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ODŮVODNĚNÍ  

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU  

VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
ČÁST ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje 
 

 
 

1. Postup při pořízení územního plánu 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování 

dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), 

jako pořizovatel Územního plánu Velké Meziříčí oznámil oznámením č.j. 

VÝST/6948/2013/1443/2013-kunca ze dne 27. 2. 2013 v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 

stavebního zákona konzultaci Zprávy o uplatňování Územního plánu Velké Meziříčí (dále jen „Zpráva 

o ÚP“). Předmětná Zpráva o ÚP byla zpracována v souladu s tehdy platnými právními předpisy 

a schválena zastupitelstvem města Velké Meziříčí dne 30. 4. 2013. 

 

V souladu se stavebním zákonem byl zpracován návrh Změny ÚP. Tento návrh ÚP byl projednán 

s dotčenými orgány, městem Velké Meziříčí a sousedními obcemi na společném jednání dne 24. 2. 

2014 v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona. Společné jednání se uskutečnilo 

v zasedací místnosti MěÚ Velké Meziříčí. Dotčené orgány mohly uplatnit ve lhůtě do 26. 3. 2014 svá 

stanoviska. Po tuto dobu umožnil pořizovatel nahlížet dotčeným orgánům do návrhu ÚP. Pořizovatel 

posoudil došlá stanoviska a připomínky dotčených orgánů a zajistil jejich zapracování do návrhu ÚP. 

Návrh ÚP byl předložen Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru územního plánování a stavebního 

řádu v souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona k posouzení. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor 

územního plánování a stavebního řádu, konstatoval ve svém stanovisku ze dne 19. 5. 2014, značka 

KUJI 27034/2014, OUP 111/2013 Mal-4, že nemá připomínky z hlediska souladu dokumentace 

s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (dále PÚR 2008). Dále bylo ve stanovisku uvedeno: 

Požadujeme Z1 ÚP Velké Meziříčí upravit v souladu se ZÚR KrV a do příslušných kapitol v textové 

části návrhu Z1 ÚP Velké Meziříčí doplnit informace o všech vymezených krajinných typech 

a oblastech krajinného rázu dle ZÚR KrV a odůvodnění souladu se ZÚR KrV.  

V předloženém návrhu Z1 ÚP Velké Meziříčí zpřesněný koridor pro technickou infrastrukturu jako 

koridor pro veřejně prospěšnou stavbu (VPS) pro nadzemní vedení ZVN 400 kV R Mírovka - Velká 

Bíteš o šířce 300 m není vymezený uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR KrV a není tedy v souladu se 

ZÚR krV. Požadujeme ve Z1 ÚP Velké Meziříčí tento koridor vymezit v souladu se ZÚR KrV.  

Z1 ÚP Velké Meziříčí vymezuje zpřesněnou územní rezervu koridoru pro novou trasu silnice II/360 

směrem na Martinice. Jelikož pro tento koridor nebyla krajem dosud pořízena územní studie 

k prověření změn jeho využití, požadujeme tento koridor do Z1 ÚP Velké Meziříčí zapracovat v celém 

rozsahu dle ZÚR KrV.  

Z hlediska návaznosti na území sousedních obcí Petráveč, Martinice, Lavičky nejsou zajištěny širší 

vztahy v oblasti návaznosti lokálních ÚSES. Požadujeme zajistit soulad s širšími vztahy resp. 

odůvodnit správnost řešení.  

Návrh řešení Z1 ÚP Velké Meziříčí respektuje význam a charakter obce v systému osídlení.  

Z hlediska souladu se ZÚR KrV nemáme další připomínky. 

Rovněž bylo ve stanovisku upozorněno na nedostatky v rámci výkonu státního dozoru podle § 171 

stavebního zákona.  

 



                                                                                                                                                 

OO dd ůů vv oo dd nn ěě nn íí   pp oo řř ii zz oo vv aa tt ee ll ee   ––   ZZ mm ěě nn aa   čč ..   11   ÚÚ zz ee mm nn íí hh oo   pp ll áá nn uu   VV ee ll kk éé   MM ee zz ii řř íí čč íí         S t ran a 2  ( celkem 13)  
   

 

Vzhledem k výše uvedenému nechal pořizovatel dokumentaci návrhu Změny ÚP zpracovatelem 

upravit a následně požádal Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu 

o přehodnocení stanoviska. Souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu na úseku územního plánování 

k zahájení řízení o vydání Změny ÚP bylo vydáno dne 16. 7. 2014 (č.j. KUJI 47646/2014 OUP 

111/2013 Mal-7).  

 

Pořizovatel zahájil řízení o vydání Změny ÚP podle ustanovení § 52, 53 stavebního zákona. 

O projednání návrhu Změny ÚP se konalo dne 18. 8. 2014 veřejné projednání na Městském úřadě 

Velké Meziříčí. Pořizovatel zajistil vystavení návrhu Změny ÚP po dobu 30-ti dnů na Městském 

úřadu Velké Meziříčí. Dále byl návrh Změny ÚP zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup - 

www.mestovm.cz. K veřejnému projednání bylo přizváno město Velké Meziříčí, dotčené orgány 

a sousední obce. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem města Velké Meziříčí (starosta 

města Velké Meziříčí Ing. Radovan Necid) vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval návrh 

rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek – viz níže v bodě 8. Tento návrh 

vyhodnocení byl v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona doručen dotčeným orgánům 

a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu. Dotčené orgány vyslovily s předmětným vyhodnocením 

souhlas.  

 

 
 

  



                                                                                                                                                 

OO dd ůů vv oo dd nn ěě nn íí   pp oo řř ii zz oo vv aa tt ee ll ee   ––   ZZ mm ěě nn aa   čč ..   11   ÚÚ zz ee mm nn íí hh oo   pp ll áá nn uu   VV ee ll kk éé   MM ee zz ii řř íí čč íí         S t ran a 3  ( celkem 13)  
   

2. Výsledek přezkoumání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Velké Meziříčí  

 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 1 Územního plánu Velké Meziříčí v rozsahu 

a obsahu dle § 53 odst. 4 stavebního zákona, a konstatuje: 
 

a) Soulad s Politikou územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

  

Politika územního rozvoje ČR 

Změna ÚP je zpracována v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou vládou ČR 

usnesením č. 929 ze dne 20. 7. 2009, jak je podrobněji popsáno v části odůvodnění zpracované 

projektantem.  

 

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 

Změna ÚP je zpracována v souladu s Aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, jak je 

podrobněji popsáno v části odůvodnění zpracované projektantem. Zastupitelstvo Kraje Vysočina 

rozhodlo dne 18. 9. 2012 usnesení 0468/05/2012/ZK o vydání Aktualizace ZÚR KrV, která dne 23. 

10. 2012 nabyla účinnosti. 

 

b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a na požadavky na ochranu 

nezastavěného území  

 

Návrhem Změny ÚP byly zachovány podmínky pro naplňování a respektování udržitelného rozvoje 

území a jeho tří základních pilířů, tedy kvalitní a vyvážené životní prostředí, hospodářský rozvoj 

a soudržnost společenství obyvatel. Změna ÚP podporuje rozvoj bydlení v místních částech města. 

Změna ÚP zabezpečuje i nadále soulad přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. 

Návrhem se zajišťují podmínky pro soustavné a komplexní řešení účelného využití a prostorového 

uspořádání území a jsou zohledněny a sladěny veřejné a soukromé zájmy při rozvoji území 

a zhodnocuje se společenský a hospodářský potenciál území. 

 

Navržené řešení je v souladu s cíli územního plánování. Odůvodnění způsobu ochrany a rozvoje 

uvedených hodnot území je uvedeno v bodě 3 v části odůvodnění zpracované projektantem.  

 

c) Soulad s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích právních předpisů 

 

Způsob zpracování Změny ÚP i stanovený postup při jeho projednání je v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a s jeho 

prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. 

 

d) Souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

 

Návrh Změny ÚP byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních 

předpisů a dle jejich stanovisek byl upraven. Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 8 stavebního 

zákona a ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu při projednávání návrhu Změny ÚP nebyly řešeny. 

Sousední obce neuplatnily k návrhu žádnou připomínku. Návrh územního plánu bylo možno 

považovat za dohodnutý se všemi účastníky společného jednání - viz vyhodnocení stanovisek 

a připomínek podaných k návrhu Změny ÚP v rámci společného jednání v tabulkách v příloze č. 1 

tohoto dokumentu (nedílná součást). 
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3. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace 

o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

               

Navržené dílčí změny územního plánu nebudou mít podstatný vliv na udržitelný rozvoj území. 

Nepředpokládá se zásadní vliv na životní prostředí ani na podmínky pro hospodářský rozvoj. 

Předpokládá se pouze mírně pozitivní vliv změny rovnoměrně rozložený na jednotlivé pilíře 

udržitelného rozvoje území. Podmínky pro hospodářský rozvoj jsou pozitivně ovlivněny navrženými 

zastavitelnými plochami v platném ÚP. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území budou 

pozitivně ovlivněny rozšířením ploch pro rozvoj obytné zástavby. 

 

Orgán ochrany přírody ve svém stanovisku k zadání Změny ÚP vyloučil významný vliv Změny ÚP na 

evropsky významné lokality či ptačí oblasti. Na základě uvedeného stanoviska nebylo vyhodnocení 

vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území zpracováno. 

 

Změna ÚP neumožňuje realizaci záměrů, které podléhají posuzování podle zák. č.100/2001 Sb. 

Z tohoto důvodu orgán ochrany přírody nepožadoval vyhodnocení vlivů Změny ÚP Velké Meziříčí na 

životní prostředí (SEA), a proto vyhodnocení vlivů Změny ÚP Velké Meziříčí na životní prostředí 

(SEA) nebylo zpracováno. 

           

4. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. 

 

V zadání Změny ÚP plánu nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

 

Ve stanovisku Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí, ze dne 19. 3. 2013 (č.j. 

KUJI 19531/2013, OZP 1284/2006) a v doplňujícím stanovisku ze dne 15. 4. 2013 (č.j: KUJI 

26969/2013, OZP 1284/2006) se nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Změny ÚP.  

 

5. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. zohledněno, 

s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 

nebyly 

 

V zadání Změny ÚP nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

 

 

6. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je podrobně popsáno v kapitole č. 3 odůvodněné 

zpracovaného projektantem ÚP. 

 

 

7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch  

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je podrobně popsáno v kapitole č. 4 odůvodněné 

zpracovaného projektantem ÚP. 
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8. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění spolu s vyhodnocením  

O námitkách, které byly uplatněny k návrhu Změny ÚP, rozhoduje dle §172 odst. 5 správního řádu 

správní orgán, který opatření obecné povahy vydává, tj. zastupitelstvo města Velké Meziříčí. 

 

 

A. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 

Námitka č. 1: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7,  

 110 00 Praha 1   

 
(námitka byla podána v průběhu veřejného projednání k návrhu Změny ÚP; č.j. vyjádření 
VÝST/28165/2014 ze dne 15. 8. 2014)   
 

Předmět námitky: 

Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční trať č. 252 Křižanov – Studenec, 

která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, zařazena do kategorie dráhy regionální. 

Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o drahách.  

V předmětném území je pro železniční dopravu vymezen koridor vysokorychlostní dopravy VR1 

Praha – Brno – hranice ČR / Rakousko, resp. SR (– Wien, Bratislava). Požadujeme územní ochranu 

koridoru v souladu s PÚR 2008 a ZÚR Kraje Vysočina. 

Předmětnou Změnou č. 1 Územního plánu Velké Meziříčí (plocha KV12) je dotčen majetek včetně 

zařízení dopravní infrastruktury ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Správy železniční dopravní 

cesty, státní organizace, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Vysočinu v k.ú. Velké Meziříčí na 

LV 5706. 

Na základě ustanovení § 52 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, požadujeme aby u plochy KV12, zasahující 

vymezením na část plochy 5768/1 (ostatní plocha, dráha) v k.ú Velké Meziříčí, ve vlastnictví ČR 

s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, u které je v rámci výše 

uvedené změny řešena změna využití z plochy dráhy na plochu komerční vybavenosti, byla 

vymezená plocha svou šířkou upravena (zúžena) podle navrženého vyobrazení, které je přílohou 

vyjádření tak, aby nezasahovala do plochy na níž je dopravní infrastruktura - nákladiště Velké 

Meziříčí staré nádraží, zejména dráha sloužící k napojení vlečky subjektu Maria Podstatzká-

Lichtenstein Velkostatek. K dotčení ostatního majetku ve vlastnictví, tak i sledovaných záměrů 

v pozici oprávněného investora nemáme námitek ani připomínek.  

  
Vyhodnocení: 

Pořizovatel vyhodnotil v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 stavebního zákona předmětné vyjádření 
Správy železniční dopravní cesty jako námitku, neboť se jedná o dotčení majetku včetně zařízení 
dopravní infrastruktury ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty.  
 
Územní ochrana koridoru vysokorychlostní dopravy (koridor s označením dle Změny ÚP RK7) je 
zajištěna stanovením podmínek v kapitole č. 9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH 
REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEHO PROVĚŘENÍ. 
 
Rozsah plochy KV 12 byl upraven dle předmětného vyjádření = námitce je vyhověno.   
 

Rozhodnutí zastupitelstva města Velké Meziříčí o námitce:  

 

 Zastupitelstvo města Velké Meziříčí vyhovuje námitce. 
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B. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Připomínka č. 1: Povodí Moravy, s.p, Dřevařská 11, 601 75 Brno     

 
(připomínka byla podaná po termínu pro společného jednání k návrhu Změny ÚP; č.j. vyjádření 
VÝST/10736/2014 ze dne 1. 4. 2014) 
 

Předmět připomínky: 

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 zastavitelné 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 souladu s koncepcí odkanalizování obce. 
 
Vyhodnocení: 

Vyjádření bylo uplatněno po termínu pro podání připomínek, proto se k němu s ohledem na 
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Nicméně pro úplnost se sděluje, 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.  
 
 

Připomínka je BEZPŘEDMĚTNÁ. 
 
 

Připomínka č. 2: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, Šumavská 33,                            

   612 54 Brno   

 
(připomínka byla podána v průběhu společného jednání k návrhu Změny ÚP; č.j. vyjádření 
VÝST/6609/2014 ze dne 26. 2. 2014) 
 

Předmět připomínky:  

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 komunikacích v platném znění); ochranná pásma jsou území se 

zvláštním režimem, jejichž využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu (§ 32, §40 Výkon 

státní 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. 

Upozorňujeme, 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 nutné 

respektovat stávající ochranná pásma dálnice D1 a silnice II/602 a při eventuální výstavbě v ploše 

i rozhledové poměry křižovatky. 

 
Vyhodnocení: 

Vyjádření je totožné se stanoviskem dotčeného orgánu na úseku dopravy (Ministerstvo dopravy ČR) = 

stanovisko dotčeného orgánu je respektováno; vyjádření se rovněž vyhovuje. 
 

Připomínka je ZOHLEDNĚNA. 
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Připomínka č. 3: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Studentská 1133,        

591 21 Žďár nad Sázavou      

 
(připomínka byla podaná v průběhu společného jednání návrhu Změny ÚP; č.j. vyjádření 
VÝST/9126/2014 ze dne 19. 3. 2014) 
 

Předmět připomínky: 

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). 
 
Vyhodnocení: 

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 = dokumentace je upravena. Plocha SV 11 nebude zařazena do 

smíšeného území venkovského = plocha nebude přípustná pro využití pro bydlení a rekreaci. Plocha 

SV 11 je zařazena do využití VZ - zemědělská výroba, což odpovídá i požadavku 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. 
 

Připomínka je ZOHLEDNĚNA. 
 
 

Připomínka č. 4: Česká geologická služba, útvar Geofond, Kostelní 26, 170 06 Praha 7   

 
(připomínka byla podána v průběhu společného jednání k návrhu ÚP; č.j. vyjádření VÝST/6248/2014 
ze dne 24. 2. 2014)  
 

Předmět připomínky: 

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

Lavičky a chráněné ložiskové území CHLÚ 0922000 Lavičky u Velkého Meziříčí. 
  
Vyhodnocení: 

Změna ÚP se nedotýká předmětného výhradního ložiska, ani chráněného ložiskového území = je 

respektováno. 
 

Připomínka je BEZPŘEDMĚTNÁ. 
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Připomínka č. 5: ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7   

 
(připomínka byla podána v průběhu společného jednání k návrhu ÚP; č.j. vyjádření VÝST/9339/2014 
ze dne 20. 3. 2014 + doplňující vyjádření v průběhu veřejného projednání; č.j. vyjádření 
VÝST/27713/2014 ze dne 12. 8. 2014) 
 

Předmět připomínky ze dne 20. 3. 2014: 
Navrhovaný koridor technické 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.  
 
Předmět připomínky ze dne 12. 8. 2014: 
Navrhovaný koridor pro nadzemní vedení VVN 400 kV Mírovka – Velká Bíteš označený K4, 
v severní části města Velké Meziříčí, bude křížit trasu produktovodu a její ochranné pásmo. Z tohoto 
důvodu musí toto ochranné pásmo respektovat podle zákona č. 161/2013 Sb. a při jeho stavbě musí 
být dodrženy podmínky křížení s dálkovodem podle ČSN 65 0204. Žádáme proto o doplnění této 
podmínky do textové části návrhu Změny ÚP. 
 
  
Vyhodnocení: 

Podmínka o respektování produktovodu, včetně ochranného pásma, byla doplněna do dokumentace 

Změny ÚP = připomínka je zohledněna. Plocha SM 5 není řešena v rámci Změny ÚP, připomínka je 

tedy bezpředmětná. 
 

Připomínka je ČÁSTEČNĚ ZOHLEDNĚNA. 

 

 

Připomínka č. 6: NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle   

 
(připomínka byla podána v průběhu společného jednání k návrhu Změny ÚP; č.j. vyjádření 
VÝST/6851/2014 ze dne 27. 2. 2014)  
 

Předmět připomínky: 
Plocha BR74 - plocha pro bydlení a plocha SV 12 - plocha smíšená obytná - zasahují do 
bezpečnostního pásma NET4GAS, proto požadujeme předložit projektovou dokumentaci k daným 
záměrům. 
  
Vyhodnocení: 

U ploch BR74 a SV 12 byly doplněny podmínky ohledně výstavby v bezpečnostním pásmu VVTL 

plynovodu = plochy podmíněně přípustné. Připomínce je v této části vyhověno. Projektová 

dokumentace ke konkrétním záměrům není řešena v rovině ÚP, proto je připomínka v tomto bodě 

bezpředmětná. 
 

Připomínka je ČÁSTEČNĚ ZOHLEDNĚNA. 
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Připomínka č. 7: České dráhy a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha1   

 
(připomínka byla podána v průběhu společného jednání k návrhu Změny ÚP; č.j. vyjádření 
VÝST/6986/2014 ze dne 28. 2. 2014)  
 

Předmět připomínky: 

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.  
  
Vyhodnocení: 

Správa železniční dopravní cesty požadovala ohledně plochy KV9 upravit její rozsah (viz připomínka 

č. 8 níže). Plocha KV9 byla upravena dle stanoviska dotčeného orgánu - Ministerstvo dopravy ČR. 
 

Připomínka je ZOHLEDNĚNA. 
 
 

Připomínka č. 8: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 

   110 00 Praha 1   

 
(připomínka byla podána v průběhu společného jednání k návrhu Změny ÚP; č.j. vyjádření 
VÝST/9125/2014 ze dne 19. 3. 2014)   
 

Předmět připomínky: 

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).  

  
Vyhodnocení: 

Plocha KV 9 je upravena dle stanoviska dotčeného orgánu - Ministerstvo dopravy ČR. Připomínce je 
vyhověno. Požadavek společnosti KENDRO Invest a.s. byl prověřen - textová část dokumentace byla 
opravena, plocha KV 9 byla upravena na pozemky společnosti KENDRO Invest a.s. Plocha BR 66 
byla z návrhu Změny ÚP vypuštěna.  
 

Připomínka je ZOHLEDNĚNA. 
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Připomínka č. 9: 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   

 
(připomínka byla podána v průběhu společného jednání k návrhu Změny ÚP; dne 3. 2. 2014)   
 

Vymezené území: k.ú. Velké Meziříčí, pozemky p.č. 668/15, 668/19, 668/20, 668/40, 668/41 

 

Předmět připomínky: 

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 požadovanou změnu ploch do zadání změny územního plánu zahrnulo samo. V navržené 

změně územního plánu 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.  

   
Vyhodnocení: 

V rámci zpracování Zprávy o uplatňování ÚP Velké Meziříčí nebyl tento požadavek písemně vznesen. 
V pokynech pro zpracování návrhu Změny ÚP pořizovatel požadoval aktualizovat 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 třeba uvést do 
souladu skutečné využití předmětného území s ÚP. Připomínce je vyhověno = zpracovatel připomínku 
zapracoval do návrhu Změny ÚP pro veřejné projednání.   
 

Připomínka je ZOHLEDNĚNA. 
 

 

Připomínka č. 10: HOD Březejc, Lhotky 85, 594 01 Velké Meziříčí   

 
(připomínka byla podána v průběhu společného jednání k návrhu Změny ÚP; dne 24. 2. 2014)   
 

Vymezené území: k.ú. Kúsky, p.č. 111/3 

 

Předmět připomínky: 

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.  

   
Vyhodnocení: 

Pořizovatel prověřil u zpracovatele možnost změny umístění lokality BR 70 = připomínce je 
vyhověno a byla zapracována do návrhu Změny ÚP pro veřejné projednání.  
 

Připomínka je ZOHLEDNĚNA. 
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Připomínka č. 11: Tomáš Hudeček, Kúsky 9, 594 01 Velké Meziříčí 

 
(připomínka byla podána v průběhu společného jednání k návrhu Změny ÚP; dne 24. 2. 2014)   
 

Vymezené území: k.ú. Kúsky, p.č. 111/1, 111/2 

 

Předmět připomínky: 

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.  

    
Vyhodnocení: 

Pořizovatel prověřil u zpracovatele možnost změny umístění lokality BR 70 = připomínce je 
vyhověno a byla zapracována do návrhu Změny ÚP pro veřejné projednání.   
 

Připomínka je ZOHLEDNĚNA. 
 
 

Připomínka č. 12: Marie Homolová, Hornoměstská 113/65, 594 01 Velké Meziříčí 

 
(připomínka byla podána v průběhu společného jednání k návrhu Změny ÚP; dne 28. 2. 2014)   
 

Vymezené území: k.ú. Velké Meziříčí, lokalita s označením SM8 

 

Předmět připomínky: 

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 Vámi 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.  

  
Vyhodnocení: 

Pořizovatel 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 komunikace na předmětném pozemku = připomínce je 
vyhověno, byla zapracována do návrhu Změny ÚP pro veřejné projednání.   
 

Připomínka je ZOHLEDNĚNA. 
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Připomínka č. 13: Ing. Josef Bednář, Moráňská 144/17, 594 01 Velké Meziříčí 

 
(připomínka byla podána v průběhu společného jednání k návrhu Změny ÚP; dne 7. 3. 2014)   
 

Vymezené území: k.ú. Velké Meziříčí, p.č. 5768/1, 5848 

 

Předmět připomínky: 

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. 

    
Vyhodnocení: 

Pořizovatel souhlasí se změnou způsobu využití = připomínce je vyhověno a byla zapracována do 
návrhu Změny ÚP pro veřejné projednání.  
 
   

Připomínka je ZOHLEDNĚNA. 
 

 

Připomínka č. 14: Daniel a Dagmar Bartuňkovi, Bezručova 1543/12, 594 01 Velké Meziříčí 

 
(připomínka byla podána v průběhu společného jednání k návrhu Změny ÚP; dne 26. 3. 2014)   
 

Vymezené území: k.ú. Svařenov, p.č. 720 

 

Předmět připomínky: 

Požadujeme zařazení pozemku do ploch k rekreaci.  

    
Vyhodnocení: 

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.   
   
 

Připomínka je NEZOHLEDNĚNA. 
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Připomínka č. 15: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA,   

   Vrchlického 46, 587 24 Jihlava 

 
(připomínka byla podána v průběhu veřejného projednání k návrhu Změny ÚP; č.j. vyjádření 
VÝST/27433/2014 ze dne 8. 8. 2014)   
 

Předmět připomínky:  

V katastrálním území obce Velké Meziříčí se nachází radioreléová trasa Větrný jeníkov – Ambrožný, 

Ambrožný – Měřín, Ambrožný – Řehořov, Ambrožný – Štěměchy. Tyto trasy nesmí být územním 

plánem obce Velké Meziříčí dotčeny.  

 
Vyhodnocení: 

Radioreleové trasy jsou zapracovány do dokumentace Změny ÚP. Změnou ÚP nedochází k jejich 

dotčení.  
 

Připomínka je ZOHLEDNĚNA. 
 

 

Připomínka č. 16: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, Šumavská 33,                            

   612 54 Brno 

 
(připomínka byla podána v průběhu veřejného projednání k návrhu Změny ÚP; č.j. vyjádření 
VÝST/26081/2014 ze dne 31. 7. 2014)   
 

Předmět připomínky:  

Do koridoru územní rezervy (RK8) zasahuje zastavitelná plocha KV 11 (parc. č. 5060/2 v k.ú. Velké 

Meziříčí). Nesouhlasíme s vymezením této zastavitelné plochy. Je možné v tomto prostoru zúžit 

koridor územní rezervy na 50m od osy přilehlého jízdního pruhu, plocha však musí být vymezena až 

za takto upravený koridor. Upozorňujeme, že i při eventuálním zúžení koridoru zasahuje tato plocha 

do ochranného pásma dálnice D1, jehož využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu, jímž je 

v tomto případě MD ČR.  

 

Požadujeme, aby všechny návrhové plochy s funkcí bydlení, rekreace a sport, které se nachází 

v blízkosti dálnice D1, byly v textové části ÚPD uvedeny jako podmíněně přípustné z hlediska splnění 

hygienických limitů z vlivů provozu dopravy. Tyto plochy musí být v následném řízení posouzeny 

z hlediska vlivů z provozu dopravy (zejména hlukem a vibracemi) na výhledové období 30 let, tzn je 

třeba zajistit, aby nebyly překročeny hygienické limity vyplívající z Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

v platném znění.  

 
Vyhodnocení: 

Koridor RK 8 byl v prostoru zastavitelné plochy KV 11 zúžen na šířku 50m od osy přilehlého jízdního 

pruhu. U plochy KV 11 byla doplněna podmínka „ve vzdálenosti do 50 m od osy přilehlého jízdního 

pruhu dálnici D1 nebudou umístěny žádné stavby a bude zde umístěna ochranná zeleň“. 

V blízkosti dálnice se nenachází žádné další zastavitelné plochy, které by byly Změnou ÚP řešeny.   
 

Připomínka je ZOHLEDNĚNA. 
 

 
 
 


