
Datum poslední úpravy textu: 22. 4. 2014

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/9883/2014 ze 

dne 25.3.2014; [24]

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o OPK“), na základě žádosti, která byla doručena dne 30. 

1. 2014, o společném projednání dne 24. 2. 2014, nesouhlasí s návrhem změny č. 1 územního plánu Velké Meziříčí (plocha BR66). Návrh 

zpracovalo Urbanistické středisko Jihlava, Matky Boží 11, 586 01 Jihlava, prosinec 2013, číslo zakázky neuvedeno. 

...Změna ÚP mění dílčím způsobem územní systém ekologické stability vymezený v původním územním plánu. Je upravena větev lokálního 

biokoridoru (LBK 24) vymezená v západní části katastru Velké Meziříčí z důvodů aktualizace zastavěného území. Dále je zmenšeno lokální 

biocentrum LBC 5 Vrchovec v severní části katastru Velké Meziříčí z důvodů vymezení plochy pro rozšíření sportovního areálu (OS12). V rámci 

úpravy velikosti biocentra byly prověřovány možnosti kompenzace a rozšíření biocentra jiným směrem. I po zmenšení bude však velikost 

biocentra 4,0 ha což je dostatečné (min. velikost je dle požadovaných parametrů 3,0 ha) a

ostatní parametry se nemění. Z těchto důvodů bylo navrženo pouze zmenšení biocentra. V zadání ÚP byl dále uveden požadavek na prověření 

změny trasy regionálního biokoridoru RBK 1402 mimo stávající a navrhované plochy sportovního areálu na Fajtově kopci. V rámci zpracování 

návrhu změny č. 1 ÚP byla prověřována varianta převedení části RBK 1402 na lesní pozemky v k.ú. Martinice u V. M.. Změnu trasy RBK na k.ú. 

Martinice je nutné nejprve vymezit v ZÚR a teprve následně v územním plánu. Koncepce regionálního ÚSES zůstává v platnosti

podle ÚP Velké Meziříčí 2009, koncepce je v souladu se ZÚR kraje ve znění aktualizace č. 1. Plocha BR66 – pro bydlení v rodinných domech, 

0,2591 ha, podle grafické části celá v LBC 9. Ve stanovisku k zadání změny č. 1 č.j. KUJI 19531/2013 ze dne 19. 3. 2013 bylo uvedeno: 

„zařazením pozemku p. č. (PK) 1010 v k. ú. Dolní Radslavice do zastavitelné plochy s funkčním využitím pro bydlení v rodinných domech 

(požadavek č. 1) by mohlo dojít k ovlivnění funkčnosti skladebných prvků ÚSES – plocha zasahuje do RBK 1402/8 a LBC 9 Na Skalkách. 

Návrhy funkčního využití v plochách a koridorech vymezených jako ÚSES je nutné podřídit zabezpečení funkce ÚSES pro zvýšení biodiverzity a 

ekologické stability krajiny.“ Ve stanovisku č.j. KUJI 26969/2013 ze dne 15. 4. 2013 k doplněnému zadání změny č. 1 bylo následně uvedeno: 

„Jak je uvedeno již ve stanovisku KUJI 19531/2013 OZP 1284/2006 ze dne 19. 3. 2013, zařazením pozemku p. č. (PK) 1010 v k. ú. Dolní 

Radslavice do zastavitelné plochy s funkčním využitím pro bydlení v rodinných domech by mohlo dojít k ovlivnění funkčnosti skladebných prvků 

ÚSES. Pro tuto plochu požadujeme zpracování posudku autorizované osoby pro projektování ÚSES, ve kterém bude vyhodnocen jeho dopad na 

dotčené prvky ÚSES, popř. bude navrženo řešení.“ Vzhledem k tomu, že podle předloženého vyhodnocení nedošlo ke změně lokálního systému 

ÚSES – konkrétně LBC 9 Na Skalkách a vzhledem k textové části ÚP – str. 82 – podmínky pro využití ploch ÚSES: „Do vymezených ploch 

ÚSES nelze umísťovat stavby, a to ani v zastavěném území a v zastavitelných plochách.“, nelze s umístěním plochy BR66 souhlasit kvůli 

ovlivnění funkčnosti lokálního ÚSES, což je v rozporu s § 4 odst. 1 zákona.

Plocha BR 66 bude z návrhu Změny ÚP vypuštěna = 

STANOVISKO RESPEKTOVAT.

úsek ochrany ZPF ANO (DS) VÝST/9884/2014 ze 

dne 25.3.2014; [25]

Z hlediska zákonem chráněných zájmů se uděluje kladné stanovisko.

ANO (DS)              

ANO

VÝST/9400/2014 ze 

dne 20.3.2014; [22] 

VÝST/9470/2014 ze 

dne 21.3.2014; [23]

Krajský řad v případě plochy OS12 (plocha pro rozšíření lyžařského areálu na Fajtově kopci) požaduje dopracování návrhu ve smyslu ustanovení 

§ 14 odst. 1 lesního zákona. Realizací tohoto záměru by podle předmětného návrhu mělo dojít k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa 

p.č. 4626/2, 4627, 4680, 4678, 4681/3, 4685/1, 4686, 4687, 4624, 4673/3 vše v k.ú. Velké Meziříčí, a to na celkové ploše 1,3497. (Dále krajský 

úřad podle grafické části návrhu Změny č. 1 ÚP Velké Meziříčí zjistil, že by tímto záměrem mělo dojít také k dotčení pozemku určeného k plnění 

funkcí lesa p.č. 4626/1 k.ú. Velké Meziříčí, který však mezi dotčenými pozemky vyjmenovanými v kapitole „Pozemky určené k plnění funkcí 

lesa“ uveden není.) Byť se jedná o značnou plochu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, která by mohla mít pro daný les (pozemky 

určené k plnění funkcí lesa) i poměrně negativní dopady, nebylo při zpracování předmětného návrhu postupováno ve smyslu ustanovení § 14 odst. 

1 lesního zákona. V tomto ustanovení lesního zákona je uvedeno, že zpracovatelé nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace mají 

stanovenu povinnost dbát zachování lesa a řídit se ustanoveními lesního zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z 

hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvýhodnější; přitom jsou povinni provést 

vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení (v textové i grafické části) a navrhnout alternativní řešení. Dále krajský úřad 

upozorňuje, že podle ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona mají být účelně využívány (obhospodařovány) podle lesního zákona. Využití k jiným 

účelům je zakázáno. Ve výjimečných případech může orgán státní správy lesů rozhodnout výjimce z tohoto zákazu, ale pouze na základě žádosti 

vlastníka lesa nebo ve veřejném zájmu. S ohledem na výše uvedené skutečnosti krajský úřad požaduje dopracování návrhu pro plochu OS12 

tak, aby bylo naplněno příslušné ustanovení lesního zákona a krajský úřad mohl provést zhodnocení daného záměru a zaujmout k němu 

stanovisko, včetně případného stanovení podmínek, za nichž by bylo možné tento záměr realizovat.                                                                                                                                                                              

Krajský úřad souhlasí s plochami RZ7 (plocha pro rekreační zahrádky, k.ú. Velké Meziříčí), SM8 (plochy smíšené městské k.ú. Velké Meziříčí), 

BR66 (plocha pro rodinné domky, k.ú. Dolní Radslavice) a BR72 (plocha pro rodinné domky, k.ú. Lhotky u Velkého Meziříčí). Krajský úřad s 

těmito plochami souhlasí za splnění podmínky, že ve vzdálenosti do cca 25 m od okraje lesa nebudou umisťovány kromě oplocení žádné 

nadzemní stavby. Pro všechny shora uvedené plochy budou konkrétní a upřesňující podmínky budou projednány s příslušným orgánem státní 

správy lesů v podrobnější dokumentaci k jednotlivým záměrům pro následná stavební řízení.

Pořizovatel nechal dopracovat dokumentaci návrhu Změny ÚP ve 

smyslu předmětného stanoviska. Následně bylo požádáno o 

přehodnocení stanoviska dpotčeného orgánu. Dotčený orgán 

přehodnotil svoje původní stanovisko a byl udělen souhlas ve 

stanovisku č.j. KUJI 26484/2014, sp. zn. OŽPZ 450/2014 Vo-9, 

pořizovatel obdržel předmětné stanovisko dne 18.4.2014 pod č.j. 

VÝST/13106/2014.

Změna č. 1 Územního plánu Velké Meziříčí - vyhodnocení po společném jednání

Dotčené orgány:

1.

úsek ochrany lesa



ANO (DS) VÝST/13106/2014 ze 

dne 18.4.2014; [34]

SOUHLAS

úsek ochrany vod ANO VÝST/9470/2014 ze 

dne 21.3.2014; [23]

SOUHLAS

2. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor 

územního plánování a stavebního řádu

3. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor dopravy 

a silničního hospodářství

ANO (DS) VÝST/8990/2014 ze 

dne 18.3.2014; [17]

SOUHLAS

4. Krajská hygienická stanice pracoviště Jihlava ANO (DS) VÝST/10018/2014 ze 

dne 26.3.2014; [27]

S návrhem územně plánovací dokumentace „Návrh Změny č.1 územního plánu Velké Meziříčí“ se souhlasí pouze za předpokladu, že bude v další 

fázi zpracování Návrhu zohledněna následující podmínka:

- Plochu SV11 není možno zařadit jako Smíšené území venkovské vzhledem k tomu, že se nachází v ochranném pásmu ČOV Velké Meziříčí

Plocha SV 11 nebude zařazena do smíšeného území venkovského 

= plocha nebude přípustná pro využití plro bydlení a rekreaci. 

Plocha SV 11 bude zařazena do využití VZ - zemědělská výroba, 

což odpovídá pi ožadavku vlastníka, který v rámci projednání 

Zprávy o uplatňování ÚP Velké Meziříčí vznesl požadavek o 

prověření této plochy s tím, že hodlá na ploše zřídit zahradu a 

chovat menší domácí zvířata a provést výstavbu hospodářských 

staveb. STANOVISKO RESPEKTOVAT.

5. Ministerstvo dopravy ČR ANO (DS) VÝST/9899/2014 ze 

dne 25.3.2014; [26]

Silniční doprava = požadujeme respektovat koridor územní rezervy pro výhledové rozšíření dálnice D1 v šíři současného ochranného páesma, 

tedy 100 m od osy přilehlého jizdního pásu. Souhlasíme, aby v prostoru plochy KV11 byl koridor zúžen na 50m od osy přilehlého jízdního pásu 

a plocha byla vymezena mimo takto upravený koridor. Upozorňujeme, že ploch ase nachází v prostoru křižovatky,kde je nutné respektovat nejen 

stávající ochranná pásma dáklnice D1 a silnice II/602, ale i rozhledové poměry křižovatky. Železniční doprava = s rozsahem vymezení plochy 

KV9 nesouhlasíme. Jako plochy komerční vybavenosti (KV) je možné vymezit pozemky p.č. 5876 a p.č. 5695/31 ve vlastnictví společnosti 

KENDRO Invest a.s. U pozemkůp.č. 5695/24 a 5695/26 (vlastnictví ČD, a.s., resp. ČR ve správě SŽDC) požadujeme zachovat stávající funkci 

pro drážní dopravu. Novou zastavitelnou plochu BR 66 umístěnou v územní rezervě koridoru VRT požadujeme vypustit. Do tohoto koridoru 

nelze umisťovat žádné nové zastavitelné plochy. 

Pořizovatel nechal dopracovat dokumentaci návrhu Změny ÚP ve 

smyslu předmětného stanoviska = STANOVISKO JE 

RESPEKTOVÁNO. 

Městský úřad Velké Meziříčí - odbor výstavby 

a regionálního rozvoje

úsek ochrany památek NE

stavební úřad NE

7. Městský úřad Velké Meziříčí - odbor dopravy ANO VÝST/8746/2014 ze 

dne 17. 3. 2014; [14]

SOUHLAS - novou zástavbu rodinnými domy požadujeme řešit jejich připojováním k místní nebo účelové komunikaci, ne k silnici (silnice 

III/3719 k.ú. Dolní Radslavice směr Břetzejc).

Požadavek se vztahuje k dílčí změně vymezení zastavitelné plochy  

BR 66 v k.ú. Dolní Radslavice. Plocha BR 66 bude z návrhu 

Změny ÚP vypuštěna. ZMĚNA ÚP JE V SOULADU SE 

STANOVISKEM.

Městský úřad Velké Meziříčí - odbor 

životního prostředí

úsek ochrany přírody NE

úsek ochrany ZPF NE

úsek ochrany PUPFL NE

úsek vodního hospodářství ANO VÝST/4780/2014 ze 

dne 10.2.2014; [10]

Dešťové vody doporučujeme ve smyslu ust. § 27 vodního zákona likvidovat do vsaku. Koncepce zásobování vodou a likvidace odpadních vod 

musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina.

Platí řešení z ÚP = Změnou ÚP nedochází k rozporu s 

předmětnými požadavky dotčeného orgánu. STANOVISKO JE 

RESPEKTOVÁNO.

úsek odpadového hospodářství NE

9. Obvodní báňský úřad se sídlem v Liberci ANO (DS) VÝST/3899/2014 ze 

dne 3.2.2014; [5]

SOUHLAS

10. Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina NE

11. Úřad pro civilní letectví ČR, sekce letová a 

provozní

NE

12. Ministerstvo průmyslu a obchodu ANO (DS) VÝST/4006/2014 ze 

dne 4.2.2014; [6]

SOUHLAS

13. Ministerstvo životního prostředí ANO (DS) VÝST/3840/2014 ze 

dne 3.2.2014; [4]

SOUHLAS

14. Ministerstvo zdravotnictví NE

8.

1.

6.

úsek ochrany lesa



15. Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření 

s nemovitým majetkem, Odbor územní správy 

majetku Brno

ANO (DS) VÝST/4076/2014 ze 

dne 4.2.2014; [7]

Upozornění na jevy č. 102 - letiště vč. OP a 103 - letecká stavba vč. OP Platí řešení z ÚP = Změnou ÚP nedochází k rozporu s 

předmětnými požadavky dotčeného orgánu. STANOVISKO JE 

RESPEKTOVÁNO. Jev 102 a 103 je zapracován do ÚP. 

Požadavkem na zapracování "regulativu" do projednávané 

dokumentace návrhu Změny ÚP dochází k duplikaci = již 

ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ukládá podmínku: „v územích vymezených 

Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra lze v zájmu 

zajišťování obrany a bezpečnosti státu vydat územní rozhodnutí a 

povolit stavbu jen na základě jejich závazného stanoviska”. ÚP 

nemůže stanovovat duplicitně podmínky. 

16. Ministerstvo vnitra NE

17. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina ANO (DS) VÝST/4724/2014 ze 

dne 10.2.2014; [9]

SOUHLAS

18. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 

úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Žďár nad 

Sázavou

ANO (DS) VÝST/4631/2014 ze 

dne 10.2.2014; [8]

SOUHLAS

ANO (DS) VÝST/9368/2014 ze 

dne 20.3.2014; [21]

S návrhem změny č. 1 Územního plánu Velké Meziříčí, jak je přístupný k nahlédnutí na webových stránkách odboru výstavby a regionálního 

rozvoje Městského úřadu Velké Meziříčí, nesouhlasíme. Návrhem změny č. 1 Územního plánu Velké Meziříčí byla provedena mimo jiné 

aktualizace hranic zastavěného území, event. změna funkčního využití navržených ploch. Zásobování města a místních částí elektrickou energií je 

zajištěno ze vzdušného elektrického vedení kmenových linek VN 22 kV z rozvodny R 110/22 Velké Meziříčí. Pro novou zástavbu jsou v 

územním plánu navrženy nové trafostanice včetně VN přípojek k nim. Počítá se s pokračováním kabelizace vedení VN ve městě a nadále jsou 

respektovány z Územního plánu navržené přeložky elektrického vedení VN pro novou výstavbu.

Řešeným územím procházejí stávající elektrická vedení VVN 110 kV a ZVN 400 kV. Změna č. 1 Územního plánu respektuje trasu koridoru (K4) 

pro zdvojené elektrické vedení ZVN 400 kV Mírovka – Velká Bíteš – hranice Jihomoravského kraje vymezenou v ZÚR pro Kraj Vysočinu v 

aktuálním znění a zpřesňuje jeho šířku ze 400 m na 200 m. Změna Územního plánu respektuje trasu koridoru (K5) pro nadzemní vedení VVN 

110 kV R Velká Bíteš –

R Ostrov nad Oslavou vymezenou v ZÚR pro Kraj Vysočina v aktuálním znění a zpřesňuje jeho šířku ze 400 m na 200 m. Zpřesnění koridorů v 

návrhu změny č. 1 Územního plánu Velké Meziříčí je nutno s vlastníkem příslušné přenosové soustavy (PS) písemně odsouhlasit. Bez 

příslušného souhlasu vlastníka PS nelze koridory zpřesňovat.

ANO (DS) VÝST/12129/2014 ze 

dne 11.4.2014; [31]

SOUHLAS

20. Český telekomunikační úřad NE

19. Státní energetická inspekce Pořizovatel jednal s vlastníkem příslušné přenosové soustavy 

(PS). Na základě písemného souhlasu vlastníka PS požádal 

pořizovatel o přehodnocení předmětného stanoviska. Koridor K5 - 

koridor pro nadzemní vedení VVN 110 kV R Velká Bíteš - R 

Ostrov nad Oslavou bude v rámci Změny ÚP zúžen na šířku 

200m. Nicméně koridor K4 - koridor pro zdvojené vedení  ZVN 

400 kV Mírovka – Velká Bíteš- hranice Jihomoravského kraje 

bude zúžen ve Změně ÚP pouze na šířku 300m = tak jak je to 

vymezeno v platných ZÚR Kraje Vysočina. 



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/10736/2014 

ze dne 1.4.2014; 

[33] - po termínu

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 dalších zákonů s 

uvedeným záměrem souhlasíme za splnění následujících podmínek = ve Změně ÚP je nutno respektovat 

stanovené záplavové území a nerozšiřovat do něj zasatvitelné území; případné dotčení vodních toků jednotlivými 

záměry je třeba v rámci správního řízení projednat se správci příslušných vodních toků; rozvojové plochy 

výstavby požadujeme odkanalizovat oddílným systémem a zajistit řádnou likvidaci odpadních vod v souladus 

koncepcí odkanalizování obce.

Vyjádření bylo upaltněno po termínu pro podání připomínek, proto se k němu 

nepřihlíží. Nicméně pro úplnost sdělujeme, že stanovené záplavové území je ve Změně 

ÚP respektováno. Jednání se správci vodních toků v rámci správních řízení není 

předmětem procesu projednání ÚPD. Koncepce odkanalizování se Změnou ÚP nemění. 

DOTČENÝ ORGÁN NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ SE ZMĚNOU ÚP 

SOUHLASÍ. 

2 Národní památkový ústav NE

3 Ředistelství silnic a dálnic ANO VÝST/6609/2014 ze 

dne 26.2.2014; [13]

Je třeba respektovat limity a využití území u dálnice D1, tzn. silniční ochranné pásmo (viz. § 30 odst. 3 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních kokunikacích v platném znění); ochranná pásma jsou území se zvláštním režimem, 

jejichž využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu (§ 32, §40 Výkon státání správy, zákona č. 13/1997 

Sb.). Dále je třeba respektovat koridor územní rezervy pro výhledové rozšíření dálnice D1 v šíři současného 

ochranného pásma, tedy 100m od osy přilehlého jízdního pásu. Upozorńujeme, že do tohoto koridoru zasahuje 

návrhová plocha KV 11. Souhlasíme, aby v prostoru plochy KV 11 byl koridor zúžen na 50m od osy přilehlého 

jízdního pruhu a plocha byla vymezena za takto upravený koridor. Upozorňujeme, že plocha se nachází v 

prostoru křižovatky, kde je nutrné respektovat stávající ochranná pásma dálnice D1 a silnice II/602 a při 

eventuální výstavbě v ploše i rozhledové poměry křižovatky. 

Vyjádření je totožné se stanoviskoem dotčeného orgánu na úseku doparvy (Ministerstvo 

dopravy ČR) = stanovisko dotčeného orgánu je respektováno; vyjádření se rovněž 

vyhovuje.

4 Lesy České republiky s.p. NE

5 Vodárenská akciová společnost ANO VÝST/9126/2014 ze 

dne 19.3.2014; [19]

Oblast zásobování pitnou vodou = město Velké Meziříčí je rozděleno do 3 tlakových pásem a 5-ti mezipásem; 

BR75 v k.ú. Svařenov upozorňujeme, že plocha určená pro výstavbu neodpovídá možnosti dodávky pitné vody 

dle vyhlášky 428/2001, § 15, odst. 5 (min. hydrodinamický tlak). Oblast odvádění odpadních vod = ve výkresech 

je třeba zvýraznit ochranné pásmo ČOV Velké Meziříčí. Další požadavky = VAS nesouhlasí s výstavbou v OP 

ČOV Velké Meziříčí, tj. budování obytných domů k trvalému bydlení a zařazení pro rekreaci (SV 11). Ve městě 

Velké Meziříčí respektovat nově zpracovávaný Generel zásobování města vodou (AQUECON, 2014) a Generel 

odvodnění města (AQUAPROCON, 2012).

Podrobné technické řešení zásobování plochy BR75 vodou není předmětem 

dokumentace ÚP = konkrétné řešení bude součástí podrobnější dokumentace. 

Pořizovatel souhlasí s připomínkou ohledně zřetelnějšího vyznačení OP ČOV = 

dokumenatce je upravena. Plocha SV 11 nebude zařazena do smíšeného území 

venkovského = plocha nebude přípustná pro využití plro bydlení a rekreaci. Plocha SV 

11 bude zařazena do využití VZ - zemědělská výroba, což odpovídá i ožadavku 

vlastníka, který v rámci projednání Zprávy o uplatňování ÚP Velké Meziříčí vznesl 

požadavek o prověření této plochy s tím, že hodlá na ploše zřídit zahradu a chovat menší 

domácí zvířata a provést výstavbu hospodářských staveb. Dotčený orgán na úseku 

vodního hospodářství s návrhem Změny ÚP souhlasí.

6 JMP NET, s.r.o. NE

7 E.ON Česká republika ANO VÝST/11991/2014 

ze dne 10.4.2014; 

[30]

SOUHLAS = V návrhu Změny č. 1 ÚP Velké Meziříčí s naznačeným a zakresleným zúžením koridoru K5 (E15) 

(výhledové venkovní vedení 2x 110 kV Velké Meziříčí - Ostrov nad Oslavou) na 200 m souhlasíme - zpřesnění 

tohoto koridoru je již v souladu s poslední aktualizací ÚAP a ZÚR Kraje Vysočina. V příapdě dalšího 

zpřesňování koridoru pro toto vedení upozorňujeme na nutnost jeho stranově neměnného souběhu se stávajícícm 

venkovním vedením 2x110kV Velké Meziříčí - Velká Bíteš V5534/5539 (upřednostňujeme souběh obou vedení 

po straně přivrácené k Velkému Meziříčí).

8 České Radiokomunikace a.s. NE

9 Česká geologická služba - GEOFOND ANO VÝST/6248/2014 ze 

dne 24.2.2014; [12]

V zájmovém území je evidováno výhradní ložisko živcové suroviny B3 092200 Velké Meziříčí - Lavičky a 

chráněné ložiskové území CHLÚ 0922000 Lavičky u Velkého Meziříčí.

Změna ÚP se nedotýká předmětného výhradního ložiska, ani chráněného ložiskového 

území = JE RESPEKTOVÁNO.

10 MERO ČR, a.s. NE

11 ČEPRO, a.s. ANO VÝST/9339/2014 ze 

dne 20.3.2014; [20]

Navrhovaný koridor tchnické infrastruktury v severní části města Velké Meziříčí křížící trasu produktovodu a její 

ochranné pásmo musí proto toto pásmo respektovat podle zákona č. 161/2013 Sb. a dodržet podmínky křížení s 

dálkovodem podle ČSN 65 0204. Žádáme proto o doplnění této podmínky do textové části návrhu Změny ÚP. V 

tabulce na str. 61 textové části je uváděna plocha SM 5 pro smíšené území u silnice na Martinice, ale ve 

výkresové části např. v koordinačním výkrese není tato plocha zakreslena... Žádáme proto o doplnění výkresové 

části o zákres plochy SM 5. 

Podmínka respektování produktovodu, včetně ochranného pásma, bude doplněna do 

návrhu Změny ÚP. Plocha SM 5 není řešena v rámci Změny ÚP, připomínak je tedy 

bezpředmětná.

12 NET4GAS, s.r.o. ANO VÝST/6851/2014 ze 

dne 27.2.2014; [15]

Plocha BR74 - plocha pro bydlení a plcoha SV 12 - plocha smíšená obytná - zashují do bezpečnostního pásma 

NET4GAS, proto požadujeme předložit projektovou dokumentaci k daným záměrům.

U ploch BR74 a SV 12 doplnit podmínky oheldně výstavby v bezpečnostním pásmu 

VVTL plynovodu = plochy podmíněně přípustné. Připomínce vyhovět.

13 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE 

VYSOČINA, 

NE

14 ČD Telematika, a.s. NE

Změna č. 1 Územního plánu Velké Meziříčí - vyhodnocení po společném jednání
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15 České dráhy, a.s. ANO VÝST/6986/2014 ze 

dne 28.2.2014; [16]

České dráhy a.s. se změnou plochy KV9 v katastrálním území Velké Meziříčí souhlasí pouze za podmínky, že se 

k předložené ploše pozitivně vyjádří Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. 

Plocha KV9 bude upravena dle stanoviska dotčeného orgánu - Ministerstvo dopravy 

ČR. Připomínce vyhovět. 

16 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVBNÍ CESTY ANO VÝST/9125/2014 ze 

dne 19.3.2014; [18]

V souvislosti s návrhem plochy přestavby dílčí změny KV9 požadujeme:                                                                      

- upravit (minimalizovat rozsah) vymezení plochy KV9 v souladu s požadavkem 1.1 na prověření podnětů a 

způsob jejich řešení ve Změně č. 1 územního plánu Velké Meziříčí (označení podnětu podle Zprávy o 

uplatňování ÚP Velké Meziříčí);                                                                                                                                                                    

- prověřit v požadavku 1.1. společnosti KENDRO Invest a.s. správnost uvedeného pozemku p.č. 5695/1 v k.ú. 

Velké Meziříčí (vlastníkem je ČR s právem hospodaření SŽDC) ve srovnání s pozemkem 5695/31 v jejich 

vlastnictví. Požadujeme vypustit návrh zastavitelné plochy bydlení v RD dílčí změny BR 66 umístěné v územní 

rezervě RK 7, neboť její záměr by představoval zásadní rozpor a riziko vůči vymezenému koridoru VR1 Praha - 

Brno - hranice ČR / Rakousko, resp. SR (-Wien, Bratislava).

Plocha KV 9 bude upravena dle stanoviska dotčeného orgánu - Ministerstvo dopravy 

ČR. Připomínce bude vyhověno. Požadevek společnosti KENDRO Invest a.s. byl 

prověřen - textová část dokuemntace byla opravena, plocha KV 9 byla upravena na 

pozemky společnosti KENDRO Invest a.s. Plocha BR 66 byla z návrhu Změny ÚP 

vypuštěna. 



Číslo Připomínku podal: Uplatněna 

připomínka

Vymezení území - předmětné 

pozemky

Merito věci Vyhodnocení připomínky

1 Obec Bory, Dolní Bory 232, 594 61 Bory NE

2 Obec Vídeň, Vídeň 40, 594 01 Velké Meziříčí NE

3 Obec Martinice, martinice 52, 594 01 Velké Meziříčí NE

4 Obec Kozlov, Kozlov 12, 594 51 Křižanov NE

5 Obec Sviny, Sviny 35, 594 51 Křižanov NE

6 Obec Březejc, Březejc 6, 594 01 Velké Meziříčí NE

7 Obec Jabloňov, Jabloňov 52, 594 01 Velké Meziříčí NE

8 Obec Petráveč, Petráveč 40,  594 01 Velké Meziříčí NE

9 Obec Osové, Osové 14, 594 01 Velké Meziříčí NE

10 Obec Oslavice, oslavice 1, 594 01 Velké Meziříčí NE

11 Obec Baliny, Baliny 9, 594 01 Velké Meziříčí NE

12 Obec Uhřínov, Uhřínov 23, 594 41 Uhřínov NE

13 Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř 35, 594 42 Měřín NE

14 Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí NE

15 Obec Netín, Netín 11, 59444 Radostín nad Oslavou NE

16 Obec Radostín nad Oslavou, Radostín n. O. 223, 594 44 Radostín n. O. NE

17 Město Velké Meziříčí, radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí NE
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Číslo Připomínku podal: Datum podání Vymezení území - 

předmětné pozemky

Merito věci Vyhodnocení připomínky

Za Společenství pro dům U Světlé 2063/27C Mgr. 

Tomáš Rapušák, U Světlé 2063/27C, 594 01 

Velké Meziříčí

Za Společenství pro dům U Světlé 2062      Jitka 

Tylová, U Světlé 2062, 594 01 Velké Meziříčí

Za Společenství pro dům U Světlé 1395      Mgr. 

Petr Blažek, U Světlé 1395, 594 01 Velké 

Meziříčí

2. HOD Březejc, Lhotky 85, 594 01 Velké Meziříčí 24.2.2014 k.ú. Kúsky, p.č. 111/3 Současné využití = orná půda, určená k rostlinné výrobě; požadované využití = výstavba rodinných domů. Plocha BR 70, 

určená k výstavbě RD je dotčena vedením technické infrastruktury a navíc by zde byly nutné rozsáhlé terénní úpravy. Se 

souhlasem komise pro místní správu Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice navrhuji přesun této plochy do lokality zakreslené v 

přiložené fotodokumentaci. 

Pořizovatel prověřil u zpracovatele možnost změny umístění lokality BR 70 = 

připomínce je vyhověno a je zapracována do návrhu Změny ÚP.

3. Tomáš Hudeček, Kúsky 9, 594 01 Velké Meziříčí 24.2.2014 k.ú. Kúsky, p.č. 111/1, 

111/2

Současné využití = orná půda, určená k rostlinné výrobě; požadované využití = výstavba rodinných domů. Plocha BR 70, 

určená k výstavbě RD je dotčena vedením technické infrastruktury a navíc by zde byly nutné rozsáhlé terénní úpravy. Se 

souhlasem komise pro místní správu Lhotky, Kúsky, Dolní radslavice navrhuji přesun této plochy do lokality zakreslené v 

přiložené fotodokumentaci. 

Pořizovatel prověřil u zpracovatele možnost změny umístění lokality BR 70 = 

připomínce je vyhověno a je zapracována do návrhu Změny ÚP.

4. Marie Homolová, Hornoměstská 113/65, 594 01 

Velké Meziříčí

28.2.2014 k.ú. Velké Meziříčí, 

lokalita s označením SM8

Vyjadřuji připomínku - námitku k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Velké Meziříčí, číslo jednací 

VÝST/3286/2014/716/2014-kunca, označené SM8. Jedná se o lokalitu "U Valičkových", kde historicky vždy byly 

přístupové cesty ke koupališti ve Velkém Meziříčí a do Balinského údolí, tak aby člověk nemusel jezdit např. s dětmi na 

kolech po silnicích. Cílem městského úřadu by měla být snaha, aby tyto přístupové cesty zůstaly zachovány! V současné 

době jsou pozemky navezeny hlínou, uzavřeny řetězy, zákazy vstupu a Vými navrženy k zástavbě. pokud bude takovým 

způsobem městský úřad pokračovat, může se brzy stát, že koupaliště sice mít bude, ale dostaneme se k němu pouze cestou z 

Balin. 

Pořiozovatel prověřil plochu SM 8, včetně stávajících komunikací. Bylo zjištěno, že 

pozemek p.č. 2909 v k.ú. Velké Meziříčí, který je zařazen do plochy SM 8, je dle údajů 

katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní 

komunikace. Po konzultaci se zpracovatelem byla doplněna podmínka k ploše SM8 o 

respektování komuniakce na předmětném pozemku = připomínce je vyhověno, je 

zapracováno do návrhu Změny ÚP.  

5. Ing. Josef Bednář, Moráňská 144/17, 594 01 

Velké Meziříčí

7.3.2014 k.ú. Velké Meziříčí, p.č. 

5768/1, 5848

Pozemek se nachází v zastavěném území v plochách s funkčním využitím DZ - plochy drážní dopravy. V současné době 

probíhá jednání s SŽDC o odkoupení části pozemku p.č. 5768/1 (viz. zákres). Požaduji vymezenou plochu zařadit do 

funkčního využití KV - komerční vybavenost. Řešená lokalita se nachází v zastavěném území a nabízí se vhodné využití 

právě pro komerční vybavenost. V současné době jsem vlastníkem objektu na pozemku p.č. 5848, který je obklopen 

parcelou č. 5768/1. V budoucnu hodlám vymezenou plochu užívat pro komerční aktivity.

Pořizovatel souhlasí se změnou způsobu využití = připomínce vyhovět, je zapracováno 

do návrhu Změny ÚP. 

6. Daniel a Dagmar Bartuňkovi, Bezručova 1543/12, 

594 01 Velké Meziříčí

26.3.2014 k.ú. Svařenov, p.č. 720 Požadujeme zařazení pozemku do ploch k rekreaci. Požadavek na prověření další zastavitelné plochy na předmětném pozemku nebyl 

součástí zadání Změny ÚP, resp. Pokynů pro zpracování návrhu Změny ÚP. 

Připomínka je irelevantní, neboť předmětná lokalita není Změnou ÚP řešena.  

PŘIPOMÍNKY:

Změna č. 1 Územního plánu Velké Meziříčí - vyhodnocení po společném jednání

1. 3.2.2014 k.ú. Velké Meziříčí p.č. 

668/15, 668/19, 668/20, 

668/40, 668/41

Při pořizování změny územního plánu jsme měly požadavek, aby plochy v lokalitě bytových domů U světlé 2063/27C, 2062 

a 1395/27a byly změněny z plochy pro výrobu VP na plochy pro bydlení v bytových domech BD. Bylo nám odpovězeno, že 

"město" provedlo jakousi revizi stávajícího stavu a námi požadaovanou změnu ploch do zadání změny územního plánu 

zahrnulo samo. V navržené změně územníhoplánu náš požadavek není zapracován, proto žádáme znovu, aby výše popsaná 

lokalita byla změněna na plochy pro bydlení v bytových domech BD. Připomínka je podána proto, že současný stav 

neodpovídá a nerespektuje skutečnost.Plochy, jež se změna týká, jsou v současnosti využívány jako plochy pro bydlení v 

bytových domech, nachází se zde klidová zóna se zelení, dětské hřiště pro výše uvedené bytové domy a klidové zázemí pro 

obyvatele bytových domů. 

V rámci zpracování Zprávy o uplatňování ÚP Velké Meziříčí nebyl tento požadavek 

písemně vznesen. V pokynech pro zptacování návrhu Změny ÚP pořizovatel požadoval 

aktualiuzovat zastavěné území. V rámci této aktualizace provedl zpracovatel rovněž 

kontrolu ohledně skutečného stavu využití území tak, aby odpovídalo údajům dle 

katastru nemovitostí. Pořizovatel souhlasí, že je teřba uvést do souladu skutečné využití 

předmětného území s ÚP. Připomínce je vyhověno = zpracovatel připomínku 

zapracoval do návrhu Změny ÚP. 


