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OODDŮŮVVOODDNNĚĚNNÍÍ  ––  ÚÚPP  UUHHŘŘÍÍNNOOVV  

ČČÁÁSSTT  ZZPPRRAACCOOVVAANNÁÁ  PPOOŘŘIIZZOOVVAATTEELLEEMM  

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby  

a regionálního rozvoje 
 

 
 

 1. Postup při pořízení územního plánu 

Zastupitelstvo obce Uhřínov rozhodlo dne 9. 6. 2008 o pořízení Územního plánu Uhřínov (dále jen 

„ÚP“). Pořizovatel územního plánu, Městský úřad Velké Meziříčí, návrh Zadání projednal v termínu 

od 7. 7. 2008 do 7. 8. 2008. Zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce Uhřínov dne 15. 9. 2008. 

Koncept ÚP nebyl na základě výsledku projednání zadání ÚP požadován – nebyl zpracován. 

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

zpracován Návrh ÚP. Tento Návrh ÚP byl projednán s dotčenými orgány, obcí Uhřínov a sousedními 

obcemi na společném jednání dne 13. 4. 2010 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 13. 5. 2010 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 § 51 stavebního zákona k posouzení. 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, konstatoval ve svém 

stanovisku ze dne 10.11.2010, značka KUJI 80067/2010 OUP, OUP 277/2010 Mal-3, že  předloženém  

Návrhu ÚP Uhřínov je zajištěna koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a není 

zpracován v rozporu s politikou územního rozvoje a ani s vydanými Zásadami územního rozvoje 

Kraje Vysočina (dále jen ZÚR Kraje Vysočina). 

Dále bylo konstatováno, že na základě tohoto potvrzení lze zahájit řízení o územním plánu Uhřínov 

podle § 52 stavebního zákona.   

Pořizovatel zahájil řízení o ÚP podle ustanovení § 52, 53 stavebního zákona. O projednání Návrhu ÚP 

se konalo dne 28. 6. 2011 veřejné projednání. Pořizovatel zajistil vystavení Návrhu ÚP po dobu 30-ti 

dnů na obecním úřadu Uhřínov, Městském úřadu Velké Meziříčí. Dále byl Návrh ÚP zveřejněn 

způsobem umožňujícím dálkový přístup - www.mestovm.cz, www.uhrinov.cz. K veřejnému 

projednání byla přizvána obec Uhřínov, dotčené orgány a sousední obce. Pořizovatel ve spolupráci s 

určeným zastupitelem obce Uhřínov (starosta obce Březí Ing. Miloš Kováč) vyhodnotil výsledky 

projednání a jelikož došlo na základě tohoto projednání k podstatné úpravě ve smyslu ustanovení § 53 

ods. 2, bylo vypsáno konání opakovaného veřejného projednání za účasti dotčených orgánů. 

Pořizovatel opět zajistil vystavení Návrhu ÚP po dobu 30-ti dnů na obecním úřadu Uhřínov, 

Městském úřadě Velké Meziříčí. Dále byl Návrh ÚP zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 

přístup – www.mestovm.cz, www.uhrinov.cz. Opakované veřejné projednání se konalo dne 1. 3. 2012 

na Obecním úřadu Uhřínov. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Uhřínov opět 

vyhodnotil výsledky projednání. Na základě tohoto projednání došlo opět k podstatné úpravě ve 

smyslu ustanovení § 53 ods. 2, bylo vypsáno konání II. opakovaného veřejného projednání za účasti 

dotčených orgánů.  Pořizovatel opět zajistil vystavení Návrhu ÚP po dobu 30-ti dnů na obecním úřadu 

Uhřínov, Městském úřadě Velké Meziříčí. Dále byl Návrh ÚP zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup – www.mestovm.cz, www.uhrinov.cz. II. opakované veřejné projednání se konalo dne 

12. 7. 2012 na Obecním úřadu Uhřínov. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce 

Uhřínov opět vyhodnotil výsledky projednání. Došlo opět k podstatné úpravě návrhu ÚP Uhřínov ve 

smyslu ustanovení § 53 ods. 2, proto se konalo III. opakované veřejné projednání za účasti dotčených 

orgánů. Pořizovatel zajistil vystavení Návrhu ÚP po dobu 30-ti dnů na obecním úřadu Uhřínov, 

Městském úřadě Velké Meziříčí. Dále byl Návrh ÚP zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 

http://www.mestovm.cz/
http://www.uhrinov.cz/
http://www.mestovm.cz/
http://www.uhrinov.cz/
http://www.mestovm.cz/
http://www.uhrinov.cz/
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přístup – www.mestovm.cz, www.uhrinov.cz. III. opakované veřejné projednání se konalo dne 9. 4. 

2013 na Obecním úřadu Uhřínov. 

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách – viz. níže v bodě 

8 – rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění  
  

2. Výsledek přezkoumání návrhu Územního plánu Uhřínov  

 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Územního plánu Uhřínov 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 Uhřínov je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou 

vládou ČR usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009, jak je podrobněji popsáno v části odůvodnění 

zpracované projektantem.  

 

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 

Územní plán Uhřínov je zpracován 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) Souladu 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 Uhřínov 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 Uhřínov dotváří předpoklady k 

zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Odůvodnění způsobu 

ochrany a rozvoje uvedených hodnot území je uvedeno v bodě 3. 3. v části odůvodnění zpracované 

projektantem.  

 

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

řádu ve znění pozdějších předpisů včetně zákona č. 350/2012 Sb., a jeho prováděcích právních 

předpisů 

 

Způsob zpracování ÚP Uhřínov 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 včetně zákona č. 

350/2012 Sb., 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 Uhřínov dále podrobněji 

členěny. 

http://www.mestovm.cz/
http://www.uhrinov.cz/
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d) Souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

 

Návrh územního plánu Uhřínov 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. 

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

projednávání - viz. vyhodnocení stanovisek a připomínek podaných k návrhu ÚP Česká Bělá. 
 
 

PPřříílloohhaa  vvyyhhooddnnoocceenníí  ssttaannoovviisseekk  DDOO  aa  oossttaattnníícchh  ppooddnněěttůů  kk  NNáávvrrhhuu  ÚÚPP    UUhhřříínnoovv  

 DDoottččeennýý  oorrggáánn  SSttaannoovviisskkoo  DDOO  SSttaannoovviisskkoo  ppoořřiizzoovvaatteellee  

 

 

1. 

 

 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor 

životního prostředí 

- úsek ochrany přírody 

- orgán ochrany ZPF 

KUJI 22476/2010 

OZP1038/2008 

6.4.2010 

 

 

 

Kladné stanovisko ke všem plochám: 

k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí 
 1 až 5 rodinné domky 

 6 – občanská vybavenost 

 7 – drobná výroba 

 8 – čistírna odpadních vod 

 9 – rybník  

10 – krajinná zeleň 

11,12 – návrh na zalesnění  

13,14,15 – vodní plocha   

k.ú. Šeborov 

16 až 19 – rodinné domky 

20 – výstavba penzionu 

21 – zázemí pro rekr. Letiště 

22 – hromadná rekreace 

23 – rybník 

24 – rybník + tůňky 

 

 

2. 

 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor 

lesního a vodního hospodářství  
Bez stanoviska 

 

 

3. 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor 

dopravy a silničního hospodářství 

KUJI 31198/2010 

ODSH 13/2010 

22. 4. 2010 

Nemá připomínek. 

 

 

 

4. 

Krajský úřad Kraje Vysočina,  odbor 

územního plánování a stavebního řádu Bez stanoviska. 

 

 

 

 

5. 

Krajská hygienická stanice kraje 

Vysočina se sídlem v Jihlavě 

H555J2ZR1073S/10-Roh 

28.4. 2010 

 

Souhlas 
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6. 
MINISTERSTVO DOPRAVY ČR 

Nábřeží L. Svobody 12, 110 15, Praha 
Bez stanoviska.  

 

7. 

 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor 

výstavby - ochrana památek 
Bez stanoviska.  

 

8. 
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor 

dopravy a silničního hospodářství 
Bez stanoviska.  

 

9. 
 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor 

životního prostředí 

- ochrana přírody 

13.4.2010 

 

 

- ochrana ZPF 

- ochrana PUPFL 

- vodní hospodářství 

10.5.2010 

ŽN/16294/2010/782/2010-vrano 

 

 

Nemá  připomínky. 

Poznámka: U LBC 1 „Pod Uhřínovem“ je 

možno upravit tvar biocentra tak, aby při 

zachování výměry do něj byla zahrnuta i 

nově uvažovaná vodní plocha. 

 

Nemá připomínky pokud změna koncepce 

odkanalizování místní části Šeborov bude 

kladně projednána s krajem Vysočina 

v rámci změny Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací Žďársko. 

 

 

 

 

 

 

 

PRVKUK není nadřízená 

územně plánovací 

dokumentace, ale pouze 

územně plánovací 

podklad (není závazný).  

Poznámka – pořizovatel 

doporučuje obci prověřit 

možnost změny podle 

PRVKUK.  

 

10. 

Obvodní báňský úřad Brno, Cejl 13,  

č.j 02778/2010/01/001 

21.4.2010 

Nemá připomínek.  

 

11. 

 

Krajská veterinární správa pro kraj 

Vysočina inspektorát v Jihlavě 
Bez stanoviska.  

 

12. 

Ministerstvo obrany 

Vojenská ubytovací a stavební správa 

Pardubice 

č.j 2449/07206-ÚP/2010-1420 

21.4.2010 

             V řešeném území se nachází 

prostory pro létání v malých a přízemních 

výškách a ochranné pásmo letištního 

radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 

102 letiště včetně ochranného pásma viz. 

Paspart č. 45/2009. Za vymezené území se 

v tomto případě považuje zakreslené území – 

viz příloha pasportních listů. Vydání 

závazného stanoviska VUSS Pardubice 

podléhá výstavba vyjmenovaná v části – 

VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území. 

 

 

             Z obecného hlediska požadujeme 

respektovat parametry příslušné kategorie 

komunikace a ochranná pásma stávajícího i 

plánovaného dopravního systému. Návrhem 

ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. 

nemovitosti ve vlastnictví ČR MO. 

V zájmové lokalitě se nenachází vojenské 

inž. sítě. 

- 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 

- Je v ÚP respektováno. 

  

- V ÚP Uhřínov nejsou 

navrženy plochy 

větrných elektráren. 
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územního plánování nelze posoudit, zda 

eventuelně plánovaná výstavba VE nenaruší 

obranyschopnost 4R 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 VUSS 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.  

13. 

Úřad pro civilní letectví ČR, sekce 

letová a provozní 

1731-10-701 

Nemá připomínky.  

 

14. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Na Františku 32, Praha 1, 

11707/2010/05100 

9.4.2010  

Nemá připomínky.   

 

15. 

 

Ministerstvo životního prostředí 

 
Bez stanoviska.  

 

16. Ministerstvo zemědělství ČR 

Č.j. 0334/2010 - Hš  
Nemá připomínky.  

 

17. 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého 

nám. Č.4, Praha 2,  

Č.j.: MZDR 46/2010 -   /INV-739 

Nemá připomínky.  

 

18. Ministerstvo obrany, Tychonova 1,  

160 01 Praha 6  
Bez stanoviska.  

 

 19. 

Hasičský záchranný sbor kraje 

Vysočina, Územní odbor Žďár nad 

Sázavou 

Č.j.: HSJI -  1429-2/ZR-2010 

Nemá připomínky.  

 

 20. 
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 

Praha 7 

Č.j.: MV-37605 – 6 / OSM – 2010  

Nemá připomínky.  
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C/ Vyjádření správců sítí a ostatních organizací 

 

1. 

 

POVODÍ MORAVY s.p, BRNO, 

Dřevařská 11, 601 75 Brno 

Bez vyjádření.  

 

 

 

 

 

 

 

2. 
Národní památkový ústav Telč 

Slavatosvká 98, 588 56 

NPÚ-372/1214/2010 

Konstatujeme, že je v návrhu ÚP Uhřínov, 

zpracovaném Ing. arch. Jiřím Haškem, 

problematika památkové ochrany 

zohledněna odpovídajícím způsobem 

v textové části návrhu v odd. KONCEPCE 

ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A 

ROZVOJE JEHO HODNOT  a v textové 

části odůvodnění v odd. 3.3 

ZDŮVODNĚNÍ Z HLEDISKA 

OCHRANY PŘÍRODNÍCH, 

CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH 

HODNOT ÚZEMÍ.  

Poznámka: 

V odd. Urbanistický vývoj a historický 

vývoj došlo v závěru k překlepu – kostel je 

zde datován rokem 1990 místo 1909. 

V textové části ÚP opravit 

překlep. 

 

3. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR Jihlava, 

Kosovská 10A, 586 01 Jihlava 

Č.j.:001822/10330/2010 

Bez vyjádření.  

 

4. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, TÚ 

Šumavská 33, 659 77 Brno 

008642/10330/2009, 14.7. 2009 

Nemáme připomínek.  

 

5. 
Centrum dopravního výzkumu, 

Líšeňská 33a, Brno 

UP/2168/09, 3. 6. 2009 

Nemáme připomínek.  

 

6. 

Zemědělská vodohospodářská správa, 

Žďár nad Sázavou, Luční 66, 591 01, 

Požadujeme zachování minimálně 3m 

širokého pruhu podél toku. Pokud by 

v budoucnu došlo k jakémukoliv dotčení 

toku např. stavbou apod., požadujeme 

předchozí projednání s naší organizací. 

Jinak nemáme připomínek . 

Je v ÚP respektováno. 

 

 

7. 
Krajská správa a údržba silnic Vysočin, 

Kosovská 487/16, Jihlava,  
Bez vyjádření.  

 

8. 

Vodárenská a.s., Jihlava, Žižkova 93, 

586 29 

Pro obec Šeborov je třeba provést 

ekonomické posouzení čerpání odpadních 

vod do kanalizační sítě obce Uhřínov a poté 

případně požádat o změnu PRVK kraje 

Vysočina. 

Nemáme žádné připomínky. 

 

 

9. 
JMP NET, Plynárenská 499/1, 657 02 

Brno,  
Bez vyjádření.  

 

10. 

E.ON. Česká republika,s.r.o. 

F.A.Gerstnera 2151/6,  

370 49 České Budějovice 

Bez vyjádření.  

 

11. 

České radiokomunikace, a.s., 

Skokanská 1, 169 00 Praha 69 

21. 8. 2009, ÚTS/Ú 361/09 

Bez připomínek.  

 

12. 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 

DLSS Vysočina, Jana Babáka  
Bez vyjádření.  
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13. 

Státní energetická inspekce, územní 

inspektorát pro kraj Vysočina, Tolstého 

15, 586 01 Jihlava  

23. 6. 2009 č.j. 355/09/61.103/Pe 

Bez vyjádření.  

 

14. 

 

Česká geologická služba – Geofond, 

Kostelní 26, 170 00 Praha 7  

Nejsou evidovány žádné zvláštní 

podmínky. 
 

 

15. 
MERO ČR  a.s., Veltruská 748, 278 01 

Kralupy nad Vltavou 

Č.j. 2009/6/182-1, 11. 6. 2009 

Nedochází ke střetu s naším zařízením.  

 

16. 
Čepro a.s., Spálená 84/5, Praha1, 111 

21, Praha, 3167/PŘ/09,10. 6. 2009 
Bez vyjádření.  

 

17. 
RWE Energy Customer Services CZ, 

a.s., Praha 4, 
Bez vyjádření.  

 

18. 
RWE transgas Net, s.r.o., Olšany, P.O. 

Box 166, 2300/75, Praha 

Č.j. 2949/09/OVP/Z, 28. 5. 2009 

Bez vyjádření.  

 

19. 
Netprosys, s.r.o., Vyskočilova 148/4, 

Praha 4, 140 00  

vz.Dial telecom, a.s.,Praha Karlín 

Bez vyjádření.  

 

20. 

Dial Telecom, a.s., 

Křižíkova č.p.36/237A 

186 00 Praha 86 
Bez vyjádření.  

 

21.  
Čeps, Elektrárenská 774/2, Praha 10, 

Č.j.: 390/10/BRN/155/16114 Nemáme připomínky.  

 

22. 
Sitel, spol. s.r.o., Nad Elektrárnou 411, 

14. 7. 2009, 9d058/14500 Nemáme připomínky.  

 

23. 

Vodafone Czech Republic a.s. 

Vinohradská 167 

Praha 10 
Bez vyjádření.  

 

24. 

T – Mobile Czech Republic a.s. 

Tomíčkova 2144/1 

Praha 415 
Bez vyjádření.  

 

25. 

NET4GAS s.r.o. 

Vyskočilova 148/4 Praha 4 

Č.j.: 1680/10/OVP/N 

Nezasahuje do bezpečnostního pásma 
VVTL plynovodu v naší správě. 

 

 

Vyjádření sousedních obcí  

 

1. 
Obec Uhřínov,Uhřínov č.p. 23, 

594 01 Velké Meziříčí Bez vyjádření.  

 

2. 
Obec Baliny, Byliny č.p. 9, 

594 01 Velké Meziříčí  Bez vyjádření.  

 

3. 

Obec Horní Radslavice, Horní 

Radslavice č.p. 43, 

594 01 Velké Meziříčí 
Bez vyjádření.  

 

4. 

Obec Horní Heřmanice, Horní 

Heřmanice č.p. 19, 

675 05 Rudíkov  
Bez vyjádření.  

 

5. 
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1 

594 01 Velké Meziříčí Bez vyjádření.  
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6. 

Obec Nový Telečkov, Nový Telečkov 

č.p. 32 

675 05 Rudíkov 
Bez vyjádření.  

 

7. 

Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř 

č.p. 35 

594 01 Velké Meziříčí 
Bez vyjádření.  

 

8. 
Obec Otín, Otín č.p. 37 

594 01 Velké Meziříčí Bez vyjádření.   

 
 

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, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území. Návrh je zaměřen na kvalitativní rozvoj řešeného území prostřednictvím 

vytvoření podmínek pro dlouhodobou stabilizaci počtu obyvatel a vytvoření podmínek pro účinnou 

ochranu a rozvoj hodnot. 

 

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

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

vlivů ÚP Uhřínov na udržitelný rozvoj území zpracováno. 

 

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

tohoto důvodu orgán ochrany přírody nepožadoval vyhodnocení vlivů ÚP Uhřínov na životní 

prostředí (SEA), a proto vyhodnocení vlivů ÚP Uhřínov 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.  

 

Citace stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí, ze dne 15. 7. 2008 

(Č.j: KUJI 50866/2008, OZP 1038/2008):  

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 a o změně některých souvisejících 

zákonů ve znění pozdějších předpisů nepožaduje vyhodnocení vlivů územního plánu Uhřínov na 

životní prostředí.  

Předložený návrh zadání nestanoví rámec pro umístění záměrů, u nichž lze předpokládat závažné 

negativní vlivy na životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit 

standardními postupy podle zvláštních předpisů. 

 

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.  
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6. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

 

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

zpracovaného projektantem ÚP. 

 

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

Uhřínov nebyla zjištěna potřeba variantního zpracování z důvodu rozboru udržitelného rozvoje území 

ani z důvodu prověření jiných variantních záměrů. Rovněž v průběhu zpracování návrhu ÚP Uhřínov 

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  
 

Zastavěné území je využito téměř v celém rozsahu, případně jsou navrženy zastavitelné plochy jako 

dostavby proluk. Zastavitelné plochy dále navazují na zastavěné území, funkční využití zastavitelných 

ploch nekoliduje s funkčním využitím navazujícího zastavěného území. Zastavitelné plochy jsou 

v územním plánu navrženy v dostatečném rozsahu vzhledem k demografickému vývoji v obci a 

vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji.  
 

8. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění  

 

O námitkách, které byly uplatněny nejpozději do 7 dnů ode dne veřejném projednání, rozhoduje dle 

§172 odst. 5 správního řádu správní orgán, který opatření obecné povahy vydává, tj. Zastupitelstvo 

obce Uhřínov. 
 

Námitky uplatněné k návrhu územního plánu Uhřínov v rámci veřejném projednání, které se 

konalo dne 28. 6. 2011 

 

Námitka č. 1 

Ing. František Bradáč, Bezručova 1614/4, 594 01 Velké Meziříčí  

Dotčený pozemek: p.č. (PK) 1191 v k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí 

Plocha vhodná pro podnikání, bydlení. Navazuje na zastavěné území. Přístup po obecní cestě.   

Rozhodnutí o námitce: NÁMITKA SE ZAMÍTÁ  

Pozemek nenavazuje na zastavěné území obce. Vymezení zastavitelné plochy by docházelo k těžkému 

obhospodařování zemědělské půdy. Není odůvodněna potřeba dalších ploch pro bydlení, rozpor s § 4 

zákona 334/1992 Sb. 

Pořizovatel nedoporučil zařadit předmětný požadavek do Návrhu ÚP Uhřínov. 

  

Odůvodnění vyhodnocení námitky za obec – určený zastupitel pan Miloš Kováč 

Určený zastupitel plně souhlasí s odůvodněním pořizovatele.  
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Námitka č. 2 

Vladimír Mejzlík, Uhřínov 20, 594 41 Uhřínov  

Dotčený pozemek: p.č. 213 a 231, po pozemkových úpravách 3549 v k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí 

Žádám o rozšíření zastavitelného území BR6 na nově vzniklou parcelu č. 3549 (nebo alespoň její část), 

která by odpovídala původní parcele č. 194. Pro zjednodušení pozemkových úprav jsem souhlasil 

s přesunutím výměry této parcely k nově vzniklé parcele č. 3549, která již není v zastavitelném území. 

Tento požadavek podporuje obec Uhřínov. Pozemek je trvalý travní porost, svažitý.     

Rozhodnutí o námitce: NÁMITCE SE VYHOVUJE  

Předmětné pozemky navazují na zastavitelnou plochu BR6, nachází se v V. třídě ochrany zemědělské 

půdy. Zastavitelná plocha BR6 bude rozšířena o výměru maximálně 1200 m².  

Pořizovatel doporučil zařadit předmětný požadavek do Návrhu ÚP Uhřínov, který byl znovu 

projednán na opakovaném veřejném projednání. K předmětné námitce nebyly vzneseny žádné námitky 

ani připomínky ze strany vlastníků pozemků a staveb a rovněž tak nebyla uplatněna negativní 

stanoviska ze strany dotčených orgánů.  

  

Odůvodnění vyhodnocení námitky za obec – určený zastupitel pan Miloš Kováč 

Určený zastupitel plně souhlasí s odůvodněním pořizovatele.  

 
 
 
 

Námitka č. 3 

Vladimír Mejzlík, Uhřínov 20, 594 41 Uhřínov  

Dotčený pozemek: p.č. 1296 v k.ú. Uhřínov, po pozemkových úpravách p.č. 3686 k.ú. Uhřínov u       

Velkého Meziříčí  

Žádám o rozšíření zastavitelné plochy BR3 na celý pozemek p.č. 3686. V současném návrhu je 

zastavitelná pouze část tohoto pozemku, což nedostačuje pro stavbu RD. V současné době je pozemek 

využíván jako pastvina.  

Rozhodnutí o námitce: NÁMITKA SE ZAMÍTÁ 

Předmětný pozemek se nachází na půdách II. třídy ochrany. Jedná se o bonitně nejcennější půdy, které 

je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry 

související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.  

Není odůvodněna potřeba dalších ploch pro bydlení, rozpor s § 4 zákona 334/1992 Sb.   

 

Pořizovatel nedoporučil zařadit předmětný požadavek do Návrhu ÚP Uhřínov. 

  

Odůvodnění vyhodnocení námitky za obec – určený zastupitel pan Miloš Kováč 

Určený zastupitel plně souhlasí s odůvodněním pořizovatele.  
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Námitka č. 4 

Vladimír Mejzlík, Uhřínov 20, 594 41 Uhřínov  

Dotčený pozemek: p.č. 2122, 2123, 2129, 2132, 2133, 2134 v k.ú. Uhřínov, po pozemkových úpravách 

p.č. 3247 k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí 

Požaduji zařadit parcelu č. 3247 do Návrhu územního plánu jako pozemek pro rodinnou rekreaci. U 

pozemku je rybník. Na pozemku je trvalý travní porost. Pozemek je svažitý, ve spodní části 

podmočený, nevhodný k zemědělskému užití. V sousedství se nachází pozemek určený k hromadné 

rekreaci.  

Rozhodnutí o námitce: NÁMITCE SE VYHOVUJE  

Předmětné pozemky se nachází se v V. třídě ochrany zemědělské půdy. Není odůvodněna velikost 

záboru půdy v takovém to rozsahu.  Zastavitelná plocha s funkčním využitím RRI – plochy pro 

rodinnou rekreaci bude vymezena v rozsahu pro výstavbu 1 rekreační chaty.   

Pořizovatel doporučil zařadit předmětný požadavek do Návrhu ÚP Uhřínov, který byl znovu 

projednán na opakovaném veřejném projednání. K předmětné námitce nebyly vzneseny žádné námitky 

ani připomínky ze strany vlastníků pozemků a staveb a rovněž tak nebyla uplatněna negativní 

stanoviska ze strany dotčených orgánů.  

  

Odůvodnění vyhodnocení námitky za obec – určený zastupitel pan Miloš Kováč 

Určený zastupitel plně souhlasí s odůvodněním pořizovatele.  

 
 
 

Námitka č. 5 

Miluše Pospíšilová, Uhřínov 6, 594 41 Uhřínov 

Dotčený pozemek: plochy BR2 a BR 3 v k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí 

Žádám o změnu regulativu u plochy BR2 a BR3, tak, aby bylo možno na pozemcích postavit rodinné 

domy a dvou plnohodnotných podlažích, ne pouze 1NP+podkroví, ale 1 NP+2NP+střecha.   

Rozhodnutí o námitce: NÁMITCE SE VYHOVUJE ČÁSTEČNĚ 

Zastavitelná plocha BR 2 doplňuje proluku mezi zastavěným územím. Zastavitelná plocha BR3 se 

nachází na severozápadní straně obce. Při příjezdu do obce má tato plocha určovat celkový pohled na 

obec. Dle zpracovatele Návrhu ÚP Uhřínov je vhodné zachovat vstupní pohled na obec. Jelikož 

lokalita BR2 je prolukou mezi původní zástavbou, s úpravou prostorových podmínek využití lze 

souhlasit.   

Pořizovatel doporučil zařadit předmětný požadavek do Návrhu ÚP Uhřínov, který byl znovu 

projednán na opakovaném veřejném projednání. K předmětné námitce nebyly vzneseny žádné námitky 

ani připomínky ze strany vlastníků pozemků a staveb a rovněž tak nebyla uplatněna negativní 

stanoviska ze strany dotčených orgánů.  

  

Odůvodnění vyhodnocení námitky za obec – určený zastupitel pan Miloš Kováč 

Určený zastupitel plně souhlasí s odůvodněním pořizovatele.  
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Námitka č. 6 

Kafka Jaromír, Uhřínov3, 594 41 Uhřínov  

Dotčený pozemek : p.č. 3941 v k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí 

Žádost o vymezení zastavěného území v lokalitě parcel785, 786 v osobním vlastnictví a zařazení do 

stavebního územního plánu. Příjezdová cesta navazuje na parcely. Podle soupisu nových pozemků 

zpracovaných dne 13.9.2010 je to část parcely č. 3941 blíž k cestě.  

Rozhodnutí o námitce: NÁMITKA SE ZAMÍTÁ 

Předmětný pozemek se nachází na půdách I. třídy ochrany. Jedná se o bonitně nejcennější půdy, které 

je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry 

související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

Není odůvodněn zábor zemědělské půdy v takovém to rozsahu na bonitně nejcennější půdě. Pozemek 

se nachází v lokálním biocentru LBC1 Pod Uhřínovem.  

 

Pořizovatel nedoporučil zařadit předmětný požadavek do Návrhu ÚP Uhřínov. 

  

Odůvodnění vyhodnocení námitky za obec – určený zastupitel pan Miloš Kováč 

Určený zastupitel plně souhlasí s odůvodněním pořizovatele.  
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Námitky uplatněné k návrhu územního plánu Uhřínov v rámci opakovaného veřejného 

projednání, které se konalo dne 1. 3. 2012 

 
 

Námitka č. 1  

Kafka Jaromír, Uhřínov3, 594 41 Uhřínov  

Dotčený pozemek : p.č. 3947 v k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí 

Žádost o vymezení nové zastavitelné plochy s funkčním využitím BR – bydlení v rodinných domech. 

Pozemek navazuje na zastavěné území, dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Žádám o 

výměru nové plochy pro jeden rodinný dům.    

Rozhodnutí o námitce: NÁMITCE SE VYHOVUJE 

Jedná se o pozemek, který navazuje na zastavěné území obce. Nová zastavitelná plocha bude mít 

rozlohu cca 0,09 ha (výstavba 1 RD). Pozemek je samostatně obhospodařovaný, nenarušuje organizaci 

zemědělského půdního fondu. 

 

Pořizovatel doporučil zařadit předmětný požadavek do Návrhu ÚP Uhřínov, který byl znovu 

projednán na II. opakovaném veřejném projednání. K předmětné námitce nebyly vzneseny žádné 

námitky ani připomínky ze strany vlastníků pozemků a staveb a rovněž tak nebyla uplatněna negativní 

stanoviska ze strany dotčených orgánů.   

  

Odůvodnění vyhodnocení námitky za obec – určený zastupitel pan Miloš Kováč 

Určený zastupitel plně souhlasí s odůvodněním pořizovatele.   
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Námitky uplatněné k návrhu územního plánu Uhřínov v rámci II. opakovaného veřejného 

projednání, které se konalo dne 12. 7. 2012  
 

Námitka č. 1   

František Chmel, Uhřínov 4, 594 41 Uhřínov  

Dotčený pozemek : p.č. 3739 v k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí  

Žádám o začlenění parcely č. 3739 do územního plánu v katastru obce Uhřínov. Důvodem mé žádosti 

je stavba na pozemku (parcela č. 3739 o výměře 4780 m). Stavba RD na parcele 3739 nebo chatového 

objektu.  

Rozhodnutí o námitce: NÁMITKA SE ZAMÍTÁ 

Vymezená nová plocha pro bydlení nebo pro rekreaci na p.č. 3739 v k.ú. Uhřínov by nenavazovala na 

plochy pro bydlení ani na stávající lokality pro rekreaci, plocha by se nacházela ve volné krajině. Není 

odůvodněno rozšiřování ploch do volné krajiny, rozpor s § 4 zákona 334/1992 Sb. o ochraně 

zemědělského půdního fondu.   

 

Pořizovatel nedoporučil zařadit předmětný požadavek do Návrhu ÚP Uhřínov. 

  

Odůvodnění vyhodnocení námitky za obec – určený zastupitel pan Miloš Kováč 

Určený zastupitel plně souhlasí s odůvodněním pořizovatele.   

  
 

Námitka č. 2   

Martina Fučíková. 19.8.1989, Šeborov 4, 594 41 Uhřínov 

Dotčený pozemek : p.č. 1030 v k.ú. Šeborov    

V rámci BR8 jsou parcely 3 majitelů. V zahrnuté části parcely 1030 se nachází letitý ovocný sad. 

V nejbližší možné době bychom rádi postavili rodinný dům v obci Šeborov v části, která je nově 

zakreslena – viz mapa přiložená. K této připomínce – tato vyšrafovaná oblast navazuje právě na 

ovocný sad. Současně je možná přístupová cesta k plánovanému domu z nově vybudované komunikace 

Šeborov – letiště.    

Rozhodnutí o námitce: NÁMITCE SE VYHOVUJE 

Předmětný pozemek se z převážné části nachází v V. třídě ochrany zemědělské půdy. Jedná se o 

rozšíření zastavitelné plochy BR8. Zastavitelná plocha bude rozšířena o výměře maximálně 1200 m². 

Parcela č. 1030 v k.ú. Šeborov bude z Návrhu převedena ze zastavitelné plochy s funkčním využitím 

Br – bydlení v rodinných domech na plochu s funkčním využitím ZZ – plochy zemědělské – zahrady.    

 

Pořizovatel doporučil zařadit předmětný požadavek do Návrhu ÚP Uhřínov, který byl znovu 

projednán na II. opakovaném veřejném projednání. K předmětné námitce nebyly vzneseny žádné 

námitky ani připomínky ze strany vlastníků pozemků a staveb a rovněž tak nebyla uplatněna negativní 

stanoviska ze strany dotčených orgánů.  

  

Odůvodnění vyhodnocení námitky za obec – určený zastupitel pan Miloš Kováč 

Určený zastupitel plně souhlasí s odůvodněním pořizovatele.   
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Námitka č. 3 

MUDr. Jarmila Fučíková, 25.12.1958, Na Houpačkách 1488, 396 01 Humpolec 

Dotčený pozemek : p.č. 1238, část 1031, 1239, 1090, 1092 v k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí 

1) Žádám o rozšíření zastavitelné plochy o parcelu 1238 a část 1031, záměr rozšířené částí jsem 

vykreslila do snímku katastrální mapy, která je uvedená v příloze. Výhledově plánuji výstavbu 

rodinného domu v rozšířené části těchto parcel. 

2) Na parcele 1031 se dle údajů katastrální mapy nenachází vodojem, jak je v návrhu územního 

plánu uvedeno. Žádám o odstranění značky vodojem z návrhu územního plánu. 

3) V současné době je již vybudována silnice Šeborov - směr Otín, interakční prvky liniové jsou 

umístěny na druhé straně komunikace, než je v návrhu územního plánu uvedeno. Žádám tedy o 

zakreslení skutečného stavu. 

4) Na parcele 1031 je dle katastrální mapy zastavěná plocha 1239, která není v návrhu územního 

plánu zanesena. Žádám o její zanesení do návrhu územního plánu. 

5) V návrhu územního plánu se předpokládá zástavba v BR8 v jednotné stavební čáře. Dle mého 

názoru výstavba v jednotné stavební čáře nezapadne stylově do výstavby v osadě Šeborov. 

Žádám o zrušení tohoto předpokladu v BR8. 

6) Žádám o změnu využití pozemků 1090 a 1092 z plochy zemědělské - trvalé travní porosty na 

plochy lesů. Na uvedených parcelách nelze intenzivně hospodařit vzhledem k blízkosti lesa a 

prorůstání kořenu na tyto pozemky. Pozemky sousedí s lesem, který vlastním.  

Rozhodnutí o námitce: NÁMITCE SE VYHOVUJE ČÁSTEČNĚ 

1) Předmětný pozemek se z převážné části nachází v V. třídě ochrany zemědělské půdy. Jedná se o 

rozšíření zastavitelné plochy BR8. Zastavitelná plocha bude rozšířena o výměře maximálně 

1200 m². Parcela č. 1030 v k.ú. Šeborov bude z Návrhu převedena ze zastavitelné plochy 

s funkčním využitím Br – bydlení v rodinných domech na plochu s funkčním využitím ZZ – 

plochy zemědělské – zahrady.    

     Pořizovatel doporučil zařadit předmětný požadavek do Návrhu ÚP Uhřínov, který byl znovu 

projednán na II. opakovaném veřejném projednání. K předmětné námitce nebyly vzneseny 

žádné námitky ani připomínky ze strany vlastníků pozemků a staveb a rovněž tak nebyla 

uplatněna negativní stanoviska ze strany dotčených orgánů.  

       

2)  Vodojem jiných vlastníků se nachází na p.č. 1239 v k.ú. Šeborov, nikoliv na pozemku p.č. 1031 

v k.ú. Šeborov, jak uvádí paní Jarmila Fučíková. V Návrhu ÚP Uhřínov ve schématu – 

Doplňující průzkumy a rozbory k Územnímu plánu Uhřínov je vodojem jiných vlastníků 

vyznačen právě na pozemku p.č. 1239 v k.ú. Šeborov. Požadavek je tedy bezpředmětný.  

     Pořizovatel nedoporučil zařadit předmětný požadavek do Návrhu ÚP Uhřínov. 

 

3) Interační prvky podél silnice Šeborov – Otín v Návrhu územního plánu Uhřínov budou upraveny 

dle skutečného stavu.  

    Pořizovatel doporučil zařadit předmětný požadavek do Návrhu ÚP Uhřínov. 

 

4) Dle evidence katastru nemovitostí je předmětný pozemek veden jako ostatní plocha, nikoliv jako 

zastavěná plocha. Požadavek je tedy bezpředmětný.  

    Pořizovatel nedoporučil zařadit předmětný požadavek do Návrhu ÚP Uhřínov. 
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5) Autorizovaný architekt jako zpracovatel Návrhu Územního plánu zastavitelnou plocha BR8 

vymezil v návaznosti na stávající komunikaci III/3495 a na účelovou místní komunikaci. 

Nedochází k narušení koncepce z hlediska urbanistického využití území.  

     Pořizovatel nedoporučil zařadit předmětný požadavek do Návrhu ÚP Uhřínov. 

 

6) Pozemky p.č. 1090 a 1092 v k.ú. Šeborov se dle Návrhu Územního plánu Uhřínov nachází 

v nezastavěném území s funkčním využitím ZT – plochy zemědělské – trvale travní porost. Dle 

podmínek využití pro plochu ZT je podmíněně přípustné využití mimo jiné: Revitalizační 

opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, zalesnění a extenzivní vodní plochy 

podmíněné souhlasem orgánů ochrany ZPF.  

    Změna funkčního využití pozemků p.č. 1090 a 1092 v k.ú. Šeborov je tedy bezpředmětná.  

    Pořizovatel nedoporučil zařadit předmětný požadavek do Návrhu ÚP Uhřínov. 

 

Odůvodnění vyhodnocení námitky za obec – určený zastupitel pan Miloš Kováč 

Určený zastupitel plně souhlasí s odůvodněním pořizovatele.   

   

 

 

N Á MI TKY  P ŘI  I I I .  O P AK OV AN A MÉ  VE Ř E JNÉ M  P R O JE DN ÁN Í  Z E  DN E  9. 4. 

2013 – N EBY LY  U PLA TN ĚNY .  
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9. Vyhodnocení připomínek 

 

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu se pořizovatel zabýval připomínkami jako podkladem pro 

opatření obecné povahy.  

 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem (starosta obce – Miloš Kováč) vyhodnotil výsledky 

veřejného projednání dle § 53 stavebního zákona.  

 

P Ř I PO M ÍNKY  PŘ I  V E ŘE JN É M P RO JED N ÁN Í  Z E DN E 28. 6. 2011 – N EBY LY  

U PL ATN ĚNY .  

  

P Ř I PO M ÍNKY  PŘ I  O P AK OV AN É M VEŘ E JN É M PR O JEDNÁ N Í  Z E DN E 1. 3. 2012 

– N EBY LY  U PLAT NĚ NY .   

 

Vyhodnocení připomínek, vznesených v rámci II opakovaného veřejného projednání ze dne 12. 

7. 2012 
 

Připomínka č. 1 

František Chmel, Uhřínov 4, 594 41 Uhřínov  

Vymezené území, dotčené připomínkou: .č. 3718 v k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí. 

Koridor K1 v údolí posunout do cesty, která vede souběžně s v budoucnu budovanou kanalizací. 

Řešení přes rybniční tělesa je minimálně vhodná, provedení složité a enormně nákladné oproti variantě 

přes obec.  

Vyhodnocení připomínky: PŘIPOMÍNCE SE VYHOVUJE 

Odůvodnění vyhodnocení námitky za pořizovatele: 

Koridor K1 je určen pro vedení kanalizačního řadu na ČOV Uhřínov. Pořizovatel po dohodě s určeným 

zastupitelem doporučuje prověřit novou trasu koridoru K1. 

Pořizovatel doporučil zařadit předmětný požadavek do Návrhu ÚP Uhřínov, který byl znovu 

projednán na II. opakovaném veřejném projednání. K předmětné připomínce nebyly vzneseny žádné 

námitky ani připomínky ze strany vlastníků pozemků a staveb a rovněž tak nebyla uplatněna negativní 

stanoviska ze strany dotčených orgánů. 

       

Odůvodnění vyhodnocení námitky za obec – určený zastupitel pan Miloš Kováč 

Určený zastupitel plně souhlasí s odůvodněním pořizovatele.  

 

 

 

P Ř I PO M ÍNKY  PŘ I  I I I .  O PA KO VA NÉ M V EŘ E JN ÉM  P R O JE D NÁN Í  ZE  DNE  9. 4. 

2012 – N EBY LY  U PLA TN ĚNY .   
   


