostřednictvím právního zástupce, tak vlastníkem a namítané 
důvody byly obdobné; pořizovatel obě námitky vyhodnotil společně. Pořizovatel u jednotlivých námitek 
posoudil jejich dotčenost návrhem změny ÚP. Dvě námitky po tomto posouzení pořizovatel vyhodnotil 
jako připomínku.  

V návrhu rozhodnutí o námitkách pořizovatel námitkám nevyhověl ve všech bodech. Stejně tak 
nevyhověl připomínkám. 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP 
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 3667/2018 OZPZ 2873/2016 ze dne 25.1.2018; 
souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pod zn. 
KHSV/641/2018/JI/HOK/Fiš ze dne 23.1.2018; stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území 
krajů Libereckého a Vysočinu pod č.j. SBS 01193/2018 ze dne 15.1.2018 – bez námitek; souhlasné 
stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu pod značkou MPO 4434/2018 ze dne 16.1.2018; 
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 změny č. 2 Územního plánu Nová Říše 
pod č.j. KUJI 5861/2018 OUP 401/2016 Ry-11 ze dne 9.2.2018.  

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. 

Úprava návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednávání není nezbytná. Na základě 
veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu změny ÚP a návrh změny ÚP není nutné 
přepracovat. 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny ÚP podle odstavce 4 § 53 stavebního zákona. 
Pořizovatel došel k závěru, že návrh změny ÚP není v rozporu se zákonem nebo s požadavky 
uvedenými v odstavci 4 § 53 stavebního zákona a předložil návrh na vydání změny ÚP s jeho 
odůvodněním zastupitelstvu městysu Nová Říše. Zastupitelstvo městysu Nová Říše vydá změnu 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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2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: 

Zpracování změny č. 2 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky  ve znění 
Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR), schválené usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015: 

• řešené území se nenachází v žádné rozvojové oblasti a neprochází jím žádná rozvojová osa, 
není zařazeno do specifických oblastí s problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, území 
obce není součástí nadřazených multimodálních koridorů a nejsou v něm vymezeny koridory a 
plochy veřejné dopravní a technické infrastruktury republikového významu a souvisejících 
rozvojových záměrů 

• z PÚR ČR nevyplývají pro území řešené změnou č. 2 žádné konkrétní požadavky; řešením 
změny č. 2 jsou respektovány obecné republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, uvedené v kap. 2.2 Republikové priority, a další republikové priority 
uvedené v čl. 14 – 32 PÚR ČR; nejsou dotčeny podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území, 
podmínky udržitelného rozvoje území, urbanistická koncepce a koncepce krajiny, které byly již 
definovány v platném ÚP 

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM: 

Zpracování změny č. 2 je v souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vyso čina  (dále jen ZÚR 
KV) v právním stavu po Aktualizaci č. 1, 2, 3 a 5 a rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 
1/2017-118 z 13. 4. 2017, který nabyl právní moci 29. 5. 2017; nabytí účinnosti ZÚR KV po aktualizaci 
č. 5 je 30. 12. 2017: 

• správní území obce leží mimo rozvojové oblasti a osy i mimo specifické oblasti krajského 
významu 

• území řešené změnou č. 2 leží mimo vymezené plochy a koridory ÚSES (regionální biokoridor 
522 Pařezitá – Jezbiny) 

• ze ZÚR KV nevyplývají pro území řešené změnou č. 2 žádné konkrétní požadavky, řešením 
změny č. 2 jsou respektovány priority územního plánování Kraje Vysočina a požadavky, 
vyplývající ze zařazení správního území obce do oblasti krajinného rázu Želetavsko 

• soulad ÚP Nová Říše se ZÚR KV je řešen v souběžně probíhající změně č. 1 

3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISK A ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ 

Řešení změny č. 2 se nedotýká sousedních obcí a nemá dopad na využívání území z hlediska širších 
vztahů. 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁN OVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRAN U 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Změna č. 2 je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování - podmínky pro výstavbu a 
udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnosti společenství obyvatel byly řešeny v platném ÚP. 

• řešením změny č. 2 jsou respektovány priority územního plánování, formulované v rámci Politiky 
územního rozvoje ČR a ZÚR Pk (viz. kap. 2.) 

• rozsah zastavitelných ploch je řešen úměrně potřebám rozvoje sídla, souvisejícím kapacitám 
veřejné infrastruktury a hospodářským podmínkám (viz. kap. 14.) 

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

• hodnoty území zůstávají shodné dle jejich vymezení v platném ÚP a jsou respektovány 

• změna č. 2 nevytváří negativní dopady na hodnoty území 
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POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ 

Ochrana nezastavěného území je primárně řešena v platném ÚP. Změna č. 2 především upravuje 
řešení odkanalizování sídla a vymezuje menší zastavitelnou plochu sportu pro uvedení ÚP do souladu 
se skutečným stavem. Zastavitelné plochy, vymezené změnou č. 2, navazují bezprostředně na 
zastavěné území a nepředstavují významný zásah do nezastavěného území. 

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKON A A 
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 2 je zpracována tak, aby byla provázána s textovou a grafickou částí platného ÚP. Změna  
č. 2 je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto 
stavebnímu zákonu. 

Textová část (výrok) změny č. 2 je zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část I, 
odstavec (1). Jednotlivé kapitoly výrokové části jsou měněny a doplňovány pouze tam, kde 
navrhované řešení vyvolalo jejich změnu nebo úpravu. 

Textová část odůvodnění změny č. 2 je zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část II, 
odstavec (1) v kombinaci s § 53 stavebního zákona. Začátek textové části odůvodnění obsahuje 
výrokovou část platného ÚP s vyznačenými změnami měněných částí jednotlivých kapitol. 

6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVN ÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

6.1. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ 

Změna č. 2 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

6.1.1. POŽADAVKY NA OBRANY STÁTU 

Požadavky řešené v platném ÚP zůstávají beze změny. 

6.1.2. POŽADAVKY OCHRANY OBYVATELSTVA 

Požadavky řešené v platném ÚP zůstávají beze změny. 

6.1.3. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

V řešeném území se nenachází chráněné ložiskové území nebo dobývací prostor. 

6.1.4. PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ, SESUVNÁ ÚZEMÍ, HLAVNÍ D ŮLNÍ DÍLA 

Na území Nové Říše se nenachází. 

6.1.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

Do území řešeného změnou č. 2 nezasahuje záplavové území, stanovené na toku Řečice. 

Do nově navržené zastavitelné plochy (Z63) zasahuje území s rizikem záplav, vymezené v platném 
ÚP. Pro dotčenou plochu, která uvádí ÚP do souladu se skutečným stavem (jedná se o menší hřiště) 
je stanovena podmínka řešení tohoto střetu. V zadání bylo požadováno zrevidování území s rizikem 
záplav. Toto území bylo vymezeno na základě platného povodňového plánu obce a po prověření bylo 
ponecháno v původním rozsahu, včetně plochy pro protipovodňová a protierozní opatření Y7, 
vymezené v platném ÚP. V případě realizace opatření v plochách Y1 a Y7, vymezených v platném 
ÚP, bude možné území s rizikem záplav revidovat, příp. odstranit. 
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6.1.6. OCHRANA OVZDUŠÍ A VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Řešení změny č. 2 respektuje zásady a opatření na ochranu zdravých životních podmínek a životního 
prostředí, stanovené v platném ÚP. 

Pro ochranu stabilizovaných a navržených ploch je ve vazbě na zastavitelnou plochu (Z61) vymezeno 
pásmo ochrany prostředí kolem ČOV, udávající max. dosah příp. negativních vlivů z provozu ČOV. 

6.2. SOULAD SE STANOVISKY DOT ČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Tabulka stanovisek dotčených orgánů a servisních organizací a sousedních obcí k návrhu Změny 
č.2 územního plánu Nová Říše: 

Tabulka č. 1: 
poř. 
číslo 

dotčený orgán, sousední obce a územní celky, 
organizace 

vyjádření, stanoviska požadavky na doplnění 

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

------------ ------------- 

2. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb. dopravy a sil. hosp. ------------ ------------- 

3. 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a 
zemědělství - ochrana přír. a krajiny, posuz. vlivů na ŽP 

č.j. KUJI 29939/2017 OZPZ 
2873/2016 ze dne 24.5.2017 

souhlasné stanovisko bez 
s požadavků  
viz tabulka č.2 

4. 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a 
zemědělství - ochrana ZPF 

č.j. KUJI 29939/2017 OZPZ 
2873/2016 ze dne 24.5.2017 

kladné stanovisko bez 
požadavků  
viz tabulka č.2 

5. 
Městský úřad Telč, odb. rozv. a úz.plánování - ochr. 
pam. 

------------ ------------- 

6. 
Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana 
PUPFL 

------------ ------------ 

7. 
Městský úřad Telč, odbor životního prostředí - vodní 
hosp 

------------ ------------- 

8. 
Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochr. přír. a 
kraj.  

zn. MěÚ Telč 3234/2017OŽP/Po 
ze dne 8.6.2017 

souhlas bez požadavků 
viz tabulka č.2 

9. 
Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - odpadové 
hosp.  

------------ ------------- 

10. 
Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana 
ovzduší  

------------ ------------- 

11. Městský úřad Telč, odbor živ. Prostředí - ochrana ZPF  ------------ ------------- 
12. Městský úřad Telč, odbor dopravy  ------------ ------------- 
13. Ministerstvo dopravy  ------------ ------------- 

14. 
Ministerstvo ŽP, odb.výkonu st. spr. VII, ochr. výhr. 
lož.nerostů, prac. Brno 

č.j. 873/560/17  27736/ENV/17 
ze dne 24.4.2017 

souhlas bez požadavků 

15. 
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem 
v Jihlavě 

zn. KHSV 8595/2017/JI/HOK/Fiš 
ze dne 11.5.2017 

stanovisko s požadavky 
viz tabulka č.2  

16. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina ------------ ------------ 

17. 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a 
Vysočina 

č.j. SBS 13482/2017 ze dne 
24.4.2017 

souhlas bez námitek 

18. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
zn. MPO 27009/2017 ze dne 
21.4.2017 

souhlas bez požadavků 

19. 
Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem, OÚSM Pardubice 

zn. 35772/2017-8201-OÚZ-ČB 
ze dne 2.6.2017 

souhlas bez připomínek 

20. Krajská veterinární spr. pro Kraj Vysočina ------------ ------------- 
21. Státní pozemkový úřad - KPÚ pro Kraj Vysočinu, Jihlava  ------------- ------------- 

Sousední obce a samosprávní územní celky 

22. Obec Dyjice  ------------ ------------ 

23. Obec Vápovice ------------ ------------ 

24. Obec Bohuslavice  ------------ ------------ 

25. Obec Zdeňkov  ------------ ------------ 

26. Obec Krasonice ------------ ------------ 

27. Obec Červený Hrádek ------------ ------------ 

28. Obec Dolní Vilímeč ------------ ------------ 

29. Obec Vystrčenovice ------------ ------------ 
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poř. 
číslo 

dotčený orgán, sousední obce a územní celky, 
organizace 

vyjádření, stanoviska požadavky na doplnění 

Obec 

30. Městys Nová Říše ------------ ------------ 

Servisní organizace pro dotčené orgány, významní správci, organizace 

31. Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje ------------ ------------ 

32. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. ------------ ------------ 

33. Ředitelství silnic a dálnic ČR ------------ ------------ 

34. Národní památkový ústav, úz.odb.prac. Telč ------------ ------------ 

35. E.ON Česká republika, a.s., region. spr. sítě ------------ ------------ 

36. RWE GasNet, s.r.o. ------------ ------------ 

37. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ------------ ------------ 

38. T-Mobile Czech Republic a.s. ------------ ------------ 

39. Vodafon Czech Republic a.s. ------------ ------------ 

40. České radiokomunikace, a.s. ------------ ------------ 

41. Vodárenská akciová společnost, a.s. ------------ ------------ 

42. Úřad městyse Nová Říše, stavební úřad ------------ ------------ 

43. Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko ------------ ------------ 

44. Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. ------------ ------------ 

Ve společném projednání byla uplatněna stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru 
životního prostředí, úseku ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu, 
Městského úřadu Telč, odboru životního prostředí, úseku ochrany přírody a krajiny, Krajské 
hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, která byla vyhodnocena pořizovatelem. 
Z těchto stanovisek nevyplynula potřeba úpravy dokumentace (viz tabulka č. 2). 

Tabulka č. 2 

poř. 
číslo 

obsah vyjádření, stanoviska s požadavky na úpravu zprávy 
vyhodnocení 
požadavku/ 
připomínek  

3. 
4. 

Stanovisko orgánu ochrany přírody a orgánu ochrany ZPF k návrhu změny č. 2 územního plánu 
Nová Říše  
Dne 19. 4. 2017 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též 
KrÚ OŽPZ) doručeno oznámení o společném projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Nová Říše, 
který obsahuje následující změny:  
1. vymezení zastavitelné plochy (Z61) technické infrastruktury T pro umožnění realizace čistírny  
odpadních vod  
2. vymezení zastavitelné plochy (Z62) veřejného prostranství PV pro umožnění obsluhy navržené 
zastavitelné plochy Z61  
3. vymezení zastavitelné plochy (Z63) sportu OS pro menší hřiště - uvedení do souladu se  
skutečným stavem  
4. zrušení zastavitelné plochy (Z39) vymezené v platném ÚP pro vodní nádrž  
5. úprava rozsahu koridoru pro technickou infrastrukturu (KT4)  
6. související úpravy a doplnění veřejně prospěšných staveb  
7. úprava rozsahu lokálního biocentra (LBC 8) a lokálního biokoridoru (LBK 11)  
8. úprava rozsahu stabilizovaných ploch veřejného prostranství PV) a dopravní infrastruktury – účelové 
komunikace, stezky pro pěší a cyklisty (DU) dle skutečného stavu  
 
KrÚ OŽPZ, jako příslušný správní orgán dle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném 
znění, na základě oznámení o společném projednání konaném dne 9. 5. 2017, vydává stanovisko k 
návrhu změny č. 2 územního plánu Nová Říše:  
1. 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 
změny č. 2 územního plánu Nová Říše vydává souhlasné stanovisko. 
 
Odůvodnění  
KrÚ OŽPZ prověřil předložený návrh ÚP z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody v 
kompetenci krajského úřadu.  
Podkladem pro vydání stanoviska jsou skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé 
považuje KrÚ OŽPZ mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z 
většího počtu obdobných případů a je tedy možné s velmi vysokou mírou pravděpodobnosti je 
předpokládat i u obdobného případu jedinečného. A dále má KrÚ OŽPZ za skutečnosti obecně známé ty, 

Bere se na 
vědomí. 
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poř. 
číslo 

obsah vyjádření, stanoviska s požadavky na úpravu zprávy 
vyhodnocení 
požadavku/ 
připomínek  

které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném řízení) popsány a tento 
popis je veřejně přístupný. Podkladem pro vydání stanoviska jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. 
Jedná se o znalosti stavu a vývoje území a jeho hodnot, tak jak jsou zjištěny a vyhodnoceny v územně 
analytických podkladech. Dále pak informace z ústředního seznamu ochrany přírody dle § 42 odst. 1 a § 
47 odst. 1 zákona o ochraně přírody, znalosti aktuálního stavu předmětu ochrany zvláště chráněných 
území a evropsky významných lokalit (inventarizační průzkumy, plány péče), odborné informace o 
přírodních stanovištích, ekologie, biologie, rozšíření ohrožení a péče o druhy, dokumenty zpracované 
nebo pořízené KrÚ OŽPZ, mapování druhů a stanovišť, apod.  
KrÚ OŽPZ zhodnotil návrh změny č. 2 územního plánu Nová Říše 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 (EVL), § 45e ptačí oblasti, § 49 ochrana zvláště 
chráněných rostlin, § 50 ochrana zvláště chráněných živočichů apod.  
Předložený návrh respektuje zájmy ochrany přírody dle zákona o ochraně přírody v působnosti KrÚ OŽPZ.  
Upozorňujeme, že věcně a místně příslušným orgánem ochrany krajiny a přírody z hlediska lokálních 
ÚSES, významných krajinných prvků a dalších zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny je Městský úřad Telč, odbor životního prostředí. 
 
2. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále též „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 dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně 
ZPF k návrhu změny č. 2 územního plánu Nová Říše kladné stanovisko.  
Vyhodnocením a odůvodněním záboru výše uvedených zastavitelných ploch je prokázáno, že ve smyslu § 
5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF je z hlediska záboru ZPF v rozsahu navrhovaných ploch v nezbytně 
nutném rozsahu předložené řešení nejvýhodnější, nebude odnímána půda I. a II. tř. ochrany, nedojde k 
narušení organizace ZPF, hydrologických a odtokových poměrů ani sítě zemědělských účelových 
komunikací. 

8. Změna plánu lokálního ÚSES v k.ú. Nová Říše 

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany 
přírody a krajiny dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění (dále jen 
„zákona“) obdržel oznámení o projednávání změny č. 2 Územního plánu Nová Říše což následně v 
souladu s §5 vyhl. 395/1992 Sb. posoudil a projednal s dotčenými orgány státní správy a účastníky 

řízení. 

MěÚ Telč, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody po projednání souhlasí se „Změnou č. 
2 Územního plánu Nová Říše“, spočívající ve změně vymezení lokálního biocentra jako skladebného 
prvku ÚSES – z původní výměry dochází k vyčlenění ploch Z61, Z62 a Z63. 

Nová výměra biocentra LBC8 – Pod Chobotem (3,29 ha) splňuje minimální (limitní) velikost pro lokální 
biocentra stanovenou pro zajištění funkčnosti Územního systému ekologické stability. 

Bere se na 
vědomí. 

15. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který 
je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení 
podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) cit. zákona, toto stanovisko:  

S návrhem změny č.2 „Územního plánu Nová Říše “ se  

souhlasí 

Souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění v návaznosti § 4 
odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění na splnění těchto podmínek:  

1. KHS KV požaduje, respektovat podmínky uvedené v rozhodnutích o vyhlášení OP (ochranných pásem) 
v oblastech dotýkajících se zájmů ochrany veřejného zdraví.  

2. V případě umístění staveb, zařízení, které budou po uvedení do provozu zdrojem hluku, KHS požaduje 
respektovat stávající i navrhované nebo v územním plánu vymezené chráněné prostory.  

Odůvodnění:  

Dne 19.4.2017 bylo na KHS KV doručeno oznámení Městského úřadu Telč, odboru rozvoje a územního 
plánování o projednání návrhu změny č.2 „Územního plánu Nová Říše “ s dotčenými orgány. Územní 
plán vymezuje nové zastavitelné plochy v Nové Říši.  

Po prostudování dokumentace a projednání s DOSS, dne 10.5.2017 KHS KV vydala výše uvedené 
stanovisko, ve kterém s předloženým návrhem změny č. 2 „Územního plánu Nová Říše“ byl vysloven 
souhlas za požadavku současného splnění výše uvedených podmínek. Projednávaná dokumentace je v 
souladu s požadavky zákona č. 258/2000Sb. v platném znění. 

 

Požadavek není 
zapracován 
 
Odůvodnění:  
 
Požadované 
podmínky 
obsahuje již 
platný územní 
plán (viz kapitola 
2.2.2. Ochrana 
zdravých 
životních 
podmínek a 
životního 
prostředí, 
textové části 
výroku 
Územního plánu 
Nová Říše) 
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poř. 
číslo 

obsah vyjádření, stanoviska s požadavky na úpravu zprávy 
vyhodnocení 
požadavku/ 
připomínek  

Do textu změny č. 2 územního plánu byly vymezeny tyto změny: 

− Plocha Z 61 technické infrastruktury pro umožnění realizace ČOV  

− Plocha Z 62 veřejného prostranství PV pro umožnění obsluhy navržené plochy Z 61  

− Plocha Z 63 sportu OS pro menší hřiště- uvedení do souladu se současným stavem  

− Plocha Z 39 pro vodní nádrž z platného územního plánu je zrušena  

− Úprava koridoru pro technickou infrastrukturu KT4  

− Související úpravy a doplnění veřejně prospěšných staveb.  

− Úprava lokálního biocentra LBC 8 a lokálního biokoridoru LBK 11  

− Úprava rozsahu stabilizovaných ploch veřejného prostranství PV a dopravní infrastruktury -
účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty dle skutečného stavu  

− Aktualizace zastavěného území  
Požadavky 1-2, vycházejí z požadavku splnění ustanovení § 30 č. 258/2000 Sb. , §77 a písm. t) 
odstavcem 2) §82 zákona a č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

Z důvodu podaných připomínek veřejnosti v rámci společného projednání, které se týkaly dopravně 
technického a stavebně technického vybavení stávající pozemní komunikace a provozu v ulici 
U Pelejových a Na Kopečku v Nové Říši bylo pořizovatelem vyžádáno stanovisko Městského úřadu 
Telč, odboru dopravy jako příslušného dotčeného orgánu z hlediska řešení místních a účelových 
komunikací dopisem ze dne 14.6.2017. Stanovisko MěÚ Telč, odboru dopravy bylo vydáno pod. č.j. 
4349/2017 OD dne 19.6.2017. Z tohoto stanoviska vyplynulo doporučení dopravně obsluhovat ČOV 
pozemní komunikací „U Pelejových“ z důvodu přímého napojení této komunikace na silnici II/407 a 
z důvodu výhodnějších šířkových a stavebně technických parametrů, na  rozdíl od pozemní 
komunikace „Na Kopečku“ a jejích šířkových a výškových poměrů. Toto doporučení bylo akceptováno 
– viz kap. 3.2. výrokové části Změny č. 2; odůvodnění stanovení této podmínky bylo doplněno – viz 
kap. 9.4. odst. Koncepce dopravní infrastruktury.  

Z výše uvedeného stanoviska také vyplývá, že místní komunikace podle ČSN 73 6110 navržená ve 
funkční skupině C, např. v kategorii MO2 10/6,5/30 jako obslužná komunikace umožňující přímou 
obsluhu všech objektů, je dostačující z hlediska dopravní obsluhy ČOV. Dále je ve stanovisku 
zmíněno, že „zdejší odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad bude povolovat případnou 
realizaci stavby zpevněných ploch jako stavby zpevněných ploch jako stavby místní komunikace nebo 
veřejně přístupné účelové komunikace stavebním řízením dle § 108 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění“. 

7. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYN Ů PRO 
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

7.1. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Změna č. 2 je zpracována na základě Zadání zm ěny č. 2 Územního plánu Nová Říše (dále jen 
zadání změny č. 2), které bylo schváleno Zastupitelstvem městyse Nová Říše dne 13. 12. 2016. 
Požadavky vyplývající ze zadání byly řešeny následovně: 

OBSAH POŽADOVANÉ ZM ĚNY 

požadavky řešení ve změně č. 2 

• požadavek městyse na prověření změny 
koncepce technické infrastruktury pro vodní 
hospodářství dle současných požadavků 
městyse; konkrétně pro odkanalizování a čištění 
odpadních vod; změna polohového vymezení 
zastavitelné plochy technické infrastruktury  - pro 
čistírnu odpadních vod (dále jen „ČOV“) (plocha 
Z26) a změna vymezení koridoru pro kanalizační 
sběrač (koridor KT4) 

o řešení technické infrastruktury (odkanalizování) 
bylo na základě požadavků městyse upraveno – 
na jižním okraji sídla byla vymezena nová 
zastavitelná plocha (Z61) pro umožnění realizace 
ČOV a byl upraven rozsah koridoru pro 
technickou infrastrukturu (KT4), vymezeného 
v platném ÚP 



Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Nová Říše  Textová část 

 47

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHODNOCENÍ POŽADOVANÉ ZM ĚNY VZHLEDEM 
K PLATNÉMU ÚP 

požadavky řešení ve změně č. 2 

• řešení pravděpodobného negativního vlivu stavby 
na sousední pozemky – pásmo ochrany prostředí 
kolem ČOV 

o ve vazbě na zastavitelnou plochu (Z61) je 
změnou č. 2 vymezeno pásmo ochrany prostředí 
kolem ČOV, udávající max. dosah příp. 
negativních vlivů z provozu ČOV 

• řešení nutné plochy dopravní infrastruktury pro 
pozemní komunikaci pro obsluhu objektu ČOV 

o pro obsluhu objektu ČOV je vymezena nová 
zastavitelná plocha (Z62) veřejného prostranství, 
v této souvislosti je upraven rozsah navazující 
stabilizované plochy veřejného prostranství, 
vymezené v platném ÚP, dle skutečného stavu 

• řešení koridorů pro kanalizační sběrače o rozsah koridoru pro technickou infrastrukturu 
(KT4), vymezeného v platném ÚP, byl v rámci 
změny č. 2 upraven 

• řešení přerušení stávající plochy dopravní 
infrastruktury – účelové komunikace DU (na 
p.p.č. 2539) 

o změnou č. 2 byla vymezena stabilizovaná plocha 
dopravní infrastruktury DU dle skutečného stavu 

• řešení střetu požadované změny s limitou v území 
– s prvky ÚSES – LBC 8 a LBK 11 

o navržené zastavitelné plochy (Z61, Z62 a Z63) 
byly změnou č. 2 vymezeny tak, aby byl zásah do 
prvků ÚSES (LBC 8  a LBK 11 ) minimalizován a 
jejich funkčnost nebyla narušena 

o rozsah prvků ÚSES byl adekvátně upraven, 
výměra LBC 8  je po úpravě 3,29 ha 

• řešení střetu požadované změny se zastavitelnou 
plochou Z39 – plocha vodní a vodohospodářská 
W – vodní nádrž, která je zároveň také veřejně 
prospěšná stavba VP3 ke snižování ohrožení 
území přírodními katastrofami 

o zastavitelná plocha (Z39), vymezená v platném 
ÚP, byla zrušena 

o veřejně prospěšná stavba (VP3), vymezená 
v platném ÚP, byla zrušena 

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBC E, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA 
V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, V ČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY 
HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZM ĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO 
VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTU ŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

A.1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména p rov ěření plošného a prostorového 
uspo řádání zastav ěného území a na prov ěření možných zm ěn, včetně vymezení 
zastavitelných ploch 

požadavky řešení ve změně č. 2 

• posoudit a prověřit vymezené zastavěné území 
z hlediska nových skutečností v území, případně 
aktualizovat 

o zastavěné území bylo aktualizováno v rozsahu 
výřezu výkresů grafické části, kompletní 
aktualizace je provedena v souběžně pořizované 
změně č. 1 

• respektovat podmínky uvedené v rozhodnutích o 
vyhlášení OP (ochranných pásem) v oblastech 
dotýkajících se zájmů ochrany veřejného zdraví 

• v případě umístění staveb, zařízení, které budou 
po uvedení do provozu zdrojem hluku, 
respektovat stávající i navrhované nebo v 
územním plánu vymezené chráněné prostory 

o podmínky ochranných pásem jsou respektovány, 
ve vazbě na zastavitelnou plochu (Z61) je 
změnou č. 2 vymezeno pásmo ochrany prostředí 
kolem ČOV, udávající max. dosah příp. 
negativních vlivů z provozu ČOV 

• zahrnout do zastavěného území část plochy 
přírodní E v rozsahu části pozemků (p.č. 1615/3, 
2571/1, 1620) a stanovit nový způsob využití této 
plochy dle skutečného využití území a řešit střet 
s vymezeným LBC 8 

o na uvedených pozemcích je změnou č. 2 
vymezena zastavitelná plocha (Z63) pro sport, 
uvádějící ÚP do souladu se skutečným stavem 
(stávající hřiště), v této souvislosti byl upraven 
rozsah lokálního biocentra (LBC 8 ) 
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A.2. Požadavky na koncepci ve řejné infrastruktury, zejména na prov ěření uspo řádání ve řejné 
infrastruktury a možnosti jejich zm ěn 

požadavky řešení ve změně č. 2 

Dopravní infrastruktura   
• prověřit nové vymezení plochy dopravní 

infrastruktury pro obsluhu plochy pro technickou 
infrastrukturu (ČOV) 

o na základě prověření možností dopravního 
napojení plochy pro technickou infrastrukturu 
(ČOV) byla vymezena zastavitelná plocha (Z62) 
veřejného prostranství (PV) tak, aby byl 
minimalizován zásah do existujícího lokálního 
biocentra (LBC 8 ) 

• prověřit variantní dopravní napojení jinou 
přístupovou komunikací nové navržené lokality 
pro ČOV, než po stávající veřejné účelové 
komunikaci 

• řešit přerušení stávající plochy dopravní 
infrastruktury – účelové komunikace DU (na p.p.č. 
2539). Zajistit plochu pro dopravní funkci 
v řešeném území 

o změnou č. 2 byla vymezena stabilizovaná plocha 
dopravní infrastruktury DU dle skutečného stavu 

Technická infrastruktura  
• prověřit nové vymezení zastavitelné plochy pro 

technickou infrastrukturu pro ČOV (vodní 
hospodářství, odkanalizování a čištění odpadních 
vod) 

o nová zastavitelná plocha (Z61) technické 
infrastruktury (T) pro umožnění realizace ČOV 
byla vymezena na jižním okraji sídla 

• zachovat stávající vymezení zastavitelné plochy 
Z26 a Z52 spolu se související částí koridoru KT4 
jako variantní řešení 

o na základě vyhodnocení výsledků společného 
projednání byly zrušeny vymezené zastavitelné 
plochy Z26 a Z52 spolu se související částí 
koridoru KT4 a dokumentace návrhu změny ÚP 
po společném projednání byla upravena 

• prověřit nové vymezení pásma ochrany prostředí 
kolem ČOV s ohledem na stávající i navrhované 
nebo v územním plánu vymezené chráněné 
prostory 

o změnou č. 2 je vymezeno pásmo ochrany 
prostředí kolem ČOV, udávající max. dosah příp. 
negativních vlivů z provozu ČOV 

• prověřit nové vymezení koridoru technické 
infrastruktury pro přívodní kanalizační řad na 
ČOV; případně dalších těchto koridorů 

o rozsah koridoru (KT4), vymezeného v platném 
ÚP, byl upraven dle aktuálních požadavků, nové 
koridory nebyly navrženy 

• změnu koncepce odkanalizování a čištění 
odpadních vod prověřit z hlediska souladu 
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje 
Vysočina ve znění aktualizace z 30.4.2015 

o úprava řešení odkanalizování a čištění odpadních 
vod je v souladu s PRVK Kraje Vysočina, který 
navrhuje vybudování ČOV 

A.3. Požadavky na koncepci uspo řádání krajiny, zejména na prov ěření plošného 
a prostorového uspo řádání nezastav ěného území a na prov ěření možných zm ěn, včetně 
prov ěření, ve kterých plochách je vhodné vylou čit umís ťování staveb, za řízení a jiných 
opat ření pro ú čely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

požadavky řešení ve změně č. 2 

• řešit střet prvků ÚSES – LBC 8 a LBK 11 – s nově 
vymezenými plochami a koridory 

o navržené zastavitelné plochy (Z61, Z62 a Z63) 
byly změnou č. 2 vymezeny tak, aby byl zásah do 
prvků ÚSES (LBC 8  a LBK 11 ) minimalizován a 
jejich funkčnost nebyla narušena 

o rozsah prvků ÚSES byl adekvátně upraven, 
výměra LBC 8  je po úpravě 3,29 ha 

• případnou změnu vymezení prvků ÚSES je nutné 
odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody 
a krajiny před zapracováním této změny do 
návrhu změny 

o splněno, pro potřeby odsouhlasení byl zpracován 
pracovní materiál s návrhem řešení a 
odůvodněním a korespondenčně projednán s 
OŽP MěÚ Telč 

• řešit střet požadované změny se zastavitelnou 
plochou Z39 – plocha vodní a vodohospodářská 
W – vodní nádrž 

o zastavitelná plocha (Z39), vymezená v platném 
ÚP, byla zrušena 



Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Nová Říše  Textová část 

 49

požadavky řešení ve změně č. 2 

• Revidovat „území s rizikem záplav“ v úseku od 
rybníku Bašta k č.p. 260 a na další níže položené 
pozemky směrem k toku Vápovka (jako územně 
plánovací podklad) dle skutečného stavu v území 
a ve vztahu s novými návrhovými zastavitelnými 
plochami v území. Na základě této revize 
případně upravit vymezení plochy Y7/Vs pro 
protipovodňová a protierozní opatření s cílem 
odvedení vod z „území s rizikem záplav“. 

o viz. kap. 6.1.5. Ochrana před povodněmi 

B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ 
JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROV ĚŘIT 

Bez požadavků. 

C. POŽADAVKY NA PROV ĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT 
VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

požadavky řešení ve změně č. 2 

• prověřit nové vymezení plochy pro VPS VT1 pro 
technickou infrastrukturu pro ČOV 

o veřejně prospěšná stavba (VT1) byla, na základě 
zrušení zastavitelné plochy (Z26) zrušena a 
dokumentace návrhu změny ÚP po společném 
projednání byla upravena  

• vymezit novou plochu pro ČOV jako VPS o nově navržená plocha technické infrastruktury pro 
umístění ČOV je změnou č. 2 vymezena jako 
veřejně prospěšná stavba (VT11) 

• prověřit nové vymezení plochy pro VPS VD2 pro 
dopravní infrastrukturu pro obsluhu plochy pro 
technickou infrastrukturu (ČOV) 

o veřejně prospěšná stavba (VD2) byla, na základě 
zrušení zastavitelné plochy (Z52) zrušena a 
dokumentace návrhu změny ÚP po společném 
projednání byla upravena 

• vymezit novou plochu dopravní infrastruktury pro 
účelovou komunikaci pro obsluhu ČOV jako VPS 

o nově navržená plocha veřejného prostranství pro 
obsluhu ČOV je změnou č. 2 vymezena jako 
veřejně prospěšná stavba (VDT4) 

• prověřit nové vymezení plochy/koridoru pro VPS 
VT5 pro technickou infrastrukturu pro přívodní 
kanalizační řad na ČOV; případně dalších těchto 
koridorů 

o rozsah veřejně prospěšné stavby (VT5), 
vymezené v platném ÚP, byl upraven dle 
aktuálních požadavků, nové koridory nebyly 
navrženy 

• vymezit novou plochu koridoru technické 
infrastruktury pro kanalizaci jako koridor pro VPS 

o nové koridory nebyly navrženy 

• řešit střet požadované změny s plochou pro VPS 
vodní nádrž VP3 ke snižování ohrožení území 
přírodními katastrofami 

o zastavitelná plocha (Z39), vymezená v platném 
ÚP, byla vypuštěna, v této souvislosti byla 
zrušena veřejně prospěšná stavba VP3 

D. POŽADAVKY NA PROV ĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAV ŘENÍM DOHODY O PARCELACI 

Bez požadavků. 

E. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

požadavky řešení ve změně č. 2 

• navrhnout a prověřit variantní dopravní napojení 
jinou přístupovou komunikací do nové navržené 
lokality pro ČOV, než po stávající účelové 
pozemní komunikaci 

o napojení navržené plochy pro technickou 
infrastrukturu (ČOV) bylo v průběhu prací na 
změně č. 2 prověřováno – výsledkem je vymezení 
zastavitelné plochy (Z62) veřejného prostranství 
(PV) tak, aby byl minimalizován zásah do 
existujícího lokálního biocentra (LBC 8 ) 
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F. POŽADAVKY NA USPO ŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ZM ĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 
USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO OD ŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 
VYHOTOVENÍ 

Návrh změny je zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění (tj. ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.) a dle ustanovení § 171 až § 
174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

Rozsah grafické a textové části odpovídá požadavkům zadání. Po dohodě mezi zhotovitelem, 
objednatelem a pořizovatelem nebyl vyhotoven Výkres širších vztahů – důvodem je skutečnost, že 
změna č. 2 nemá dopad do území okolních obcí a požadovaný výkres bude součástí souběžně 
probíhající změny č. 1. 

G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ P ŘEDPOKLÁDANÝCH VLIV Ů ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany 
přírody dle § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, ve svém stanovisku konstatoval, že změna č. 2 nemůže mít významný vliv na p říznivý 
stav p ředmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokali ty ani pta čí oblasti  a 
nepožadoval vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území . 

H. POŽADAVKY ZE ZÁKONA 

Požadavky uvedené v zadání změny č. 2 (soulad s Aktualizací Plánu rozvoje kanalizací a vodovodů 
(PRVKUK) Kraje Vysočina a aktualizace zastavěného území) byly změnou č. 2 řešeny – viz. výše 
uvedené vyhodnocení splnění požadavků zadání. 

Ostatní požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem, z územně analytických podkladů a ze zpřesnění mapového podkladu jsou řešeny souběžně 
probíhající změnou č. 1. 

7.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU 

Pořizovatel na základě výsledků společného projednání nedošel k závěru, že je potřebné pořídit nový 
návrh změny ÚP; pokyny pro jeho zpracování podle § 51 odst. 3 stavebního zákona nebyly 
zpracovány. 

8. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S OD ŮVODNĚNÍM POTŘEBY 
JEJICH VYMEZENÍ 

Změnou č. 2 nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR kV. 

9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY 

9.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
(AKTUALIZACE) 

Řešené území změny č. 2 je vymezeno v rozsahu dílčích změn - viz grafická část. 

V rámci změny č. 2 bylo aktualizováno zastavěné území k 31. 3. 2017 v rozsahu výřezu výkresů 
grafické části. Do zastavěného území byly, na základě aktuální mapy KN, přičleněny části pozemků 
p.č. 1711/1, 1618 a 2539 a pozemek 1620, zahrnující stabilizované plochy veřejného prostranství (PV) 
a dopravní infrastruktury (DU) dle skutečného stavu území. Aktualizace zastavěného území je 
vyznačena v grafické části ve výkrese č. I. 1 Výkres základního členění území. 



Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Nová Říše  Textová část 

 51

9.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, stanovené v platném ÚP, zůstávají 
beze změny. Změna č. 2 ÚP je v souladu se stanovenou základní koncepcí rozvoje území obce dle 
kapitoly č. 2.1. textové výrokové části ÚP Nová Říše. 

9.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH  PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě 

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOC H 
Urbanistická koncepce, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny. 

Změna č. 2 řeší především úpravu situování ČOV, vymezením nové zastavitelné plochy (Z61) 
technické infrastruktury (T) a související úpravu rozsahu koridoru pro technickou infrastrukturu (KT4), 
vymezeného v platném ÚP pro kanalizační sběrač. Tato dílčí změna je plně v souladu se základní 
koncepcí rozvoje území, urbanistickou koncepcí a s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje 
Vysočina (PRVK) - koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod se nemění, navržená ČOV je 
nadále umístěna v řešeném území (k.ú. Nová Říše), dochází pouze k dílčím úpravám (situování ČOV, 
úprava rozsahu koridoru KT4). Součástí dílčí změny je také vymezení zastavitelné plochy (Z62) 
veřejného prostranství (PV) pro umožnění obsluhy plánované ČOV. Důvodem těchto úprav je 
aktuálně připravovaná podrobnější dokumentace odkanalizování a čištění odpadních vod. Nové 
polohové umístění ČOV, na jižním okraji sídla, je z provozního a ekonomického hlediska výhodnější 
(podrobněji viz. kap. 9.4.). Plocha je situována do území bývalé vodní nádrže, přičemž zachované 
těleso hráze a stávající vzrostlá zeleň budou vytvářet pohledovou a prostorovou barieru a nedojde tak 
k narušení stávajícího prostředí, krajinného rázu a hodnot území. Navržené pásmo ochrany prostředí 
kolem ČOV nezasahuje do stávajících nebo navrhovaných, příp. v územním plánu vymezených, 
chráněných prostor. Z uvedených hledisek nedojde změnou č. 2 ke zhoršení podmínek u navazujících 
stabilizovaných ploch. V souvislosti s vymezením nových zastavitelných ploch (Z61 a Z62) je změnou 
č. 2 zrušena zastavitelná plocha (Z39), vymezená v platném ÚP pro obnovu vodní nádrže a dále jsou 
zrušeny zastavitelné plochy (Z26 a Z52), vymezené v platném ÚP pro umístění ČOV a pro účelovou 
komunikaci. 

Změna č. 2 dále vymezuje zastavitelnou plochu (Z63) pro sport (OS). Jedná se o uvedení ÚP do 
souladu se skutečným stavem, kde v návaznosti na stávající rekreační zařízení (penzion) bylo 
vybudováno menší hřiště. 

Součástí změny č. 2 je také úprava rozsahu stabilizovaných ploch veřejného prostranství (PV) a 
dopravní infrastruktury (DU), vymezených v platném ÚP, dle skutečného stavu. 

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 
Plochy přestavby nejsou změnou č. 2 vymezeny. 

VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
Systém sídelní zeleně, vymezený v platném ÚP, zůstává beze změny. 

9.4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Koncepce dopravní infrastruktury, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny. 

Změnou č. 2 je úpraven rozsah stabilizované plochy dopravní infrastruktury (DU), vymezené 
v platném ÚP, dle skutečného stavu. V této souvislosti je také upraven průběh cyklotrasy, navržené 
v platném ÚP. 
Zastavitelná plocha (Z52), vymezená v platném ÚP pro účelovou komunikaci umožňující obsluhu 
původně vymezené plochy ČOV, byla z důvodu úpravy situování ČOV zrušena. 

Pro nově vymezenou zastavitelnou plochu (Z61) technické infrastruktury je stanovena podmínka – 
obsluha bude řešena ze silnice II. třídy přes pozemní komunikaci U Pelejových a navrženou 
komunikaci v rámci plochy Z62. Důvodem je bezproblémová návaznost na silnici II/407, minimalizace 
zásahu do obytných ploch a zamezení vjezdu do ul. Na Kopečku s úzkým profilem komunikace. 
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KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Koncepce technické infrastruktury, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny, změnou č. 2 
dochází pouze k úpravě situování ČOV (navržená zastavitelná plocha Z61) a úpravě rozsahu koridoru 
KT4 pro kanalizační sběrač. Důvodem je optimálnější umístění ČOV (doporučené projektantem 
aktuálně rozpracované podrobnější dokumentace odkanalizování a čištění odpadních vod) z hlediska 
provozního a ekonomického (v místě končí stávající kanalizační sběrač, dojde ke zkrácení trasy 
kanalizace, jedná se o pozemky ve vlastnictví městyse, není nutno budovat dlouhé přípojky sítí TI (el. 
energie, voda), nové umístění je výrazně výhodnější z hlediska obsluhy, vč. zabezpečení a příp. 
ostrahy). 

Změnou umístění ČOV dojde jednoznačně k efektivnějšímu využití dotačních titulů (při původním 
umístění by nákladovost stavby překročila limity na ekvivalentního obyvatele pro dotační tituly), 
odpadnou problémy s výkupy pozemků a zamezí se plýtvání veřejnými prostředky. 

Původní zastavitelná plocha (Z26), vymezená v platném ÚP pro ČOV, byla z důvodu úpravy situování 
ČOV změnou č. 2 zrušena a v této souvislosti byl upraven rozsah koridoru KT4 pro kanalizační 
sběrač. 

Ve vazbě na vymezenou zastavitelnou plochu (Z61) je navrženo pásmo ochrany prostředí kolem 
ČOV. Rozsah pásma vychází z aktuálně rozpracované podrobnější dokumentace 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). Původní pásmo ochrany prostředí kolem ČOV, vymezené v platném ÚP 
okolo rušené zastavitelné plochy (Z26), je změnou č. 2 zrušeno. 

Stávající sítě technické infrastruktury byly aktualizovány dle předaných ÚAP, a to ve výřezu výkresu 
změny č. 2. 

KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Koncepce nakládání s odpady, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny. 

KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Koncepce rozvoje občanského vybavení, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny. 

KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Koncepce rozvoje veřejných prostranství, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny. 

Změnou č. 2 je vymezena zastavitelná plocha (Z62) veřejného prostranství (PV) pro umožnění 
obsluhy plánované ČOV a dále je úpraven rozsah navazující stabilizované plochy veřejného 
prostranství (PV), vymezené v platném ÚP, dle skutečného stavu. 

9.5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH V KRAJIN Ě 

Koncepce uspořádání krajiny a vymezení ploch v krajině, stanovené v platném ÚP, zůstává beze 
změny. 

Změnou č. 2 je zrušena zastavitelná plocha (Z39), vymezená v platném ÚP pro obnovu vodní nádrže. 
Důvodem je úprava umístění ČOV a vymezení nových zastavitelných ploch (Z61 a Z62). Zastavitelná 
plocha (Z39) byla v platném ÚP vymezena jednak pro obnovu vodní nádrže a dále s ohledem na riziko 
ohrožení území záplavami. Obnovou vodní nádrže Okrouhlík (na severním okraji sídla) se riziko 
záplav v údolní nivě Vápovky výrazně snížilo (k další eliminaci rizik dojde realizací protipovodňových a 
protierozních opatření navržených v platném ÚP), v této souvislosti pozbyla obnova vodní nádrže svůj 
význam a veřejný zájem realizace ČOV převažuje nad původním záměrem obnovy vodní nádrže. 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Koncepce řešení územního systému ekologické stability, vymezená v platném ÚP, zůstává beze 
změny. 

Změnou č. 2 je upraven rozsah prvků ÚSES (LBC 8  a LBK 11 ). Důvodem je úprava řešení 
odkanalizování a čištění odpadních vod a vymezení zastavitelných ploch (Z61, Z62 a Z63). Rozsah 
existujícího lokálního biocentra (LBC 8 ) je po úpravě 3,29 ha. 



Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Nová Říše  Textová část 

 53

Byl prověřen stav v území a umístěna plocha pro ČOV a přístupovou komunikaci tak, aby byly 
zachovány podmínky pro funkčnost a konektivitu jak vlastního biocentra, tak návaznost na okolní 
skladebné části ÚSES: 

• plocha biocentra po úpravě změnou č. 2 nadále splňuje podmínku minimálních (limitních) 
parametrů 3 ha - výměra biocentra pro redukci dosahuje 3,29 ha 

• plocha pro ČOV nedělí biocentrum na samostatné enklávy, ale podél Vápovky zůstává zachována 
plocha o šířce překračující minimální parametry lokálního biokoridoru a tedy existují dobré 
podmínky pro konektivitu obou částí biocentra; ta bude zachována i na západní části biocentra, 
kde se předpokládá oplocení pouze ploch vlastní ČOV, nikoliv přístupové plochy (Z62), která je 
z tohoto důvodu vymezena jako veřejné prostranství - plocha veřejného prostranství tedy nebude 
nepropustnou bariérou v území 

• lokalizace biocentra, a tedy stanovištní plochy reprezentující mokřadní typy společenstev, se 
změnou č. 2 nemění, stejně tak zůstává zachováno napojení na navazující skladebné části ÚSES 
(biokoridory) 

PROSTUPNOST KRAJINY 

Systém hlavních stávajících a navržených ploch dopravní infrastruktury – účelových komunikací, které 
tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny, vymezený v platném ÚP, zůstává beze změny. 

Změnou č. 2 je úpraven rozsah stabilizované plochy dopravní infrastruktury (DU), vymezené 
v platném ÚP, dle skutečného stavu. 
Původní zastavitelná plocha (Z52), vymezená v platném ÚP pro účelovou komunikaci, byla z důvodu 
úpravy situování ČOV zrušena. 

OCHRANA PŘED EROZÍ A POVODNĚMI 

Změna č. 2 se nedotýká protierozních a protipovodňových opatření. Podrobněji viz. kap. 6.1.5. 
Ochrana před povodněmi 

REKREACE 

Koncepce rekreace, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny. 

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ, PODDOLOVANÁ A SESUVNÁ ÚZEMÍ 

Viz. kap. 6.1.3. Ochrana ložisek nerostných surovin a kap. 6.1.4. Ochrana geologické stavby území. 

9.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLN ÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
ZÁSTAVBY 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP ŮSOBEM VYUŽITÍ 

Podmínky, stanovené v platném ÚP, zůstávají beze změny. 

STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

Podmínky, stanovené v platném ÚP, zůstávají beze změny. 

9.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPAT ŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A 
BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁV A 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

• změnou č. 2 jsou vymezeny nové veřejně prospěšné stavby: 

Dopravní a technická infrastruktura – vymezená plocha (VDT 4) je nezbytná pro umožnění 
obsluhy plánované ČOV. 

Technická infrastruktura – vymezená plocha (VT 11) je nezbytná pro umožnění realizace ČOV. 
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• změnou č. 2 je upraven rozsah veřejně prospěšné stavby (VT 5), vymezené v platném ÚP pro 
kanalizační sběrač, dle aktuálních požadavků 

• změnou č. 2 je zrušena veřejně prospěšná stavba (VP 3), vymezená v platném ÚP pro vodní 
nádrž – důvodem je úprava řešení odkanalizování a čištění odpadních vod a vymezení 
zastavitelných ploch (Z61 a Z62), resp. veřejně prospěšných staveb (VT 11 a VDT 4) 

• změnou č. 2 jsou dále zrušeny veřejně prospěšné stavby (VD 2 a VT 1), vymezené v platném ÚP 
pro účelovou komunikaci a pro ČOV – důvodem je úprava situování ČOV a s tím související 
zrušení původně vymezených zastavitelných ploch (Z26 a Z52) 

• ostatní veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná opatření (VPO), vymezené 
v platném ÚP, jsou respektovány a zachovány 

9.8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P ŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Veřejně prospěšná stavba, vymezená v platném ÚP, je respektována. Nové VPS nejsou navrženy. 

9.9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 

V rámci změny č. 2 nebyly stanoveny kompenzační opatření. 

9.10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

Plochy územních rezerv, vymezené v platném ÚP, zůstávají beze změny. 

9.11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie 
(vymezené v platném ÚP), zůstávají beze změny. 

9.12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

V rámci změny č. 2 nebyla etapizace stanovena. 

9.13. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝ ZNAMNÝCH 
STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT, VYMEZENÍ 
STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 117 
ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Významné stavby, vymezené v platném ÚP, zůstávají beze změny. 

10. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany 
přírody dle § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „zákon o ochraně přírody“) a ve smyslu § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody, 
sděluje ve vydaném stanovisku pod č.j. KUJI 80661/2016 OZPZ 2873/2016 ze dne 2.11.2016, že 
návrh zadání zm ěny č. 2 územního plánu Nová Říše, nemůže mít významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality (dále též „EVL“) ani ptačí oblasti. 

V území se nachází evropsky významná lokalita č. CZ0613327 Nová Říše, avšak konkrétní navržené 
změny v návrhu změny č. 2 územního plánu Nová Říše svým umístěním jsou mimo dosah uvedené 
evropsky významné lokality a svou věcnou povahou nemají potenciál způsobit přímé, nepřímé či 
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sekundární vlivy na její celistvost a příznivý stav předmětů ochrany, což platí i pro ostatní evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 
písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (dále též „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), ve znění pozdějších 
předpisů, ve vydaném stanovisku pod č.j. KUJI 80661/2016 OZPZ 2873/2016 ze dne 2.11.2016 
nepožaduje vyhodnocení vliv ů návrhu zadání zm ěny č. 2 územního plánu Nová Říše na životní 
prost ředí. Krajský úřad přihlédl ke skutečnosti, že posuzovaný návrh zadání územního plánu nebude 
mít významný vliv na evropsky významné lokality či ptačí oblasti, jak vyplývá ze stanoviska orgánu 
ochrany přírody. Předložený návrh zadání byl posouzen podle kritérií uvedených v příloze č. 8 tohoto 
zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vlivů 
na životní prostředí a veřejného zdraví. Požadavky na změnu využití území, s ohledem na velikost 
a charakter, jsou navrženy v rozsahu, který nestanoví rámec pro umístění záměrů, u nichž lze 
předpokládat závažné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Zájmy ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů. 

11. STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú ŘADU 

Vyhodnocení vlivu změny č. 2 na životní prostředí nebylo požadováno, proto nebylo uplatněno 
stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 

12. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú ŘADU ZOHLEDNĚNO 

Dtto kap. 11. - stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno. 

13. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Účelné využití zastavěného území je řešeno v platném ÚP navrženými plochami přestavby na 
plochách opuštěných a chátrajících areálů zemědělského a průmyslového původu, využitím proluk a 
umožněním intenzivnějšího využití zastavěného území v rámci vymezených smíšených ploch. 

VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Změna č. 2 vymezuje zastavitelné plochy (Z61 a Z62) pro umožnění realizace čistírny odpadních vod 
včetně její obsluhy z důvodu úpravy řešení odkanalizování a čištění odpadních vod. Úprava vychází 
z aktuálně připravované podrobnější dokumentace. 

Změna č. 2 dále vymezuje zastavitelnou plochu (Z63). Jedná se o uvedení ÚP do souladu se 
skutečným stavem, kde v návaznosti na stávající rekreační zařízení (penzion) bylo vybudováno menší 
hřiště. 

V souvislosti s vymezením nových zastavitelných ploch (Z61 a Z62) je změnou č. 2 zrušena 
zastavitelná plocha (Z39), vymezená v platném ÚP pro obnovu vodní nádrže a dále zastavitelné 
plochy (Z26 a Z52), vymezené v platném ÚP pro umístění ČOV a pro účelovou komunikaci. 

Přehled zastavitelných ploch, řešených změnou č. 2 

zastavitelné plochy, vymezené změnou č. 2 výměra 
(ha) 

zastavitelné plochy, zrušené změnou č. 2 výměra 
(ha) 

Z61 – plocha technické infrastruktury (T) 0,26 Z26 –plocha technické infrastruktury (T) 0,22 
Z62 – plocha veřejného prostranství (PV) 0,09 Z39 – plocha vodní a vodohospodářská (W) 1,90 
Z63 – plocha sportu (OS) 0,15 Z52 –plocha dopravní infrastruktury (DU) 0,01 
vým ěra celkem 0,50 vým ěra celkem 2,13 

Zastavitelné plochy, navržené změnou č. 2, vytváří především podmínky pro řešení problému 
odkanalizování a čištění odpadních vod a dále uvádí ÚP do souladu se skutečným stavem. Navržené 
plochy jsou v souladu se základní koncepcí rozvoje území a urbanistickou koncepcí, které byly 
stanoveny v platném ÚP. Celkový rozsah zastavitelných ploch byl v rámci změny č. 2 snížen oproti 
platnému ÚP o 1,63 ha. 
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14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU (ZPF A PUPFL) 

14.1. VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond je provedeno ve smyslu zákona 
č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se 
upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a 
přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu. Přiřazení jednotlivých tříd ochrany kódům 
BPEJ respektuje vyhlášku č. 48/2011 Sb. 

Při vyhodnocení jednotlivých lokalit byla použita katastrální mapa. Kvalita zemědělské půdy byla 
určena dle podkladu BPEJ poskytnutých z dat územně analytických podkladů ORP Telč, ověřených 
veřejným přístupem dat katastru nemovitostí. 

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokal it v grafické části dokumentace, údaje o 
celkovém úhrnu záboru ZPF 

Způsob identifikace lokalit zůstává beze změny, Změnou č. 2 je rozšířen seznam zastavitelných ploch 
o lokality č. Z61, Z62, Z63 a ruší se lokality č. Z26, Z39 a Z52 

Řešení zm ěny č. 2 

Identi-
fikace popis dílčí změny katastr. 

území dopad do ZPF 

Z61 o vymezení zastavitelné plochy pro čistírnu 
odpadních vod v lokalitě bývalého rybníka jižně od 
obce. Plocha zahrnuje část nezemědělských ploch 
(bývalá hráz rybníka a část bývalého rybničního 
dna (trvalé travní porosty). 

Nová 
Říše 

dílčí změna má dopad do 
ZPF 
 
(plocha vymezena zčásti na 
úkor rušené plochy Z39) 

Z62 o plocha pro veřejné prostranství změna funkčně 
související s plochou Z61. Zajišťuje obsluhu 
navrhované čistírny odpadních vod. Plocha 
zahrnuje část nezemědělských ploch (bývalá hráz 
rybníka a parcela bývalého obtokového koryta). 
Částečně zasahuje i plochu bývalého rybničního 
dna (trvalé travní porosty). 

Nová 
Říše 

dílčí změna má dopad do 
ZPF 
 
(plocha vymezena zčásti na 
úkor rušené plochy Z39) 

Z63 o uvedení územního plánu do souladu se 
skutečným stavem – vymezení plochy pro 
sportoviště (již realizováno)  

Nová 
Říše 

nejedná se o zábor ZPF 

Navrhovaná změna č. 2 řeší umístění plochy pro ČOV a příjezdovou komunikaci. Tyto plochy jsou 
navrženy v lokalitě, kde platný územní plán vymezil plochu (Z39) pro rybník (obnova historického 
rybníka). 

Z důvodu úpravy situování ČOV jsou zastavitelné plochy Z26, Z39 a Z52 z řešení územního plánu 
vypuštěny (2,13 ha záboru ZPF) a nově jsou navrženy plochy pro ČOV (Z61) a přístupovou 
komunikaci (Z62) o souhrnné výměře 0,2484 ha záboru ZPF. Celková bilance záboru ZPF po změně 
č. 2 je tedy nižší o cca 1,9 ha než v platném ÚP. 

Údaje o areálech a objektech staveb zem ědělské prvovýroby 

Plochy areálů jsou respektovány, změna č. 2 zachovává stávající využití. 

Uspo řádání zem ědělského p ůdního fondu a pozemkové úpravy 

V řešeném území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). 

Opatření k zajišt ění ekologické stability 

Změna č. 2 nenavrhuje opatření nebo plochy, které by měly vliv na změnu koncepce nebo negativní 
dopad do ekologické stability území. 
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Síť zemědělských ú čelových komunikací 

Navrhovaná změna č. 2 nesnižuje přístup do krajiny nebo jiným způsobem neomezuje prostupnost 
území.  

Investice do p ůdy 

Změna č. 2 nemá dopad do ploch meliorací. 

Dosavadní využití ploch nezem ědělské p ůdy v řešeném území 

Změna č. 2 využívá zčásti nezemědělských ploch, a to v celkovém rozsahu 0,2500 ha, a to včetně 
lokality Z63, která využívá nezemědělskou půdu. 

Využití zem ědělské p ůdy na nezastav ěných částech stavebních pozemk ů a enkláv zem ědělské 
půdy v zastav ěném území 

Zadání změny č. 2 nevymezuje lokality v rámci nezastavěných částí stavebních pozemků.. 

Využití ploch získaných odstran ěním budov a proluk 

Charakter změny (umístění ČOV) neumožňuje v místních podmínkách využít již zastavěné území. 

Důsledky navrhovaného řešení na uspo řádání ploch ZPF, kterým by m ěla být s ohledem na § 2 
zákona č. 114/1992 Sb. V platném zn ění co nejmén ě narušena krajina a její funkce 

Změnou č. 2 není měněna organizace a uspořádání zemědělské půdy, není narušena krajina nebo její 
funkce. 

Ovlivn ění hydrologických a odtokových pom ěrů a stávajících meliora čních za řízení v území 

Řešením změny č.2 územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických 
a odtokových poměrů.  

Kvalita zem ědělské p ůdy dle BPEJ a t říd ochrany 

Je uvedena v přiložené tabulkové části – na konci kapitoly. Změnou č. 2 jsou dotčeny zemědělské 
půdy IV. třídy ochrany. 

Etapizace výstavby 

Není navržena. 

Zdůvodn ění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami  

Zastavitelné plochy, navržené změnou č. 2, vytváří především podmínky pro řešení problému 
odkanalizování a čištění odpadních vod a dále uvádí ÚP do souladu se skutečným stavem (Z63 – bez 
dopadu do ploch ZPF). Navržené plochy jsou v souladu se základní koncepcí rozvoje území a 
urbanistickou koncepcí, které byly stanoveny v platném ÚP. Změna č. 2 vypouští zastavitelné plochy 
Z26 (čistírna odpadních vod), Z39 (vodní plocha) a Z52 (účelová komunikace) a nahrazuje je aktuálně 
vymezenými plochami Z61 (čistírna odpadních vod) a Z62 (veřejné prostranství). 

Vzhledem k charakteru záměru nelze pro nové umístění plochy pro ČOV využít výhradně 
nezemědělských ploch. Podíl nezemědělských ploch, využitých změnou č. 2, dosahuje celkem 31% 
z celé výměry řešených ploch, čímž je dostatečně ochráněna zemědělská půda, která se nachází 
v rámci intenzivně obhospodařovaných ploch, kde by byl dopad do ZPF vyšší. 

14.2. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ 
LESA 

Změnou č. 2 není navržen zábor PUPFL. Do pásma 50 m od okraje lesa zasahuje lokalita č. Z61 pro 
realizaci ČOV. 

 



Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Nová Říše  Textová část 

 58

T
A

B
E

LÁ
R

N
Í V

Y
H

O
D

N
O

C
E

N
Í J

E
D

N
O

T
LI

V
Ý

C
H

 L
O

K
A

LI
T

 Z
M
Ě

N
Y

 Č
. 2

 

ce
lk

ov
á 

vý
m
ě

ra
 

pl
oc

hy
 

0,
26

19
 

0,
08

57
 

0,
34

76
 

In
ve

st
ic

e 
do

 p
ů
dy

 
(h

a)
 

   

Z
áb

or
 Z

P
F

 p
od

le
 tř

íd
 o

ch
ra

ny
 (

ha
) 

V
.    

IV
. 

0,
20

39
 

0,
04

45
 

0,
24

84
 

III
.    

II.
    

I.    

Z
áb

or
 Z

P
F

 p
od

le
 je

dn
ot

liv
ýc

h 
ku

ltu
r 

(h
a)

 

ov
oc

né
 

sa
dy

 

   

za
hr

ad
y 

   

vi
ni

ce
 

ch
m

el
ni

ce
 

   

T
T

P
 

0,
20

39
 

0,
04

45
 

0,
24

84
 

or
ná

 
pů

da
 

   

C
el

ko
vý

 
zá

bo
r 

Z
P

F
 

(h
a)

 

0,
20

39
 

0,
04

45
 

0,
24

84
 

zp
ů
so

b 
vy

už
ití

 p
lo

ch
y 

T
 –

 p
lo

ch
y 

te
ch

ni
ck

é 
in

fr
as

tr
uk

tu
ry

 

P
V

 –
 p

lo
ch

y 
ve
ře

jn
ýc

h 
pr

os
tr

an
st

ví
 

C
E

LK
E

M
 

ka
ta

st
r 

N
ov

á 
Ř

íš
e 

N
ov

á 
Ř

íš
e 

čí
sl

o 
lo

ka
lit

y 

Z
61

 

Z
62

 

zm
ě

na
 

č.
 2

 

č.
 2

 



Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Nová Říše  Textová část 

 59

15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou podat námitky pouze vlastníci pozemků a 
staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Dle § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu opatření 
obecné povahy podat námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením obecní povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné 
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. O námitkách musí rozhodnout 
zastupitelstvo obce na základě vyhodnocení výsledku projednání zpracovaného pořizovatelem ve 
spolupráci s určeným zastupitelem. 

V rámci veřejného projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Nová Říše (dále též „návrh změny 
č. 2 ÚP“) obdržel pořizovatel celkem 8 podání nazvaných jako námitka, z toho námitka č. 7 a 8 byla 
podána jak prostřednictvím právního zástupce, tak vlastníkem a namítané důvody byly obdobné; 
pořizovatel obě námitky vyhodnotil společně. Dvě námitky (n.5 a n.6)  podané v rámci veřejného 
projednání po tomto posouzení pořizovatel vyhodnotil jako připomínku (viz vyhodnocení připomínek 
podaných v rámci veřejného projednání). 

Pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem výsledky projednání změny ÚP a 
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách. 

Přehled podání nazvaných jako námitka: 

i.č./ 
poznámka 

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 /  
námitka; 
příloha č.1 

František Brlica,  
bytem U Pelejových 
222,  
588 56 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 

n.2 /  
námitka; 
příloha č.2 

Vladislav Bugdol,  
Marta Bugdolová,  
bytem U Pelejových 
174,  
58865 Nová Říše 
 

zaregistrováno pod č.j. Telč 
7987/2017 ORÚP;  
podáno osobně dne 25.10.2017; 
doručeno dne 25.10.2017 

pozemek p. č. 2600, 1614/1, 1621, 2625, 2626 a 
st. 387 a budova pro bydlení čp. 174, která je 
součástí pozemku p. č. st. 387;  
zapsané na LV 140 pro k.ú. a obec Nová Říše 

n.3 /  
námitka; 
příloha č.3  

Zdeněk Pelej a  
Božena Pelejová,  
bytem U Pelejových 
127,  
588 56 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 

n.4 /  
námitka; 
příloha č.4 

Olga Pelejová, bytem 
U Pelejových 260,  
588 65 Nová Říše 
 

zaregistrováno pod č.j. Telč 
7988/2017 ORÚP;  
podáno osobně dne 25.10.2017; 
doručeno dne 25.10.2017 

pozemek p.č. st. 184, jehož součástí je rodinný dům 
čp. 260, pozemku p.č. st. 329, jehož součástí je 
budova bez čp. / če a pozemku p.č. 1609/2, p.č. 
1610/3, p.č. 1611/2 a p.č. 2571/2;  
zapsané na LV č. 85 pro k.ú. a obec Nová Říše 

n.5 / 
připomínka; 
viz 
kapitola 6. 
Vyhodnocení 
připomínek 

Ing. Dana Posádová,  
U Pelejových 127, 
588 56 Nová Říše 
 

zaregistrováno pod č.j. Telč 
7990/2014 ORÚP; 
podáno osobně dne 25.10.2017; 
doručeno dne 25.10.2017 

pozemek p.č. 1615/3  
(pozemky p.č. 1604, p.č. 1608/4, p.č. 1609/3) 
zapsané na LV č. 715 pro k.ú. a obec Nová Říše 

n.6./ 
připomínka; 
viz  
kapitola 6. 
Vyhodnocení 
připomínek 

Volši s.r.o. 
U Pelejových 127,  
58865 Nová Říše 
IC: 28270134 
Ing. Dana Posádová, 
jednatelka 

zaregistrováno pod č.j. Telč 
7985/2017 ORÚP; 
podáno osobně dne 25.10.2017; 
doručeno dne 25.10.2017 

pozemek p.č. st. 182/2, jehož součástí je budova bez 
čp. / če. (penzion sloužící k rodinné rekreaci)  
a nájemce p.č. 1615/3, způsob využití sportoviště a 
rekreační plochu 
zapsané na LV č. 710 pro k.ú. a obec Nová Říše 

n.7./  
námitka 
vyhodnocena 
společně 
s n.8;  
viz příloha 
č.5  

Ing. Hana Liškářová,  
bytem Okružní 21, 
748 01 Hlučín 

zaregistrováno pod č.j. Telč 
8058/2017 ORÚP; 
podáno dne 25.10.2017 na poštu; 
doručeno dne 26.10.2017 

pozemek p.č. 1613/5, 1614/3, 1643/3, 2601 a 
st. 181/2 a budova pro bydlení čp. 126, která je 
součástí pozemku p. č. st. 181/2;  
zapsané na LV č. 115 pro k. ú  a obec Nová Říše 



Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Nová Říše  Textová část 

 60

i.č./ 
poznámka 

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.8./ 
námitka 
vyhodnocena 
společně 
s n.7;  
viz příloha 
č.5 

Ing. Hana Liškářová, 
bytem Okružní 21, 
748 01 Hlučín 
zastoupena Mgr. 
Jiřím Nezhybou, 
advokátem 
Frank Bold advokáti, 
s.r.o., se sídlem 
Údolní 33, 602 00 
Brno 

zaregistrováno pod č.j. Telč 
8066/2017 ORÚP; 
doručeno elektronickým podáním do 
datové schránky města Telče dne 
25.10.2017; 
odesílatel Mgr. Jiří Nezhyba, 
advokátní kancelář, Údolní 567/33, 
602 00 Brno  

pozemek p.č. 1613/5, 1614/3, 1643/3, 2601 a 
st. 181/2 a budova pro bydlení čp. 126, která je 
součástí pozemku p. č. st. 181/2;  
zapsané na LV č. 115 pro k. ú  a obec Nová Říše 

Vyhodnocení námitek a návrhy rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění viz příloha č. 1 – 5 
(n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 a sloučená n. 7 a n. 8). 

16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy mohl uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo 
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Pořizovatel je povinen se jimi zabývat jako 
podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. 

Pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem výsledky projednání změny ÚP a 
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny 
ÚP. 

Dvě námitky podané v rámci veřejného projednání po tomto posouzení pořizovatel vyhodnotil jako 
připomínku. 

Ve fázi společného jednání bylo uplatněno celkem 8 připomínek, vyhodnocení těchto připomínek bylo 
již součástí odůvodnění návrhu změny č. 2 ÚP pro veřejné projednání. 

Pořizovatel provedl vyhodnocení připomínek veřejnosti v rámci společného projednání o návrhu 
změny č. 2 Územního plánu Nová Říše. 

i.č. podatelé připomínek obsah připomínek (stručně) 

1. Frendlovská Marie,  
U Pelejových 255, Nová Říše; 
pozemky ve vlastnictví v k.ú. Nová Říše: 
p.č.1619/2, p.č. 1614/4, p.č. st. 330, p.č. 
st. 257/1, RD č.p.255;  
zaregistrováno pod č.j. Telč 3482/2017 
ORÚP dne 15.5.2017 

- nesoulad s PRVK v umístění ČOV; 
- nesouhlas se zrušením vymezení pásma ochrany prostředí kolem ČOV - zrušení 

limity 100 m; 
- nesouhlas s umístěním ČOV na ploše Z61; 

2. Bugdol Vladislav a Bugdolová Marta,  

U Pelejových 174, Nová Říše; 

pozemky ve vlastnictví v k.ú. Nová Říše: 

p.č. 2600, p.č. 1614/1, p.č. 1621, p.č. 
2625, p.č. 2626, p.č. st. 387,RD č.p. 174; 

zaregistrováno pod č.j. Telč 4049/2017 
ORÚP dne 5.6.2017 

- pozemky p.č. 2600 a 1614/1 jsou v současnosti využívány jako součást místní 
komunikace (dále také jen „MK“) – nesouhlas s jejich užíváním těžkými 
nákladními vozidly; 

- požadavek zaměření skutečného stavu – pozemku pro MK; 
- požadavek prověření stavebně technického stavu MK;  
- neodůvodnění změny koncepce technické infrastruktury (dále také jen „TI“) - 

odkanalizování - nesouhlas s vymezením ploch Z61 a Z62; 
- trvalé negativní ovlivnění kvality života a hodnoty nemovitostí;  

3. Koudelová Marie a Mgr. Koudela Pavel,  
Na Kopečku, Nová Říše; 
 
pozemky ve vlastnictví v k.ú. Nová Říše: 
p.č. 1658, p.č. 1659, p.č. 1660, p.č. 
1653/11, p.č. st. 464, RD č.p. 336, 
p.č. 1643/11 – využití v současnosti pro  
MK nezpevněnou; 
 
zaregistrováno pod č.j. Telč 4053/2017 
ORÚP dne 5.6.2017 

- nesouhlas s vymezením ploch Z61 a Z62; 
- neodůvodnění změny koncepce TI – odkanalizování - požadavek studie 

proveditelnosti a finanční analýzy variant umístění ČOV; 
- změnou ÚP se cítí být poškození – stavba RD v území podle platného ÚP; 
- nesouhlas s užíváním stávající MK těžkými nákladními vozidly – z důvodu 

možného poškození jejich nemovitosti v blízkosti komunikace a vlastního 
pozemku p.č. 1643/11, na které je pozemní komunikace (dále také jen „PK“) a 
z důvodu vedení plynu pod nezpevněnou pozemní komunikací; 

- PK je prašná, nezpevněná a její šíře neodpovídá nárokům na provoz, který by 
souvisel s umístěním, výstavbou a dalším provozem ČOV v našem sousedství; 
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i.č. podatelé připomínek obsah připomínek (stručně) 

4. Ing. Liškářová Hana,  
Okružní 1825/21, Hlučín; 
 
pozemky ve vlastnictví v k.ú. Nová Říše: 
p.č. 1613/5, p.č. 1614/3, p.č. 1643/3, p.č. 
2601, p.č. st. 181/2, RD č.p. 126; 
 
zaregistrováno pod č.j. Telč 4071/2017 
ORÚP dne 5.6.2017 

- nesouhlas s vymezením ploch Z 61 a Z62; 
- neodůvodnění změny koncepce TI – odkanalizování; 
- porušení § 55 odst. 4 SZ – vymezení další zast. plochy bez prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zast. plochy;  
- dopravní obslužnost navrhované lokality Z 61 – nutná úprava stavebně 

technických a provozních parametrů stávající MK, např. také řešení napojení 
nové pozemní komunikace na stávající MK křižovatkou;  

- hrozba záplav a ekologické katastrofy v území nové plochy pro ČOV 
neodůvodněným zrušením zastavitelné plochy Z39, která je současně VPS VP3 
z důvodu snižování ohrožení území přírodními katastrofami – údolní niva 
Vápovky;  

- ohrožení nemovitostí podatelky povodněmi a záplavami v souvislosti se 
zrušením Z39;  

- zmenšení ochranného pásma VT Vápovka vymezením zastavitelné plochy Z61; 
- změnou ÚP se cítí být poškození – koupě RD za účelem bydlení a rekreace 

v území podle platného ÚP;  
5. Pelejová Olga,  

U Pelejových 260, Nová Říše; 
pozemky ve vlastnictví v k.ú. Nová Říše: 
p.č. st. 184, dům č.p. 260; 
p.č. st. 329, dům bez č.p.; 
p.č. 1610/3, p.č.1611/2, p.č. 2571/2; 

 

zaregistrováno pod č.j. Telč 4051/2017 
ORÚP dne 5.6.2017 

- nesouhlas s vymezením plochy Z61 pro ČOV z důvodu snížení hodnoty 
nemovitosti a kvality bezprostředního životního prostředí podatelky a obtěžování 
podatelky; 

- prověření dopravního napojení navržené plochy pro ČOV, včetně odborného 
posouzení stavu současné komunikace na p.p.č. 2540/1 a 2538, včetně 
nájezdových úhlů pro těžkou techniku; stav komunikace vnímá jako nevyhovující 
pro provoz velkých nákladních vozů; 

- obava z poškození a znehodnocení svého majetku.  

6. Pelej Zdeněk a Pelejová Božena,  
U Pelejových 127, Nová Říše; 
 
pozemky ve vlastnictví v k.ú. Nová Říše: 
p.č. st. 182/1, RD č.p. 127; p.č. 2571/1; 

 

zaregistrováno pod č.j. Telč 4067/2017 
ORÚP dne 5.6.2017  

- nesouhlas s vedením přístupové komunikace přes vlastní pozemek p.č. 2571/1, 
vodní plocha, koryto vodního toku přirozeného nebo upraveného; nesouhlas 
s jeho zatížením dopravou těžkými nákladními vozidly; 

- nesouhlas s umístěním ČOV v blízkosti vlastních pozemků pro obavu ze 
zhoršení životních podmínek k bydlení; 

7. Ing. Posádová Dana,  
U Pelejových 127, Nová Říše; 
 
pozemky ve vlastnictví v k.ú. Nová Říše: 
p.č. 1615/3; 
 
zaregistrováno pod č.j. Telč 4050/2017 
ORÚP dne 5.6.2017 

- požadavek zpracování hlukové a pachové studie zahrnující současný stav 
lokality a předpokládaný stav po případné realizaci ČOV; 

- požadavek zpracování studie proveditelnosti navržené změny včetně 
technického a technologického řešení projektu, dopadu na životní prostředí, 
finančního plánu a analýzy projektu, hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 
včetně zpracování variantních řešení umístění i technologií; 

- požadavek provedení revize „území s rizikem záplav“ v úseku od rybníku Bašta 
k č.p. 260 a dále k p.č. 1615/3, a dále rozšíření „území s rizikem záplav“ na p.č. 
1615/1; 

- požadavek upřesnění pásma ochrany prostředí kolem ČOV z důvodu 
nesouhlasu s jeho zásahem do p.p.č. 1615/3 užívaném jako sportoviště a 
rekreační plocha;  

8. Volší s.r.o.,  
sídlo U Pelejových 127, Nová Říše; 
 
pozemky ve vlastnictví v k.ú. Nová Říše: 
p.č.st. 182/2, budova bez č.p. nebo 
evidenčního, penzion soužící k rodinné 
rekreaci; 
 
zaregistrováno pod č.j. Telč 4066/2017 
ORÚP dne 5.6.2017 

- požadavek na řádné zdůvodnění změny umístění ČOV ze současné lokality na 
nově navrhovanou, avizovaná finanční úspora nebyla dosud městysem nikterak 
prokázána; 

- požadavek zhotovení studie proveditelnosti a finanční analýzy obou variant 
umístění ČOV; 

- změnou bude narušena základní koncepce rozvoje území městyse stanovená 
v platném ÚP; 

- cítí se být velmi poškozeni změnou; 
- požadavek na zpracování a předložení oznámení záměru změny ÚP na KÚ 

Kraje Vysočina dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí; 

- požadavek zpracování hlukové a pachové studie zahrnující současný stav 
lokality a předpokládaný stav po případné realizaci ČOV; 

- připomínka ke zrušení ochranného pásma 100 m od ČOV; požadavek upřesnění 
pásma ochrany kolem ČOV z důvodu nesouhlasu s jeho možným zásahem do 
vlastního p.p.č. st. 182/2 se stavbou penzionu. 
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Shrnutí podstaty p řipomínek dle spole čných témat s ohledem na díl čí navrhované zm ěny 

• vymezení zastavitelné plochy Z61 technické infrastruktury T pro umožnění realizace čistírny 
odpadních vod 

 

připomínka vyhodnocení připomínky 

neodůvodněná změna koncepce 
odkanalizování; požadavek studie 
proveditelnosti a finanční analýzy 
variant umístění ČOV; 

o pořízení změny Územního plánu Nová Říše (dále také jen „změna“) 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;  
vyhodnocení ekonomické výhodnosti a proveditelnosti záměru v navrhované ploše není 
předmětem řízení o vydání změny územního plánu. 

narušení základní koncepce 
rozvoje území městyse stanovená 
v platném Územním plánu Nová 
Říše (také jen „ÚP“); 

odůvodnění bylo doplněno – viz kap. 9.3. odst. Urbanistická koncepce, vymezení 
zastavitelných ploch;  
soulad Změny č. 2 se stanovenou základní koncepcí rozvoje území obce dle kapitoly č. 2.1. 
textové výrokové části ÚP Nová Říše je řešen v kapitole č. 9.2. textové části odůvodnění 
Změny č. 2 Územního plánu Nová Říše.  

nesoulad navrhované změny ÚP 
s Plánem rozvoje vodovodů a 
kanalizací Kraje Vysočina (také jen 
„PRVKUK“); 

odůvodnění bylo doplněno – viz kap. 9.3. odst. Urbanistická koncepce, vymezení 
zastavitelných ploch; 
na základě žádosti městyse Nová Říše bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUJI 48873/2017 OŽPZ 
1109/2017-Ol ze dne 3.7.2017, podle kterého je konstatováno, že navržené vymezení plochy 
čistírny odpadních vod v rámci Změny č. 2 územního plánu Nová Říše je v souladu se 
schváleným PRVKUK v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod.  

zrušení vymezení pásma ochrany 
prostředí kolem ČOV - zrušení 
limity 100 m; 

Změnou č. 2 je rušeno pouze ustanovení v textu; rozsah pásma ochrany prostředí kolem ČOV 
je vymezen v grafické části v Hlavním výkrese. 

neodůvodnění vymezeného pásma 
hygienické ochrany pro stavbu 
ČOV v zastavitelné ploše 
znázorněné v grafické části návrhu 
Změny č.2; 

odůvodnění bylo doplněno – viz kap. 9.4. odst. Koncepce technické infrastruktury 
 

porušení § 55 odst. 4 SZ – 
vymezení další zast. plochy bez 
prokázání nemožnosti využít již 
vymezené zast. plochy; 

návrh Změny č. 2 byl upraven; 
požadavek určeného zastupitele městyse Nová Říše dopisem ze dne 25.7.2017 - zrušit 
vymezené zastavitelné plochy Z26 a Z52 spolu se související částí koridoru KT4 a z toho 
vyplývající VPS VT1 a VD2 spolu se související částí VT5. 

změna vymezení zastavitelné 
plochy pro technickou 
infrastrukturu – umístění ČOV 

odůvodnění bylo doplněno – viz kap. 9.4. odst. Koncepce technické infrastruktury; 
 

zmenšení ochranného pásma VT 
Vápovka vymezením zastavitelné 
plochy Z61;  

ochranné pásmo VT Vápovka není vymezeno;  vodní tok Vápovka nemá vymezeno záplavové 
území; 
výkon správy vodního toku – drobného vodního toku Vápovka na pozemcích sousedících 
s korytem vodního toku v šíři nejvýše do 6 m od břehové čáry - nebude Změnou č. 2 omezen.  
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• vymezení zastavitelné plochy Z62 veřejného prostranství PV pro umožnění obsluhy navržené 
zastavitelné plochy Z61 

Z těchto dílčích změn vyplývá nový způsob využití stávajících pozemních komunikací (dále jen „PK“), 
na které se nové zastavitelné plochy Z61 a Z62 dopravně napojují, a které jsou nutné pro napojení na 
PK vyšší kategorie, což je silnice II. třídy. 

připomínka vyhodnocení připomínky 

nedostatečný dopravně technický 
stav a stavebně technické 
vybavení těchto stávajících PK pro 
nový účel; 

 

příslušný správní úřad na úseku dopravy na pozemních komunikacích z hlediska řešení 
místních a účelových komunikací jako dotčený orgán v procesu územního plánování nevydal 
v rámci společného projednání své stanovisko; 

pořizovatel si toto stanovisko vyžádal dopisem ze dne 14.6.2017; toto stanovisko bylo vydáno 
MěÚ Telč, odborem dopravy pod č.j. Telč 4349/2017 OD dne 19.6.2017; 

ze stanoviska vyplývá, že místní komunikace podle ČSN 73 6110 navržená ve funkční 
skupině C, např. v kategorii MO2 10/6,5/30 jako obslužná komunikace umožňující přímou 
obsluhu všech objektů, je dostačující z hlediska dopravní obsluhy ČOV; dále je ve stanovisku 
zmíněno, že „zdejší odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad bude povolovat 
případnou realizaci stavby zpevněných ploch jako stavby zpevněných ploch jako stavby 
místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace stavebním řízením dle § 108 
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění“ 

pokračování viz níže *** 

není stanovena konkrétní stávající 
PK nutná pro napojení na PK vyšší 
kategorie – silnice II. třídy. 

 

návrh Změny č. 2 byl upraven; 

ze stanoviska MěÚ Telč, odboru dopravy také vyplynulo doporučení dopravně obsloužit ČOV 
pozemní komunikací „U Pelejových“, která je přímo napojena na silnici II/407 a poskytuje 
výhodnější šířkové i stavebně technické parametry, na rozdíl od pozemní komunikace „Na 
Kopečku“ a jejích šířkových a výškových poměrů; 

podmínka využití plochy Z61 o řešení dopravní obsluhy (dopravní napojení ČOV na silnici II. 
třídy přes pozemní komunikaci U Pelejových) byla doplněna do kap. 3.2. výrokové části 
Změny č. 2; odůvodnění stanovení této podmínky bylo doplněno – viz kap. 9.4. odst. 
Koncepce dopravní infrastruktury. 

***pokračování  

Dle obecných podmínek pro umisťování komunikací viz kapitola č. 4.1.3. textové části výroku ÚP Nová Říše, první odrážka, která 
zní: „v plochách dopravní infrastruktury (DS, DP, DU) a plochách veřejných prostranství (PV) umožnit vznik nových komunikací 
v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace“ je ošetřen vznik nových komunikací, 
která musí být v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace, tedy i jejího účelu.  

Změnou navrhované zastavitelné plochy Z61 a Z62 navazují na stabilizovanou plochu PV, dále na stabilizovanou plochu DU 
s následným napojením na plochu DS (za předpokladu využití pro jejich dopravního napojení pozemní komunikace U Pelejových).  

Vymezené plochy dopravní infrastruktury DU a plochy veřejného prostranství PV a jejich šířka jsou dostatečné pro vznik nové 
pozemní komunikace, případně pro stavební úpravy stávajících pozemních komunikací a tím umožňují jejich vznik.  

Konkrétní účel pozemní komunikace a z toho vyplývající normové parametry a to, zda pozemní komunikace kapacitně vyhovuje pro 
nový účel, se posuzují v následném územním řízení, ve kterém bude vymezen nový stavební pozemek pro stavbu ČOV (souvislost 
s §88 stavebního zákona a §20 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území).  

 

• zrušení zastavitelné plochy Z39 vymezené v platném územním plánu pro vodní nádrž 

 

připomínka vyhodnocení připomínky 

hrozba záplav a ekologické katastrofy v území nové plochy pro 
ČOV neodůvodněným zrušením zastavitelné plochy Z39, která je 
současně VPS VP3 z důvodu snižování ohrožení území přírodními 
katastrofami – údolní niva Vápovky; 

odůvodnění bylo doplněno – viz kap. 9.5. odst. Koncepce 
uspořádání krajiny, vymezení ploch v krajině; 
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• zpracování a předložení oznámení záměru změny územního plánu na Krajský úřad Kraje 
Vysočina dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

požadavek byl řešen pořizovatelem již v rámci Zadání změny č. 2 ÚP tak, že nebyl zapracován do 
zadání změny, toto řešení bylo odůvodněno takto: 

„Zadání změny územního plánu bylo předloženo Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru 
životního prostředí a zemědělství, jako příslušnému orgánu dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, který 
vydal sdělení pod č.j. KUJI 80661/2016 OZPZ 2873/2016 ze dne 2.11.2016, ve kterém uvádí, že 
nepožaduje vyhodnocení vlivů návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Nová Říše na životní 
prostředí. Krajský úřad přihlédl ke skutečnosti, že posuzovaný územní plán nebude mít významný 
vliv na evropsky významné lokality či ptačí oblasti, jak vyplývá ze stanoviska orgánu ochrany 
přírody. 

Předložený návrh zadání byl posouzen podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 
Sb. a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Požadavky na změnu využití území, s ohledem na velikost a charakter, jsou navrženy v rozsahu, 
který nestanoví rámec pro umístění záměrů, u nichž lze předpokládat závažné negativní vlivy na 
životní prostředí a veřejné zdraví. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze 
prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů.“ 

 
• zpracování hlukové a pachové studie zahrnující současný stav lokality a předpokládaný stav po 

případné realizaci ČOV 

požadavek byl řešen pořizovatelem již v rámci Zadání změny č. 2 ÚP tak, že nebyl zapracován do 
zadání změny, toto řešení bylo odůvodněno takto: 

„V zadání změny je uplatněn požadavek na prověření nového vymezení pásma ochrany prostředí 
kolem ČOV v rámci projednání návrhu změny. Ochrana veřejného zdraví z hlediska ochrany před 
negativním vlivem hluku a pachu bude také řešena standardními postupy podle zvláštních 
předpisů v rámci navazujících řízení (viz sdělení Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru 
životního prostředí a vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví).“ 

K návrhu změny č. 2 ÚP bylo vydáno stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina pod zn. 
KHSV 8595/2017/JI/HOK/Fiš ze dne 11.5.2017, ve kterém je mimo jiné uveden souhlas s návrhem 
změny za splnění této podmínky: „V případě umístění staveb, zařízení, které budou po uvedení do 
provozu zdrojem hluku, KHS požaduje respektovat stávající i navrhované nebo v územním plánu 
vymezené chráněné prostory.“  Tato podmínka je již uvedena v platném Územním plánu Nová Říše v 
kapitole 2.2.2. Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí, kde je uvedena také tato 
podmínka:  „konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být v návaznosti na 
zdravotní rizika související s potenciální expozicí jednotlivých skupin populace látkám znečišťujícím 
ovzduší předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví“. 

Ostatní připomínky týkající se nesouhlasů vlastníků pozemků s vedením příjezdové komunikace přes 
vlastní pozemek a nesouhlas s jeho zatížením dopravou těžkých nákladních vozidel a nevyřešených 
majetkoprávních vztahů ke stávající pozemní komunikaci související se změnou, dále domnělých 
důsledků změny, jako je např. domnělé zhoršení pohody bydlení a kvality prostředí trvalým negativním 
ovlivněním kvality života, obtěžování pachem, ve vztahu k vlastním nemovitostem, snížení hodnoty 
vlastních nemovitostí pro bydlení a pro rekreaci v okolí plánované plochy pro ČOV, vznik škody na 
vlastním majetku z různých příčin a ohrožení vlastní nemovitosti povodněmi a záplavami v souvislosti 
se změnou územního plánu mají spíše charakter námitky, které mohou být uplatněny proti návrhu 
změny v následujícím řízení o vydání změny č. 2 Územního plánu Nová Říše. 

Pořizovatel provedl vyhodnocení připomínek veřejnosti v rámci veřejného projednání o návrhu změny 
č. 2 Územního plánu Nová Říše. 
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Námitka n.5 - posuzovaná jako připomínka 

i.č. 
námitky/ 

připomínky 

podatelé námitek/ 
připomínek  

zaregistrování podání; 
datum podání;  
datum doručení na MěÚ Telč 

vlastnictví pozemků a staveb; vlastnictví doloženo 
listem vlastnictví LV 

n.5 D. P. 
Nová Říše 
 

zaregistrováno pod č.j. Telč 7990/2014 
ORÚP; 
podáno osobně dne 25.10.2017; 
doručeno dne 25.10.2017 

pozemek p.č. 1615/3  
(pozemky p.č. 1604, p.č. 1608/4, p.č. 1609/3) 
zapsané na LV č. 715 pro k.ú. a obec Nová Říše 

 

Obsah připomínky: 
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Odůvodnění připomínky: 
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Vyhodnocení podání: 

Podatel je vlastníkem těchto pozemků: pozemek p.č. 1604, p.č. 1608/4, p.č. 1609/3 a pozemek p.č. 
1615/3, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha; zapsané na listu vlastnictví č. 715, pro k.ú. 
a obec Nová Říše. Podání bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě.  

Uvedené pozemky nejsou dotčeny, ani nesousedí s namítanou plochou řešenou Změnou č. 2 
Územního plánu Nová Říše (dále také jen „změna ÚP“), ani k této ploše nepřiléhají. Z tohoto důvodu 
podatel není dotčený návrhem změny ÚP; není aktivně legitimován pro podání námitky. Dále bude 
podání posuzováno jako připomínka. 

Vyhodnocení připomínky: 

I když podatel 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, 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. 

Podstata všech bodů připomínky, je umístění ČOV v blízkosti plochy sportu s dětským hřištěm, které 
je využíváno k relaxaci a odpočinku obyvatel, na pozemku p.č. 1615/3. 

Podatel požaduje zpracování hlukové a pachové studie zahrnující současný stav lokality a 
předpokládaný stav po případné realizaci ČOV, dále upřesnění pásma ochrany prostředí kolem ČOV 
z důvodu nesouhlasu s jeho zásahem do p.č. 1615/3 v katastru nemovitostí evidované a i ve 
skutečnosti využívané jako sportoviště a rekreační plocha, dále požaduje zpracování studie 
proveditelnosti navržené změny včetně technického a technologického řešení projektu, dopadu na 
životní prostředí, finanční plánu a analýzy projektu, hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu včetně 
zpracování variantních řešení umístění i technologií.  

Podatel odůvodňuje nesouhlas a požadavky domnělým významným a trvalým negativním vlivem na 
kvalitu života obyvatel žijících nejen v bezprostřední blízkosti čistírny odpadních vod, dále zásadním 
zhoršením kvality životního prostředí a životních podmínek obyvatel v dotčené části obce, dále 
výrazným snížením hodnoty všech nemovitostí v okolí.  

Umístění čistírny odpadních vod vnímá podatel jako estetický problém, dále upozorňuje, že občané si 
nemovitosti v dané lokalitě budovali a zvelebovali s vědomím, že dotčené území bylo deklarováno 
jako lokální biocentrum bez možnosti jakékoli výstavby. Podatel upozorňuje na možnost způsobení 
újmy velkého rozsahu realizací změny ÚP. 

Podatel dále namítá nedostatečné zdůvodnění změny umístění ČOV a neexistence relevantních 
důvodů, např. změny podmínek, na základě kterých bylo rozhodnuto o pořízení změny ÚP.  

Úkolem územního plánování je 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.  
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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 podatele, tedy v této oblasti není podatel 
dotčenou osobou.   

Změna ÚP vymezuje plochu PV (Z62) veřejného prostranství PV pro umožnění obsluhy navržené 
zastavitelné plochy (Z61), která je zároveň vymezena jako plocha VDT4 pro veřejně prospěšnou 
stavbu pro komunikaci a inženýrské sítě, a 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 stanou tyto konkrétní stavby veřejně prospěšnou 
stavbou podle požadavku městyse. 

Změnou ÚP je zrušena vymezená veřejně prospěšná stavba VD 2 – účelová komunikace a vymezená 
veřejně prospěšná stavba VT 1 – čistírna odpadních vod. Toto vyplývá z požadavku městyse na 
prověření změny polohového vymezení zastavitelné plochy technické infrastruktury T pro umožnění 
realizace stavby čistírny odpadních vod a z toho vyplývající nutnosti zajistit dopravní obsluhu této 
stavby. Změnou ÚP se vymezují obdobné zastavitelné plochy pro stejný způsob využití a se statusem 
veřejně prospěšné stavby, ale v jiném území. 

Důvodem je optimálnější umístění ČOV (doporučené projektantem aktuálně rozpracované 
podrobnější dokumentace odkanalizování a čištění odpadních vod) z hlediska provozního a 
ekonomického (v místě končí stávající kanalizační sběrač, dojde ke zkrácení trasy kanalizace, jedná 
se o pozemky ve vlastnictví městyse, není nutno budovat dlouhé přípojky sítí TI (el. energie, voda), 
nové umístění je výrazně výhodnější z hlediska obsluhy, vč. zabezpečení a příp. ostrahy).  

Změnou umístění ČOV dojde jednoznačně k efektivnějšímu využití dotačních titulů (při původním 
umístění by nákladovost stavby překročila limity na ekvivalentního obyvatele pro dotační tituly), 
odpadnou problémy s výkupy pozemků a zamezí se plýtvání veřejnými prostředky – viz kapitola 9.4. 
KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY – KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
textové části odůvodnění změny ÚP. 

Změnou ÚP se ruší zastavitelná plocha (Z39), vymezená v platném ÚP pro obnovu vodní nádrže. 
Důvodem je změna polohového vymezení zastavitelné plochy technické infrastruktury T - ruší se 
(Z26) a vymezuje se (Z61) - pro pozemek stavby ČOV a s ní provozně související zařízení a dále 
vymezení podmiňující plochy veřejného prostranství PV (Z62) pro nezbytné zajištění dopravní 
přístupnosti plochy T (Z61) pro budoucí pozemek stavby technické infrastruktury. Zastavitelná plocha 
(Z39) byla v platném ÚP vymezena jednak pro obnovu vodní nádrže a dále s ohledem na riziko 
ohrožení území záplavami, jako veřejně prospěšná stavba VP3. Obnovou vodní nádrže Okrouhlík (na 
severním okraji sídla) se riziko záplav v údolní nivě Vápovky výrazně snížilo (k další eliminaci rizik 
dojde realizací protipovodňových a protierozních opatření navržených v platném ÚP), v této souvislosti 
pozbyla obnova vodní nádrže svůj význam a veřejný zájem realizace ČOV převažuje nad původním 
záměrem obnovy vodní nádrže – viz kapitola 9.5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY – 
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ textové části odůvodnění 
změny ÚP. 
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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. Změna koncepce technické infrastruktury – změna polohového 
vymezení zastavitelné plochy technické infrastruktury T pro umožnění realizace čistírny odpadních 
vod – vychází z požadavku městyse Nová Říše uvedeného v zadání změny č. 2 Územního plánu 
Nová Říše, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva městyse.  

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 
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.  

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, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné 
využívání, což je jeden z úkolů územního plánování.  

Změna ÚP je řádně a srozumitelně odůvodněna ve všech bodech, kterých se týká podání. 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 hodnoty všech nemovitostí v okolí a ke vzniku újmy. 
Návrhem změny ÚP nedojde k porušení zásady subsidiarity a nedojde ani k zásahu do ústavně 
zaručeného práva vlastnit majetek. 

Na základě výše uvedeného jsou všechny body podání liché a nedůvodné, proto se připomínce 
nevyhovuje ve všech jejích bodech.  
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Námitka n.6 - posuzovaná jako připomínka 

i.č. námitky/ 
připomínky 

podatelé námitek/ 
připomínek 

zaregistrování námitky; 
datum podání;  
datum doručení na MěÚ Telč 

vlastnictví pozemků a staveb;  
vlastnictví doloženo listem vlastnictví LV 

n.6 Volši s.r.o. 
U Pelejových 127,  
Nová Říše, 
Ing. D. P., 
jednatelka 

zaregistrováno pod č.j. Telč 
7985/2017 ORÚP; 
podáno osobně dne 25.10.2017; 
doručeno dne 25.10.2017 

pozemek p.č. st. 182/2, jehož součástí je budova bez 
čp. / če. (penzion sloužící k rodinné rekreaci)  
a nájemce p.č. 1615/3, způsob využití sportoviště a 
rekreační plochu 
zapsané na LV č. 710 pro k.ú. a obec Nová Říše 

 

Obsah námitky / připomínky: 
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Odůvodnění připomínky: 

 

Vyhodnocení podání: 

Podatel je jako právnická osoba vlastníkem těchto pozemků: pozemek p.č. st. 182/2, jehož součástí je 
budova bez čp. / če. (penzion sloužící k rodinné rekreaci) zapsané na listu vlastnictví č. 710 pro k.ú. a 
obec Nová Říše. Podatel je nájemce pozemku p.č. 1615/3, způsob využití sportoviště a rekreační 
plochu. Soubor těchto pozemků a stavby slouží jako komerční rekreační zařízení. Podání bylo 
učiněno v zákonem stanovené lhůtě.  

Uvedené pozemky nejsou dotčeny, ani nesousedí s namítanou plochou řešenou Změnou č. 2 
Územního plánu Nová Říše (dále také jen „změna ÚP“), ani k této ploše nepřiléhají. Z tohoto důvodu 
podatel není dotčený návrhem změny ÚP; není aktivně legitimován pro podání námitky. Dále bude 
podání posuzováno jako připomínka. 
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Vyhodnocení připomínky: 

Podatel nesouhlasí s těmito dílčími změnami: zrušení zastavitelné plochy (Z39) vymezené v platném 
ÚP pro vodní nádrž, stanovení nové VPS VDT 4 – komunikace, inženýrské sítě (Z62), a VPS VT 11 – 
čistírna odpadních vod (Z61), zrušení VPS VD 2 – účelová komunikace a VPS VT 1 – čistírna 
odpadních vod, zrušení VPS VP 3 – vodní nádrž. 

Podatel požaduje zpracování hlukové a pachové studie zahrnující současný stav lokality a 
předpokládaný stav po případné realizaci ČOV; dále namítá zrušení ochranného pásma 100 m od 
ČOV a vymezení nového ochranného pásma kolem nové zastavitelné plochy (Z61) technické 
infrastruktury T; dále požaduje zpracování a předložení oznámení záměru změny územního plánu na 
KÚ Kraje Vysočina dle zákona č. 100/2001 Sb.o. posuzování vlivů na životní prostředí. 

Podatel odůvodňuje nesouhlas znehodnocením a zmařením miliónových investic do vybudování 
rekreačního zařízení se zaměřením na rodinný odpočinek v klidném a čistém prostředí na 
polosamotě, které byly prováděny s ohledem na tehdy platný územní plán garantující plochy přírodní 
v blízkosti zainvestovaných nemovitostí. Podatel uvádí, že provozem ČOV v blízkosti rekreačního 
zařízení a dětského hřiště dojde k prokazatelnému trvalému zvýšení hluku, zápachu a světelného 
smogu. Podatel upozorňuje na to, že v případě znehodnocení a zmaření investice by se domáhal 
náhrady vzniklé škody včetně ušlého zisku. Podatel dále připomínkuje rozpor záměru se základní 
koncepcí rozvoje území.       

Úkolem územního plánování je 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 podatele, ani na pronajatý pozemek p.č. 
1615/3, k.ú. Nová Říše, tedy v této oblasti není podatel dotčenou osobou.   

Návrh změny ÚP je v souladu se stanovenými hlavními cíli koncepce rozvoje území. Změnou ÚP jsou 
vytvořeny technické podmínky pro rozvoj městyse a současně je zajištěn vyvážený vztah všech pilířů 
udržitelného rozvoje území. Změna ÚP nezakládá podmínky pro znemožnění využití vymezených 
ploch pro sportovní a rekreační využití, např. pozemku p.č.  1615/3, který je vymezen jako zastavitelná 
plocha občanského vybavení, pro sport Z63, ani pro znemožnění podnikání v oblasti cestovního ruchu 
v území změny ÚP. Změna ÚP vytváří územně technické podmínky pro obsluhu území dopravní a 
technickou infrastrukturou a tím zajišťuje dobrou obslužnost území. Podmínky ochrany a rozvoje 
hodnot území jsou stanoveny v platném ÚP a změna ÚP stanovuje další konkrétní podmínky využití 
území, například pro ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí. Územní systém 
ekologické stability je změnou ÚP upřesněn. 

Změna ÚP vymezuje plochu PV (Z62) veřejného prostranství PV pro umožnění obsluhy navržené 
zastavitelné plochy (Z61), která je zároveň vymezena jako plocha VDT4 pro veřejně prospěšnou 
stavbu pro komunikaci a inženýrské sítě, a 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 stanou tyto konkrétní stavby veřejně prospěšnou 
stavbou podle požadavku městyse. 
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Změnou ÚP je zrušena vymezená veřejně prospěšná stavba VD 2 – účelová komunikace a vymezená 
veřejně prospěšná stavba VT 1 – čistírna odpadních vod. Toto vyplývá z požadavku městyse na 
prověření změny polohového vymezení zastavitelné plochy technické infrastruktury T pro umožnění 
realizace stavby čistírny odpadních vod a z toho vyplývající nutnosti zajistit dopravní obsluhu této 
stavby. Změnou ÚP se vymezují obdobné zastavitelné plochy pro stejný způsob využití a se statusem 
veřejně prospěšné stavby, ale v jiném území. 

Důvodem je optimálnější umístění ČOV (doporučené projektantem aktuálně rozpracované 
podrobnější dokumentace odkanalizování a čištění odpadních vod) z hlediska provozního a 
ekonomického (v místě končí stávající kanalizační sběrač, dojde ke zkrácení trasy kanalizace, jedná 
se o pozemky ve vlastnictví městyse, není nutno budovat dlouhé přípojky sítí TI (el. energie, voda), 
nové umístění je výrazně výhodnější z hlediska obsluhy, vč. zabezpečení a příp. ostrahy).  

Změnou umístění ČOV dojde jednoznačně k efektivnějšímu využití dotačních titulů (při původním 
umístění by nákladovost stavby překročila limity na ekvivalentního obyvatele pro dotační tituly), 
odpadnou problémy s výkupy pozemků a zamezí se plýtvání veřejnými prostředky – viz kapitola 9.4. 
KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY – KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
textové části odůvodnění změny ÚP. 

Změnou ÚP se ruší zastavitelná plocha (Z39), vymezená v platném ÚP pro obnovu vodní nádrže. 
Důvodem je změna polohového vymezení zastavitelné plochy technické infrastruktury T - ruší se 
(Z26) a vymezuje se (Z61) - pro pozemek stavby ČOV a s ní provozně související zařízení a dále 
vymezení podmiňující plochy veřejného prostranství PV (Z62) pro nezbytné zajištění dopravní 
přístupnosti plochy T (Z61) pro budoucí pozemek stavby technické infrastruktury.  

Zastavitelná plocha (Z39) byla v platném ÚP vymezena jednak pro obnovu vodní nádrže a dále s 
ohledem na riziko ohrožení území záplavami, jako veřejně prospěšná stavba VP3. Obnovou vodní 
nádrže Okrouhlík (na severním okraji sídla) se riziko záplav v údolní nivě Vápovky výrazně snížilo (k 
další eliminaci rizik dojde realizací protipovodňových a protierozních opatření navržených v platném 
ÚP), v této souvislosti pozbyla obnova vodní nádrže svůj význam a veřejný zájem realizace ČOV 
převažuje nad původním záměrem obnovy vodní nádrže – viz kapitola 9.5. KONCEPCE 
USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY – KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ 
textové části odůvodnění změny ÚP. 

Změna ÚP je řádně a srozumitelně odůvodněna ve všech bodech, kterých se týká podání. 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 hodnoty všech nemovitostí v okolí a ke vzniku újmy.  

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

 

 

 

Příloha Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Nová Říše: 

Vyhodnocení námitek a návrhy rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění: 

1. námitka n. 1 

2. námitka n. 2 

3. námitka n. 3 

4. námitka n. 4 

5. námitka n. 7 a n. 8 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. (B) GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 

Nedílnou součástí výroku opatření obecné povahy je grafická část, která je obsažena ve výřezech 
těchto výkresů: 

číslo název výkresu měřítko 

II. 1 KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 :  5 000 

II. 3 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 1 :  5 000 

 

Výkresy tvoří přílohu II.(B) opatření obecné povahy. 

 



Změna č. 2 Územního plánu Nová Říše  Textová část 

 

ČÁST DRUHÁ ZMĚNY ÚP 

Účel a sou části opat ření obecné povahy 

Tímto opatřením obecné povahy se vydává změna č. 2 ÚP Nová Říše. 

Rozsah platnosti opat ření obecné povahy 

Opatření obecné povahy platí na celém správním území městyse Nová Říše, tj. na katastrálním území 
Nová Říše. 

Uložení zm ěny ÚP Nová Říše 

Úplná dokumentace změny č. 2 ÚP Nová Říše včetně dokladů o jeho pořizování a úplné znění ÚP 
Nová Říše po vydání jeho změny č. 2 opatřené záznamem o účinnosti je uloženo na: 

• Úřadu městyse Nová Říše 

Změna č. 2 ÚP Nová Říše a úplné znění ÚP Nová Říše po vydání jeho změny č. 2 je poskytnuto v 
rozsahu potřebném pro výkon působnosti: 

• příslušnému stavebnímu úřadu – Úřad městyse Nová Říše, stavební odbor 

• příslušnému úřadu územního plánování – MěÚ Telč, odbor rozvoje a územního plánování 

• příslušnému Krajskému úřadu – Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování 
a stavebního řádu 

 

 

 

P o u č e n í 

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat 
opravný prostředek. Lze však podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit soulad tohoto opatření 
s právními předpisy v přezkumném řízení. 

 

Ú č i n n o s t  

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, 
tj. dne 27. 3. 2018. 

 

 

 

 

 

 …………………………………. ……………………………………… 

 Ing. Jiří Fic Ing. Jaroslav Pachr 

 místostarosta obce  starosta obce 


