
Číslo Dotčený orgán Uplatněno 

stanovisko

Č.j. s datem + pořadové 

číslo zařazení ve spisu 

Merito věci Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem

Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor 

životního prostředí a zemědělství

úsek OPK ANO (DS) VÝST/8019/2013 ze dne 

6.3.2013; [26]

SOUHLAS

úsek ochrany ZPF ANO (DS) VÝST/8018/2013 ze dne 

6.3.2013; [27]

SOUHLAS

úsek ochrany lesa ANO VÝST/5460/2013 ze dne 

15.02.2013; [] 

BEZ PŘIPOMÍNEK

úsek ochrany vod ANO VÝST/5460/2013 ze dne 

15.02.2013; [] 

JE V ROZPORU se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Vyjadřovat se k této věci je v kompetenci MěÚ Velké Meziříčí, 

odboru životního prostředí. Proto je toto bráno pouze jako 

konstatování. PRVKUK není závazná územně plánovací 

dokumantace, jedná se pouze o koncepční materiál Kraje 

Vysočina.

2. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor 

územního plánování a stavebního řádu

ANO VÝST/13775/2013 ze 

dne 23.04.2013; [] 

MÁME NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍPOMÍNKY: území, kterého se dotýká návrh ÚP Horní Radslavice není začleněno v žádné rozvojové oblasti, 

rozvojové ose či specifické oblasti, v ZÚR KrV je začleněno do krajiny lesní, krajiny lesozemědělské hramonické a kabiny lesozemědělské 

ostatní. ZÚR KrV zařazují území obce do oblastí krajinného rázu CZ0610-OB020 Třebíčsko - Velkomeziřísko vymezené v článku (125a). Proto 

požadujeme návrh doplnit o odůvodnění souladu s republikovými prioritami PÚR 2008 a prioritami kraje v ZÚR KrV. Doplnit o podrobnější 

vyhodnocení souladu se zásadami pro usměrňování územního rozvoje a rozhodován o změnách v území a souladu s hlavním cílovým využitím 

krajiny a souladu se zásadami pro činit v území a rozhodování o změnách v tomto území stanovené ZÚR KrV v oblasti krajinného rázu, proč je 

návrh ÚP Horní Radlsavice v souladu se zásadami pro činnost v území a rozhodování o změnách v území, které jsou pro tuto oblast stanoveny v 

článku (146a) a v článku (146k) ZÚR KrV.

Dokumentace byla přepracována a nadřízený orgán byl požádán o 

přehodnocení stanoviska, stanovisko bylo přehodnoceno (viz 

níže).

VÝST/34361/2013 ze 

dne 25.10.2013; [32] 

Po posouzení předloženého opraveného návrhu ÚP Horní Radslavice krajský úřad konstatuje, že výše uvedené nedostatky byly odstraněny. Na 

základě tohoto potvrzení o odstranění nedostatků návrhu lze zahájit řízení o ÚP Horní Radslavice podle § 52 stavebního zákona.

3. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor dopravy 

a silničního hospodářství

ANO (DS) VÝST/4967/2013 ze dne 

8.2.2013; [10]

BEZ PŘIPOMÍNEK

4. Krajská hygienická stanice pracoviště Jihlava ANO (DS) VÝST/7964/2013 ze dne 

18.3.2013; [14]

SOUHLAS

5. Ministerstvo dopravy ČR NE

Městský úřad Velké Meziříčí - odbor 

výstavby a regionálního rozvoje

NE

úsek ochrany památek ANO VÝST/7964/2013 ze dne 

24.1.2013; [14]

NENÍ V ROZPORU

stavební úřad NE

7. Městský úřad Velké Meziříčí - odbor dopravy NE

Městský úřad Velké Meziříčí - odbor 

životního prostředí

NE

úsek ochrany přírody NE

úsek ochrany ZPF NE

úsek ochrany PUPFL NE

úsek vodního hospodářství ANO VÝST/2900/2013 ze dne 

24.1.2013; [8]

MÁME NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍPOMÍNKY: 1) Dešťové vody doporučujeme ve smyslu ust. § 27 vodního zákona likvidovat do vsaku. 2) Pokud 

pořizovatel ÚPD bude trvat na jiném technickém řešení odkanalizování oproti Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina, musí 

požádat o schválení této změny krajské zastupitelstvo, prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství 

a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

1) Likvidace dešťových vod není předmětem řešení koncepce 

územního plánu, proto je toto bráno pouze jako konstatování.     

2) PRVKUK není závazná územně plánovací dokumantace, jedná 

se pouze o koncepční materiál Kraje Vysočina. Obec však 

zažádalo o jeho změnu a v současné době se změna projednává.

úsek odpadového hospodářství NE

9. Obvodní báňský úřad se sídlem v Liberci ANO (DS) VÝST/4612/2013 ze dne 

7.2.2013; [5]

SOUHLAS

10. Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina NE

11. Úřad pro civilní letectví ČR, sekce letová a 

provozní

NE

8.

1.

6.
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12. Ministerstvo průmyslu a obchodu ANO (DS) VÝST/2649/2013 ze dne 

21.1.2013; [11]

SOUHLAS

13. Ministerstvo životního prostředí ANO (DS) VÝST/2913/2013 ze dne 

23.1.2013; [10]

SOUHLAS

14. Ministerstvo zdravotnictví ANO VÝST/38528/2013 ze 

dne 4.12.2013; [15]

SOUHLAS

15. Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření 

s nemovitým majetkem, Odbor územní správy 

majetku Brno

ANO (DS) VÝST/3707/2013 ze dne 

23.1.2013; [8]

V řešeném území se nachází vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách zahrnutý do jevu 102 - letiště včetně ochranného pásma 

viz pasport č. 245/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území - viz příloha pasportního listu. Vydání závazného 

stanoviska VUSS pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území. tento regulativ požaduji 

zapracovat do textové i grafické části návrhu územního plánu.                                                                                                                              V 

řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 103 - letecká stavba včetně ochranného pásma 

viz pasport č. 244/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území - viz příloha pasportního listu. Vydání závazného 

stanoviska VUSS pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území. tento regulativ požaduji 

zapracovat do textové i grafické části návrhu územního plánu.

Jev 102 - vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních 

výškách a jev 103 - letecká stavba včetně ochranného pásma byl 

zapracován do ÚP. 

16. Ministerstvo vnitra NE

17. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina ANO (DS) VÝST/3460/2013 ze dne 

21.1.2013; [7]

SOUHLAS

18. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 

úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Žďár nad 

Sázavou

ANO (DS) VÝST/33928/2013 ze 

dne 23.10.2013; [2]

NEMÁ PŘIPOMÍNKY

19. Státní energetická inspekce ANO (DS) VÝST/7266/2013 ze dne 

28.02.2013; [23]

SOUHLAS



Číslo Organizace Uplatněno 

vyjádření

Č.j. s datem + 

pořadové číslo 

zařazení ve spisu 

Merito věci Výsledky konzultací - vypořádání se s vyjádřením

1 Povodí Moravy ANO VÝST/7803/2013 ze 

dne 06.03.2013; []

Z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí. Z 

hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů s 

uvedeným záměrem souhlasíme za těchto podmínek: v textové i grafické části ÚP je třeba uvést názvy vodních 

toků a jejich správců. Veškerá případná dotčení vodních toků jednotlivými záměry je třeba v rámci správního 

řízení projednat se správcem příslušných vodních toků. Pro nové zastavitelné plochy je třeba vymezit koridory, 

příp. páteřní trasy dopravní a techn. infrastruktury, tyto koridory musí být ponechány jako veřejně přístupné. 

Dle § 49, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a dle požadavků správce toků je třeba podél drobných 

vodních toků stanovit volné manipulační a ochranné pruhy šířky min. 6 m oboustranně sloužící správci toku k 

výkonu práv a povinností související s jeho správou.

Názvy toků byly uvedeny v textové i grafické části ÚP. V textové části je stanveno 

volné manipulační a ochranné pásmo šířky 6 m oboustraně od toku.

2 Národní památkový ústav NE

3 Ředistelství silnic a dálnic ANO VÝST/5127/2013 ze 

dne 13.02.2013; []

Nemáme připomínky.

4 Lesy České republiky s.p. NE

5 Vodárenská akciová společnost NE

6 JMP NET, s.r.o. NE

7 E.ON Česká republika NE

8 České Radiokomunikace a.s. NE

9 Česká geologická služba - GEOFOND ANO VÝST/3924/2013 ze 

dne 01.02.2013; []

BEZ PŘIPOMÍNEK=v zájmovém území nejsou evidována žádná výhradní ložiska, rovněž se zde nenachází žádné území s 

předpokládanými výskyty ložisek.

10 MERO ČR, a.s. NE

11 ČEPRO, a.s. ANO VÝST/5551/2013 ze 

dne 18.02.2013; []

BEZ PŘIPOMÍNEK = v řešeném území se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO, 

a.s., ani jiné zájmy ČEPRO, a.s.

12 NET4GAS, s.r.o. ANO VÝST/2635/2013 ze 

dne 22.01.2013; []

BEZ PŘIPOMÍNEK

13 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE 

VYSOČINA

NE

14

ČEPS ANO

VÝST/4267/2013 ze 

dne 05.02.2013; []

BEZ PŘIPOMÍNEK

Územní plán Horní Radslavice - vyhodnocení po společném jednání

Organizace:



Číslo Připomínku podal: Uplatněna 

připomínka

Datum podání 

připomínky + č.j.

Vymezení území - 

předmětné pozemky

Merito věci Vyhodnocení připomínky

1 Obec Osová Bítýška, Osová Bítýška 3, 59453 Osová Bítýška NE

2 Obec Skřinářov, Skřinářov 28, 59453 Osová Bítýška NE

3 Obec Březí, Březí 57, 59453 Osová Bítýška NE

4 Obec Vlkov, Vlkov 104, 59453 Osová Bítýška NE

5 Obec Záblatí, Záblatí 47, 59453 Osová Bítýška NE

6 Obec Ruda, Ruda 32, 59401 Velké Meziříčí NE

7 Obec Ořechov, Ořechov 87, 59452 Ořechov u Velkého Meziříčí NE

Územní plán Horní Radslavice - vyhodnocení po společném jednání



Číslo Připomínku podal: Datum podání Vymezení území - 

předmětné pozemky

Merito věci Vyhodnocení připomínky

PŘIPOMÍNKY:

Územní plán Horní Radslavice - vyhodnocení po společném jednání


