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1. Postup při pořízení územního plánu 

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí rozhodlo z vlastního podnětu dne 16. 12. 2015 o pořízení nového 

Územního plánu Velké Meziříčí (dále jen „ÚP“). Pořizovatel územního plánu, Městský úřad Velké 

Meziříčí, návrh zadání zpracoval s ohledem na platné právní předpisy a projednal v termínu od 12. 02. 

2016 do 15. 03. 2016 Zadání bylo upraveno o požadavky dotčených orgánů a předáno ke schválení 

zastupitelstvu města. Zadání bylo schváleno zastupitelstvem města Velké Meziříčí dne 28. 6. 2016.  

 

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon) byl 

zpracován návrh ÚP. Návrh ÚP byl projednán s dotčenými orgány, městem Velké Meziříčí a sousedními 

obcemi na společném jednání dne 11. 01. 2018 v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona. 

Společné jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ Velké Meziříčí. Dotčené orgány uplatnily ve 

lhůtě do 30 dnů ode dne jednání 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. Zajistil také soulad návrhu ÚP s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, 

která byla schválena usnesením vlády ČR dne 15. 4. 2015 a s Aktualizacemi č. 1, 2, 3 a 5 Zásad 

územního rozvoje Kraje Vysočina, jež poslední nabyly účinnosti dne 30. 12. 2017.  

 

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

řádu v souladu s § 51 stavebního zákona k posouzení. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního 

plánování a stavebního řádu, konstatoval ve svém stanovisku ze dne 08. 03. 2019 značka KUJI 

14228/2019, Sp.zn. OUP 84/2016 Mal-6, nesouhlas s návrhem Územního plánu Velké Meziříčí z 

hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou 

územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Konkrétně vymezení 

nadmístního ÚSES v návrhu ÚP bylo v rozporu s vymezením ÚSES v ZÚR KrV.  

 

Pořizovatel nechal návrh ÚP upravit zpracovatelem a zažádal o přehodnocení stanoviska nadřízený 

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

svým stanoviskem KUJI 30311/2019, Sp. zn. OUP 84/2016 Mal-8 ze dne 24. 04. 2019 potvrdil 

odstranění nedostatků, konkrétně konstatoval, že nedostatky byly řádně v předložené dokumentaci 

opraveny v souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina v platném znění. Na základě 

předmětného stanoviska mohlo být zahájeno řízení o vydání Územního plánu Velké Meziříčí dle 

ustanovení § 52 stavebního zákona.    

 

 

 

D Á L E  B U D E  D O P L N Ě N O  D L E  V Ý S L E D K U  

V E Ř E J N É H O  P R O J E D N Á N Í  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Výsledek přezkoumání návrhu Územního plánu Velké Meziříčí  

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu 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  

Územní plán Velké Meziříčí je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění 

Aktualizace č. 1 schválenou vládou ČR usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015, jak je podrobněji popsáno 

v části odůvodnění zpracované projektantem v kapitole 2.1.  

 

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 

Územní plán Velké Meziříčí je zpracován v souladu s Aktualizacemi č. 1, 2, 3 a 5 Zásad územního 

rozvoje Kraje Vysočina, jak je podrobněji popsáno v části odůvodnění zpracované projektantem 

v kapitole 2.2. 

 

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 ÚP Velké Meziříčí byly vytvořeny 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, včetně zohlednění vazeb na sousední 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. ÚP Velké Meziříčí dotváří předpoklady k 

zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Způsob ochrany 

architektonických a urbanistických hodnot území je uvedeno v kapitole 7.7 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 ÚP Velké Meziříčí 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. V souladu s § 3 odst. 4 vyhl. 501/2006 Sb. 

jsou plochy s rozdílným způsobem využití v ÚP Velké Meziříčí dále podrobněji členěny. 

 

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

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

 

Návrh Územního plánu Velké Meziříčí 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 ÚP nebyly řešeny. 

Návrh ÚP bylo možno považovat za dohodnutý se všemi účastníky společného jednání - viz 

vyhodnocení stanovisek a připomínek podaných k návrhu ÚP Velké Meziříčí v rámci společného 

jednání v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 
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V průběhu úpravy návrhu ÚP pro veřejné projednání byl upřesněn požadavek DO, Krajský úřad Kraje 

Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (úsek ochrany ZPF), STANOVISKO: KUJI 

12414/2018; OZPZ 545/2016 ze dne 8.2.2018, ohledně původně dohodnutého řešení (v rámci výsledku 

konzultace po společném jednání) k pozemku p.č. 6/1 (orná půda) v k.ú. Dolní Radslavice a sice, že 

nebude zahrnut do zastavěného území, ani do zastavitelné plochy. Pořizovatel a zpracovatel došel 

v průběhu úpravy návrhu pro veřejné projednání k závěru, že předmětný pozemek by měl zůstat 

v zastavěném území s ohledem na ustanovení § 58 odst. 2 stavebního zákona: „Do zastavěného území 

se zahrnují pozemky v intravilánu….“ Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětný pozemek skutečně 

nachází v původním intravilánu (zastavěná část obce vymezená k 1. 9. 1966), byl v návrhu ÚP ponechán 

v zastavěném území, ovšem byl zařazen do plochy s funkčním využitím …….. Toto řešení bylo 

dodatečně konzultováno a odsouhlaseno s DO, KrÚ Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a 

zemědělství (úsek ochrany ZPF). 

 

Sousední obce neuplatnily k návrhu žádnou připomínku. 
 

D Á L E  B U D E  D O P L N Ě N O  D L E  V Ý S L E D K U  

V E Ř E J N É H O  P R O J E D N Á N Í  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 

výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

               

Územní plán je koncipován s ohledem na zachování a rozvoj urbanistických, kulturně historických a 

krajinných hodnot území. Koncepce rozvoje, stanovená územním plánem, má pozitivní dopad na 

vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí a pro soudržnost společenství obyvatel 

území. Návrh je zaměřen na kvalitativní rozvoj řešeného území prostřednictvím vytvoření podmínek 

pro rozvoj počtu obyvatel a vytvoření podmínek pro účinnou ochranu a rozvoj hodnot. 

 

Orgán ochrany přírody ve svém stanovisku k zadání ÚP Velké Meziříčí konstatoval, že řešení 

předloženého návrhu nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 

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

vlivů ÚP Velké Meziříčí na udržitelný rozvoj území zpracováno. 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán dle § 22 písm. b) zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí nepožadoval vyhodnocení vlivů návrhu zadání 

územního plánu Velké Meziříčí na životní prostředí z důvodu, že nebyla shledána nutnost komplexního 

posouzení vlivů na životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit 

standartními postupy podle zvláštních předpisů. Z tohoto důvodu orgán ochrany přírody nepožadoval 

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

Meziříčí na životní prostředí (SEA) nebylo zpracováno. 

           

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

 

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

 

Ve stanovisku Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí, ze dne 09. 03. 2016 (č.j: 

KUJI 22184/2016, OZPZ 545/2016) nepožaduje vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
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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 územního plánu 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 7. v textové části odůvodnění 

zpracované projektantem ÚP. 

 

Koncept ÚP Velké Meziříčí, který by prověřoval variantní řešení, nebyl zpracováván, protože v zadání 

ÚP nebyla zjištěna potřeba variantního zpracování z důvodu rozboru udržitelného rozvoje území ani z 

důvodu prověření jiných variantních záměrů. Nejedná se o území, kde se předpokládají zásadní změny 

v území ani o území s náročnými územními podmínkami. Rovněž v průběhu zpracování návrhu ÚP 

nevyplynula potřeba prověřit variantní řešení rozvoje, proto byl po schválení zadání předložen k 

projednání invariantní návrh. 

 

 

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

zastavitelných ploch  

 

Využití zastavěného území je podrobně popsáno v kapitole 8. v textové části odůvodnění zpracované 

projektantem. Zastavěné území je téměř využito, jsou navrženy zastavitelné plochy, které jsou 

vymezeny v návaznosti na zastavěné území, nebo podél komunikace s převahou pro účely ploch 

s rozdílným způsobem využití bydlení.  

 
 

8. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění spolu s vyhodnocením  

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

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

 

 
A. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 

 

D Á L E  B U D E  D O P L N Ě N O  D L E  V Ý S L E D K U  

V E Ř E J N É H O  P R O J E D N Á N Í  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
B. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Připomínky podané k návrhu ÚP Velké Meziříčí v rámci společného jednání jsou vyhodnoceny v příloze 

č. 1 tohoto dokumentu. 

 
D Á L E  B U D E  D O P L N Ě N O  D L E  V Ý S L E D K U  

V E Ř E J N É H O  P R O J E D N Á N Í  

……………………………………………………………………………………………………………  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

ÚP Územní plán 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

ZÚR KrV Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 

ÚAP Územně analytické podklady Velké Meziříčí 

ZPF Zemědělský půdní fond 

OPK Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

KrÚ Krajský úřad 

MěÚ Městský úřad Velké Meziříčí 

ŽP Životní prostředí 

VKP Významný krajinný prvek 

RD Rodinný dům 

Stavební zákon Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

 pozdějších předpisů 
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Příloha č. 1 

 

 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU  

Územního p lánu Velké Mez i ř íč í  
(po společném jednání)  

 

 



 

 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU  

Územního p lánu Velké Mez i ř íč í  
(po společném jednání)  

 

 

 

Městský úřad Velké Meziříčí  

Odbor výstavby a regionálního rozvoje  

Vedoucí odboru: Ing. Antonín KOZINA  

Zpracovala: Bc. Petra ŠVIHÁLKOVÁ  

 

 

Určený zastupitel : Josef KOMÍNEK  

starosta města  

 

 

 

 

ZPRACOVÁNO: 2/2019 
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Toto vyhodnocení bylo zpracováno na základě ustanovení § 51 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, tj. 

„Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání návrhu územního 

plánu a zajistí řešení případných rozporů (§ 4 odst. 8); na základě vyhodnocení výsledků projednání, 

výsledku řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, zajistí 

upravení návrhu.“ 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 

Název projednané dokumentace: Územní plán Velké Meziříčí 

Ukončená fáze procesu pořízení: po společném jednání dle § 50 stavebního zákona 

Pořizovatel:  Městský úřad Velké Meziříčí, OV a RR, Bc. Petra Švihálková  

Určený zastupitel: Josef Komínek, starosta města 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Pokud je v tomto dokumentu uváděn jako zdroj „GIS Velké Meziříčí“, je tím myšlen oficiální 

geografický informační systém MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ, který je poskytován společností T-MAPY 

spol. s r.o.  

Vyznačené pozemky řešených připomínek (viz obrázky v tomto dokumentu) jsou použity z mapových 

aplikací GIS Velké Meziříčí:  Ortofoto: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK 

 © Přispěvatelé OpenStreetMap, Katastr: © ČÚZK 

Rovněž data, použitá prostřednictvím software ArcGIS Desktop, prostředí ArcMap, jsou použita 

z aplikací GIS Velké Meziříčí (tudíž i © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK).    

 

 

STVRZENO PODPISEM: 

 

POŘIZOVATEL:  URČENÝ ZASTUPITEL:  

Bc. Petra Švihálková  

 

 

 

Josef Komínek  

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 
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A) Vyhodnocení došlých stanovisek dotčených orgánů ke společnému jednání 

1. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

STANOVISKO: MPO 79640/2017 ze dne 19.12.2017 

Nemá připomínky – SOUHLASÍ. 

 

2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina 

STANOVISKO: SBS 41808/2017 ze dne 21.12.2017 

Nemá námitky. 

 

3. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 

Územní odbor Žďár nad Sázavou 

STANOVISKO: HSJI-6728-2/ZR-2017 ze dne 20.12.2017 

 

Na úseku ochrany obyvatelstva požadujeme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve smyslu § 20 písm. a) vyhlášky č. 380/2002 Sb., k 

přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva zapracovat do územního plánu opatření na: 

- ochranu území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní na vodním díle Mostiště. 

Požadujeme zapracování požadavků do textové i grafické části územního plánu. 

 

Stanovisko pořizovatele:  
Pořizovatel souhlasí s požadavkem – stanovisko respektovat.  

 

 

4. Ministerstvo obrany 

Odbor ochrany územních zájmů (sekce ekonomická a majetková) 

STANOVISKO: 12184/67602/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 27.12.2017 

 

Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) – letecká stavba 

včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 103), které je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 

Sb. o civilním letectví a O Změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve zění 

pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené 

podmínky. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 

závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) 

větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních 

operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 

30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 

 

Řešené území se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany - vzdušném prostoru pro létání v 

malých a přízemních výškách (ÚAP - jev 102), který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 

zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském 

podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst. l Zákona č. 183/2006 Sb. O územním 

plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu, výstavbu vysílačů, 

výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 

staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN 

(dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na 

základě závazného stanoviska MO-ČR zastoupeného SEM MO, OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. 

Dále zde platí prostorový limit v území. tj. maximální možná výška případné výstavby větrných 

elektráren 59 m n.t. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé 

zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. 
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Řešené území se nachází v ochranném pásmu letištního dálničního úseku Měřín – LDÚ (ÚAP -jev 

102), které je nutno respektovat dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle § 37 zákona č. 49/1997 o civilním letectví a o změně 

a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Výstavba v tomto území musí respektovat omezení vycházející z limitů ochranného 

pásma letiště ve smyslu předpisu Ministerstva obrany Let-1-6/L14 Vojenská letiště, hl.11. V tomto 

území (dle ustanovení § 175 odst. l Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze 

vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska MO-ČR 

zastoupeného SEM MO, OOÚZ, odd. OÚZ Pardubice. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je 

nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových 

porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových 

těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení 

VN a VVN, fotovoltaických elektráren a speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. 

střelnice, nádrže plynu, trhací jámy). V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní 

uvedené činnosti omezeny nebo zakázány. 

Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých staveb. 

(Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení povolit MO-ČR). 

 

Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a ochranná 

pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. 

 

Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy 

pro výstavbu větrných elektráren (dále VE) respektování podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni 

územního plánování nelze posoudit, zda eventuálně plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost 

státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové 

dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před 

realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko MO 

ČR ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv 

na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé. 

 

 

Stanovisko pořizovatele:  
Uvedené jevy ÚAP jsou v rámci návrhu ÚP zohledněny a jsou součástí odůvodnění ÚP. Konkrétní 

podmínky pro řešení staveb v rámci správních řízení stavebního úřadu nelze řešit v rovině návrhu ÚP. 

Vzhledem k tomu bere pořizovatel výše uvedená sdělení ohledně posuzování staveb v územních a 

stavebních řízeních pouze jako informativní.  

 

Konkrétní plochy pro větrné elektrárny nejsou v návrhu ÚP vymezeny.  

 

Pořizovatel považuje stanovisko DO za respektované.       

 
 

5. Státní pozemkový úřad 

STANOVISKO: SPU 019024/2018; 4RP4670/2016-520205 ze dne 15.1.2018 

Nemá připomínky. 
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6. Městský úřad Velké Meziříčí 

Odbor výstavby a reg. rozvoje (památková péče) 

STANOVISKO: VÝST/3203/2018-volfo/1017/2018 ze dne 15.1.2018 

 

 V místní části Olší nad Oslavou není v koordinačním výkrese vyznačena nemovitá kulturní památka 

na návsi – kaple sv. Jana Nepomuckého (parc. č. 194, k.ú. Olší nad Oslavou.  

 V místní části Mostiště není v koordinačním výkrese vyznačena nemovitá kulturní památka – smírčí 

kříž u silnice směrem na Olší, naproti domu č.p. 106 (k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí). 

 Ve Velkém Meziříčí je v koordinačním výkrese na parcele č. 1817, k.ú. Velké Meziříčí mylně 

vyznačena existence nemovité kulturní památky.   

 

Nový územní plán Velké Meziříčí není v rozporu se zájmy státní památkové péče na daném území.   

 

Stanovisko pořizovatele:  
Pořizovatel souhlasí se stanoviskem – dokumentace návrhu ÚP bude pro řízení o vydání upravena dle 

stanoviska DO.  

 

7. Ministerstvo vnitra ČESKÉ REPUBLIKY 

STANOVISKO: MV-25656-6/OSM-2016 ze dne 30.1.2018 

Žádné připomínky.  

 

 

8. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlava 

STANOVISKO: KHSV/28884/2017/ZR/HOK/Roh ze dne 7.2.2018 

S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona 

se souhlas váže na splnění podmínek: 

 Navržené plochy k bydlení či plochy smíšené obytné, jež jsou situovány v blízkosti výrobních a 

průmyslových podniků, či v blízkosti průmyslových zón Z1 (BH), Z3 (BI), budou v regulativech 

zařazeny do ploch s podmíněně přípustným využitím. Obytné objekty a funkčně obdobné stavby 

vystavěné na těchto plochách nesmí být ovlivněny nadlimitní hladinou hluku z provozu výrobních 

hal a manipulačních ploch těchto podniků. Bude-li se zpracovávat územní studie pro tyto plochy, je 

nutné počítat s hlukem z těchto podniků a navrhovat hlukově chráněné objekty v místech, kde nebude 

dosahováno nadlimitních hodnot hlukové zátěže. V případě záměru výstavby takovýchto objektů na 

předmětných plochách musí stavebník tuto skutečnost prokázat v rámci územního řízení odborně 

provedeným měřením hluku (popř. hlukovou studií) v souladu s ustanovením § 77 odst. 4 zákona č. 

258/2000 Sb., v platném znění. 

 Navržené výrobní a průmyslové plochy, jež jsou situovány v blízkosti stávajících obytných objektů i 

navržených ploch k bydlení Z118 (VL), Z124 (VD), budou v regulativech zařazeny do ploch s 

podmíněně přípustným využitím. Případné výrobní haly, provozovny, manipulační plochy nesmí být 

nadlimitním zdrojem hluku pro stávající blízké hlukově chráněné objekty a pro plánované plochy k 

bydlení. V případě záměru výstavby takovýchto objektů na předmětných plochách musí stavebník 

tuto skutečnost prokázat v rámci územního řízení hlukovou studií v souladu s ustanovením § 77 odst. 

4 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění. 

 

Stanovisko pořizovatele:  

Pořizovatel souhlasí se stanoviskem – dokumentace bude pro řízení o vydání upravena dle stanoviska 

DO.   
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9. Krajský úřad Kraje Vysočina 

Odbor životního prostředí a zemědělství (úsek ochrany přírody a krajiny) 

STANOVISKO: KUJI 12644/2018; OZPZ 545/2016 ze dne 8.2.2018 

 

VÝSLEDEK KONZULTACE PŘEDMĚTNÉHO STANOVISKA  

JE OBSAŽEN V PŘÍLOZE TOHOTO DOKUMENTU 

 

10. Krajský úřad Kraje Vysočina 

Odbor životního prostředí a zemědělství (úsek ochrany ZPF) 

STANOVISKO: KUJI 12414/2018; OZPZ 545/2016 ze dne 8.2.2018 

 

VÝSLEDEK KONZULTACE PŘEDMĚTNÉHO STANOVISKA  

JE OBSAŽEN V PŘÍLOZE TOHOTO DOKUMENTU 

 

11. Krajský úřad Kraje Vysočina 

Odbor životního prostředí a zemědělství (úsek ochrany vod) 

STANOVISKO: KUJI 12634/2018; OŽPZ 353/2018 Vo-2 ze dne 9.2.2018 

 

Nemá připomínky.  

 

 

12. Krajský úřad Kraje Vysočina 

Odbor životního prostředí a zemědělství (státní správa lesů) 

STANOVISKO: KUJI 12632/2018; OŽPZ 353/2018 Vo-2 ze dne 9.2.2018 

 

1) Nesouhlasí s plochou Z74 (plocha rekreace – stavby pro rodinnou rekreaci na lesní půdě – RL) 

tak, jak je vymezena v předmětném návrhu (výměra 0,4355 ha). V případě ploch označených RL se 

má podle návrhu územního plánu jednat o plochy se stávajícími chatami na lesní půdě. Plocha Z74 

tuto podmínku splňuje však pouze částečně. Z tohoto důvodu by krajský úřad vyslovil souhlas s 

plochou Z74 za předpokladu, že by tato byla vymezena pouze na pozemku určeném k plnění funkcí 

lesa 671/2 k. Hrbov u Velkého Meziříčí (výměra 0,0844 ha), na kterém se v současné době nachází 

stavba pro rodinnou rekreaci (chata) s číslem evidenčním 7. 

 

2) Souhlasí s vymezením ploch (RL) rekreace - stavby pro rodinnou rekreaci na lesní půdě, kterými 

dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, a to: 

Plochy Z73 (výměra 0,0993 ha), Z75 (výměra 0,2571 ha), Z76 (výměra 0,0581 ha), Z78 (výměra 

0,0751 ha), Z79 (výměra 0,3898 ha). V případě těchto ploch se jedná o pozemky pod stávajícími 

chatami a pozemky v bezprostředním okolí těchto chat. Tyto pozemky jsou podle katastru 

nemovitostí vedeny v druhu pozemku – lesní pozemek, se způsobem ochrany - pozemek určený k 

plnění funkcí lesa a u pozemku pod stávajícími chatami pak také se způsobem využití – lesní 

pozemek, na kterém je budova. Krajský úřad souhlasí s vymezením těchto ploch za splnění 

následujících podmínek: 

 Na těchto plochách bude možně realizovat pouze rekonstrukci a přístavbu stávajících rekreačních 

objektů maximálně však do 80 m2 zastavěné plochy, bez možnosti výstavby nových rekreačních 

objektů. 

 

3) Krajský úřad souhlasí s plochami Z99 a Z101, které jsou určeny pro přeložky silnic (veřejně 

prospěšné stavby), a to plocha Z99 – přeložka silnice II/360 (vymezeno podle projektové 

dokumentace a plocha Z101 – přeložka silnice III/35437 – dopravní napojení nemocnice sv. Zdislavy. 
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Bližší podmínky týkající se předmětných staveb stanoví příslušný orgán státní správy lesů (Městský 

úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí) v následných stavebních řízeních vztahujících se ke 

konkrétním záměrům. 

 

Krajský úřad souhlasí s vymezením těchto koridorů. Koridoru dopravní infrastruktury DK2 určeného 

pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/360. Koridor je převzat ze ZUR (veřejně prospěšná 

stavba) a by vymezen již v dosavadní územně plánovací dokumentaci. Koridor zasahuje na pozemky 

určené k plnění funkcí lesa jen částečně a po definitivním umístění trasy silnice nemusí k vlastnímu 

dotčení vůbec dojít. Dále s koridory technické infrastruktury - TK8 – zdvojené vedení ZVN 400 kW 

R Mírovka – R Velká Bíteš – hranice Jihomoravského kraje, TK9 – nadzemní vedení VVN 110 kV 

R Velké Meziříčí – R Ostrov nad Oslavou, TK10 – nadzemní vedení VN 22kV a novou trafostanici. 

Jedná se o veřejně prospěšné stavby, které byly vymezeny již v dosavadní územně plánovací 

dokumentaci a jsou v souladu se ZUR. Taktéž s koridory technické infrastruktury určené pro 

kanalizační řady – TK2 napojení místních částí Lhotky a Kúsky, TK4 – napojení místní části Olší 

nad Oslavou, TK5 – napojení nemocnice sv. Zdislavy a TK6 napojení obce Vídeň. Jedná se o veřejně 

prospěšné stavby. Koridory zasahují na pozemky určené k plnění funkcí lesa minimálně. Bližší 

podmínky týkající se předmětných staveb v rámci výše uvedených koridorů stanoví příslušný orgán 

státní správy lesů (Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí) v následných stavebních 

řízeních vztahujících se ke konkrétním záměrům. S orgánem státní správy lesů budou také projednány 

definitivní trasy předmětných vedení a silnice. 

 

5) Krajský úřad souhlasí s plochami (viz kap. „Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa, str. 124 až 128), které zasahují do tzv. 

ochranného pásma lesa (pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa). Tento souhlas je podmíněn 

tím, že ve vzdálenosti do cca 25 m od okraje lesa nebudou umisťovány kromě oplocení žádné stavby. 

Bližší podmínky týkající se využití tzv. ochranného pásma lesa stanoví příslušný orgán státní správy 

lesů (Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí) v následných stavebních řízeních 

vztahujících se ke konkrétním záměrům. 

 

 

Stanovisko pořizovatele:  
Pořizovatel souhlasí se stanoviskem – dokumentace návrhu ÚP bude pro řízení o vydání upravena dle 

stanoviska DO.  

 

 

13. Ministerstvo dopravy ČR 

STANOVISKO: 71/2018-910-UPR/3 ze dne 9.2.2018 

 

Z hlediska vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Velké Meziříčí a 

požadavky neuplatňujeme, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 

 

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích a letecké dopravy souhlasíme s projednávaným 

návrhem územního plánu Velké Meziříčí a požadavky neuplatňujeme, neboť naše zájmy jsou 

respektovány. 

 

Z hlediska drážní dopravy nesouhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Velké Meziříčí. 

S nově navrženými plochami Z22(BV), Z23(BV), Z24(BV), Z25(BV), Z61(RI), Z62(RI), Z63(RI), 

Z64(RI) navrhovanými v koridoru územní rezervy pro vysokorychlostní železniční trať nesouhlasíme a 

požadujeme je z návrhu územního plánu Velké Meziříčí vyjmout. 
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Odůvodnění: 

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina vymezují ve správním území obce Velké Meziříčí koridor 

územní rezervy pro vysokorychlostní železniční trať Praha – Brno. Dle §36, odst. 1 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jsou v územní rezervě zakázány změny v 

území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit. Tento koridor územní rezervy 

je v souladu se ZÚR Kraje Vysočina vymezen i v územním plánu Velké Meziříčí. Dle § 43, odst. 1 se v 

územním plánu použije §36, odst. 1 Stavebního zákona obdobně. 

 

Nově navrhované zastavitelné plochy Z22(BV), Z23(BV), Z24(BV), Z25(BV), Z61(RI), Z62(RI), 

Z63(RI), Z64(RI) jsou navrhovány v tomto koridoru územní rezervy. Výstavba trvalých objektů pro 

bydlení nebo rekreaci by předpokládanou budoucí výstavbu vysokorychlostní železniční tratě mohla 

podstatně ztížit nebo zcela znemožnit. 

 

Vzhledem k tomu, že dosud nebyla zpracována podrobnější dokumentace, nelze přesně určit ani 

umístění hlavní stavby vysokorychlostní železniční tratě a ani staveb souvisejících, a tudíž nelze 

předjímat, které konkrétní plochy mohou být stavbou zasaženy. 

 

Plocha Z120(VL) zasahuje do koridoru územní rezervy jen okrajově, a proto není důvod předpokládat, 

že by navrhované funkční využití v takto umístěné ploše mohlo znemožnit či podstatně ztížit budoucí 

výstavbu vysokorychlostní železniční tratě. S vymezením plochy Z120(VL) proto souhlasíme. 

 

Plocha K1(RX) je navrhována jako nezastavitelná, s účelem využitím pro sjezdové lyžování, bez 

možnosti umístění trvalých staveb. Takové funkční využití neznemožňuje, ani podstatně neztěžuje 

předpokládanou výstavbu vysokorychlostní železniční tratě. S vymezením plochy K1(RX) proto 

souhlasíme. 

 

Stanovisko pořizovatele:  
Pořizovatel souhlasí s požadavkem – stanovisko respektovat, zastavitelné plochy Z22(BV), Z23(BV), 

Z24(BV), Z25(BV), Z61(RI), Z62(RI), Z63(RI), Z64(RI), které jsou navrhovány v koridoru územní 

rezervy VRT, budou z návrhu ÚP pro veřejné projednání již vypuštěny.  

 

 

14. Krajský úřad Kraje Vysočina 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

STANOVISKO: KUJI 92164/2018 ze dne 9.2.2018 

 

VÝSLEDEK KONZULTACE PŘEDMĚTNÉHO STANOVISKA  

JE OBSAŽEN V PŘÍLOZE TOHOTO DOKUMENTU 
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B) Vyhodnocení připomínek ke společnému jednání 
 

1) Vejmola Martin, Bezručova 1552/10, 594 01 Velké Meziříčí 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Kúsky 

POZEMEK: p.č. 111/8, 55/1 
 

Předmět připomínky:  

„Uvedené pozemky požaduji dát do zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech. V současné 

době je využití pozemku p.č. 111/8 jako pole a pozemek p.č. 55/1 je remízek. V současnosti je pozemek 

111/8 v mém vlastnictví a nebude využíván jako pole včetně pozemku p.č. 55/1.  

Na dotčených pozemcích do budoucna uvažujeme stavbu rodinného domu a samostatné garáže. 

Z důvodu dobrého napojení na stávající komunikaci a infrastrukturu požadujeme rozšíření územního 

plánu. Pozemky jsou ve velkém svahu a k plánovanému domu a garáže nelze stavby umístit. Pozemek 

p.č. 111/8 je špatné bonity č. 5 a nelze dále využívat jako pole.“  

 

 

Stanovisko pořizovatele:  
V návrhu ÚP je již vymezena zastavitelná plocha Z34 (viz obrázek č. 1), která zahrnuje o pozemek p.č. 

111/8 v rozsahu cca 1 600 m2, což je pro výstavbu RD s garáží více než dostačující plocha.  

Připomínka byla konzultována s DO na úseku ochrany ZPF, další zábor půdy není ve veřejném zájmu 

z hlediska zájmů ochrany ZPF. Pořizovatel doporučuje připomínku NEZOHLEDŇOVAT.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Hájek Dan, Hájková Lenka, Čs. Armády 

1125/96, Poštorná, 691 41 Břeclav 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 5179/1, 5179/2 
 

Předmět připomínky:  

„Podáváme tímto připomínku k návrhu Územního plánu Velkého Meziříčí. Územní plán vymezuje 

v řešeném území předmětné parcely s využitím jako plochy NS-plochy smíšené nezastavěného území. 

Navrhujeme upravit využití plochy jako plochu RI-plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Vzhledem 

k poloze v území by upravená plocha RI navazovala na již stávající plochu pro rodinnou rekreaci a 

v horní polovině pozemku lze i s ohledem na ochranná pásma umístit rekreační objekt pro potřeby 

rekreačního zázemí podobně jako je tomu u sousedních pozemků.“  

Obrázek 1: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP pro SJ Obrázek 2: zákres požadavku do Ortofoto ČUZK; zdroj 

GIS Velké Meziříčí, Ortofoto: © ČÚZK, Katastr: © 

ČÚZK 
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Stanovisko pořizovatele:  
Připomínka byla hodnocena z hlediska zájmů na úseku ochrany ZPF, další zábor půdy není ve veřejném 

zájmu z hlediska zájmů ochrany ZPF. Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF 

ve znění pozdějších předpisů, se přednostně odnímá zemědělská půda na zastavitelných plochách. 

Pořizovatelé a projektanti jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Platný 

ÚP Velké Meziříčí vymezuje dostatečné množství zastavitelných ploch rekreace. Pořizovatel doporučuje 

připomínku NEZOHLEDŇOVAT.  
 

  

 

3) Babák Pavel, Babáková Lada, Školní 2211, 594 01 Velké Meziříčí 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 5182/1, 5182/2, 5164, 5172, 5170/1, 5173/2, 5173/1 
 

Předmět připomínky:  

„Podáváme tímto připomínku k návrhu Územního plánu Velkého Meziříčí. Územní plán vymezuje 

v řešeném území předmětné parcely s využitím jako plochy NS-plochy smíšené nezastavěného území. 

Navrhujeme upravit využití plochy jako plochu RI-plochy staveb pro rodinnou rekreaci.  

Dále navrhujeme zařazení parcel 5164, 5172, 5170/1, 5173/2, 5173/1 jako sousední plochy ke 

komerčnímu využití. Jedná se o plochy většinou ostatní plocha.  

Vzhledem k poloze v území by upravená plocha RI navazovala na již stávající plochu pro rodinnou 

rekreaci a v horní polovině pozemku lze i s ohledem na ochranná pásma umístit rekreační objekt pro 

potřeby rekreačního zázemí podobně jako je tomu u sousedních pozemků.“  

 

Stanovisko pořizovatele:  
Připomínka byla hodnocena z hlediska zájmů na úseku ochrany ZPF, další zábor půdy není ve veřejném 

zájmu z hlediska zájmů ochrany ZPF. Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF 

ve znění pozdějších předpisů, se přednostně odnímá zemědělská půda na zastavitelných plochách. 

Pořizovatelé a projektanti jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Platný 

ÚP Velké Meziříčí vymezuje dostatečné množství zastavitelných ploch rekreace. Pořizovatel doporučuje 

připomínku v části požadavku na vymezení další zastavitelné plochy RI NEZOHLEDŇOVAT.  

Obrázek 3: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP pro SJ Obrázek 4: zákres požadavku do Ortofoto ČUZK; zdroj GIS Velké 

Meziříčí, Ortofoto: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK 
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Pozemky p.č. 5172, 5170/1, 5173/2, 5173/1 jsou v návrhu ÚP zařazeny do zastavitelné plochy Z67 

s rozdílným způsobem využití RI - Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci, navazují na 

zastavitelnou plochu Z88 s rozdílným způsobem využití OM - Občanské vybavení – komerční zařízení. 

Pořizovatel doporučuje připomínku v této části ZOHLEDNIT a zařadit do plochy Z88.  

 

Pozemek p.č. 5164 není dle návrhu ÚP zařazen do žádné zastavitelné plochy. Jelikož se na něm nachází 

krajinná zeleň a dále jsou v ÚP v dané lokalitě již vymezeny zastavitelné plochy pro komerční využití, 

není požadavek opodstatněný. Pořizovatel doporučuje připomínku v části požadavku na vymezení další 

zastavitelné plochy na pozemku p.č. 5164 NEZOHLEDŇOVAT. 
 

  

4) Heneš Pavel, Karlov 299/103, 594 01 Velké Meziříčí 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 5183/1, 5183/2 
 

Předmět připomínky:  

„Podáváme tímto připomínku k návrhu Územního plánu Velkého Meziříčí. Územní plán vymezuje 

v řešeném území předmětné parcely s využitím jako plochy NS-plochy smíšené nezastavěného území. 

Navrhujeme upravit využití plochy jako plochu RI-plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Vzhledem 

k poloze v území by upravená plocha RI navazovala na již stávající plochu pro rodinnou rekreaci a 

v horní polovině pozemku lze i s ohledem na ochranná pásma umístit rekreační objekt pro potřeby 

rekreačního zázemí podobně jako je tomu u sousedních pozemků.“  

 

 

Stanovisko pořizovatele:  
Připomínka byla hodnocena z hlediska zájmů na úseku ochrany ZPF, další zábor půdy není ve veřejném 

zájmu z hlediska zájmů ochrany ZPF. Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF 

ve znění pozdějších předpisů, se přednostně odnímá zemědělská půda na zastavitelných plochách. 

Pořizovatelé a projektanti jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.  

Platný ÚP Velké Meziříčí vymezuje dostatečné množství zastavitelných ploch rekreace. Pořizovatel 

doporučuje připomínku NEZOHLEDŇOVAT.  

Obrázek 5: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP pro SJ Obrázek 6: zákres požadavku do Ortofoto ČUZK; zdroj GIS 

Velké Meziříčí, Ortofoto: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK 
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5) Mgr. Petr Blažek, U Světlé 1395/27a, 594 01 Velké Meziříčí 

Jitka Cinková, U Světlé 2062, 594 01 Velké Meziříčí 

Mgr. Tomáš Rapušák, U Světlé 2063/27C, Velké Meziříčí 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 668/14, 668/21, 668/19, 668/15 
 

Předmět připomínky:  

„Stávající objekt par. č. 668/14 dle platného územního plánu zařazen do plochy BD-bydlení v bytových 

domech. Dle návrhu územního plánu je tento objekt zařazen do plochy SK-plochy smíšené obytné – 

komerční. Požadavek je ponechat objekt ve stávajícím zařazení a to pouze do bydlení v bytových 

domech.  

V případě zařazení plochy/objektu na par. č. 668/14 do plochy SK-plochy smíšené obytné – komerční, 

dojde ke znehodnocení sousedních ploch par. č. 668/2, 668/17, 668/18, 668/21, 668/19 určených pro 

bydlení v bytových domech. Objekt par. č. 668/14 ve vymezené ploše nelze pro komerční využití 

dopravně napojit. Vzhledem k tomu, že v přilehlém závodu Lacrum s.r.o. probíhá potravinářská výroba, 

hrozí, že v případě rozšíření této výroby i do zmíněného objektu (objekt k bytovému domu přiléhá) by 

mohlo dojít k zhoršení kvality bydlení v těchto bytech (hluk, zápach, zvýšený pohyb osob a 

techniky,…).“  

 

Stanovisko pořizovatele:  

Předmětný objekt p.č. 668/14 je zařazen do ploch SK s ohledem na stávající způsob využití dle 

kolaudačního rozhodnutí. Tvrzení, že objekt par. č. 668/14 ve vymezené ploše nelze pro komerční využití 

dopravně napojit, je k dnešnímu dni již nepřesný. V době projednání návrhu ÚP dle ustanovení § 50 SZ, 

byl přístup k řešenému objektu na p.č. 668/14 zajištěn formou věcného břemene chůze a jízdy v rozsahu 

geometrického plánu č. 3854-227/2012 (Os.: LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., Hornoměstská 383/60, 

Velké Meziříčí, 59401 Velké Meziříčí, IČO-DIČ / RČ: 63992370). Nicméně v době zpracování tohoto 

vyhodnocení došlo již k úpravě vlastnických vztahů, kdy se podařilo zajistit dopravní obslužnost objektu 

p.č. 668/14 jižním směrem od bytových domů a to tak, aby stávající bytové domy již nebyly 

potencionálně ohroženy zvýšeným pohybem osob i techniky – viz obrázek níže. 

Dále je nutno zmínit, že plocha SK má dle podmínek využití stanoveno jako hlavní způsob využití:  

Smíšené území pro komerční obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti spojené s bydlením. 

Obrázek 8: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP pro SJ Obrázek 7: zákres požadavku do Ortofoto ČUZK; zdroj GIS Velké 

Meziříčí, Ortofoto: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK 
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Přípustné jsou pak stavby pro bydlení, zahrady související s funkcí bydlení, doplňkové stavby a činnosti 

související s funkcí bydlení na pozemcích staveb hlavního využití, např. garáže, přístřešky, bazény, 

pergoly, skleníky, kůlny, oplocení, dále stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury…. 

Podmíněně přípustné jsou řemesla a ostatní výrobní činnosti, které nesnižují kvalitu prostředí 

souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území. 

Nepřípustné jsou stavby, činnosti, děje a zařízení neslučitelné s hlavním využitím plochy, stavby, 

činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, 

stavby, činnosti, děje a zařízení, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou 

míru - např. komerční zařízení plošně rozsáhlá a výroba neslučitelná s bydlením. 

Vzhledem k výše uvedenému považuje pořizovatel stanovené podmínky využití jako dostatečné a nové 

dopravní obsloužení objektu p.č. 668/14 jako zásadní ohledně eliminace střetů v oblasti pohody bydlení.  

 

Pořizovatel doporučuje připomínku NEZOHLEDŇOVAT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek 9: zákres požadavku do Ortofoto ČUZK; zdroj GIS Velké Meziříčí, Ortofoto: © ČÚZK, Katastr: © 

ČÚZK 
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6) LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., Hornoměstská 383/60, 594 01 Velké Meziříčí  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 668/14, 668/1  
 

Předmět připomínky:  

p.č. st. 668/14: 
Stávající využití dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014 „BD – BYDLENÍ 

V BYTOVÝCH DOMECH“.  

Navrhované využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „SK – PLOCHY SMÍŠENÉ 

OBYTNÉ – KOMERČNÍ“. 

Požadované využití pozemku: VL – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL 

Žádáme o zařazení této dotčené parcely a stavby s účelem využití VL – výroba a skladování – lehký 

průmysl, jelikož je k těmto účelům v současné době využívána. Její zařazení do účelu bydlení 

v bytových domech proběhlo ve Změně č. 1 platného územního plánu v rozporu se smyslem užívání 

stavby. Stávající stav určení užití byl tak platným územním plánem určen špatně a navrhovaný účel 

užívání jej opět špatně určuje jako plochy smíšené obytné – komerční. Ve smyslu nového ÚP Velké 

Meziříčí je tak faktickým užíváním stále VL – výroba a skladování – lehký průmysl. O změně určení 

účelu užívání naše společnost neuvažuje ani v budoucnu.   

 

p.č. st. 668/1: 
Stávající využití dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014  

1) „VP – VÝROBA PRŮMYSLOVÁ A SKLADOVÁNÍ“ 

2) „BD – BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH“. Navrhované využití dle návrhu ÚP Velké 

Meziříčí pro společné jednání „SK – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – KOMERČNÍ“. 

 

Navrhované využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání  

1) „VL – VÝROBA PRŮMYSLOVÁ A SKLADOVÁNÍ“ 

2) „BD – BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH“ 

3) „SK – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – KOMERČNÍ“. 

Požadované využití pozemku: VL – výroba a skladování – lehký průmysl a to v celé výměře pozemku.  

Žádáme o zařazení této dotčené parcely s účelem využití VL – výroba a skladování – lehký průmysl. 

Důvodem požadavku je jako ve výše uvedeném případě parcely st. 668/14, že byl změnou platného ÚP 

Velké Meziříčí v roce 2014 špatně určen její účel užívání. Tato parcela v celé výměře patří a vždy patřila 

k výrobnímu areálu naší společnosti LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o. a vyčlenění jejích částí jiným 

účelům užívání tak považujeme za chybné určení faktického stavu.  

 

Závěr: S ohledem na zákon č. 183/2006 Sb., tak dle našeho názoru nedošlo při zřizování nyní platného 

ÚP vzhledem k výše uvedeným bodům a parcelám k naplnění úkolů a cílů územního plánování dle § 18 

a § 19 k vhodnému koordinování veřejných a soukromých (vlastnických) záměrů dle § 18 odst. 3 a 

k zajištění a posouzení stavu území dle § 19 odst. 1a) a stanovené vhodného rozsahu (posouzení potřeb) 

změny v území § 19 odst. 1 c). Žádáme o nápravu tohoto stavu.   

 

Stanovisko pořizovatele:  
K pozemku p.č. st. 668/14: 

V platném ÚP je objekt zařazen do stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití BD – bydlení 

v bytových domech, kde jsou jako podmíněně přípustné využití uvedeny malé prostory obchodu a 

služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování,  zařízení služeb a činností s funkcí bydlení 

souvisejících. Podmíněně přípustné činnosti nesmí snižovat kvalitu souvisejícího území a zvyšovat 

dopravní zátěž v území. Vzhledem k uvedenému lze konstatovat, že podmínky využití plochy BD dle 

platného ÚP umožňují využití objektu v souladu s kolaudačním rozhodnutím.   
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Návrh ÚP nově zařazuje předmětný pozemek do stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití SK 

- Plochy smíšené obytné – komerční. Nové zařazení do plochy SK bylo provedeno i s ohledem na 

probíhající stavební úpravy a změnu účelu využití objektu pro skladovací účely potravin (sklad sýrů – 

doplnit dle stavebního úřadu), rovněž tak i s ohledem na ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) + b) a odst. 3 

vyhlášky 501/2006 Sb., kde je stanoveno:  

Plochy se vymezují podle 

a) stávajícího nebo požadovaného způsobu využití (dále jen "plochy s rozdílným způsobem využití"); 

tyto plochy se vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující, 

podmiňující nebo nekolidující činnosti, pro další členění ploch na pozemky a pro stanovení ochrany 

veřejných zájmů v těchto plochách, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, 

architektonických a urbanistických hodnot, 

b) významu; podle významu se rozlišují zejména plochy zastavitelné, plochy územních rezerv (§ 36 odst. 

1 stavebního zákona), plochy ke změně stávající zástavby, plochy k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území a plochy rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území [§ 43 odst. 1, § 19 

odst. 1 písm. l) stavebního zákona]. Pro tyto plochy se zpravidla určuje i způsob jejich využití. 

 

(3) Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter 

území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 

využívání území. 

 

Závěrečné shrnutí – plocha SK byla stanovena, aby odpovídala novému způsobu využití dle stavebního 

povolení, zároveň aby nebyla v kolizi s přilehlou bytovou zástavbou, kterou by mohla potencionálně 

negativně ovlivňovat a narušovat pohodu bydlení.  

 

S ohledem na výše uvedené důvody byla do plochy SK zařazena i část pozemku p.č. 668/1. Co se týká 

předmětu připomínky ohledně naplňování cílů a úkolů územního plánování dle ustanovení § 18 a 19 

stavebního zákona, tak je nutné poukázat i na to, že cílem územního plánování je vytvářet předpoklady 

pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který 

uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.  

 

Zároveň územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 

řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 

souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. 

 

Závěrečné shrnutí - plocha SK byla 

stanovena, aby odpovídala novému způsobu 

využití dle stavebního povolení, zároveň aby 

nebyla v kolizi s přilehlou bytovou 

zástavbou, kterou by mohla potencionálně 

negativně ovlivňovat a narušovat pohodu 

bydlení. Zároveň je ale plochou SK umožněn 

i nový účel užívání objektu p.č. 668/14. 

Navržené řešení je koordinačně vyvážené 

s ohledem na potřeby a zájmy jednotlivých 

subjektů (obyvatelé bytových domů i 

společnosti Lacrum).     

 

Pořizovatel doporučuje připomínku 

NEZOHLEDŇOVAT. 

  
 

Obrázek 10: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP pro SJ 
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7) AGRO - Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ: 49434179  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 2951, 2983/3, 3563, 3568, 3569; 3570; 3571; 3579; 3580; 3585; 3601/1; 3615/1; 

3624/1; 3625; 3626; 3630; 3631; 3632; 3633; 3634; 3635; 3636; 3637; 3638; 3639; 3641/1; 3641/2; 

3641/3; 3641/7; 3641/8, 3641/13, 3646/4, 3656; 3658; 3659; 3682; 3694/1; 

 

Předmět připomínky:  

p.č. 2951 
Trvalý travní porost, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností 

k 2.10.2014 „ZT – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY, mimo zastavěné a 

zastavitelné plochy. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „NS – PLOCHY SMÍŠENÉ 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“. 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle ÚP pro společná jednání BEZ ÚZEMNÍ REZERVY 

PRO KORIDOR DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY RDK3 

 

p.č. 2983/3 
Trvalý travní porost, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností 

k 2.10.2014 „PO „PLOCHY PŘÍRODNÍ – PLOCHY BIOCENTER“, mimo zastavěné a zastavitelné 

plochy. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „NP – PLOCHY 

PŘÍRODNÍ – LC17 U KOUPALIŠTĚ“, mimo zastavěné a zastavitelnéplochy; s umístěním územní 

rezervy pro koridor dopravní infrastruktury RDK3. 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle ÚP pro společná jednání BEZ ÚZEMNÍ REZERVY 

PRO KORIDOR DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY RDK3 

 

p.č. 3563, 3568, 3569, 3570, 3571 
Orná půda, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014 „ZT 

– PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY, mimo zastavěné a zastavitelné plochy. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „NZ – Plochy zemědělské“ 

mimo zastavěné a zastavitelné plochy, s umístěním územní rezervy pro koridor dopravní infrastruktury 

RDK3. 

 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle ÚP pro společná jednání BEZ ÚZEMNÍ REZERVY 

PRO KORIDOR DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY RDK3 

 

p.č. 3579, 3580 
Orná půda, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014 „BR 

– BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „NS – Plochy smíšené 

nezastavěného území“, mimo zastavěné a zastavitelné plochy, s umístěním územní rezervy pro koridor 

dopravní infrastruktury RDK3. 

 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle ÚP pro společná jednání BEZ ÚZEMNÍ REZERVY 

PRO KORIDOR DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY RDK3 
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p.č. 3585 
Orná půda, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014 „VD 

– DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „NS – PLOCHY SMÍŠENÉ 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“, mimo zastavěné a zastavitelné plochy, s umístěním územní rezervy pro 

koridor dopravní infrastruktury RDK3. 

 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: „BI – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH“ zrušení 

územní rezervy pro koridor dopravní infrastruktury RDK3. 

 

p.č. 3615/1, 3625 
Trvalý travní porost, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností 

k 2.10.2014 „RH – PLOCHY REKREACE – PLOCHY PRO HROMADNOU REKREACI“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „BH – BYDLENÍ 

V BYTOVÝCH DOMECH“, v zastavitelných plochách v jižní části s umístěním územní rezervy 

koridoru dopravní infrastruktury RDK3 s účelem využití „NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ“. 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle platného ÚP „RH – REKREACE – PLOCHY 

STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI“ zrušení územní rezervy pro koridor dopravní 

infrastruktury RDK3. 

 

p.č. 3626 
Ostatní komunikace – ostatní plocha, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 

s účinností k 2.10.2014 „RH – PLOCHY REKREACE – PLOCHY PRO HROMADNOU REKREACI“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „BH – BYDLENÍ 

V BYTOVÝCH DOMECH“, v zastavitelných plochách v jižní části s umístěním územní rezervy 

koridoru dopravní infrastruktury RDK3 s účelem využití „NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ“. 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle platného ÚP „RH – REKREACE – PLOCHY 

STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI“ bez územní rezervy pro koridor dopravní 

infrastruktury RDK3. 

 

p.č. 3633, 3634, 3635, 3436 
Orná půda, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014 „RH 

– PLOCHY REKREACE – PLOCHY PRO HROMADNOU REKREACI“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „BH – BYDLENÍ 

V BYTOVÝCH DOMECH“, v zastavitelných plochách v jižní části s umístěním územní rezervy 

koridoru dopravní infrastruktury RDK3 s účelem využití „NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ“. 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle platného ÚP „RH – REKREACE – PLOCHY 

STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI“ bez územní rezervy pro koridor dopravní 

infrastruktury RDK3. 
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p.č. 3637, 3641/1, 3641/7, 3641/8, 3641/13, 3656, 3658, 3682 
Orná půda, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014 „ZO 

– PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDA“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „NZ – PLOCHY 

ZEMĚDĚLSKÉ“, mimo zastavěné a zastavitelné plochy s umístěním územní rezervy koridoru dopravní 

infrastruktury RDK3.  

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle ÚP pro společné jednání bez územní rezervy pro 

koridor dopravní infrastruktury RDK3. 

 

p.č. 3659 
Neplodná půda – ostatní plocha, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 

s účinností k 2.10.2014 „LK – plochy krajinné zeleně“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „NZ – PLOCHY 

ZEMĚDĚLSKÉ“, mimo zastavěné a zastavitelné plochy. 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle ÚP pro společné jednání bez územní rezervy pro 

koridor dopravní infrastruktury RDK3. 

 

p.č. 3694/1 
Jiná plocha – ostatní plocha, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností 

k 2.10.2014 „ZO – plochy zemědělské – orná půda“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „NZ – PLOCHY 

ZEMĚDĚLSKÉ“, mimo zastavěné a zastavitelné plochy; s umístěním územní rezervy pro koridor 

dopravní infrastruktury RDK3. 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle ÚP pro společné jednání bez územní rezervy pro 

koridor dopravní infrastruktury RDK3. 

 

p.č. 3601/1 
Neplodná půda – ostatní plocha, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 

s účinností k 2.10.2014 „RH – PLOCHY REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU 

REKREACI“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „BH – BYDLENÍ 

V BYTOVÝCH DOMECH“, v zastavitelných plochách. 

 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle platného ÚP „RH – PLOCHY REKREACE – 

PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI“ 

 

p.č. 3641/2, 3631 
Neplodná půda – ostatní plocha, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 

s účinností k 2.10.2014 „RH – plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „BH – bydlení v bytových 

domech“, v zastavitelných plochách. 

 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle platného ÚP „RH – PLOCHY REKREACE – 

PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI“ 
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p.č. 3641/3 
Orná půda, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014 „ZO 

– PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDA“, BR – PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ 

V RODINNÝCH DOMECH, BD – PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH; 

v zastavitelných plochách. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „BH – BYDLENÍ 

V BYTOVÝCH DOMECH“, V ZASTAVITELNÝCH PLOCHÁCH. 

 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle platného ÚP.  

 

p.č. 3624/1 
trvalý travní porost, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností 

k 2.10.2014 „RH – PLOCHY REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „BH – BYDLENÍ 

V BYTOVÝCH DOMECH“, V ZASTAVITELNÝCH PLOCHÁCH. 

 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle platného ÚP „RH – PLOCHY REKREACE – 

PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI“ 

 

p.č. 3630 
Jiná plocha ostatní plocha, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností 

k 2.10.2014 „RH – PLOCHY REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „BH – BYDLENÍ 

V BYTOVÝCH DOMECH“, v zastavitelných plochách. 

 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle platného ÚP „RH – PLOCHY REKREACE – 

PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI“ 

 

p.č. 3632, 3639 
Orná půda, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014 „RH 

– PLOCHY REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „BH – BYDLENÍ 

V BYTOVÝCH DOMECH“, v zastavitelných plochách. 

 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle platného ÚP „RH – plochy rekreace – plochy staveb 

pro hromadnou rekreaci“ 

 

p.č. 3646/4 
Ostatní komunikace – ostatní plocha, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 

s účinností k 2.10.2014 „RH – PLOCHY REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU 

REKREACI“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „BH – BYDLENÍ 

V BYTOVÝCH DOMECH“, v zastavitelných plochách. 

 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle platného ÚP „RH – PLOCHY REKREACE – 

PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI“ 
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p.č. 3636, 3638 
Orná půda, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014 „ZO 

– PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDA“, „RH – PLOCHY REKREACE – PLOCHY STAVEB 

PRO HROMADNOU REKREACI“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „BH – BYDLENÍ 

V BYTOVÝCH DOMECH“, v zastavitelných plochách, „NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ“ mimo 

zastavěné a zastavitelné plochy s umístěním územní rezervy pro koridor dopravní infrastruktury RDK3. 

 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: Dle platného ÚP „RH – PLOCHY REKREACE – 

PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI“ a „NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ“ bez 

územní rezervy pro koridor dopravní infrastruktury RDK3. 

 

Odůvodnění připomínky:  

1. Žádáme o zrušení umístění územní rezervy koridoru dopravní infrastruktury RDK3 v k.ú. Velké 

Meziříčí na všech výše uvedených parcelách a to z následujících důvodů:  

a) S budoucím využívaným záměrem umístění obchvatu Velké Meziříčí na našem pozemku 

nesouhlasíme. 

b) Obec je povinna primárně záměry umisťovat na pozemky vlastněné obcí a nepůsobit tak 

zbytečnou újmu vlastníkům pozemků. Je zcela zřejmé, že obec v této lokalitě vlastní 

dostatek pozemků pro umístění uvažovaného záměru a navrženým stavem tak zcela 

zjevně vlastní pozemky obec obchází a zcela záměrně je umisťuje na pozemky v našem 

vlastnictví 

c) Umístění této územní rezervy nemá žádné zakotvení a oporu v nadřazených dokumentech 

jako např. Politika územního rozvoje, Zásady územního rozvoje kraje Vysočina. Ty 

zřízení takovéto územní rezervy neukládají.  

d) Nejedná se o územní rezervu pro veřejně prospěšnou stavbu, tudíž její umístění na našich 

pozemcích není bez našeho souhlasu realizovatelné.  

2. Žádáme o zachování původního účelu užívání pro parcely v k.ú. Velké Meziříčí p.č. 3579, 3580 

a to z důvodu vyjmutí z ploch zastavitelných do ploch nezastavitelných, důvodem je záměr naší 

společnosti využít tyto pozemky v souladu se stávajícím územním plánem jako plochy pro 

bydlení. 

3. Žádáme o zařazení pozemku p.č. 3585 do účelu užívání „BI – BYDLENÍ – V RODINNÝCH 

DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ“ z důvodu blízké návaznosti na pozemky uvedené 

v bodě č. 2 a záměru naší společnosti využít tyto pozemky pro záměr výstavby. Pozemky pro 

tento účel mají zajištěn přístup a jsou pro navrhovaný účel užívání vhodné.  

4. Žádáme o zachování účelu užívání výše uvedených parcel pod sídlištěm „Hliniště“ pro účely 

„RH – rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci“ v původním rozsahu, tak jak jsou 

definovány stávajícím územním plánem z důvodu, že současný účel užívání je v souladu s naší 

interní strategií o plánovaném využití této lokality.  

 

Stanovisko pořizovatele:  

K bodu 1.a) + b) 

Dle ustanovení § 53 odst. 1 SZ „Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany 

jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání 

krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména 

zastavitelné plochy, plochy změn v krajině a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 

opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, 

pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a 

koridorů.“ V souladu s tímto ustanovením jsou v návrhu ÚP pro zkvalitnění dopravní infrastruktury 

vymezeny zejména plochy a koridory dopravní infrastruktury (silnice II/360, II/602 a další). Vymezené 
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plochy a koridory nezvyšují fragmentaci nezastavěného území. Přeložka silnice II/360 bude sloužit 

společně s již vybudovanými komunikacemi jako jižní a jihovýchodní obchvat města.  V západní části 

města nebyl v dosavadní územně plánovací dokumentaci obchvat navrhován. V UP je vymezena územní 

rezerva na umístění přeložky II/602 také v této části a vytvoření úplného jižního obchvatu města. Trasa 

silnice II/360 ve směru na Třebíč je vedena převážně v nové trase, v ÚP je vymezena dopravní plocha 

pro dokončení jihovýchodního obchvatu města a napojení II/360 na dálnici D1. V ÚP je dále vymezena 

územní rezerva pro pokračování třasy II/360 směrem na Martinice (ZÚR) a územní rezerva pro 

jihozápadní obchvat silnice II/602. Tyto komunikace sníží dopravní zatížení obytného území. 

Navržené řešení je koncepční, komplexní a naplňuje cíle územního plánování ve smyslu vytváření 

předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek 

pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a 

který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích (§ 

18, odst. 1 SZ).  

Co se týká vlastnických vztahů v řešeném území koridoru územní rezervy RDK3, tak územní plánování 

zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití 

a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 

soukromých zájmů na rozvoji území (§ 18 odst. 2 SZ). Na výřezu z Hlavního výkresu návrhu ÚP je 

zřejmé, že navržený koridor územní rezervy RDK3 prochází územím v takřka jediné možné trase 

s ohledem na podmínky v území a právě s ohledem na dosažení obecně prospěšného souladu veřejných 

a soukromých zájmů na rozvoji území.  

Fakticky je účelem vymezení územní rezervy ochrana dotčeného území, ve kterém následně nelze 

umístit nic, co by do budoucna znemožnilo nebo podstatně ztížilo využití území pro účel, který má být 

prověřen. Územní rezerva nepředstavuje stavební uzávěru, přestože se jí v některých ohledech může 

zdánlivě podobat. Změny v území tak lze činit, ale pouze v souladu s účelem územní rezervy. Konkrétně 

územní plán stanovuje následující podmínky využití v plochách a koridorech územních rezerv:  

Hlavní: 

 Ochrana před zásahy, které by podstatně znesnadňovaly nebo prodražovaly případné budoucí využití 

stavby pro účel vymezený územním plánem v ploše nebo koridoru územní rezervy.  

Přípustné  

 Je využití, které neztíží nebo neznemožní umístění stavby pro daný účel v ploše nebo koridoru územní 

rezervy.  

Nepřípustná 

 Realizace staveb, zařízení, opatření a úprav krajiny (např. zalesnění, výstavba vodních ploch), jejichž 

realizace by podstatně ztěžovala nebo prodražovala budoucí využití v ploše nebo koridoru územní 

rezervy.  

Pořizovatel se zabýval i otázkou případného porušení zásady proporcionality. Koncepce dopravy je 

z hlediska celé urbanistické koncepce důležitým zájmem, zásah do vlastnického práva navrhovatele má 

legitimní důvod a je veden šetrným způsobem. V území není vyloučeno umístění všech staveb; o 

povolení umístění konkrétní stavby rozhodne úřad územního plánování v rámci režimu závazného 

stanoviska dle ustanovení § 96b SZ. Posoudí zejména skutečnost, zda stavba znemožňuje, ztěžuje nebo 

ekonomicky znevýhodňuje případné budoucí umístění stavby pro daný účel. Pozemky navrhovatele jsou 

zařazeny do ploch územní rezervy RDK3. Pořizovatel neshledal, že by se jednalo o diskriminační či 

libovolné řešení. Za tím účelem prověřil tuto připomínku s pomocí mapové aplikace (GIS) a zjistil 

následující. V řešené trase koridoru RDK3 se nachází pozemky takřka pouze ve vlastnictví navrhovatele 
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(na obrázku níže vyznačeno tyrkysovou barvou). Tuto skutečnost pořizovatel zjistil tak, že vyznačil 

pomocí mapové aplikace všechny pozemky zapsané na LV 4170, což je číslo LV navrhovatele.  

Pořizovatel nepřehlédl ani skutečnost, že  návrh ÚP nikterak nemění stávající způsob využití pozemků 

navrhovatele coby zemědělských pozemků. Návrhem ÚP stanovený způsob jeho využití proto nelze 

považovat za neproporcionální pouze proto, že navrhovateli nevyhovuje. 

Na obrázku výše je tyrkysovou barvou vyznačen obrys pozemků ve vlastnictví navrhovatele. Červenou 

čerchovanou čárou je pak vyznačen koridor územní rezervy RDK3. Pro komplexnost analýzy byly 

rovněž vyznačeny zelenou barvou pozemky ve vlastnictví Města Velké Meziříčí.  

Možnost umístění nebo povolení 

jakékoliv stavby v ploše nebo koridoru 

územní rezervy není jednoznačně 

vyloučena. Nejedná se o absolutní zákaz 

stavební činnosti, zakázány jsou pouze 

takové změny v území (včetně 

umisťování staveb), které by mohly 

stanovené a v budoucnosti teprve 

prověřované využití podstatně ztížit 

nebo znemožnit. Vymezení územní 

rezervy nepředstavuje podle ustálené 

soudní judikatury stavební uzávěru, 

podstatným rysem územní rezervy je její 

dočasnost. 
 

 

Obrázek 11: analýza dotčení pozemků územní rezervou RDK3, zdroj: ArcGIS Desktop, prostředí ArcMap, MěÚ Velké Meziříčí, OVaRR 

Obrázek 12: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP pro SJ 
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Není sporu o tom, že územní rezerva do práv vlastníků dotčených nemovitostí zasahuje, nicméně toliko 

dočasným omezením vlastníků dotčených nemovitostí, a to pouze omezením v možnosti realizovat 

záměry, které by mohly znemožnit či podstatně ztížit budoucí využití území. Jedná se tedy o odlišný 

zásah oproti situaci, kdy by byl do ÚP namísto územní rezervy zapracován přímo záměr koridoru. 

Vymezení územní rezervy vůbec nemusí předcházet konkrétnímu využití území a ani budoucí využití 

nijak nepředjímá. Po jeho prověření může být učiněn závěr, že koridor bude vhodné umístit na jiném 

místě.  

S ohledem na výše nastíněnou povahu institutu územní rezervy a současně s přihlédnutím k velké míře 

obecnosti stanovené územní rezervy, nebude připomínka zohledněna. 

Za dostatečné odůvodnění proporcionality vymezení územní rezervy proto pořizovatel považoval 

skutečnost, že územní rezerva nemá trvalý charakter a je dán prostor pro její konkretizaci v následných 

fázích územního plánování. Konkretizace přitom může spočívat např. v přesnějším územním vymezení 

trasy koridoru pro dopravní stavbu nebo v bližším upřesnění jeho technického provedení. Pořizovatel 

neshledal, že by přijaté řešení v podobě vymezení územní rezervy pro koridor RDK3 a opuštění původní 

koncepce bylo nepřiměřeným zásahem do práv navrhovatele, a to ani do práva vlastnického, ani do práva 

na samosprávu. 

K bodu 1.c) 

Podle § 43 odst. 1 věty třetí stavebního zákona „záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v 

zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku 

podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce nevyloučí.“ Ve 

smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona „krajský úřad zašle pořizovateli stanovisko k návrhu územního 

plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s 

politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s 

územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Pokud nezašle stanovisko do 30 dnů od obdržení 

stanovisek, připomínek a výsledků konzultací, je možné územní plán vydat i bez jeho stanoviska.“ 

K bodu 1.d) 

Veřejně prospěšnou stavbou není koridor DI nebo TI, ale stavba DI nebo TI, pro jejíž umístění je 

vymezen. Pokud se v ÚPD vymezuje koridor pro VPS DI nebo TI, je třeba jej chápat jako ohraničené 

území pro umístění VPS, např. liniové stavby DI nebo TI, zahrnující též plochy nezbytné k zajištění její 

realizace a jejího řádného užívání pro stanovený účel. Je nutno brát v úvahu, že v rámci koridoru může 

v konečné podobě stavba měnit svoji polohu. Do doby, než bude stavba DI nebo TI pravomocně 

umístěna, nelze jednoznačně určit míru ovlivnění jednotlivých pozemků umisťovanou stavbou. Pro 

potřeby uskutečnění VPS DI nebo TI, lze práva k pozemkům a stavbám, které jsou VPS dotčeny, 

odejmout nebo omezit až na základě vydaného a účinného územního rozhodnutí. Vyvlastňuje se pro 

stavbu DI nebo TI, nikoliv pro koridor. 

Jelikož je koridor RDK3 vymezen pro územní rezervu, nemůže se současně jednat o vymezení veřejně 

prospěšné stavby. Nicméně veřejný zájem na koridoru pro územní rezervu je opodstatněný, jelikož se 

jedná o důležitou součást vymezené urbanistické koncepce. V budoucnu bude územní rezerva převedena 

do zastavitelné plochy, resp. do koridoru pro umístění veřejně prospěšné stavby, nicméně takovéto řešení 

není předmětem projednávaného návrhu ÚP. Připomínka je bezpředmětná.  

K bodu2) 

Pozemky p.č. 3579, 3580 byly v platném ÚP zařazeny v zastavitelné ploše BR 7. Vzhledem ke 

skutečnosti, že po dobu platnosti ÚP nebyly využity, s ohledem na nově stanovenou urbanistickou 

koncepci, včetně vymezení územní rezervy RDK3, nebyly již pozemky do návrhu ÚP zařazeny do 

zastavitelné plochy. Jsou ponechány v plochách NS – plochy smíšené nezastavěného území s ohledem 

na jejich způsoby využití dle údajů KN.  
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K bodu 3) 

Jedná se o pozemek, který je součástí zemědělského půdního fondu. Částečně je pozemek v zastavěném 

území zařazen, v ploše stabilizované s rozdílným způsobem využití OV. Část pozemku, která by 

narušovala organizaci zemědělského půdního fondu (v jižní části) a také by zasahovala do koridoru 

územní rezervy RDK3, je ponechána v plochách NS. Toto řešení je v souladu jak s ustanovením § 58 

stavebního zákona (ohledně vymezení zastavěného území), tak i s ohledem na požadavky na ochranu 

nezastavěného území (vyhověním požadavku by docházelo k zasahování do volné krajiny, k 

neodůvodněnému rozšiřování zástavby do volné krajiny). Požadavek je neopodstatněný.  

 

 

K bodu4) 

V rámci nově navržené urbanistické koncepce bylo nutné upravit rozsah některých zastavitelných ploch, 

což se týká i původní plochy RH – rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci. Rozsah byl upraven 

s ohledem na nově vymezený koridor územní rezervy RDK3, současně bylo sjednoceno i funkční 

členění zastavitelných ploch, s ohledem na ustanovení §3 odst. 2, písm. a) a odst. 3) vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které říká, že plochy se vymezují podle 

stávajícího nebo požadovaného způsobu využití (dále jen "plochy s rozdílným způsobem využití"); tyto 

plochy se vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňující 

nebo nekolidující činnosti, pro další členění ploch na pozemky a pro stanovení ochrany veřejných zájmů 

v těchto plochách, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, 

architektonických a urbanistických hodnot.“ 

„Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území 

zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 

využívání území.“ 

 

Obrázek 13: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP pro SJ 

Obrázek 14: : zákres požadavku do Ortofoto ČUZK; zdroj GIS 

Velké Meziříčí, Ortofoto: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK 
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Pořizovatel doporučuje připomínku v celém rozsahu  NEZOHLEDŇOVAT.  

 

 

8) AGRO - Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ: 49434179  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 3700/8, 3704, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713/2, 3714, 3719 

 

Předmět připomínky:  

p.č. 3700/8, 3719 
Orná půda, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014 „BR 

– PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH“ zastavitelné plochy. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „PLOCHY 

ZEMĚDĚLSKÉ“, mimo zastavěné a zastavitelné plochy, umístěna územní rezerva dopravního koridoru 

RDK3. 

 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: „BI – PLOCHY BYDLENÍ – V RODINNÝCH 

DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ“ – požadujeme odstranit územní rezervu dopravního 

koridoru RDK3. 

 

p.č. 3704, 3709, 3710, 3711, 3712 
Trvale travní porost, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností 

k 2.10.2014 „BR – PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH“ zastavitelné 

plochy. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „PLOCHY SMÍŠENÉ 

Nezastavěného území“, mimo zastavěné a zastavitelné plochy, umístěna územní rezerva dopravního 

koridoru RDK3. 

 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: „BI – PLOCHY BYDLENÍ – V RODINNÝCH 

DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ“ – požadujeme odstranit územní rezervu dopravního 

koridoru RDK3. 

  

Obrázek 16: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP pro SJ Obrázek 15: výřez z Hlavního výkresu platného ÚP 
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p.č. 3713/2, 3714 
Trvale travní porost, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností 

k 2.10.2014 „BR – PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH“ zastavitelné 

plochy. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „PLOCHY SMÍŠENÉ 

Nezastavěného území“, mimo zastavěné a zastavitelné plochy, umístěna územní rezerva dopravního 

koridoru RDK3. 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: „BI – PLOCHY BYDLENÍ – V RODINNÝCH 

DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ“ – požadujeme odstranit územní rezervu dopravního 

koridoru RDK3. 

 

 

Odůvodnění připomínky:  
Žádáme o zrušení umístění územní rezervy koridoru dopravní infrastruktury RDK3 v k.ú. Velké 

Meziříčí na všech výše uvedených parcelách a to z následujících důvodů:  

1) S budoucím využívaným záměrem umístění obchvatu Velké Meziříčí na našem pozemku 

nesouhlasíme. 

2) Obec je povinna primárně záměry umisťovat na pozemky vlastněné obcí a nepůsobit tak 

zbytečnou újmu vlastníkům pozemků. Je zcela zřejmé, že obec v této lokalitě vlastní dostatek 

pozemků pro umístění uvažovaného záměru a navrženým stavem tak zcela zjevně vlastní 

pozemky obec obchází a zcela záměrně je umisťuje na pozemky v našem vlastnictví. 

3) Umístění této územní rezervy nemá žádné zakotvení a oporu v nadřazených dokumentech jako 

např. Politika územního rozvoje, Zásady územního rozvoje kraje Vysočina. Ty zřízení takovéto 

územní rezervy neukládají.  

4) Nejedná se o územní rezervu pro veřejně prospěšnou stavbu, tudíž její umístění na našich 

pozemcích není bez našeho souhlasu realizovatelné.  

 

Stanovisko pořizovatele:  
Jedná se o věcně shodnou připomínku s připomínkou č. 7, a sice o nesouhlas s navrženou územní 

rezervou RDK3. Dále je požadována zařazení předmětných pozemků do zastavitelných ploch BI.  

Vyhodnocení připomínky viz stanovisko pořizovatel k připomínce č. 7, konkrétně bodu 1.a) + b), bod 

1.c) a bod 1.d).  

Pořizovatel doporučuje připomínku NEZOHLEDŇOVAT.  

  

Obrázek 18: vyznačení řešených pozemků v mapovém podkladu 

Základní mapa, zdroj: GIS Velké Meziříčí, © Přispěvatelé 

OpenStreetMap, Katastr: © ČÚZK 

Obrázek 17: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP pro SJ 
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9) AGRO - Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ: 49434179  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 3748,3749/1,3749/2, 3749/7,3757/2, 3774 

 

Předmět připomínky:  

p.č. 3748 
Orná půda, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014 „ZO 

– PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ– ORNÁ PŮDA“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „PLOCHY 

ZEMĚDĚLSKÉ  

Pořizovatel umisťuje na parcelu „Územní rezervu koridoru dopravní infrastruktury RDK3“. 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: „PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ“ – se zrušením umístění 

územní rezervy pro koridor dopravní infrastruktury RDK3.  

p.č. 3749/1, 3749/2, 3749/7 
Orná půda, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014 „ZO 

– PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ– ORNÁ PŮDA“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „PLOCHY 

ZEMĚDĚLSKÉ.  

Pořizovatel umisťuje na parcelu „Územní rezervu koridoru dopravní infrastruktury RDK3“. 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: „PLOCHY VÝROBNÍ A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ 

PRŮMYSL“ – se zrušením umístění územní rezervy pro koridor dopravní infrastruktury RDK3 

– do vzdálenosti 200m od přilehlé komunikace II/602.  

p.č. 3757/2, 3774 
Trvalý travní porost, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností 

k 2.10.2014 „PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „PLOCHY SMÍŠENÉ 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ. 

Pořizovatel umisťuje na parcelu „Územní rezervu koridoru dopravní infrastruktury RDK3“. 

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ POZEMKU: „PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“ – 

se zrušením umístění územní rezervy pro koridor dopravní infrastruktury RDK3.  

 

Odůvodnění připomínky:  

 

Žádáme o zařazení části parcel 3749/1, 3749/2, 3749/7 do účelu užívání „PLOCHY VÝROBY A 

SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL“ a to v přibližné vzdálenosti do 200m od vedle probíhající 

silnice II/602. Pozemky jsou přístupné z veřejných komunikací, v lokalitě je účel užití „pro výrobu a 

skladování“ typický, proto se změna využití nabízí, z urbanistického hlediska výborně navazuje na 

stávající zástavbu, rozvoj zón pro podnikání je i prioritou krajských dokumentů věnujících se územnímu 

rozvoji, podél dálnice D1 a toto tedy vnímáme jako jedinečnou příležitost rozšířit tato podnikatelská 

prostředí a rozšířit tak příležitosti pro podnikatelské subjekty.     

 

Žádáme o zrušení umístění územní rezervy koridoru dopravní infrastruktury RDK3 v k.ú. Velké 

Meziříčí na všech výše uvedených parcelách a to z následujících důvodů:  

1) S budoucím využívaným záměrem umístění obchvatu Velké Meziříčí na našem pozemku 

nesouhlasíme. 

2) Obec je povinna primárně záměry umisťovat na pozemky vlastněné obcí a nepůsobit tak 

zbytečnou újmu vlastníkům pozemků. Je zcela zřejmé, že obec v této lokalitě vlastní dostatek 
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pozemků pro umístění uvažovaného záměru a navrženým stavem tak zcela zjevně vlastní 

pozemky obec obchází a zcela záměrně je umisťuje na pozemky v našem vlastnictví. 

3) Umístění této územní rezervy nemá žádné zakotvení a oporu v nadřazených dokumentech jako 

např. Politika územního rozvoje, Zásady územního rozvoje kraje Vysočina. Ty zřízení takovéto 

územní rezervy neukládají.  

4) Nejedná se o územní rezervu pro veřejně prospěšnou stavbu, tudíž její umístění na našich 

pozemcích není bez našeho souhlasu realizovatelné.  

 

Stanovisko pořizovatele:  
K bodu 1) 

V řešeném území je již vymezena zastavitelná plocha Z119 s rozdílným způsobem využití VL – 

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL, která je z části umístěna na pozemku p.č. 3745/1 

o výměře 29 906 m2, který je ve vlastnictví žadatele. Plocha Z 119 nebyla do dnešního dne využita, 

proto vymezování dalších zastavitelných ploch není hospodárně a opodstatněné a bylo by v rozporu 

s veřejnými zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu. Dle ustanovení § 4 zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, pro nezemědělské účely je nutno použít 

především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo 

na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy 

získané zbořením přežilých budov a zařízení.  

Pořizovatelé a projektanti jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 

Pořizovatel ve smyslu výše uvedeného neshledal nutnost vymezovat další zastavitelnou plochu, nebyla 

prokázána potřeba.    

 
Obrázek 19: vyznačení řešených pozemků v 

mapovém podkladu Základní mapa, zdroj: 

GIS Velké Meziříčí, © Přispěvatelé 

OpenStreetMap, Katastr: © ČÚZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 2) 

Jedná se o věcně shodnou připomínku s připomínkou č. 7, a sice o nesouhlas s navrženou územní 

rezervou RDK3. Dále je požadována zařazení předmětných pozemků do zastavitelných ploch VL – 

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL. Vyhodnocení připomínky viz stanovisko 

pořizovatel k připomínce č. 7, konkrétně bodu 1.a) + b), bod 1.c) a bod 1.d).  

 

Pořizovatel doporučuje připomínku v celém rozsahu NEZOHLEDŇOVAT.  
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10) AGRO - Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ: 49434179  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 3601/1, st. 3601/2, 3601/11, st. 3613/2 

 

Předmět připomínky:  

p.č. 3601/1 

Neplodná půda, ostatní plocha, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností 

k 2.10.2014 „BR, SM – PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH, PLOCHY SMÍŠENÉ 

OBYTNÉ – PLOCHY SMÍŠENÉ MĚSTSKÉ“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „P10 SK – PLOCHY 

SMÍŠENÉ OBYTNÉ – KOMERČNÍ“.  

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ ČÁSTI POZEMKU:  

A) „PLOCHY BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ“ 

B) „PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ KOMERČNÍ“  

st. p.č. 3601/2, st. 3601/11, st. 3613/2 

Zastavěná plocha a nádvoří, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností 

k 2.10.2014 „SM – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  - PLOCHY SMÍŠENÉ MĚSTSKÉ“. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání PLOCHY SMÍŠENÉ 

OBYTNÉ – KOMERČNÍ“.  

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ ČÁSTI POZEMKU: „PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ KOMERČNÍ“  

 

Odůvodnění připomínky:  

Žádáme Vás o úpravu navrhovaného stavu, dle stávajícího platného územního plánu a to rozdělení dle 

výše uvedené lokality na část umožňující bydlení v rodinných domech a část smíšené obytné komerční 

funkce. Stávající úprava v platném územním plánu je dle našeho názoru vhodnější a také reflektuje náš 

záměr podél komunikace pod RD na Hliništi zřídit stavební parcely. S největší pravděpodobností tak 

budou stavební parcely realizovány dříve, než bude navrhovaný ÚP platný a tak nebude odpovídat 

návrhový stav stavu faktickému.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: vyznačení řešených 

pozemků v mapovém podkladu 

Základní mapa, zdroj: GIS Velké 

Meziříčí, © Přispěvatelé 

OpenStreetMap, Katastr: © ČÚZK 
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Stanovisko pořizovatele:  
 

Plocha P10 byla předmětem i dalších připomínek (viz níže). Plocha přestavby P10 bude upravena, resp. 

bude změněno funkční zařazení z SK do plochy BI. Pořizovatel doporučuje připomínku ČÁSTEČNĚ 

ZOHLEDNIT. 

 

11) AGRO - Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ: 49434179  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 4113/2,4114, 4115/1, 4115/2 

 

Předmět připomínky:  

P.č.: 4115/2 

Neplodná půda, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014 

„ZO – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ –ORNÁ PŮDA“.  

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „NS – PLOCHY SMÍŠENÉ 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“. 

Požadované využití pozemku: RI – REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU 

REKREACI“ zastavitelné území. 

 

P.č.: 4113/2, 4114 

Trvalý travní porost, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností 

k 2.10.2014 „ZO – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ –ORNÁ PŮDA“.  

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „NS – PLOCHY SMÍŠENÉ 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“. 

Požadované využití pozemku: RI – REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU 

REKREACI“.  

 

P.č.: 4115/1 

Orná půda, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014 „ZO 

– PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ –ORNÁ PŮDA“.  

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „NS – PLOCHY SMÍŠENÉ 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“. 

Požadované využití pozemku: RI – REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU 

REKREACI“ zastavitelné území. 

 

Obrázek 21: výřez z Hlavního výkresu platného ÚP Obrázek 22: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP 
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Odůvodnění připomínky:  

Žádáme o zařazení  výše uvedených pozemků do účelu užívání „REKREACE – PLOCHY STAVEB 

PRO RODINNOU REKREACI“ – důvodem této připomínky je, že tyto parcely jsou vklíněny mezi dvě 

plochy již stabilizovaných ploch pro rodinnou rekreaci a její změnou do návrhových ploch by tak došlo 

z urbanistického hlediska k vhodnému a logickému scelení plochy.   

 

 

Stanovisko pořizovatele:  
Připomínka byla hodnocena z hlediska zájmů na úseku 

ochrany ZPF, další zábor půdy není ve veřejném zájmu 

z hlediska zájmů ochrany ZPF. Podle § 4 odst. 1 písm. 

a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění 

pozdějších předpisů, se přednostně odnímá 

zemědělská půda na zastavitelných plochách. 

Pořizovatelé a projektanti jsou povinni navrhnout a 

zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 

chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Platný ÚP 

Velké Meziříčí vymezuje dostatečné množství 

zastavitelných ploch rekreace.  

 

Pořizovatel doporučuje připomínku o požadavku na 

vymezení další zastavitelné plochy RI 

NEZOHLEDŇOVAT.  

 

 

 

 

12) AGRO - Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ: 49434179  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Hrbov u Velkého Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 781/2, 808/1, 781/4, 804 

 

Předmět připomínky:  

 

P.č.: 781/2, 808/1 

Trvalý travní porost, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností 

k 2.10.2014 „NS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“. Nezastavitelné plochy, mimo 

zastavěné území obce. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „NS – PLOCHY SMÍŠENÉ 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“. 

 

Požadované využití pozemku: RI – REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU 

REKREACI“.  

 

P.č.: 781/4 

Orná půda, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014 „NZ 

– PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ“. Nezastavitelné plochy, mimo zastavěné území obce. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „PLOCHY 

ZEMĚDĚLSKÉ“. 

 

Požadované využití pozemku: RI – REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU 

REKREACI“.  

Obrázek 23: vyznačení řešených pozemků v mapovém 

podkladu Základní mapa, zdroj: GIS Velké Meziříčí, © 

Přispěvatelé OpenStreetMap, Katastr: © ČÚZK 
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P.č.: 804 

Neplodná půda – ostatní plocha, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 

s účinností k 2.10.2014 „LK – PLOCHY SMÍŠENÉHO NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – PLOCHY 

KRAJINNÉ ZELENĚ“. Nezastavitelné plochy, mimo zastavěné území obce. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „PLOCHY 

ZEMĚDĚLSKÉ“. 

 

Požadované využití pozemku: RI – REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU 

REKREACI“.  

 

Žádáme o zařazení využití pozemků p.č. 781/2, 808/1, 781/4, 804 v k.ú. Hrbov u Velkého Meziříčí 

(lokalita „Na Zádi“) do účelu užívání „REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU 

REKREACI“ z důvodu vhodné návaznosti na plochy rekreací v lokalitě rekreační zástavby v k.ú. Velké 

Meziříčí „Nad Lalůvkami/Nad Lavičským potokem. Z urbanistického hlediska tak nabízíme vhodný 

prostor pro rozvoj rodinné rekreace koncentrované na jednom území v rámci obce Velké Meziříčí.  

 

Stanovisko pořizovatele:  
Připomínka byla hodnocena z hlediska zájmů na úseku ochrany ZPF, ochrany přírody a krajiny, další 

zábor půdy není ve veřejném zájmu z hlediska zájmů ochrany ZPF.  

 

Požadavek na nové vymezení zastavitelné plochy se nachází na půdách ve II. třídě ochrany – viz obrázek 

níže. Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem 

výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4 odst. 3 zákona 

ZPF). Vymezení zastavitelné plochy pro rekreaci není výrazně převažujícím veřejným zájmem. V ÚP 

Velké Meziříčí se nachází dostatečné množství zastavitelných ploch pro rekreaci, které mají být 

odnímány přednostně (§ 4 odst. 1 písm. a) zákona). Pořizovatelé a projektanti jsou povinni navrhnout a 

zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 

chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.  

Požadavek na nové vymezení plochy ve volné krajině, přímá návaznost na plochy rekreace není. V ÚP 

Velké Meziříčí se nachází velké množství soustředěných nevyužitých zastavitelných ploch pro rekreaci, 

není odůvodněné vymezovat další plochy ve volné krajině s vlivem na krajinný ráz, prostupnost území 

a potencionální rušení živočichů.  

 

Pořizovatel doporučuje připomínku NEZOHLEDŇOVAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 24: zákres požadavku do Ortofoto ČUZK; zdroj GIS Velké 

Meziříčí, Ortofoto: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK 

Obrázek 25: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP s označením 

lokality - viz šipka 
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13) AGRO - Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ: 49434179  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí  

POZEMEK: p.č. 3371/8, 3403, 3455/1 

 

 

Předmět připomínky:  

 

P.č.: 3371/8 

Orná půda, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014 „ZO 

– PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDA“, mimo zastavěné území a zastavitelné plochy. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „NS – PLOCHY SMÍŠENÉ 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“. 

 

Požadované využití pozemku: RI – REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU 

REKREACI“.  

 

P.č.: 3403 

Jiná plocha, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností k 2.10.2014  

„ZO – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDA“, 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „NS – PLOCHY SMÍŠENÉ 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“.. 

 

Požadované využití pozemku: RI – REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU 

REKREACI“.  

 

P.č.: 3455/1 

Trvalý travní porost, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností 

k 2.10.2014 „ZT – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „PLOCHY LESNÍ“ mimo 

zastavěné území a zastavitelné plochy.  

 

Požadované využití části pozemku: „PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ, OM – OBČANSKÉ 

VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ“.  

 

Obrázek 26: výřez z výkresu Předpokládaného záboru ZPF a 

PUPFL, návrh ÚP 
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Žádáme o zařazení parcel č. 3371/8, 3403 v k.ú. Velké Meziříčí do ploch pro rekreaci jako  

„REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI“. Důvodem naší připomínky je 

zřejmý záměr obce nadále rozšiřovat rekreační plochy v této lokalitě. Z urbanistického hlediska tak 

vhodně navazujeme na již stabilizované plochy rodinné rekreace, které přímo sousedí a rozšíření se tak 

nabízí. Pozemek p.č. 3371/8 je ornou půdou se stupněm ochrany tř. V, tudíž se jedná o produkčně málo 

významné plochy. Parcela č. 3403 je jiná plocha (ostatní plocha) a s ohledem na to, že všechny uvedené 

parcely mají zajištěný přístup, jsou pro rekreační využití velmi vhodné.   

 

Žádáme o zařazení části parcely č. 3455/1 v k.ú. Velké Meziříčí do ploch pro občanské vybavení – 

komerční zařízení. Vzhledem k bezprostřednímu sousedství s hotelem Amerika to považujeme za 

vhodnou vazbu a možnost připojení k tomuto areálu. Zároveň taktéž není možné v této ploše, která je 

vedena v KN jako trvalý travní porost, umístit stabilizovanou lesní lochu, v tomto bodě spatřujeme 

rozpor s faktickým stavem.  

 

Stanovisko pořizovatele:  
Připomínka byla hodnocena z hlediska zájmů na úseku ochrany ZPF, ochrany přírody a krajiny, další 

zábor půdy není ve veřejném zájmu z hlediska zájmů ochrany ZPF. Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, se přednostně odnímá zemědělská půda na 

zastavitelných plochách. Pořizovatelé a projektanti jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, 

které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných 

zájmů nejvýhodnější. Platný ÚP Velké Meziříčí vymezuje dostatečné množství zastavitelných ploch 

rekreace. Pořizovatel doporučuje připomínku ohledně p.č. 3371/8, 3403 v k.ú. Velké Meziříčí 

NEZOHLEDŇOVAT. 

 

K požadavku ohledně o zařazení části parcely č. 3455/1 v k.ú. Velké Meziříčí – docházelo by k zásahu 

do ochranného pásma významného krajinného prvku „ze zákona“ (les) a k dotčení lokálního biokoridoru 

LK14 ÚSES. Tvrzení, že není možné v této ploše umístit stabilizovanou lesní lochu, považuje 

pořizovatel za účelové, jelikož v daném území se nachází hned několik pozemků, které jsou určeny 

k plnění funkce lesa (sousední pozemky p.č. 3454/1 a 3459/1, dále i pozemek p.č. 3466). Nicméně 

s ohledem na údajů KN doporučuje pořizovatel zařadit předmětný pozemek do plochy NS - Plochy 

smíšené nezastavěného území, kde je hlavní využití definováno jako „Plochy převážně trvalých 

travních porostů a rozptýlené zeleně v krajině, využívané především k zemědělským účelům s 

významným podílem na ekologické stabilitě území a na utváření krajinného prostředí.“ Pořizovatel 

doporučuje připomínku NEZOHLEDŇOVAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27: zákres požadavku do Ortofoto ČUZK; zdroj GIS 

Velké Meziříčí, Ortofoto: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK 

Obrázek 28: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP 
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14) AGRO - Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ: 49434179  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí  

POZEMEK: p.č. 4795/3, 4816, 4817, 4818 

 

Předmět připomínky:  

P.č.: 4816 

Trvalý travní porost, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností 

k 2.10.2014 „LK ,PLOCHY KRAJINNE ZELENÉ“ mimo zastavěná o zastavitelné plochy. 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „NS – PLOCHY SMÍŠENÉ 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“. 

 

Požadované využití pozemku: RI – REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU 

REKREACI“.  

 

P.č.: 4795/3, 4817, 4818 

Trvalý travní porost, stávající účel užívání dle platného ÚP a dle změny č. 1 ÚP č. 1 s účinností 

k 2.10.2014  

„ZO – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDA“, 

Navrhovaný účel využití dle návrhu ÚP Velké Meziříčí pro společné jednání „NS – PLOCHY SMÍŠENÉ 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“, mimo zastavěné a zastavitelné plochy, je nově redefinován rozsah 

biokoridoru RK 1 402/5 

Požadované využití části pozemku: RI – REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU 

REKREACI“. Na plochách kde není definován biokoridor definovaný v platném ÚP Velkého Meziříčí. 

ZRUŠENÍ NAVRHOVANÉHO ROZŠÍŘENÉHO ROZSAHU BIOKORIDORU A REALIZACI 

BIOKORIDORU RKI 402/5 VE STAVU SOUČASNÉHO PLATNÉHO ÚP. 

1) Považujeme za neodůvodněné rozšíření plochy biokoridoru v rámci našich parcel, napojení 

biokoridoru RK l 402/5 na lokální biocentrum je již dostatečné. Navrhované rozšíření tak snižuje 

hodnotu našeho majetku a zasahuje tak do našich vlastnických práv. S navrženým rozšířením 

nesouhlasíme. 

2) V rámci této lokality „Fajtova kopce“ je rekreační využití ploch tradiční, proto navrhujeme 

rozšíření ploch tohoto využití na našich parcelách výše uvedených v místech, kde se nevyskytuje 

RK 1 402/5 dle platného ÚP Velkého Meziříčí. V bezprostřední blízkosti je také stabilizovaná 

plocha určená k rekreaci a uvedené pozemky mají přístup z veřejné komunikace, rekreačnímu 

využití této plochy tak nic nebrání a vhodně tak doplňuje již fungující rekreační plochy. 

 

Stanovisko pořizovatele:  
Připomínka byla hodnocena z hlediska zájmů na úseku ochrany ZPF, ochrany přírody a krajiny. Podle 

§ 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, se přednostně 

odnímá zemědělská půda na zastavitelných plochách. Pořizovatelé a projektanti jsou povinni navrhnout 

a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 

chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Platný ÚP Velké Meziříčí vymezuje dostatečné množství 

zastavitelných ploch rekreace.  

 

Připomínka ohledně regionálního biokoridoru RK 1402/5 je bezpředmětná, neboť návrh ÚP 

respektuje řešení ÚSES dle nadřazené územně plánovací dokumentace, což jsou ZÚR Kraje 

Vysočina (k připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se 

nepřihlíží). 

 

Pořizovatel doporučuje připomínku NEZOHLEDŇOVAT. 
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15) Bezděk Jakub, Karlov 61, 594 01 Velké Meziříčí  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 3371/7 

Rád bych požádal o změnu současného způsobu využití pozemku z "Plochy smíšené nezastavěného 

území" na "Rekreace - Plochy staveb pro rodinnou rekreaci". 

Chtěl bych požádat o změnu, abych mohl s rodinou pozemek využívat k rekreaci, zahrádkaření a 

postavení chaty. Pozemek je v současnosti loukou. Pozemek se nachází uprostřed oblasti, která již je 

využívána jako zahrádkářská osada pro rekreaci. Pozemek spadá do nejnižší třídy ochrany zemědělské 

pudy a to do V. třídy. Podél západní strany pozemku vede městská cesta a jsou zde přípojky na elektřinu, 

takže je pozemek vhodný jak z hlediska dostupnosti, tak k využití pro rekreaci. 

 

Stanovisko pořizovatele:  
Jedná se o pozemek s výměrou 25042m2. 

Připomínka byla hodnocena z hlediska 

zájmů na úseku ochrany ZPF, další zábor 

půdy není ve veřejném zájmu z hlediska 

zájmů ochrany ZPF. Podle § 4 odst. 1 

písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně ZPF ve znění pozdějších 

předpisů, se přednostně odnímá 

zemědělská půda na zastavitelných 

plochách. Pořizovatelé a projektanti jsou 

povinni navrhnout a zdůvodnit takové 

řešení, které je z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu a ostatních 

zákonem chráněných obecných zájmů 

nejvýhodnější. Platný ÚP Velké Meziříčí 

vymezuje dostatečné množství 

zastavitelných ploch rekreace. 

Pořizovatel doporučuje připomínku na 

vymezení další zastavitelné plochy RI 

NEZOHLEDŇOVAT.  

  

Obrázek 30: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP 
Obrázek 29: zákres požadavku do Ortofoto ČUZK; zdroj GIS 

Velké Meziříčí, Ortofoto: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK 

Obrázek 31: zákres požadavku do Ortofoto ČUZK; zdroj GIS Velké Meziříčí, 

Ortofoto: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK 
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16) Smejkal Zdeněk, Zahradní 1271, 594 01 Velké Meziříčí, zastoupen advokátem  

Mgr. Vítězslavem Dohnalem, v. č. ČAK 12191, Příběnická 1908/12, PSČ 390 01 Tábor   

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: rodinný dům č.p. 1271 a pozemky p.č. 601/4, 3601/21 a 3601/22 

Jako vlastník rodinného domu č. p. 1271 a pozemků parc. č. 3601/4, 3601/21 a 3601/22, vše v k.ú. Velké 

Meziříčí (SJM s manželkou), podávám k návrhu územního plánu následující připomínky:  

1) nesouhlasím s tím, aby pozemky v mém vlastnictví byly nově zahrnuty do plochy s funkčním 

využitím SK – smíšené obytné – komerční (v příloze vyznačeno území dotčené připomínkou jako č. 

1). Podle současného územního plánu je funkční využití těchto pozemků BR – bydlení v rodinných 

domech. Na těchto pozemcích stojí náš rodinný dům a není důvod funkční využití měnit. Pozemek 

jsem koupil jako pozemek pro výstavbu rodinného domu a rodinný dům na něm i stojí. Není žádný 

důvod, proč by mělo dojít ke změně. Žádám, aby pozemky v mém vlastnictví byly i v novém územním 

plánu zahrnuty do plochy s hlavním  využitím pro bydlení v rodinných domech, tedy podle nového 

územního plánu BI nebo BV.  

2) nesouhlasím s tím, aby pozemky severně od našeho rodinného domu, které jsou dnes podle územního 

plánu v ploše změn s funkčním využitím BR, byly změněny na plochy s funkčním využitím SK – 

smíšené obytné – komerční (v příloze vyznačeno území dotčené připomínkou jako č. 2). Dochází tím 

k neodůvodněné změně charakteru území. Žádám, aby funkční využití této plochy bylo změněno na 

plochy s funkčním využitím BV nebo BI.  

3) nesouhlasím s tím, aby pozemky severně a západně od našeho rodinného domu, které jsou dnes podle 

územního plánu v ploše změn s funkčním využitím SM – plochy smíšené městské (plochy 

stabilizované i změnové) byly změněny na plochy s funkčním využitím SK – smíšené obytné – 

komerční (v příloze vyznačeno území dotčené připomínkou jako č. 3). Žádám, aby funkční využití  

této plochy bylo změněno na plochy s funkčním využitím BV nebo BI.  

4) nesouhlasím s tím, aby pozemky jižně od našeho rodinného domu, na kterých se nachází areál 

společnosti RODOS kovo s. r. o. byly nově zahrnuty do plochy VL- výroby a skladování – lehký 

průmysl (v příloze vyznačeno území dotčené připomínkou jako č. 4). Podle současného územního 

plánu je funkční využití této plochy VD – drobná výroba a řemeslná výroba. Změnou na plochu, která 

umožňuje umísťování staveb pro lehký průmysl, dochází k nepřípustnému přímému sousedství mezi 

plochami, které jsou v současné době využívány pro bydlení a průmyslových objektů. V okolí nově 

navrhovaných ploch pro lehký průmysl jsou plochy se stabilizovaným i plánovaným využitím pro 

obytnou zástavbu. Nedaleko se nachází rovněž koupaliště (plocha RH). Navrhovaná plocha VL 

sousedí také s přírodní plochou NP toku Balinky. Vymezením plochy VL v tomto území je v rozporu 

s urbanistickou koncepcí. Podle mého názoru není vůbec žádoucí, aby se v této ploše rozvíjela 

jakákoliv výroba. Protože se v sousedství nacházejí objekty bydlení a celá tato část města je 

koncipována jako rozvojová oblast pro bydlení, mělo by naopak dojít k omezení výrobních ploch. 

Proto žádám, aby celá tato plocha s funkčním využitím VL byla změněna na plochu s funkčním 

využitím SC nebo SK.  

5) nesouhlasím s tím, aby pozemky a západně od našeho rodinného domu, které jsou dnes podle 

územního plánu v ploše změn s funkčním využitím RH – plochy pro hromadnou rekreaci byly 

změněny na plochy s funkčním využitím BH – bydlení  - v bytových domech (v příloze vyznačeno 

území dotčené připomínkou jako č. 5). Důvodem je to, že pro využití pro bydlení v bytových domech 

není vybudována a ani připravována dostatečná infrastruktura a také to, že zejména dopravní zatížení 

by přineslo nepřípustné obtěžování hlukem a emisemi. Protože celá tato část města má sloužit k 

rozvoji bydlení, bylo by současně vhodné zakomponovat do tohoto rozsáhlé plochy požadavky na 

větší podíl zeleně. Žádám, aby funkční využití této plochy bylo změněno na plochy s funkčním 

využitím BI – bydlení – v rodinných domech – městské i příměstské a současně, aby nová regulace 

zajistila dostatečný podíl veřejných prostranství a zeleně. 

 

Z výše uvedených důvodů žádám, aby došlo k úpravě návrhu územního plánu v souladu s mými 

připomínkami.   
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Stanovisko pořizovatele:  

K bodu 1)  

Pořizovatel doporučuje připomínku ZOHLEDNIT. Pozemky p.č. 3601/4, 3601/21 a 3601/22 v k.ú. 

Velké Meziříčí budou zařazeny do plochy s rozdílným způsobem využití BI.   

K bodu 2) 

Plocha přestavby P10 bude upravena, resp. bude změněno funkční zařazení z SK do plochy BI. 

Pořizovatel doporučuje připomínku ZOHLEDNIT. 

K bodu 3) 

Plocha stabilizovaná (jižně od plochy přestavby P10) bude upravena, resp. bude změněno funkční 

zařazení z SK do plochy BI. Pořizovatel doporučuje připomínku ZOHLEDNIT. 

K bodu 4) 

Plocha stabilizovaná (areál firmy RODOS Kovo s.r.o.) bude upravena, resp. bude změněno funkční 

zařazení z VL do plochy VD, což odpovídá současnému stavu. Pořizovatel doporučuje připomínku 

ČÁSTEČNĚ ZOHLEDNIT. 

K bodu 5) 

Pořizovatel doporučuje připomínce ČÁSTEČNĚ ZOHLEDNIT. Urbanistická koncepce dle ÚP mimo 

jiné stanovuje zásady:  

„Rozvojové plochy umístit především ve vazbě na plochy shodného nebo slučitelného způsobu využití.“ 

„Ve Velkém Meziříčí bude území bydlení rozvíjeno zejména směrem západním a jižním. V plošně 

rozsáhlých rozvojových plochách bydlení (nad 2 ha) budou vymezena s plochou bydlení související 

veřejná prostranství (např. pro hřiště, dětská hřiště, zeleň).“   

Pořizovatel souhlasí s připomínkou ohledně požadovaného vymezení související plochy pro dostatečný 

podíl veřejných prostranství a zeleně, v souladu se stanovenou urbanistickou koncepcí. Návrh ÚP pro 

veřejné projednání bude upraven ve smyslu uvedeného.  

Dále lze konstatovat, že plochy BH – bydlení v rodinných domech a plochy BI – bydlení v rodinných 

domech nejsou vzájemně v kolizi. Což je rovněž v souladu s ustanovením §3 odst. 2, písm. a) a odst. 3) 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které říká, že plochy se vymezují 

podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití (dále jen "plochy s rozdílným způsobem využití"); 

tyto plochy se vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující, 

podmiňující nebo nekolidující činnosti, pro další členění ploch na pozemky a pro stanovení ochrany 

veřejných zájmů v těchto plochách, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, 

architektonických a urbanistických hodnot.“ 

„Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území 

zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 

využívání území.“ 

Důvod, že pro využití pro bydlení v bytových domech není vybudována a ani připravována dostatečná 

infrastruktura a také to, že zejména dopravní zatížení by přineslo nepřípustné obtěžování hlukem a 

emisemi, je neopodstatněný. V rámci následných řízení při umisťování již konkrétních záměru, se 

posuzuje v souladu s ČÁSTÍ TŘETÍ - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ POZEMKŮ A 

UMISŤOVÁNÍ STAVEB NA NICH, vyhlášky 501/2006 Sb., zda jsou splněny všechny předepsané 

požadavky ohledně vymezení stavebního pozemku a staveb na nich. Územní plán vymezuje plochy, 

nikoli stavební pozemky. Příslušná dopravní a technická infrastruktura je řešena v rámci podmínek 

využití ploch BH, konkrétně v přípustném využití. Údajné obtěžování hlukem a emisemi pořizovatel 

zhodnotil jako zavádějící s ohledem na výše uvedené odůvodnění,  že plochy BH – bydlení v rodinných 

domech a plochy BI – bydlení v rodinných domech nejsou vzájemně v kolizi. Do řešených ploch BH se 

nenavrhuje takové využití, které by znamenalo potencionální zátěž hlukem či emisemi z dopravy. 

Naopak, v rámci podmínek využití u ploch BH jsou v nepřípustném využití uvedeny stavby, činnosti, 
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děje a zařízení, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. Rovněž 

v rámci podmíněně přípustného využití ploch BH jsou přípustné jen stavby a zařízení komerční občanské 

vybavenosti, které svým charakterem a kapacitou nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 

vymezené ploše nebo sousedních nemovitostech (např. nezvyšují dopravní zátěž v území apod.).    

 

17) Puža Lubomír, Olší nad Oslavou 74, 594 01 Velké Meziříčí 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 3891/1 

 

Předmět připomínky:  

„Mám zájem o zařazení pozemku do plochy, která umožní výstavbu rodinného domu. Jedná se o 

pozemek, který navazuje na pozemky s rodinnými domy, jeho doplněním tak vznikne další možný 

pozemek pro stavbu rodinného domu a další zázemí pro bydlení, přičemž velikostí můj pozemek 

odpovídá pozemkům sousedů. Dopady na vzhled obce a krajinný ráz budou tedy minimální. Pozemek 

je vzhledem k okolní zástavbě dobře napojitelný na sítě i místní komunikaci. V současné době je 

pozemek zařazen jako „lesní pozemek“.  

 

Převedení pozemku z lesního pozemku na stavební odůvodňuji tím, že podnikám ve Velkém meziříčí a 

chvi v této obci postavit i rodinný dům a to z důvodu snazší dostupnosti do firmy. Současně jsem 

ochoten, z důvodu zachování lesní plochy, uvedenou velikost pozemku zasázet na jiných mých 

pozemcích, aby byla zachována rovnováha lesních pozemků. Požadovaný pozemek není vhodný jako 

lesní plocha, jelikož se v této lokalitě nedaří udržet lesní porost a každoročně vynakládám nemalé 

finanční prostředky na obnovení výsadby a nedaří se tento porost obnovit.“  

 

Stanovisko pořizovatele:  
Platný ÚP Velké Meziříčí vymezuje dostatečné množství zastavitelných ploch pro bydlení, které 

nejsou doposud využity. V souladu s ustanovením § 13 zákona 289/1995 Sb., o lesích, musí být veškeré 

pozemky určené k plnění funkcí lesa účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k 

jiným účelům je zakázáno. Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace jsou povinni 

dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit 

taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních 

celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných 

důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání 

území po dokončení stavby. Pořizovatel doporučuje připomínku NEZOHLEDŇOVAT. 

Obrázek 32: vyznačení řešeného pozemku v leteckém snímku, 

zdroj: GIS Velké Meziříčí 
Obrázek 33: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP 
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18) Kovář Václav a Kovářová Anna, U Statku 6, 594 01 Velké Meziříčí 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí  

POZEMEK: p.č. 3592/2, 3592/4, 3592/1, 3594/1, 3593/4, 3593/3 a další 

 

V Souladu S ustanovením § 50 odst. 3 Zákona č. 183/2006 Sb., v platném Znění (Stavební zákon) tímto 

uplatňujeme následující připomínky: 

1. nesouhlasíme s tím, aby v oblasti areálu společnosti RODOS kovo. s.r.o. (pozemky p.č. 3592/2, 

3592/41 3592/1. 3594/1, 3593/4, 3593/3 a další) a v přilehlém areálu (pozemky p.č. 3595/8, 3595/9, 

3595/1, 3595/17) v k.ú. Velké Meziříčí došlo ke změně plochy s funkčním využitím VD-drobná 

výroba a řemeslná výroby na plochu VL - Výroba a Skladování - lehký průmysl.  

Tato plocha by umožňovala jako hlavní výrobu průmyslového charakteru a jako přípustné 

umisťování staveb a zařízení průmyslové výroby. Vzhledem k tornu, že tato plocha bezprostředně 

sousedí s bytovou zástavbou, přírodním parkem Balinské údolí (a s oblastí, která dle Změny ÚP má 

být vedena jako plocha NP - plochy přírodní, jejíž hlavní využití mají být: „Zvláště chráněná území 

a plochy územního systému ekologické stability“) a v blízkosti se mimo jiné nachází i koupaliště, 

považujeme tuto změnu za naprosto nepřípustnou. Tuto oblast naopak město považuje za 

rozvojovou oblast pro bydlení, a proto by zde mělo docházet k utlumování výroby a omezování 

podobných ploch, nikoliv k jejich rozšiřování či zvyšování zátěže oblastí (k čemuž nepochybně 

změnou z výroby drobné a řemeslné na lehkou průmyslovou dojde). 

Navržená změna je navíc v příkrém rozporu s urbanistickou koncepcí: stávající výroba v oblasti by 

naopak mela být utlumována a do budoucna vedena jako plocha smíšená obytná (SC či SK). 

2. nesouhlasíme s tím, aby část pozemků v ploše P10, které jsou dle stávajícího územního plánu 

vedeny jako plocha s využitím BR a BR1, byla změněna na plochu s využitím SK – plochy smíšené 

obytné komerční. Stavby, které by dle této změny bylo možno umisťovat v bezprostřední blízkosti 

stávající zástavby rodinných domů, mohou mít negativní vliv na okolní zástavbu a kvalitu bydlení. 

Žádáme, aby byla zachována stávající podoba územního plánu a v blízkosti silnice byla nadále 

zachována plocha s funkčním využitím k bydlení v rodinných domech (BI). 

3. nesouhlasíme s tím, aby v areálu Školního statku (plocha P 10) došlo ke změně funkčního využití 

ze stávajícího SM -plochy smíšené městské na navrhované SK -plochy smíšené obytné – komerční. 

Vzhledem ke plánované koncepci lokality považujeme za vhodné v oblasti Školního statku umístit 

plochu s funkčním využitím k bydlení v rodinných domech (BI či BV) a plochu s funkčním využitím 

SK naopak směřovat do jižní části lokality, kde by mělo docházet k utlumování stávající výrobní 

činnosti (viz odstavec l). 

4. nesouhlasíme s tím, aby došlo ke změně využití plochy Zl. Plocha je dle stávajícího ÚP vedena jako 

RH - plochy pro hromadnou rekreaci. Je navrhována změna této plochy na plochu s funkčním 

využitím BH - bydlení v bytových domech. 

Stavba bytových domů by zcela narušila charakter lokality. V místě není vybudována dostatečná 

infrastruktura (mimo jiné stále chybí chodník v ulici Zahradní pod areálem Střední hotelové školy 

a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, chůze zde je velmi nebezpečná již nyní), úpravy v tomto směru 

nejsou plánovány. Vybudování bytových domů v oblasti by rovněž vedlo k výraznému zvýšení 

dopravy v oblasti a k jejímu dalšímu zatížení. 

Vzhledem k tomu, že celá oblast je městem považována za rozvojovou oblast bydlení, považujeme 

za nezbytné v oblasti zachovat rovněž podíl zelené plochy a možnost sportovního vyžití. Žádáme, 

aby tato plocha byla zachována jako plocha určená pro hromadnou rekreaci - 

RH, která by případně umožnila i stavbu některého ze zařízení pro sport, které v této oblasti citelně 

chybí, popřípadě v oblasti Zl umožnit výstavbu rodinných domů (funkční využití BI či BV), které 

lokalitu zatíží méně než domy vícepodlažní. 

 

S ohledem na výše uvedené žádáme, aby došlo k úpravě návrhu územního plánu. 
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Stanovisko pořizovatele:  

K bodu 1) 

Plocha stabilizovaná (areál firmy RODOS Kovo s.r.o.) bude upravena, resp. bude změněno funkční 

zařazení z VL do plochy VD, což odpovídá současnému stavu. Pořizovatel doporučuje připomínku 

ČÁSTEČNĚ ZOHLEDNIT. 

K bodu 2) 

Plocha přestavby P10 bude upravena, resp. bude změněno funkční zařazení z SK do plochy BI. 

Pořizovatel doporučuje připomínku ZOHLEDNIT. 

K bodu 3) 

Plocha stabilizovaná (jižně od plochy přestavby P10) bude upravena, resp. bude změněno funkční 

zařazení z SK do plochy BI. Pořizovatel doporučuje připomínku ZOHLEDNIT. 

K bodu 4) 

Pořizovatel doporučuje připomínku NEZOHLEDŇOVAT. Urbanistická koncepce dle ÚP mimo jiné 

stanovuje zásady:  

„Rozvojové plochy umístit především ve vazbě na plochy shodného nebo slučitelného způsobu využití.“ 

„Ve Velkém Meziříčí bude území bydlení rozvíjeno zejména směrem západním a jižním. V plošně 

rozsáhlých rozvojových plochách bydlení (nad 2 ha) budou vymezena s plochou bydlení související 

veřejná prostranství (např. pro hřiště, dětská hřiště, zeleň).“   

Lze konstatovat, že plochy BH – bydlení v rodinných domech a plochy BI – bydlení v rodinných domech 

nejsou vzájemně v kolizi. Což je rovněž v souladu s ustanovením §3 odst. 2, písm. a) a odst. 3) vyhlášky 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které říká, že plochy se vymezují podle 

stávajícího nebo požadovaného způsobu využití (dále jen "plochy s rozdílným způsobem využití"); tyto 

plochy se vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňující 

nebo nekolidující činnosti, pro další členění ploch na pozemky a pro stanovení ochrany veřejných zájmů 

v těchto plochách, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, 

architektonických a urbanistických hodnot.“ 

„Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území 

zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 

využívání území.“ 

 

Tvrzení, že stavba bytových domů by zcela narušila charakter lokality, je nepodložené. Charakter okolní 

zástavby je utvářen jak zástavbou rodinnými domy, tak i bytovými domy, které se nachází v přímém 

sousedství v severní části plochy Z1. Rovněž argument, že v místě není vybudována dostatečná 

infrastruktura a že úpravy v tomto směru nejsou plánovány, není jednak ničím podložený a zároveň je i 

bezpředmětný, jelikož v rámci následných řízení při umisťování již konkrétních záměru, se posuzuje 

v souladu s ČÁSTÍ TŘETÍ - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ POZEMKŮ A UMISŤOVÁNÍ 

STAVEB NA NICH, vyhlášky 501/2006 Sb., zda jsou splněny všechny předepsané požadavky ohledně 

vymezení stavebního pozemku a staveb na nich. Územní plán vymezuje plochy, nikoli stavební 

pozemky.   
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Obrázek 34: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP 

 

19) Vala Miroslav, Hliniště 951/10, 594 01 Velké Meziříčí 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 3413, 3412 

 

Předmět připomínky:  

 

Současný stav trvalý travní porost. Pozemek pro funkci lesa.  

Žádám o zařazení pozemku do užití pro rekreační účely a to pouze části viz. přiložený plánek do 25m 

čtverečních. Umístění případné chatky nebrání úmyslu zavedení biokoridoru. Toto opatření navrhuji 

z vlastnictví sousední parcely 3377/1 trvalý travní porost, kterou hodlám využít pro stavu rybníku 

z důvodu zadržování vody v krajině. Objekt postavený na parcelách 3413 a 3412 by sloužil 

k obhospodařování rybníka i lesa a zajistil by zázemí pro mnou vykonávanou činnost práva myslivosti. 

V neposlední řadě uvádím blízkost vodovodního řadu i el. přípojky.    

 

Stanovisko pořizovatele:  
Předmětné pozemky jsou dle návrhu ÚP zařazeny do plochy s rozdílným způsobem využití NL – plochy 

lesní, kde jsou dle podmíněně přípustného využití přípustné stavby a zařízení pro výkon práva 

myslivosti. Přípustné jsou i stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, např. protipovodňová a protierozní opatření. 

 

Pořizovatel doporučuje připomínku NEZOHLEDŇOVAT. 
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20) Vala Miroslav, Hliniště 951/10, 594 01 Velké Meziříčí 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 3377/1 

 

Současný stav trvalý travní porost. Dle plánovaného územního plánování parcela dotčena biokoridorem. 

Žádám o zařazení parcely pro možnost stavby vodního díla z důvodu zadržování vody v krajině. Viz. 

plánek se zakreslením rozsahu. Biokoridor lze posunout do horní části parcely. Parcelou protéká potok, 

což se nabízí ke stavbě nádrže s retenčními možnostmi a tím spojené se zadržováním vody v krajině. 

 

 

Stanovisko pořizovatele:  

Uvedený pozemek se dle návrhu ÚP nachází v plochách nezastavěného území NS - Plochy  smíšené 

nezastavěného území. Hlavní využití v plochách NS je stanoveno: „Plochy převážně trvalých travních 

porostů a rozptýlené zeleně v krajině, využívané především k zemědělským účelům s významným 

podílem na ekologické stabilitě území a na utváření krajinného prostředí.   

Přípustným využitím jsou mimo jiné „trvalé trávní porosty, orná půda, zahrady, krajinná zeleň, solitérní 

a liniová zeleň, drobné lesíky, vodohospodářské stavby a zařízení (vodní plochy a toky), stavby, 

zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny, zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu 

území, prvky územního systému ekologické stability krajiny, stavby, zařízení a opatření pro 

Obrázek 36: vyznačení řešeného pozemku v leteckém snímku, zdroj: 

GIS Velké Meziříčí 
Obrázek 35: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP 

Obrázek 38: vyznačení řešeného pozemku v leteckém snímku, zdroj: 

GIS Velké Meziříčí 
Obrázek 37: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP 
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snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, např. 

protipovodňová a protierozní opatření“.    

 

Vzhledem k výše uvedenému je uvedená připomínka bezpředmětná, jelikož plochy NS umožňují 

popsaný záměr vlastníka řešeného pozemku.  

 

Poznámka: řešený pozemek se ještě částečně nachází v ploše NL – Plochy lesní, nicméně dle zákresu 

přiloženého k připomínce, hodlá vlastník umístit retenční nádrž na plochách NS.  

 

Pořizovatel doporučuje připomínku NEZOHLEDNIT. 

 

 

21) MERO ČR, a.s. 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ----------- 

POZEMEK: ----------- 

 

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení: 

Ropovod DN 500, DOK (dálkový optický kabel), ropovod IRČ DN 500, napěťové kabely, Armaturní 

šachty s technologickým zařízením. 

Na území města Velké Meziříčí vedou ropovody, jež mají stanovena ochranné pásmo vládním nařízením 

c. 29/1959 Sb. (jak je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.), kdy na provádění 

činností v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č. 189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 + 

A1 a ČSN 65 0204. 

Upozorňujeme, že nerespektování ochranného pásma ropovodu v územním plánu vystavuje majitele 

pozemků v tomto ochranném pásmu tomu, že v případném územním a stavebním řízení jakékoliv stavby, 

neodpovídající výše uvedeným normám, nebudou naší společností odsouhlaseny. Zvláště 

upozorňujeme, že do 100 m od ropovodu nepovolujeme výstavbu objektů k bydlení ani k podnikání. V 

souvislosti s tím požadujeme upravit vymezení plochy Z27 (Způsob využití: BV – BYDLENÍ – V 

RODENNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ) tak, aby zastavitelná část nebyla blíže než 100 m od 

ropovodu. Požadujeme zakreslení ropovodů a jejich ochranného pásma do koordinačního výkresu.  

Do článku (50) výrokové části ÚP požadujeme pro koridor č. DK2 do Podmínek využití koridoru doplnit 

bod "respektovat vedení ropovodů, křížení projednat s MERO ČR, a. s.“. 

Do článku (61) výrokové časti UP požadujeme pro koridor č. TK2 do Podmínek využití koridoru, 

poznámky doplnit bod "respektovat vedení ropovodů, křížení projednat s MERO ČR, a. s.“. 

 

Požadujeme předložit návrh ÚP pro veřejné projednání. 

 

Stanovisko pořizovatele:  
 

Plocha Z27 bude v návrhu ÚP pro veřejné projednání upravena dle připomínky.  

Připomínka ohledně doplnění podmínky v článku (50) výrokové části ÚP bude doplněna, ovšem 

v pozměněném znění a sice: „Respektovat vedení ropovodů, křížení projednat s příslušným správcem.“  

Připomínka ohledně doplnění podmínky v článku (61) výrokové části ÚP bude doplněna, ovšem 

v pozměněném znění a sice: „Respektovat vedení ropovodů, křížení projednat s příslušným správcem.“  

 

Pořizovatel doporučuje připomínku ZOHLEDNIT. 
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22) České dráhy, a. s. (lČ 70994226), 

KTASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ----------- 

POZEMEK: ----------- 

 

Předmět připomínky:  

Předmětem návrhu územního plánu Velké Meziříčí je aktualizace stávajícího územního plánu v rozsahu 

administrativně správního obvodu obce; katastrální území Velké Meziříčí, Hrbov u Velkého Meziříčí, 

Mostiště, Olší nad Oslavou a k.ú. Svařenov. V katastrálním území Velké Meziříčí se nacházejí České 

dráhy, a. s. (lČ 70994226), uvedené dle listu vlastnictví c. 5707 a evidované v příslušném katastru 

nemovitosti. 

Ochranu dráhy, včetně nemovitosti v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo v sousedství s dráhou 

upravuje zákon c. 266/1994 Sb., 0 drahách v platném Znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška 

č.177/1995 Sb., „stavební a technický řád drah“ v platném znění. 

Ochranné pásmo dráhy (OPD) je územím se zvláštním režimem, jehož využití podléhá souhlasu 

Drážního správního úřadu, OPD a podmínky využití vyplývají ze zákona č. 266/1994 Sb. 

Vyjádření z hlediska dotčení OPD přísluší vlastníku/správci a provozovateli dráhy, kterým je Správa 

železniční dopravní cesty, státní organizace, (IČ 70994234). 

Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní organizaci úprava 

majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. Jejich případnou úpravu doporučujeme řešit jen v 

nezbytně nutném rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků. 

 

Mimo uvedené není ze strany Českých drah, a. s. k návrhu územního plánu Velké Meziříčí námitek 

a dalších připomínek. 

 

 

Stanovisko pořizovatele:  
Jedná se o konstatování, fakticky bez připomínek. V rámci odůvodnění ÚP jsou všechny platné limity 

uvedeny, včetně tedy OP dráhy.  

 

Pořizovatel doporučuje připomínku NEZOHLEDŇOVAT PRO BEZPŘEDMĚTNOST.  

 

 

23) ČEPRO, a.s. 

KTASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ----------- 

POZEMEK: ----------- 

 

Předmět připomínky:  

K výše uvedenému návrhu ÚP předkládá ČEPRO, a.s. následující připomínky a námitky: 

1) V textové časti v článku (50) na straně 29 je uvedeno „respektovat stávající produktovody včetně 

ochranných pásem“. Plocha Z27 (BV - bydlení venkovské - V rodinných domech - Venkovské) 

zasahuje pod hranici 100 m od trasy produktovodu. To je v rozporu mezi textovou a výkresovou 

části a omezeními v ochranném pásmu produktovodu. Z tohoto důvodu s plochou Z27 

nesouhlasíme a požadujeme posunutí této plochy za 100 m od trasy produktovodu. 

2) Do článku (50) výrokové časti UP požadujeme pro koridor č. DK2 do Podmínek využití koridoru 

doplnit bod "respektovat vedeni produktovodů, křížení projednat se spol. ČEPRO, a. s.“. 

3) Do článku (61) výrokové části ÚP požadujeme pro koridor č. TK2 do Podmínek využití koridoru, 

poznámky doplnit bod "respektovat vedení produktovodů, křížení projednat se spol. ČEPRO, 

as.“. 

  



Vyhodnocení návrhu ÚP Velké Meziříčí po SJ  2/2019   
MěÚ Velké Meziříčí, OVaRR 

 

 

  Stránka 48 z 58 

 

Stanovisko pořizovatele:  
K bodu 1:  

Plocha Z27 bude redukována tak, aby nezasahovala do OP 100 m od trasy produktovodu 

Pořizovatel doporučuje připomínku ZOHLEDNIT.  

 

K bodu 2: 

Nelze uvádět do výrokové části název organizace ČEPRO, můžeme uvést do odůvodnění.  

Produktovody mají ochranné pásmo ze zákona, tudíž to nelze duplicitně schvalovat (vydávat) v OOP. 

Pořizovatel doporučuje upravit formulaci článku (50) „Respektovat vedení produktovou, křížení 

projednat s příslušným správcem“.  

Pořizovatel doporučuje připomínku ZOHLEDNIT.  

K bodu 3: 

Nelze uvádět do výrokové části název organizace ČEPRO, můžeme uvést do odůvodnění. Pořizovatel 

doporučuje upravit formulaci článku (61) „Respektovat vedení produktovou, křížení projednat 

s příslušným správcem“.  

Pořizovatel doporučuje připomínku ZOHLEDNIT.  

 

 

 

24) JUDr. Vašíčková Andrea, U Statku 2234/12, 594 01 Velké Meziříčí 

25) Dočekal Josef, Geršov 7,  

26) Sobotka Viktor, Sobotková Dagmar, Zahradní 1006/20, Velké Meziříčí 

27) Požárová Anna, K Novému Světu 28, 594 01 Velké Meziříčí  

28) Hladký Miroslav, Hladká Mira, Haškova 18/43, 591 01 Žďár nad Sázavou a Generála Jaroše 

45, 594 01 Velké Meziříčí  

29) Prokop Michal, U Statku 2197/16, 594 01 Velké Meziříčí 

30) Bečka Jiří, Střední 2117/3, 594 01 Velké Meziříčí  

31) Veselý Jaromír, Střední 2126/6, 594 01 Velké Meziříčí 

32) Šitková Věra, Fr. Stránecké 33, 594 01 Velké Meziříčí  

33) Filla Petr, Střední ???, 594 01 Velké Meziříčí  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: plocha P10 
 

Předmět připomínky:  

Jako vlastník dotčených nemovitostí podávám tyto připomínky k návrhu územního plánu Velké 

Meziříčí. který byl zveřejněn na úřední desce města dne 15.12.2017: 

 

1) nesouhlasím s tím, aby pozemky v ploše P10, které jsou dnes podle územního plánu v ploše změn 

s funkčním využitím BR, byly změněny na plochy s funkčním využitím SK - smíšené obytné - 

komerční. Dochází tím k neodůvodněně změně charakteru území a k tomu, že v této ploše by 

bylo možné umisťovat i stavby, které mohou mít negativní vliv na okolní obytnou zástavbu. 

Žádám, aby funkční využití této plochy bylo změněno na plochy s funkčním využitím BV nebo 

BI. 

2) nesouhlasím s tím, aby pozemky v ploše P10, které jsou dnes podle územního plánu v ploše změn 

s funkčním využitím SM - plochy smíšené městské (plochy stabilizované i změnové) byly 

změněny na plochy s funkčním využitím SK - smíšené obytné - komerční. Žádám, aby funkční 

využití této plochy bylo změněno na plochy s funkčním využitím BV nebo BI. 

3) nesouhlasím s tím, aby pozemky, na kterých se nachází areál společnosti RODOS kovo, s.r.o. a 

které se podle současného územního plánu nacházejí v ploše s funkčním využitím VD - drobná 

výroba a řemeslná výroba, byly nově zahrnuty do plochy VL- výroby a skladování- lehký 

průmysl. Změnou na plochu, která umožňuje umísťování staveb pro lehký průmysl, dochází k 

nepřípustnému přímému sousedství mezi plochami, které jsou v současné době využívány pro 



Vyhodnocení návrhu ÚP Velké Meziříčí po SJ  2/2019   
MěÚ Velké Meziříčí, OVaRR 

 

 

  Stránka 49 z 58 

 

bydlení a plochami průmyslových objektů. V okolí nově navrhovaných ploch pro lehký průmysl 

jsou plochy se stabilizovaným i plánovaným využitím pro obytnou zástavbu. Nedaleko se 

nachází rovněž koupaliště (plocha RH). Navrhovaná plocha VL sousedi také s přírodním parkem 

Balinské údolí (plocha NP). Vymezením plochy VL v tomto území je v rozporu s urbanistickou 

koncepcí. Podle mého názoru není vůbec žádoucí, aby se v této ploše rozvíjela jakákoliv výroba. 

Protože se v sousedství nacházejí objekty bydlení a celá tato část města je koncipována jako 

rozvojová oblast pro bydlení, mělo by naopak dojít k omezení výrobních ploch. Proto žádám, 

aby celá tato plocha s funkčním využitím VL byla změněna na plochu s funkčním využitím SC 

nebo SK. 

4) nesouhlasím s tím, aby pozemky v ploše Z1, které jsou dnes podle územního plánu v ploše změn 

s funkčním využitím RH - plochy pro hromadnou rekreaci byly měněny na plochy s funkčním 

využitím BH - bydlení - v bytových domech. Důvodem je to, že pro využití pro bydlení v 

bytových domech není vybudována a ani připravována dostatečná infrastruktura a také to, že 

zejména dopravní zatížení by přineslo nepřípustné obtěžování hlukem a emisemi pro celou 

lokalitu. Protože celá tato část města má sloužit k rozvoji bydlení, bylo by současně vhodné 

zakomponovat do takto rozsáhlé plochy požadavky na větší podíl zeleně. Proto žádám, aby 

funkční využití této plochy bylo změněno na plochy s funkčním využitím BI - bydlení – v 

rodinných domech - městské i příměstské a současně, aby nová regulace zajistila dostatečný podíl 

veřejných prostranství a zeleně. 

 

Zvýše uvedených důvodů žádám, aby došlo k úpravě návrhu územního plánu v souladu s mými 

připomínkami. 

 

Stanovisko pořizovatele:  

K bodu 1) a 2) 

Plocha přestavby P10 bude upravena, resp. bude změněno funkční zařazení z SK do plochy BI. 

Pořizovatel doporučuje připomínku ZOHLEDNIT. 

K bodu 3) 

Plocha stabilizovaná (areál firmy RODOS Kovo s.r.o.) bude upravena, resp. bude změněno funkční 

zařazení z VL do plochy VD, což odpovídá současnému stavu. Pořizovatel doporučuje připomínku 

ČÁSTEČNĚ ZOHLEDNIT. 

K bodu 4) 

Pořizovatel doporučuje připomínku ČÁSTEČNĚ ZOHLEDNIT. Urbanistická koncepce dle ÚP mimo 

jiné stanovuje zásady:  

„Rozvojové plochy umístit především ve vazbě na plochy shodného nebo slučitelného způsobu využití.“ 

„Ve Velkém Meziříčí bude území bydlení rozvíjeno zejména směrem západním a jižním. V plošně 

rozsáhlých rozvojových plochách bydlení (nad 2 ha) budou vymezena s plochou bydlení související 

veřejná prostranství (např. pro hřiště, dětská hřiště, zeleň).“   

Pořizovatel souhlasí s připomínkou ohledně požadovaného vymezení související plochy pro dostatečný 

podíl veřejných prostranství a zeleně, v souladu se stanovenou urbanistickou koncepcí. Návrh ÚP pro 

veřejné projednání bude upraven ve smyslu uvedeného.  

Dále lze konstatovat, že plochy BH – bydlení v rodinných domech a plochy BI – bydlení v rodinných 

domech nejsou vzájemně v kolizi. Což je rovněž v souladu s ustanovením §3 odst. 2, písm. a) a odst. 3) 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které říká, že plochy se vymezují 

podle 

stávajícího nebo požadovaného způsobu využití (dále jen "plochy s rozdílným způsobem využití"); tyto 

plochy se vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňující 

nebo nekolidující činnosti, pro další členění ploch na pozemky a pro stanovení ochrany veřejných zájmů 
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v těchto plochách, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, 

architektonických a urbanistických hodnot.“ 

„Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území 

zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 

využívání území.“ 

Důvod, že pro využití pro bydlení v bytových domech není vybudována a ani připravována dostatečná 

infrastruktura a také to, že zejména dopravní zatížení by přineslo nepřípustné obtěžování hlukem a 

emisemi, je neopodstatněný. V rámci následných řízení při umisťování již konkrétních záměru, se 

posuzuje v souladu s ČÁSTÍ TŘETÍ - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ POZEMKŮ A 

UMISŤOVÁNÍ STAVEB NA NICH, vyhlášky 501/2006 Sb., zda jsou splněny všechny předepsané 

požadavky ohledně vymezení stavebního pozemku a staveb na nich. Územní plán vymezuje plochy, 

nikoli stavební pozemky. Příslušná dopravní a technická infrastruktura je řešena v rámci podmínek 

využití ploch BH, konkrétně v přípustném využití. Údajné obtěžování hlukem a emisemi pořizovatel 

zhodnotil jako zavádějící s ohledem na výše uvedené odůvodnění,  že plochy BH – bydlení v rodinných 

domech a plochy BI – bydlení v rodinných domech nejsou vzájemně v kolizi. Do řešených ploch BH se 

nenavrhuje takové využití, které by znamenalo potencionální zátěž hlukem či emisemi z dopravy. 

Naopak, v rámci podmínek využití u ploch BH jsou v nepřípustném využití uvedeny stavby, činnosti, 

děje a zařízení, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. Rovněž 

v rámci podmíněně přípustného využití ploch BH jsou přípustné jen stavby a zařízení komerční občanské 

vybavenosti, které svým charakterem a kapacitou nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 

vymezené ploše nebo sousedních nemovitostech (např. nezvyšují dopravní zátěž v území apod.).    

  

Obrázek 39: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP 
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34) Správa Železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: ---------------- 

 

Předmět připomínky:  

Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující vyjádření: 

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 vymezena územní rezerva, koridor vysokorychlostní 

dopravy VR1 Praha – Brno. V současné době probíhá výběrová řízení na zhotovitele „Studie 

proveditelnosti VRT Praha - Brno - Břeclav", ktera' následně Zpřesní trasu v území. Požadujeme 

respektovat územní ochranu v souladu S PUR ČR a se ZUR Kraje Vysočina. 

 

SŽDC v pozici oprávněného investora, je dotčena návrhem ÚP Velke Meziříčí, a to návrhem ploch: 

 

 bydlení - v rodinných domech - venkovské: Z22 (BV), Z23(BV), Z24(BV), Z25(BV) a příp. 

Z27(BV) 

 rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci: Z61 (RI), Z62(RI), Z63(RI), Z64(RI) 

 rekreace - se specifickým využitím: K1 (RX) 

 výroby a skladování - lehký průmysl Z120 (VL) 

 

vymezených cele nebo dílčí měrou v koridoru územní rezervy VRT. 

 

Požadujeme, aby plochy Z22(BV), Z23(BV), Z24(BV), Z25(BV), Z61(RI), Z62(RI), Z63(RI), Z64(RI) 

byly z koridoru územní rezervy VRT v návrhu ÚP Velké Meziříčí vyjmuty. V územní rezervě jsou 

zakázány změny, které by mohly stanovené, resp., prověřované využití podstatné ztížit nebo znemožnit.  

S návrhovou plochou Z120(VL), která zasahuje jen z části za hranici koridoru VRT, tak i s plochou 

K1(RX) cele v koridoru, avšak bez jakýchkoliv trvalých staveb, souhlasíme. 

 

Stanovisko pořizovatele:  

Návrh ÚP vymezuje RDK1  – Koridor pro územní rezervu (budoucí umístění) VRT o šířce 600 m.   

V návrhu ÚP je v článku (127) uvedeno:  

Územní plán stanovuje následující podmínky využití v plochách a koridorech územních rezerv:   

a) Hlavní:  

Ochrana před zásahy, které by podstatně znesnadňovaly nebo prodražovaly případné budoucí využití 

stavby pro účel vymezený územním plánem v ploše nebo koridoru územní rezervy.   

b) Přípustné   

Je využití, které neztíží nebo neznemožní umístění stavby pro daný účel v ploše nebo koridoru územní 

rezervy.   

c) Nepřípustná  

Realizace staveb, zařízení, opatření a úprav krajiny (např. zalesnění, výstavba vodních ploch), jejichž 

realizace by podstatně ztěžovala nebo prodražovala budoucí využití v ploše nebo koridoru územní 

rezervy.   

 

Vzhledem ke stanoveným podmínkám využití v koridoru územní rezervy, kdy jsou vyloučeny stavby, 

je bezpředmětné vymezovat zároveň zastavitelné plochy v navrženém koridoru RDK1. Vzhledem 

k uvedenému pořizovatel doporučuje připomínku ZOHLEDNIT.  
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35) Ing. Severa Petr, Mírová 1807/61, 594 01 Velké Meziříčí  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 3493 

 

Předmět připomínky:  

Připomínka se týká zařazení výše uvedeného pozemku dle „Návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ 

MEZIŘÍČÍ pro společné jednání (projednání prosinec 2017 - 12- února 20l8)“ 

 

V minulosti bylo tuto plochu v souladu s mým záměrem možno využít pro účely individuální rekreace 

a takto byla vyznačena v platném územním plánu (výřez z hlavního výkresu ÚPD přikládám, rovněž 

přikládám kopii vyjádření MÚ Velké Meziříčí o možnostech, jakým způsobem lze pozemek p.č. 3493 a 

přilehlý pozemek p.č. 3492, který je také v mém vlastnictví, rozumně využit v zákonných mezích).  

 

Změna v ÚP mne překvapila a nechápu účel změny. Úmysl  využít daný pozemek pro individuální 

rekreaci s možností vybudování rekreačního objektu stále trvá a nemám důvod jej měnit. Zahájili jsme 

v minulosti i kroky, které jsou nutné pro další možný postup. Mám na mysli zejména zabezpečení 

možnosti příjezdu k pozemku a možnost připojení k elektrické sít. Toto jsem zajistil zřízením věcného 

břemene na příjezdové komunikaci a odkupem spoluvlastnického podílu na pozemku přilehlém k silnici 

VM - Uhřínov přes něj je nutno přejet. Dalším krokem byla žádost na provozovatele distribuční sítě el. 

energie (e-on) o moznosti připojení (doklad je přiložen). 

Bohužel mi můj zdravotní stav neumožnil realizovat můj záměr, nicméně zájmový pozemek je dle 

možností udržován a záměr trvá. Nevím přesně, co se skrývá pod označením pozemku jako „Plocha 

smíšená nezastavěného území“ a opravdu nevím, co se na takovém pozemku dá dělat. Doufám, že jde 

jen o administrativní záležitost a vyjádření Městského úřadu Odbor výstavby a regionálního rozvoje č.j. 

VÝST/20194/2013/525/2013-coufa ze dne 16.07.2013 je stále platné. 

 

Stanovisko pořizovatele:  

Uvedený pozemek se dle návrhu ÚP nachází v plochách nezastavěného území NS - Plochy  smíšené 

nezastavěného území. Hlavní využití v plochách NS je stanoveno: „Plochy převážně trvalých travních 

porostů a rozptýlené zeleně v krajině, využívané především k zemědělským účelům s významným 

podílem na ekologické stabilitě území a na utváření krajinného prostředí.   

Přípustným využitím jsou mimo jiné „trvalé trávní porosty, orná půda, zahrady, krajinná zeleň, solitérní 

a liniová zeleň, drobné lesíky, vodohospodářské stavby a zařízení (vodní plochy a toky), stavby, zařízení 

a opatření pro ochranu přírody a krajiny, zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, prvky 

územního systému ekologické stability krajiny, stavby, zařízení a opatření pro snižování nebezpečí 

ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, např. protipovodňová a 

protierozní opatření“.    

 

Dle návrhu ÚP je pozemek rovněž dotčen návrhem prvku ÚSES, konkrétně lokálním biokoridorem 

LK14.  

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 

ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní (lokální), regionální a nadregionální 

systém ekologické stability. Základními skladebnými částmi (prvky) ÚSES, tvořícími jeho povinnou 

součást, jsou biocentra a biokoridory.   

Návrh řešení v ÚP: 

Pro návrh místního ÚSES je využito principu vytváření ucelených větví ÚSES, skládajících se z logicky 

na sebe navazujících typově příbuzných a funkčně souvisejících lokálních biocenter a biokoridorů. 

Každá jednotlivá větev místního ÚSES reprezentuje určité soubory shodných či podobných stanovišť a 
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na ně vázaných společenstev a navazuje alespoň jednostranně na jinou větev místního (příp. regionálního 

či nadregionálního) ÚSES stejného typu.   

Každý biokoridor je přitom součástí právě jedné větve místního ÚSES, zatímco biocentra mohou být 

součástí i více větví, které se v nich setkávají nebo kříží, a to i větví různých typů (viz dále). 

 

Mimo výše uvedené skutečnosti se také podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

ZPF ve znění pozdějších předpisů, přednostně odnímá zemědělská půda na zastavitelných plochách. 

Pořizovatelé a projektanti jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Platný 

ÚP Velké Meziříčí vymezuje dostatečné množství zastavitelných ploch rekreace.  

Ustanovením § 58, odst. 2 SZ, který říká, že:  

Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků 

zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků 

přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy22) nebo do lesních pozemků22), a dále 

pozemky vně intravilánu, a to 

a) zastavěné stavební pozemky, 

b) stavební proluky, 

c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, 

d) ostatní veřejná prostranství1), 

e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, 

chmelnic a zahradnictví. 

 

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že pozemek p.č. 3493 v k.ú. Velké Meziříčí nelze zařadit do 

zastavěného území.  

 

Závěrečné shrnutí – předmětný pozemek nebyl do dnešního dne zastavěn, v rámci ÚP je navrženo 

dostatečné množství vhodnějších zastavitelných ploch pro rekreaci (plochy RI), pozemek je dotčen 

návrhem prvku ÚSES jakou součást koncepce uspořádání krajiny dle ÚP.   

 

 

Pořizovatel doporučuje připomínku NEZOHLEDŇOVAT. 

 

 

 

  

Obrázek 41: vyznačení řešeného pozemku v leteckém snímku, 

zdroj: GIS Velké Meziříčí 
Obrázek 40: výřez z Hlavního výkresu návrhu ÚP 
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36) Mgr. Špačková Alena, Na Spravedlnosti 44, 594 01 Velké Meziříčí  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Meziříčí 

POZEMEK: p.č. 3846/12, 3847/7 

 

Předmět připomínky:  

Dne 13. prosince 2017 jsem na žádost města směnila pozemek parc. č. 6384/4 o výměře 541 m2 v k. ú. 

Velké Meziříčí za pozemek parc. č. 3846/12 o výměře 337 m2 a pozemek parc. č. 3847/7 o výměře 204 

m2 taktéž k. ú. Velké Meziříčí. Pozemek parc. č. 3847/7 je dle současného územního plánu města v 

oblasti určené pro výstavbu rodinných domů. Pozemek parc. č. 3846/12 je mimo tuto oblast. 

Proti této úpravě územního plánu vznáším námitku a požadují, aby oba pozemky, tj. parc. č. 3846/12 i 

parc. č. 3847/7 - byly v novém návrhu územního plánu zahrnuty do oblasti určené pro výstavbu 

rodinných domů. Ohledně této mé žádosti jsem ještě před podpisem směnné smlouvy (tj. dne 11. 12. 

2017) navštívila vedoucího odboru pana ing. Antonína Kozinu, a ten mi úpravu územního plánu přislíbil. 

 

Stanovisko pořizovatele:  
Požadavkem nedochází k vymezování další zastavitelné plochy, tudíž ani k dalšímu záboru pozemků 

v ZPF, jedná se pouze o úpravu hranice mezi plochami. Pořizovatel doporučuje připomínku 

ZOHLEDNIT.  

 

 

 

37) Česká geologická služba  

VYJÁDŘENÍ: SOG-441/863/2017*ČGS-441/17/1352 ze dne 2.1.2018 

BEZ PŘIPOMÍNEK  

 

38) KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA  

VYJÁDŘENÍ: KRPJ-347-162/ĆJ-2017-1600MN ze dne 20.12.2017 

BEZ PŘIPOMÍNEK  

 

39) ŘEDITELSTVÍ  SILNIC A DÁLNIC ČR 

VYJÁDŘENÍ: 000037/11300/2018 ze dne 20.12.2017 

 

K návrhu zadání jsme se vyjadřovali spisem č. j. 007217/11300/2016 ze dne 26. února 2016, který i 

nadále zůstává v platnosti. 

Z hlediska zájmů ŘSD ČR je vedena územím obce dálnice D1, která je majetkem státu. 

Upozorňujeme, že dálnice D1 je chráněna ochranným pásmem (viz §30, odst. 3 zákona č.13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, v platném znění). V ochranném pásmu lze realizovat jakékoliv stavby pouze 

výjimečně a pouze s povolením vydaným silničním správním úřadem a za podmínek v povolení 

uvedených (§32, §40 Výkon státní správy, zákona č.13/1997 Sb). Dle schválené a platné Kategorizace 

dálnic a silnic do roku 2040 je dálnice v celé délce procházející krajem Vysočina navržena v kategorii 

S33,5/120. 

Dále připomínáme, že ustanovení §17 zákona o pozemních komunikacích (č. 13/1997), v platném znění 

říká, že dálnice, její součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejné prospěšné. Součástí dálnice 

je dle ustanovení §12 výše uvedeného zákona i odpočívka. 

Obecné znovu připomínáme, že 

 vlastník pozemku v blízkosti dálnice se musí zdržet všeho, čím by vážné ohrožoval výkon práv 

vlastníka této silnice; 
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 je třeba respektovat limity využití území u dálnice D1, tzn. silniční ochranné pásmo (viz §30, 

zákona 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), 

 souhlas ŘSD ČR s navrhovaným funkčním využitím plochy není současně souhlasem s 

komunikačním připojením k dálnici D1; 

 plochy nacházející se v blízkosti dálnice D1 musí splňovat podmínky §77 zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

 

K návrhu ÚPD nemáme další připomínky.  

 

Stanovisko pořizovatele:  
 

Jedná se o konstatování požadavků ze zákona, fakticky bez připomínek.  

Pořizovatel doporučuje připomínku NEZOHLEDŇOVAT PRO BEZPŘEDMĚTNOST.  
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C) Připomínky v zastoupení určeného zastupitele, Josef Komínek - starosta  

Návrh na Změny v novém územním plánu města Velké Meziříčí 

1. Plocha P12 – SC 

Jedná se o vypuštění tzv. „malého obchvatu" v bývalém areálu Svitu 

2. Bývalý Agromotor-plocha VL - ponechat dle návrhu ÚP 

3. Část plochy P10 zařadit do ploch BI, jedná se plochy na ulici Zahradní/ U Statku vymezené 

stávajícími rodinnými domy (Smejkalovy). Ostatní v této lokalitě ponechat dle návrhu nového UP. 

4. Plochu Z 81 zařadit do plochy OS 

Plochu Z 85 zařadit do plochy OV 

Lokalita za 3.2Š 

5. Lokalita ulice Skřivanova - ponechat jak je v návrhu ÚP.“ 

 

Stanovisko pořizovatele:  

1) Plocha P12 bude vyřazena, území bude sjednoceno do kompaktní plochy SC. Připomínka bude 

ZOHLEDNĚNA. 

2) Návrh ÚP zůstane v předmětném území v řešení dokumentace pro společné jednání. Nejedná se 

fakticky o připomínku, pořizovatel nemá co prověřovat, či upravovat. NEZOHLEDŇOVAT PRO 

BEZPŘEDMĚTNOST. 

3) Plocha P10 byla předmětem připomínek výše. Připomínky byly zohledněny Plocha přestavby P10 

bude upravena, resp. bude změněno funkční zařazení z SK do plochy BI. Stávající RD budou 

ponechány ve stavu – v zastavěném území v plochách BI.  

4) Plocha Z81 bude zařazena do ploch s rozdílným způsobem využití OS.   

Plocha Z85 bude ponechána v plochách OM.  

Připomínka bude ČÁSTEČNĚ ZOHLEDNĚNA. 

5) Návrh ÚP zůstane v předmětném území v řešení dokumentace pro společné jednání. Nejedná se 

fakticky o připomínku, pořizovatel nemá co prověřovat, či upravovat. NEZOHLEDŇOVAT PRO 

BEZPŘEDMĚTNOST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 42: výřez z 

Hlavního výkresu návrhu ÚP 
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D) Seznam použitých zkratek  

 

SZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

ZPF Zemědělský půdní fond 

Pořizovatel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje 

Návrh ÚP Dokumentace návrhu Územního plánu Velké Meziříčí pro společné jednání 

dle ustanovení § 50 SZ 

Platný ÚP  Územní plán Velké Meziříčí, ve znění dokumentace po vydání  

Změny č. 1, s účinností ke dni 2. 10. 2014 

SJ Společné jednání k návrhu ÚP dle § 50 SZ 

DI Dopravní infrastruktura 

TI Technická infrastruktura 

ÚPD Územně plánovací dokumentace 

KN Katastr nemovitostí 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

Plochy BH Bydlení - v bytových domech   

Plochy BI Bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské    

Plochy BV Bydlení - v rodinných domech - venkovské     

Plochy RI Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

Plochy RH Rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci 

Plochy RL Rekreace - stavby pro rodinnou rekreaci na lesní půdě 

Plochy OV Občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

Plochy OM Občanské vybavení – komerční zařízení  

Plochy OS Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení 

Plochy SC Plochy smíšené obytné - v centrech měst   

Plochy SK Plochy smíšené obytné - komerční 

Plochy DS, DS1 Dopravní infrastruktura - silniční 

Plochy VL Výroba a skladování - lehký průmysl     

Plochy VD Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba    

Plochy NZ Plochy zemědělské 

Plochy NP Plochy přírodní 

Plochy NS Plochy  smíšené nezastavěného území 
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E) PŘÍLOHA  

 

Výsledky konzultací s dotčenými orgány k uplatněným stanoviskům:  

 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Odbor životního prostředí a zemědělství (úsek ochrany přírody a krajiny) 

STANOVISKO: KUJI 12644/2018; OZPZ 545/2016 ze dne 8.2.2018 

 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Odbor životního prostředí a zemědělství (úsek ochrany ZPF) 

STANOVISKO: KUJI 12414/2018; OZPZ 545/2016 ze dne 8.2.2018 

 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

STANOVISKO: KUJI 92164/2018 ze dne 9.2.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














































































