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ODŮVODNĚNÍ  

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU  

VÍDEŇ 
ČÁST ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje 
 

 
 

1. Postup při pořízení změny územního plánu 

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

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

jako pořizovatel Územního plánu Vídeň oznámil oznámením č.j. VÝST/58938/2012/3725/2012-kunca 

ze dne 6. 11. 2012 v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona konzultaci Zprávy o 

uplatňování Územního plánu Vídeň (dále jen „Zpráva o ÚP“). Předmětná Zpráva o ÚP byla 

zpracována v souladu s tehdy platnými právními předpisy a schválena zastupitelstvem obce Vídeň dne 

12. 12. 2013.  

 

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

s dotčenými orgány, obcí Vídeň a sousedními obcemi na společném jednání dne 4. 4. 2014 v souladu s 

ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona. Společné jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti 

MěÚ Velké Meziříčí. Dotčené orgány mohly uplatnit ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne společného 

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. Návrh ÚP byl předložen Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a 

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

Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, konstatoval ve svém stanovisku ze dne 24. 2. 

2015, značka KUJI 6552/2015, OUP 518/2012 Mal-6, že nemá připomínky z hlediska souladu 

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

uvedeno, že z hlediska souladu se ZÚR KrV nejsou žádné připomínky. Ani z hlediska širších vztahů 

nebyly k návrhu řešení Změny ÚP žádné připomínky. 

Bylo pouze upozorněno v rámci výkonu státního dozoru podle ustanovení § 171 stavebního zákona na 

několik drobných nedostatků ve zpracování dokumentace. Nicméně ve stanovisku byl vysloven 

souhlas se zahájením řízení o vydání Změny ÚP dle stavebního zákona.  

 

Pořizovatel zajistil úpravu dokumentace návrhu Změny ÚP dle upozornění Krajského úřadu Kraje 

Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu a následně zahájil řízení o vydání Změny ÚP 

podle ustanovení § 52, 53 stavebního zákona. O projednání návrhu Změny ÚP se konalo dne 12. 5. 

2015 veřejné projednání na Obecním úřadu Vídeň. Pořizovatel zajistil vystavení návrhu Změny ÚP po 

dobu 30-ti dnů na Městském úřadu Velké Meziříčí a na Obecním úřadu Vídeň. Dále byl návrh Změny 

ÚP zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup - www.mestovm.cz. K veřejnému projednání 

byla přizvána obec Vídeň, dotčené orgány a sousední obce. Pořizovatel ve spolupráci s určeným 

zastupitelem obce Vídeň (starosta obce Vídeň Martin Vávra) vyhodnotil výsledky projednání a 

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

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

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

vyhodnocením souhlas.  
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2. Výsledek přezkoumání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vídeň  

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vídeň 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 

Politika územního rozvoje ČR 2008 byla schválenou vládou ČR usnesením č. 929 ze dne 20. 7. 2009. 

Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) byla schválena 

usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276. Doposud platná Politika územního rozvoje ČR 

2008 přestala v měněných částech platit a platí již Politika územního rozvoje ČR, ve znění 

Aktualizace č. 1. 
 

Změna ÚP je zpracována v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, jak je podrobněji popsáno 

v části odůvodnění zpracované projektantem.  

 

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 

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

podrobněji popsáno v části odůvodnění zpracované projektantem. Zastupitelstvo Kraje Vysočina 

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

10. 2012 nabyla účinnosti. 

 

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

architektonických a urbanistických hodnot v území a na požadavky na ochranu 

nezastavěného území  

 

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

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

a soudržnost společenství obyvatel. Změna ÚP podporuje rozvoj bydlení v zastavěném území. Změna 

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

zajišťují podmínky pro soustavné a komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání 

území a jsou zohledněny a sladěny veřejné a soukromé zájmy při rozvoji území a zhodnocuje se 

společenský a hospodářský potenciál území. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

 

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

předpisů a dle jejich stanovisek byl upraven. 

Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 8 stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 správního 

řádu při projednávání návrhu územního plánu nebyly řešeny. 

Sousední obce neuplatnily k návrhu žádnou připomínku. 
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Výsledky společného jednání 

Návrh územního plánu bylo možno považovat za dohodnutý se všemi účastníky společného jednání - 

viz vyhodnocení stanovisek a připomínek podaných k návrhu Změny ÚP Vídeň: 

Příloha č. 1  vyhodnocení stanovisek a připomínek podaných k návrhu Změny ÚP Vídeň 

 v rámci společného jednání. 

 

Výsledky veřejného projednání 

V rámci veřejného projednání byly uplatněny ze strany dotčených orgánů souhlasná stanoviska.  

 

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

o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

               

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

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

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

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

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

pozitivně ovlivněny rozšířením ploch pro rozvoj obytné zástavby. 

 

Orgán ochrany přírody ve svém stanovisku k zadání Změny ÚP (č.j. KUJI 79949/2012, OZP 

1302/2006 ze dne 30. 11. 2012) vyloučil významný vliv Změny ÚP na evropsky významné lokality či 

ptačí oblasti. Na základě uvedeného stanoviska nebylo vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný 

rozvoj území zpracováno. 

 

Nebyla shledána v rámci Změny ÚP nutnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí, zájmy 

ochrany životního prostředí lze posoudit standardními postupy podle zvláštních předpisů. Z tohoto 

důvodu orgán ochrany přírody nepožadoval vyhodnocení vlivů Změny ÚP Otín na životní prostředí 

(SEA), a proto vyhodnocení vlivů Změny ÚP Otín na životní prostředí (SEA) nebylo zpracováno. 

           

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

 

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

 

Ve stanovisku Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí, ze dne 30. 11. 2012 

(KUJI 79949/2012, OZP 1302/2006) se nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Změny ÚP.  

 

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

s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 

nebyly 

 

V zadání Změny ÚP nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  
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6. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

 

Změna ÚP adekvátně reaguje na vývoj v území tím, že jednak aktualizovala hranici zastavěného 

území, ale také doplnila zastavitelné plochy. Toto doplnění zastavitelných ploch je opřeno o vývoj 

v území, resp. o probíhající výstavbu, kterou se daří zastavovat již vymezené zastavitelné plochy. 

 

V centrální části sídla byla doplněna jedna zastavitelná plcha (Z21) takovým způsobem, že došlo 

k zarovnání s hranicí zastavěného území na protější straně přilehlé komunikace. Dále došlo k úpravě 

již původní zastavitelné plochy v severozápadní části centrálního sídla, konkrétně byl změněn způsob 

využití plochy (plocha Z22). Toto řešení je šetrné k záboru další zemědělské půdy, nedochází totiž 

k dalšímu vymezování zastavitelné plochy, ale byl přehodnocen způsob využití již vymezené 

zastavitelné plochy. Dílčí změnou č. 1.01 byla upravena etapizace původních zastavitelných ploch Z1 

a Z2. Nová plocha s označením Z2A byla vymezena dle hranic pozemku, v důsledku toho došlo 

k mírnému rozšíření rozsahu oproti původní ploše Z2. Nicméně toto rozšíření se jeví jako nepatrné 

vzhledem k rozsahu samotné plochy Z2 a je účelné vzhledem k možnostem využití plochy Z2A.  

 

Dílčí změnou 1.04 byla doplněna zastavitelná plocha v západní části katastrálního území směrem 

k úpravně vody. Tato plocha je navržena svým způsob k využití pro rekreační účely. Ve stejné lokalitě 

byla doplněna poslední zastavitelná plocha Z 24 (dílčí změna 1.05). Tato plocha navazuje na 

zastavěné území a je přístupná ze stávající komunikace.  

 

Souhrnně lze konstatovat, že Změna ÚP reaguje na stav území, který se od vydání ÚP vyvíjel 

především v oblasti výstavby RD. Samotné řešení Změny ÚP umožňuje dostatečný rozvoj obce, aniž 

by při tom docházelo k narušení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území. 

 

Změna ÚP nebyla řešena variantně.          

 

 

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

zastavitelných ploch  

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je podrobně popsáno v kapitole C odůvodněné zpracovaného 

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

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

správní orgán, který opatření obecné povahy vydává, tj. zastupitelstvo obce Vídeň. 

 

A. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 
 

NÁMITKY NEBYLY UPLATNĚNY 

 

B. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 

Připomínka č. 1: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,     

   Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou 

 

(připomínka byla podána v průběhu společného jednání k návrhu Změny ÚP; č.j. vyjádření 

VÝST/15547/2014 ze dne 5. 5. 2014)   

 

Předmět připomínky:  

Pokud bude plocha Z21 zastavěna, bude třeba nejdříve provést přeložku vnitřního vodovodu pro 

zemědělský objekt firmy AGROFARM, a.s. Pokud bude plocha Z23, Z24 zastavěna, bude třeba 

nejdříve provést přeložku vod. řadu DN 90. Přeložku přivaděče DN 500 - ocel, bude nutné v rámci 

výstavby RD provést před zahájením výstavby (plocha Z1, Z2, Z2a, Z1a). Návrh Změny č. 1 

Územního plánu Vídeň v oblasti čištění a odvádění odpadních vod není zpracován v souladu s 

platným rozvoje vodovodů a kanlizací kraje Vysočina. VAS doporučuje zachovat stav dle PRVKUK, 

tj. odvádění splaškových odpadních vod na ČOV Velké Meziříčí. 

 

Další všeobecné požadavky:  

Požadujeme, aby v textové části návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Vídeň (pro oblast vodního 

hospodářství) byly pro nově navrhované vodovodní a kanalizační sítě (přeložka stávající ho 

vodovodního přivaděče, spl. Kanalizace) definovány jako plochy a koridory pro jejich umístění dle 

znění § 43 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 ve znění pozdějších předpisů, včetně zákona č. 

350/2012 Sb. Ochranná pásma vodovodu a kanalizace v rozsahu dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 

Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.  

 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel vyhodnotil v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona předmětné vyjádření 

jako připomínku, neboť vyjádření bylo uplatněno v rámci společného jednání.  

 

U plochy Z21, Z23 a Z24 byla doplněna podmínka jejich využití s ohledem na nutné provedení 

přeložek vodovodního potrubí.  

 

Likvidace odpadních vod, respektive koncepce odkanalizování, není předmětem Změny ÚP, tudíž 

závazně platí řešení z ÚP. Pro úplnost se sděluje, že PRVK Kraje Vysočina je "pouze" plánovací 

podklad. V současné době probíhá příprava jeho aktualizace. Obec Vídeň bude podávat návrh na 

změnu řešení PRVKUK. 

 

Předmětem Změny ÚP není návrh nových sítí technické infrastruktury, tudíž je připomínka v tomto 

bodě bezpředmětná.  

 

Připomínka je ČÁSTEČNĚ ZOHLEDNĚNA. 


