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1. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

1.1. Návrh na pořízení a zadání územního plánu 

Dne 13.06.2011 obdržel Městský úřad Třebíč – Úřad územního plánování jako pořizovatel územně 

plánovací dokumentace obcí ve svém správním obvodu (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odstavce 1 

písmene c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), žádost o pořízení Územního plánu Hodov společně s výpisem ze 

zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hodov konaného dne 29.04.2011, na kterém bylo schváleno 

pořízení Územního plánu Hodov včetně podání žádosti o pořízení na Městský úřad Třebíč a zastupitel 

určený pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu Hodov. Určeným zastupitelem byl 

ustanoven starosta obce Hodov pan Pavel Klíma. 

V zájmu dobré správy dle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, doručil pořizovatel obci Hodov písemnost s oznámením, že akceptuje její žádost a 

dále pak v písemnosti uvedl postup prací při pořizování Územního plánu Hodov. 

Dle ustanovení § 47 odstavec 1 až 3 stavebního zákona byl zpracován návrh zadání Územního plánu 

Hodov, do kterého byly zapracovány výstupy z doplňujících průzkumů a rozborů, tento návrh byl řádně 

zveřejněn vyvěšením veřejné vyhlášky dne 25.07.2011 a jejím sejmutím dne 25.08.2011 a projednán. 

V souladu s ustanovením § 47 odstavec 4 stavebního zákona byl návrh zadání Územního plánu Hodov 

upraven a to na základě výsledků projednání návrhu zadání. Na zasedání zastupitelstva obce Hodov 

konaného dne 09.09.2011 schválilo zastupitelstvo obce Hodov upravený návrh zadání Územního plánu 

Hodov. 

Vzhledem k tomu, že v zadání nebylo zastupitelstvem obce stanoveno zpracování konceptu Územního 

plánu Hodov, nebylo toto projednáváno. Krajský úřad jako příslušný úřad (dle § 37 odstavce 2 stavebního 

zákona) – Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí – ve svém stanovisku dle ustanovení § 

47 odstavce 2 stavebního zákona uplatnil stanovisko, ve kterém nepožaduje posouzení územního plánu 

z hlediska vlivů na životní prostředí a současně vyloučil významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 

nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). 

Jako zpracovatel Územního plánu Hodov (dále také „územního plánu“) byl vybrán autorizovaný architekt 

Ing. arch. Ladislav Brožek, číslo autorizace 1871. 

1.2. Návrh územního plánu 

V souladu s ustanovením § 50 odstavce 1 stavebního zákona zajistil pořizovatel zpracování návrhu 

územního plánu a postupem dle § 50 odstavce 2 stavebního zákona oznámil pořizovatel místo a dobu 

konání společného jednání o návrhu územního plánu a to nejméně 15 dnů předem jednotlivě dotčeným 

orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován, a sousedním obcím. Společné 

jednání se konalo dne 10.04.2014 v 08:30 hodin v budově Městského úřadu Třebíč, v kanceláři oddělení 

Úřad územního plánování Třebíč. Krajskému úřadu Kraji Vysočina jako nadřízenému orgánu na úseku 

územního plánování byl předán návrh Územního plánu Hodov. Po dobu 30 dnů ode dne společného 

jednání mohly dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a sousední obce své připomínky. Po stejnou dobu 

bylo příslušným orgánům a obcím umožněno nahlížet do dokumentace návrhu územního plánu 

v kanceláři Úřadu územního plánování Třebíč, dokumentace návrhu územního plánu byla zveřejněna 

také dálkovým přístupem k nahlédnutí na webových stránkách města Třebíč. V souladu s ustanovením  
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§ 50 odstavce 3 stavebního zákona, pořizovatel doručil návrh územního plánu veřejnou vyhláškou. Do 30 

dnů ode dne doručení mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Veřejná vyhláška byla 

vyvěšena na úřední desky a elektronické úřední desky obce Hodov a města Třebíč dne 24.03.2014, 

svěšena byla dne 15.05.2014. V témže termínu byl dle § 20 stavebního zákona k nahlédnutí i návrh 

Územního plánu Hodov, a to na webových stránkách města Třebíč a u pořizovatele. Vyhodnocení vlivů 

návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno. Nebyla přijata žádná připomínka 

sousední obce a byly přijaty 4 ostatní připomínky – Povodí Moravy, s. p., Vodárenská akciová společnost, 

a. s., Ředitelství silnic a dálnic ČR a ČEPS, a. s. 

V zákonem stanovené lhůtě byla k návrhu Územního plánu Hodov podána jedna připomínka veřejnosti 

dle § 50 odstavce 3 stavebního zákona a to připomínka pana Jaroslava Horta a paní Zdenky Hortové. 

Dne 16.05.2014, tedy jeden den po stanovené lhůtě, byla doručena připomínka Ing. Jiřího Horta. 

Vzhledem k pouhé jednodenní prodlevě byla tato připomínka pořizovatelem přijata.   

Následně pořizovatel doručil krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu kopie stanovisek dotčených 

orgánů spolu se žádostí o vydání stanoviska k návrhu územního plánu dle § 50 odstavce 7 stavebního 

zákona. V souladu s ustanovením § 50 odstavce 7 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán 

zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu Územního plánu Hodov a to ke dni 26.06.2014. Krajský úřad Kraje 

Vysočina jako nadřízený orgán ve svém stanovisku požadoval několik úprav návrhu (znění stanoviska a 

jeho vyhodnocení uvedeno níže) a dále uvedl, že po odstranění výše uvedených nedostatků lze, na 

základě potvrzení o odstranění nedostatků, zahájit řízení dle § 52 stavebního zákona o Územním plánu 

Hodov. 

Na základě výsledků komunálních voleb a tedy i nového složení zastupitelstva obce požádal pořizovatel 

obec Hodov o sdělení, který ze zastupitelů bude určen pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování 

Územního plánu Hodov. Dne 13.11.2014 rozhodlo zastupitelstvo obce, že určeným zastupitelem bude 

starosta obce Hodov, pan Ing. Stanislav Jaša. 

Pořizovatel v souladu s ustanovením § 51 odstavce 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným 

zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu územního plánu v podobě vyhodnocení, v němž 

pořizovatel uvedl i vlastní postřehy k dokumentaci, a na jeho základě zajistil upravení návrhu územního 

plánu. Pořizovatel také řešil dohodu s dotčeným orgánem na úseku ochrany zemědělského půdního 

fondu. Vzhledem k delší časové prodlevě od zpracování návrhu byl návrh zpracovatelem ve spolupráci 

s pořizovatelem a určeným zastupitelem znovu komplexně prověřen na jednání konaném v obci Hodov 

dne 23.06.2015 a v souvislosti s negativním stanoviskem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

byla nalezena řešení kritických lokalit. Nové prověření řešeného území bylo provedeno nad aktuální 

katastrální mapou. Z tohoto komplexního prověření vyplynulo zrušení některých zastavitelných ploch, ať 

již z důvodu nemožnosti odůvodnění takového řešení, tak i z důvodu mezitímního využití ploch. V rámci 

plochy Z6a došlo k ústupku obce od původně navrhovaného řešení, především na základě negativního 

stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Nové řešení této lokality spočívá ve vymezení 

zastavitelné plochy Z6a v rozsahu zhruba poloviny výměry původního návrhu a zbylá polovina je 

vymezena jako rezerva pro stejný účel využití. Těmito úpravami bylo dosaženo značného snížení záboru 

zemědělského půdního fondu především na půdách II. třídy ochrany. Z tohoto důvodu bylo navrženo 

nové řešení lokality Z9, jejíž rozsah byl zvětšen a to především za účelem zachování zastavitelnosti 
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pozemků původně v ploše Z9 navržených (obec Hodov na tomto vymezení striktně trvala) a také za 

účelem zajištění návaznosti na zastavěné území a již vymezené a orgánem ochrany zemědělského 

půdního fondu kladně potvrzené zastavitelné plochy (lokalita Z2).  I když se jedná v tomto případě o 

zábor půd II. třídy ochrany, je však nepatrný a na základě úprav ostatních zastavitelných ploch je bilance 

záboru půd II. třídy ochrany oproti předchozímu návrhu projednávaného v rámci společného jednání 

záporná. Lze tedy konstatovat, že předpokládaný zábor půd II. třídy ochrany byl oproti předchozímu 

návrhu ponížen a vymezení ploch s nezbytným záborem bylo podrobně zdůvodněno především 

prokázáním nemožnosti využití jiných pozemků na půdách s horší kvalitou než I. a II. třída ochrany. 

Po dodání upraveného návrhu Územního plánu Hodov pořizovatel přezkoumal předmětný návrh 

z hlediska širších vztahů a dodržení pokynů pro úpravu návrhu vyplývajících z vyhodnocení po 

společném jednání. Následně pořizovatel požádal krajský úřad o vydání potvrzení o odstranění 

nedostatků na základě § 50 odstavce 8 stavebního zákona. Toto vyjádření obdržel pořizovatel 

k 11.04.2016 v podobě souhlasného potvrzení.  

Na základě nejen výše uvedených úprav byl dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu 

požádán pořizovatelem o nové posouzení návrhu a vydání navazujícího stanoviska. Navazující 

stanovisko bylo pořizovateli doručeno dne 29.04.2016. Stanovisko bylo souhlasné, avšak dotčený orgán 

trvá na názoru, že již redukovaná plocha Z6a stále vytváří zásah do volné krajiny a souhlas s takto 

vymezenou plochou si podmínil zapracováním etapizace pouze pro místní část Kundelov, tedy plochy 

Z6a, Z6b, Z7 a Z8. Na základě znění navazujícího stanoviska dotčeného orgánu požádal pořizovatel 

určeného zastupitele o názor k požadované úpravě. Určený zastupitel souhlasil. Pořizovatel následně 

zajistil u zpracovatele úpravu návrhu územního plánu spočívající v zavedení etapizace dle požadavku 

dotčeného orgánu, tedy do I. etapy bude zahrnuta plocha Z6b, Z7 a Z8 a do II. etapy bude zahrnuta 

plocha Z6a, jejíž využití bude podmíněno předchozím využitím ploch v I. etapě ze 75%. 

Na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků a na základě znění navazujícího 

stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu pak pořizovatel zahájil řízení o Územním plánu 

Hodov dle § 52 stavebního zákona. 

1.3. Řízení o územním plánu 

V souladu s ustanovením § 52 odstavce 1 stavebního zákona nařídil pořizovatel veřejné projednání 

návrhu. Veřejné projednání se koná dne 08.06.2016 v 18:00 hodin v obci Hodov v místním pohostinství. 

Nejpozději do 7 dnů od konání veřejného projednání může každý uplatnit svou připomínku k návrhu a 

dotčené osoby dle § 52 odstavce 2 stavebního zákona námitku. Dotčené orgány a krajský úřad jako 

nadřízený orgán pak uplatní své stanovisko k částem řešení, které se v návrhu změnily od společného 

jednání. V souladu s ustanovením § 52 odstavce 3 stavebního zákona byly dotčené osoby v oznámení 

doručovaném veřejnou vyhláškou upozorněny na skutečnost, že k námitkám uplatněným po lhůtě 

stanovené stavebním zákonem se nepřihlíží. 

Další postup bude doplněn pořizovatelem na základě následujícího průběhu procesu pořizování. 
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2. SOUPIS ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, JEŽ BYLY V PRŮBĚHU POŘIZOVÁNÍ ZMĚNĚNY ČI 

UPRAVENY 

2.1. Soupis částí, jež byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) o návrhu 

územního plánu změněny 

Následující soupis úprav územního plánu vyplývá především z vyhodnocení výsledků společného jednání 

zpracovaného v souladu s ustanovením 51 odstavce 1 stavebního zákona pořizovatelem ve spolupráci 

s určeným zastupitelem. 

 v kapitole II.E.6 odůvodnění upraveny podmínky ovlivňující využití zájmového území Ministerstva 

obrany ČR, 

 v koordinačním výkrese doplněn popis ochranného pásma Letiště Náměšť nad Oslavou, 

 podmínky a vymezení jednotlivých pásem chráněných Ministerstvem obrany ČR byly aktualizovány na 

základě nových údajů o území poskytnutých pro územně analytické podklady, 

 prověřen stav zastavěného území a aktualizovány jeho hranice, 

 vymezení ploch Z6b, Z7 a Z8 podrobněji zdůvodněno a plochy zařazeny do I. etapy navržené 

etapizace, 

 rozsah plochy Z6a zmenšen, zbytek nově vymezen jako územní rezerva pro stejné funkční využití, 

zastavitelná plocha Z6a zařazena do II. etapy navržené etapizace, 

 upraven rozsah plochy Z9, 

 plocha Z11 vypuštěna z návrhu na základě stanoviska dotčeného orgánu, 

 plocha Z4 vypuštěna z návrhu na základě nového prověření zastavěného území, 

 doplněny popisy prvků ÚSES v grafické části, 

 u ploch Z10, Z12, Z13, Z14 a Z20 nahrazena procesní podmínka vhodnějším vyjádřením zajišťujícím 

ochranu pozemků ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa, 

 do souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 uvedeno 

vymezení regionálních prvků územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), průběh 

lokálních prvků ÚSES upraven a zajištěna návaznost na sousední obce, 

 doplněn koridor dopravní infrastruktury DK21 pro přeložku silnice II/360 Vlčatín – Rudíkov, 

 z textové části odstraněny nejednoznačné pojmy, doporučení a odkazy na odůvodnění a koncepční 

materiály, jakož i podrobnosti nenáležející řešení územního plánu, 

 v textové části nahrazeny procesní podmínky podmínkami věcnými, 

 z grafické části odstraněny všechny grafické prvky překračující hranici řešeného území, 

 upraveny podmínky využití ploch nezastavěného území – vypuštěna možnost provedení stavby nebo 

zařízení související s rodinnou rekreací, 

 v textové části odůvodnění v oddílu II.E.5.3 upraveno názvosloví a výčet vodních toků a správců 

těchto toků, 

 rozsah plochy Z17 zredukován, u plochy Z20 upraveny hranice vymezení, aktualizován rozsah 

stabilizované plochy W mezi plochami Z17 a Z20, 

 podél komunikace ve směru na obec Rohy doplněna doprovodná zeleň navazující a doplňující 

vymezení v územně plánovací dokumentaci obce Rohy, 

 zajištěna spojitost lokálních prvků ÚSES, 
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 v textové části odůvodnění v oddíle II.A.4. doplněna tabulka s výčtem vymezených prvků ÚSES, 

 orientační vyznačení hranic správních území sousedních obcí aktualizováno, 

 pro možné umístění ČOV doplněno vymezení koridoru technické infrastruktury TK1, 

 na základě úprav provedených v grafické části, jakož i vypuštění předchozích řešení, upravena 

textová část, 

 do textové části návrhu doplněn popis stávající urbanistické zástavby s příslušnými požadavky, 

 vypuštěna stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury severně od zastavitelné plochy Z1, 

 doplněno vymezení vodní plochy Z22, 

 na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků prověřeny a doplněny podmínky využití 

ploch (přípustné a nepřípustné využití); doplněny podmínky plochy TI pro podmíněně přípustné 

využití. 

2.2. Soupis úprav, jež byly provedeny na základě vyhodnocení výsledků veřejného 

projednání 

Pořizovatel doplní po ukončení řízení o územním plánu. 

3. SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ 

REPUBLIKY A ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA 

3.1. Soulad návrhu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 

Obec Hodov se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani není součástí žádné rozvojové osy 

republikového významu stanovené Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 

(dále jen „PÚR“). Řešeným územím neprochází koridory dopravní ani technické infrastruktury 

republikového významu ani žádné jiné záměry republikového významu. Územní plán Hodov respektuje a 

dodržuje obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 

zejména: 

 stanovuje podmínky pro ochranu stávajících urbanistických hodnot a historicky cenných staveb 

vymezených v územně analytických podkladech obce s rozšířenou působností Třebíč, 

 navrhuje rozvojové plochy reflektující potřeby obce a principy udržitelného rozvoje, 

 zastavitelné plochy kromě odůvodněných případů navazují na zastavěné území a jsou zaměřeny 

především na podporu bydlení. Územní plán vytváří předpoklady pro polyfunkční využívání ploch 

úpravou a doplněním podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 

 ochrana nezastavěného území je zajištěna úpravou podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití v nezastavěném území v souladu s § 18 odstavce 5 stavebního zákona, 

 zajišťuje podmínky pro rozvoj cestovního ruchu přípustným využitím ploch nezastavěného území v 

souladu s § 18 odstavce 5 stavebního zákona, které umožňuje stavby, zařízení a vybavení turistických 

a cyklistických tras, 

 zajišťuje prostupnost krajiny ve smyslu stanovených podmínek využití pro jednotlivé plochy 

nezastavěného území – umožnění výstavby nezbytné dopravní infrastruktury (polní a lesní cesty), 
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 řeší koncepci odkanalizování obce v souladu a s ohledem na skutečný stav v území obce a obcí 

sousedních a s ohledem na aktuální Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVK), 

 nový způsob zásobování vodou se nenavrhuje, jelikož současný stav je vyhovující; nový návrh 

odkanalizování respektuje veřejnou infrastrukturu současného stavu. 

Závěrem pořizovatel konstatuje, že Územní plán Hodov respektuje obecné republikové priority a navrhuje 

taková řešení, která jsou s nimi v souladu, zajišťují klidný rozvoj obce a tím podporují trvale udržitelný 

rozvoj. 

3.2. Soulad návrhu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 

Území obce se nenachází v žádné rozvojové nebo specifické oblasti ani rozvojové ose stanovené 

Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „ZÚR“). ZÚR vymezuje 

na území obce koridory a plochy nadmístního významu. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu DK21 

dopravního koridoru silnice II/360. Dále pak vymezuje veřejně prospěšné opatření U105 regionální 

biocentrum RBC  654 Vlčatínský vrch a U248 regionální biokoridor RBK 516 Vlčatínský vrch – Nesměř. 

Návrhem územního plánu jsou tyto plochy a koridory zpřesněny a jejich vymezení je v souladu se ZÚR. 

ZÚR vymezují na území obce oblasti krajiny lesozemědělské harmonické. Také vymezují oblast 

krajinného rázu - CZ0610 - OB010 Třebíčsko – Velkomeziříčsko. Územní plán doplňuje vymezení oblastí 

krajinného typu a respektuje stanovené zásady pro činnosti v těchto oblastech. Územní plán Hodov 

respektuje a uplatňuje stanovené zásady pro oblasti krajiny lesozemědělské harmonické především takto: 

 zachovává v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků tím, že 

navrhuje pouze odůvodněné a nezbytně nutné zábory zemědělského půdního fondu, lesní pozemky 

jsou záborem dotčeny jen nepatrně pro plochu Z21. Územní plán navrhuje zastavitelné plochy 

především v rámci přímé návaznosti na zastavěné území, 

 lesní hospodaření směřuje k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminuje tak rizika 

poškození krajiny nesprávných lesním hospodařením tím, že vymezuje na lesních pozemcích 

skladebné prvky ÚSES, 

 respektuje cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňuje je hmotově a tvarově vhodnými 

stavbami tak, že respektuje stávající urbanistické hodnoty a historicky cenné stavby vymezené v 

územně analytických podkladech obce s rozšířenou působností Třebíč a dále stanovuje podmínky pro 

ochranu a rozvoj urbanistických a přírodních hodnot, 

 zachovává harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých travních 

porostů formou podpory vzájemné interakce sídla a krajiny, 

 rozvíjí cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj návrhem zastavitelných ploch a 

přípustným využitím ploch nezastavěného území, které umožňují stavby, zařízení a vybavení 

turistických a cyklistických tras, 

 nepřipouští rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit, pro stabilizované plochy rekreace stanovují 

podmínky využití ploch regulaci zástavby především v podobě podlažnosti a výšky hřebene objektů, 

 chrání plochy nezastavěného území včetně lučních porostů stanovením podmínek pro využití ploch 
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nezastavěného území s ohledem na charakter a hodnoty řešeného území a v souladu s platnou 

legislativou. 

Územní plán Hodov respektuje a uplatňuje stanovené zásady pro oblasti krajiny lesozemědělské 

harmonické především takto: 

 zachovává v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků tím, že 

navrhuje pouze odůvodněné a nezbytně nutné zábory zemědělského půdního fondu, lesní pozemky 

jsou záborem dotčeny pouze minimálně, 

 zvyšuje pestrost krajiny zejména navržením interakčních prvků liniové zeleně a umožňuje zvýšení 

pestrosti krajiny doplněním alejí, rozptýlené zeleně a zvýšením podílu zahrad v rámci hlavního, resp. 

přípustného využití ploch bydlení. 

Územní plán Hodov respektuje specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v oblasti 

krajinného rázu CZ0610-OB010 Třebíčsko - Velkomeziříčsko především tak, že nenavrhuje umístění 

výškových staveb přesahujících dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu. Dále reguluje výšku staveb 

v podmínkách prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití a v podrobnosti s ohledem 

na § 43 odstavce 3 stavebního zákona. Ochrana zalesněných ploch v řešeném území je zajištěna, lesní 

pozemky jsou dotčeny záborem jen minimálně a to v rozsahu cca 500 m
2
 za účelem vymezení vodní a 

vodohospodářské plochy Z21. 

Pořizovatel závěrem konstatuje, že předmětný územní plán respektuje a v podrobnosti územního plánu 

rozvíjí požadavky na území stanovené ZÚR. 

4. SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 

S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT 

V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Územní plán stanovuje koncepci rozvoje obce. Svým návrhem zastavitelných ploch v přiměřeném 

rozsahu zajišťuje postupný rozvoj potenciálu obce a zabraňuje vzniku nežádoucího vlivu suburbanizace. 

Zpracováním návrhu koncepce v oblasti technické infrastruktury pak nachází řešení způsobu 

odkanalizování obce a čištění odpadních vod vymezením plochy pro ČOV a tím podporuje vyšší úroveň 

kvality života v obci. Tuto podporu taktéž zajišťuje navrhovaným doplněním opatření ke zvýšení 

ekologické hodnoty krajiny. Všechna tato řešení pak zefektivňují využívání řešeného území a zajišťují 

rozvoj přírodních hodnot. Územní plán byl zpracován s ohledem na společenský a hospodářský potenciál 

obce. Řešení navrhovaná územním plánem koordinují veřejné i soukromé zájmy. Především si tyto zájmy 

předmětným návrhem neodporují ani nejsou v kolizi. Z koordinace veřejných a soukromých zájmů 

vyvstaly především zastavitelné plochy Z1 – Z3 a Z5 – Z9. Mezi veřejný zájem pak lze řadit zastavitelné 

plochy Z10 a Z12 – Z16, koridory technické infrastruktury TK1 a TK2, vymezení prvků ÚSES a plochy 

vodní a vodohospodářské Z17 – Z22. Stanovenými podmínkami využití ploch pak územní plán chrání 

urbanistické a architektonické dědictví obce. Řešení územního plánu v maximální míře chrání současný 

stav nezastavěného území a navrhuje zastavitelné plochy v rozumné míře a to především za účelem 

zajištění kvalitnější veřejné infrastruktury a přiměřeného rozšíření bydlení. Stanovením podrobných 

podmínek využití nezastavěného území pak zajišťuje územní plán jeho ochranu a podporuje jeho využití 

za účelem rekreace a zvýšení cestovního ruchu. 
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Řešení územního plánu je zpracováno v souladu se zadáním územního plánu, v němž jsou obsaženy i 

výstupy z doplňujících průzkumů a rozborů, a tedy odráží posouzení stavu celého předmětného území. 

Stanovuje urbanistickou koncepci nepříliš velkými zásahy do území za účelem dosažení maximálně 

kvalitní územně plánovací dokumentace současně se zajištěním podrobností náležejícím charakteru 

územního plánu. Návrhem zastavitelných ploch, především jejich rozsahem a polohou je zajištěn pouze 

nezbytně nutný zábor zemědělského půdního fondu. Vymezení zastavitelných ploch na půdách I. a II. 

třídy ochrany je podrobně zdůvodněno zpracovatelem územního plánu. Pořizovatel prozkoumáním 

dostupných podkladů dospěl k názoru, že předmětný zábor kvalitních půd je nezbytném rozsahu, jelikož 

půdy v III. až V. třídě ochrany jsou z hlediska stavebně-technologického a ekonomických zásad 

nevhodné pro vymezování alternativních zastavitelných ploch. Zábor pozemků určených k plnění funkce 

lesa je navržen v nepatrném a nezbytném rozsahu. 

Závěrem pořizovatel konstatuje, že předmětný územní plán je ve všech směrech v souladu s cíli a úkoly 

územního plánování. 

5. SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Způsob zpracování, postupy zpracování a proces pořízení Územního plánu Hodov byly zajišťovány 

v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní koncepce územního plánu dodržuje zásady stanovené § 18 a § 19 stavebního zákona, jež 

obsahují elementární pravidla územního plánování ve formě cílů a úkolů územního plánování. Bližší 

popis splnění těchto pravidel se šířeji nachází v předchozím bodě 4. 

Územní plán je zpracován v souladu s PÚR, jež je pro územně plánovací dokumentace závazná dle § 31 

odstavce 4 stavebního zákona, a v souladu se ZÚR, jež jsou pro územně plánovací dokumentace 

závazné dle § 36 odstavce 5 stavebního zákona. Zajištění souladu je blíže popsáno v bodě 3.1. a 3.2. 

Věcné řešení územního plánu vychází ze zadání územního plánu (postupem dle § 47 stavebního 

zákona) a dodržení pokynů z něj vyplývajících a jeho splnění je uvedeno ve formě vyhodnocení splnění 

požadavků zadání v odůvodnění územního plánu zpracovaného projektantem dle § 47 stavebního 

zákona a Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Vymezení zastavitelných ploch je řádně odůvodněno v souladu s ustanovením § 55 odstavce 4 

stavebního zákona a toto zdůvodnění je pak uvedeno v části odůvodnění územního plánu zpracovaného 

projektantem. 

V souladu s ustanovením § 58 odstavce 3 stavebního zákona bylo územním plánem vymezeno 

zastavěné území. Způsob jeho vymezení a zahrnutí pozemků do něj odpovídá pravidlům stanoveným 

stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. 

Struktura a obsah územního plánu odpovídá požadavkům stanoveným v Příloze č. 7 vyhlášky  

č. 500/2006 Sb. 
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Zpracování územního plánu bylo zajištěno na podkladu katastrální mapy dle § 3 vyhlášky  

č. 500/2006 Sb. 

Územní plán je zpracován v rozsahu celého území obce Hodov dle ustanovení § 43 odstavce 4 

stavebního zákona. 

Územní plán vymezuje plochy s názvoslovím a strukturou dle jejich charakteru v souladu s pravidly Části 

druhé (§ 3 až § 19) vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Soulad územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů je zajištěn koordinací zpracovávání a 

úprav návrhu územního plánu v průběhu pořizování se stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů, 

s připomínkami, námitkami a podněty. Vyhodnocení těchto stanovisek, připomínek a námitek včetně 

pokynů pro zpracovatele územního plánu je uvedeno níže. 

6. SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

6.1. Stanovisko Krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody k posouzení vlivů na životní 

prostředí 

V řešeném území se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Krajský úřad kraje Vysočina, 

Odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody ve svém stanovisku k návrhu zadání Územního 

plánu Hodov (stanovisko č.j. KUJI 67871/2011 OZP 961/2006 ze dne 01.08.2011) konstatoval, že 

předpokládané řešení územně plánovací dokumentace nebude mít významný vliv na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000) a zároveň 

nepožadoval vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). Schválené zadání předmětného územního 

plánu pak nepožadovalo zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

6.2. Soulad se stanovisky uplatněnými v části procesu pořizování dle § 50 odstavce 2 

stavebního zákona 

Všem příslušným dotčeným orgánům bylo v souladu s ustanovením § 50 odstavce 2 stavebního zákona 

oznámeno místo a doba konání společného jednání a současně byly vyzváni k uplatnění stanovisek 

k návrhu. Ve lhůtě stanovené stavebním zákonem vydaly stanoviska k návrhu tyto dotčené orgány 

(uvedeny i dotčené orgány, které stanovisko nevydaly, s komentářem pořizovatele): 

 
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII 

Č.j.: 488/560/14  

18560/ENV/14 

Datum: 13.03.2014 

Dotčený orgán ve svém stanovisku sdělil, že nejsou v k. ú. Hodov vyhodnocena výhradní ložiska nerostů 

nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území. 

Protože nejsou v k.ú Hodov dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS VII 

z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání ve věci projednání návrhu územního 

plánu připomínek a s jeho realizací souhlasí. 

Pro úplnost dále dotčený orgán uvedl, že v dotčeném prostoru nejsou evidována poddolovaná území 

z minulých těžeb ani sesuvná území. 
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Závěrem upozornil dotčený orgán na nutnost vyžádání si stanoviska dotčeného orgánu Obvodního 

báňského úřadu. 

Vyhodnocení: Vyžádání stanoviska dotčeného orgánu je zákonnou povinností pořizovatele. Stanovisko 

Obvodního báňského úřadu je uvedeno v bodě 15. 

Ze stanoviska dotčeného orgánu tedy nevyplývají žádné pokyny pro úpravu předmětného návrhu. 

 

Ministerstvo dopravy, Odbor 210 

Dotčený orgán neuplatnil ve stanovené lhůtě stanovisko k návrhu územního plánu. 

Vyhodnocení: Stanovisko nebylo vydáno, tudíž nejsou žádné pokyny pro úpravu předmětného návrhu. 

Komentář pořizovatele: Ministerstvo dopravy uplatňuje stanoviska z hlediska dálnic, rychlostních 

komunikací a silnic I. třídy. Správním územím Hodov neprochází žádná z uvedených pozemních 

komunikací. Ministerstvo dopravy dále uplatňuje dle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 

v platném znění, stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska zájmů a záměrů ve věcech 

drah. Správním územím Hodov prochází železniční dráha – č. 252 Křižanov – Studenec. V obci se 

nenachází zastávka železniční dopravy, územním plánem je navržena plocha pro její vybudování, ke 

které byl z hlediska záboru zemědělského půdního fondu udělen souhlas. Zájmy letecké dopravy hájí 

také Ministerstvo obrany ČR, jehož stanovisko je uvedeno níže. Vodní doprava se v řešeném území 

neprovozuje. 

 

Ministerstvo obrany 

Č.j.: 43516/2014-6440-OÚZ-BR 

MOCR 8455-2/2014-6440 

Datum: 05.05.2014 

Dotčený orgán ve svém stanovisku sdělil, že zájmové území Ministerstva obrany (ochranné pásmo 

radiolokačního zařízení) je v odůvodnění návrhu v kapitole II.E.6 zapracováno, avšak s již neplatnými 

podmínkami. 

Dotčený orgán dále požaduje doplnit do odůvodnění zájmové území Ministerstva obrany a to ochranné 

pásmo Letiště Náměšť nad Oslavou včetně doplnění popisu ochranného pásma již zakresleného 

v koordinačním výkresu. 

Dále dotčený orgán požaduje nahradit text v kapitole II.E.6 ve znění: „Na celém území obce lze dle 

ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vydat územní 

rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno.“ za 

text „Na celém území obce lze dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu vydat územní rozhodnutí a povolit výše uvedené stavby jen na základě 

závazného stanoviska Ministerstva obrany.“. 

Na závěr stanoviska podal dotčený orgán informaci o pravděpodobném budoucím označení rozhledny 

v rámci plochy Z10 výstražným překážkovým značením a to v průběhu umisťování a povolování 

předmětné stavby. Taktéž bude v dalších stupních projektové dokumentace prokázáno, že výstavbou 

rozhledny nebudou porušeny předpisy hájící zájmy vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost 

letového provozu. 
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Vyhodnocení: 

Upravit v kapitole II.E.6 podmínky ovlivňující využití zájmového území Ministerstva obrany v souladu se 

zněním stanoviska. Vzhledem k nařízené úpravě uvádí pořizovatel citaci dotčené části stanoviska: 

„OP RLP – ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno 

respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o 

změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. V tomto 

území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na 

základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení  

§ 175 odst. 1 stavebního zákon) – viz. ÚAP – jev 103. 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, výškových staveb 

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

nebo zakázána.“ 

Doplnit do kapitoly II.E.6 zájmové území Ministerstva obrany a to ochranné pásmo Letiště Náměšť nad 

Oslavou včetně podmínek ovlivňujících využití tohoto zájmového území. Vzhledem k nařízenému 

doplnění uvádí pořizovatel citaci dotčené části stanoviska: 

„Ochranné pásmo Letiště Náměšť nad Oslavou, které je nutno respektovat 

podle ustanovení § 37 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 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen 

na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 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 (dle ustanovení 

§ 175 odst. 1 stavebního zákona) – viz ÚAP – jev 102. V tomto vymezeném 

území může být výstavba omezena nebo zakázána.“ 

K ochrannému pásmu Letiště Náměšť nad Oslavou zakresleného v koordinačním výkresu doplnit popis 

například ve tvaru „OP letiště MO ČR Náměšť nad Oslavou“. 

Nahradit text v druhém odstavci v kapitole II.E.6 ve znění: „Na celém území obce lze dle ustanovení  

§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vydat územní rozhodnutí a 

povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno.“ za text „Na 

celém území obce lze dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydat územní rozhodnutí a 

povolit výše uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.“. 

Dílčí část stanoviska týkající se výstražného překážkového značení považuje pořizovatel pouze za 

dodatečnou informaci, jelikož z hlediska územně plánovacího by se jednalo o podrobnost nenáležející do 

územně plánovací dokumentace dle § 43 odstavce 3 stavebního zákona. Prokázání neporušení právních 

předpisů předmětnou stavbou je základní zákonná podmínka, kterou je nutno dodržet vždy. Toto 
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prokázání včetně způsobu umístění výstražného značení spadá do procesu správního řízení se 

stavebním úřadem. Z těchto důvodů nebudou zpodrobňovány podmínky využití předmětné plochy. 

Za účelem lepší orientace v zájmových územích Ministerstva obrany ČR přikládá pořizovatel k tomuto 

vyhodnocení písemnost týkající se osvětlení zmíněných zájmových území a to jako Přílohu č. 2, taktéž 

v souvislosti s aktualizovanými údaji o území k 11.02.2016. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Č.j.: MPO 13359/2014 

Datum: 12.03.2014 

Dotčený orgán ve svém stanovisku sdělil, že k projednávanému návrhu územního plánu nemá 

připomínky, jelikož se v katastrálním území obce nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. 

Vyhodnocení: Ze stanoviska dotčeného orgánu nevyplývají žádné pokyny pro úpravu předmětného 

návrhu. 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Č.j.: KUJI 27308/2014 

ODSH 41/2014 

Datum: 23.04.2014 

Dotčený orgán ve svém stanovisku sdělil, že nemá k dokumentaci žádné připomínky. 

Vyhodnocení: Ze stanoviska dotčeného orgánu nevyplývají žádné pokyny pro úpravu předmětného 

návrhu. 

Komentář pořizovatele: 

Územím obce Hodov prochází mimo jiné silnice II/360. Dle informací z obce Hodov již homogenizace této 

komunikace proběhla. 

Územím obce dále prochází silnice III/39013, která není dle ZÚR vybranou silnicí III. třídy, pro kterou je 

nutné vymezit koridor. 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství 

Č.j.: KUJI 30867/2014 

OZP 961/2006 

Datum: 09.05.2014 

Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF neudělil kladné stanovisko a to především k těmto plochám: 

A) plocha Z3 nenavazuje na zastavěné území a svým návrhem tvoří proluku, což je v rozporu 

s ustanovením § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), 

B) u ploch Z6a, Z6b, Z7 a Z8 není dostatečně odůvodněn zábor vysoce chráněné půdy a není 

odůvodněn rozvoj do volné krajiny s co nejmenším narušením původní krajiny a její funkce, 

C) zařazení pozemku p. č. 3451 do zastavěného území obce – jedná se o trvalý travní porost; pozemek 

sousedí se zastavěným územím prostřednictvím komunikace a podle názoru dotčeného orgánu se 

nejedná o případ podle § 58 stavebního zákona 

D) u plochy Z9 se dle znění předchozí odrážky jedná o umístění plochy do volné krajiny, u níž není 

odůvodněn zábor vysoce chráněné půdy 
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E) u plochy Z11 není odůvodněn zábor vysoce chráněné půdy; dle místního šetření dotčeného orgánu 

je sousedící plocha stejného funkčního využití nevyužívána. 

Vyhodnocení: 

Na jednání mezi pořizovatelem, určeným zastupitelem a zpracovatelem návrhu územního plánu ze dne 

23.06.2015 bylo dosaženo dohody o úpravě zastavitelných ploch návrhu tak, aby docházelo 

k minimálnímu záboru ZPF, především u půd s I. a II. třídou ochrany. 

ad A) Plocha Z3 bude rozšířena směrem k zastavěnému území tak, aby s ním tvořila jeden celek a 

nedocházelo k výskytu proluky, jejíž vznik v současném stavu je dle § 4 zákona o ochraně ZPF 

nepřípustný. Vliv na ZPF není zásadní, jelikož se v místě nového záboru vyskytují půdy s 5. třídou 

ochrany. Mimo jiné se v tomto místě nachází i elektrické vedení vysokého napětí včetně jeho 

ochranného pásma, avšak to nezakládá překážku pro vymezení plochy bydlení, jelikož samotné 

budoucí stavby umístěné v souladu s funkčními podmínkami této plochy pak musí splňovat 

požadavky dotčených orgánů a dotčených osob v rámci řízení o umístění stavby. Tedy předmětné 

stavby pak budou v rámci plochy umisťovány mimo toto ochranné pásmo. 

ad B) Rozsah plochy Z6a bude snížen zhruba na polovinu tak, aby se omezil rozvoj do volné krajiny. 

Toto omezení podpoří i požadavek na vymezení zbývající poloviny plochy Z6a jako územní 

rezervy. Podrobně zdůvodnit vymezení ploch Z6b, Z7 a Z8, jejich vliv na zábor ZPF uvést do 

odůvodnění ve větší podrobnosti a to včetně odůvodnění případného zásahu do volné krajiny. 

ad C) V rámci výše uvedeného jednání provedl pořizovatel místní šetření v okolí předmětného pozemku 

a dle jeho subjektivního názoru se jedná o velmi vhodné místo pro výstavbu RD. Z jednání pak 

vyplynula shoda na úpravě 

návrhu v tomto smyslu: 

předmětný pozemek p. č. 3451 

bude vymezen v rámci 

zastavitelné plochy Z9, jejíž 

rozsah bude zvětšen až po 

pozemek p. č. 3474 a to v délce 

doposud vymezené plochy Z9 

(myšleno v kolmém směru na 

komunikaci). Bližší specifikace 

navrhované plochy Z9 je 

uvedena ve schématu v podobě 

červené obrysové čáry 

znázorňující nový rozsah plochy: 

ad D) Řešení této části stanoviska se nachází již v předchozím bodě. Vzhledem k výskytu půd s II. třídou 

ochrany na většině rozsahu nově navrhované plochy Z9 a půd I. třídou ochrany na menší části je 

nutné ze strany zpracovatele návrhu územního plánu velmi důkladně odůvodnit tento návrh, 

především ve srovnání s potenciálně jinými vhodnými plochami. Zdůvodnění tak může být 

zpracováno ve smyslu vysvětlení, že celkový navržený rozsah záboru ZPF je nutný a z jakých 

hledisek a že není možné najít jinou vhodnou polohu pro plochu Z9 a proč. Zdůvodnění návrhu 

plochy Z9 je nutné zdůvodnit velmi podrobně, jelikož se jedná o výskyt velmi kvalitních půd, které 

jsou legislativou o ochraně ZPF tvrdě chráněny. 
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ad E) Prověřit současné využití plochy OV na pozemku s p. č. 494/6. Dle informací dotčeného orgánu je 

tato plocha v současnosti nevyužívaná. Pokud prověření prokáže, že je plocha skutečně 

nevyužívaná, pak se doporučuje plochu Z11 vypustit. Tento závěr také vyplynul z výše uvedeného 

jednání. 

Poznámka pořizovatele: Vzhledem ke skutečnosti, že se od společného jednání o návrhu změnili 

podmínky v území (především téměř dokončena výstavba na jednom pozemku v ploše Z4), aktualizuje 

v návrhu zpracovatel podkladovou mapu – katastrální mapu obce a prověří na celém území, zda nedošlo 

ke změně ve stabilizovaných plochách a z toho plynoucí změna v návrhu zastavitelných ploch. V případě 

změn pak návrh zpracovatel upraví. 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství 

Č.j.: KUJI 28025/2014 

OLVHZ 1375/2011 Sv-4 

Datum: 05.05.2014 

Dotčený orgán ve svém stanovisku z hlediska ochrany lesů sdělil, že z předloženého návrhu nevyplývá, 

že by na PUPFL měly být umisťovány rekreační či sportovní stavby a tudíž nemá k návrhu připomínek. 

Dotčený orgán dále ve svém stanovisku z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, sdělil, že kompetence vyjadřovat se k návrhu 

územního plánu v této oblasti má příslušný místní vodoprávní úřad, tj. Městský úřad Třebíč. 

Vyhodnocení: Ze stanoviska dotčeného orgánu nevyplývají žádné pokyny pro úpravu předmětného 

návrhu. 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství 

Č.j.: KUJI 30918/2014 

OZP 961/2006 

Datum: 09.05.2014 

Dotčený orgán ve svém stanovisku z hlediska ochrany přírody a krajiny sdělil, že návrh respektuje zájmy 

ochrany přírody v působnosti Krajského úřad Kraje Vysočina. Dotčený orgán upozornil na chybějící 

označení regionální biokoridoru RBC 654. 

Vyhodnocení: Označení RBC 654 bude doplněno. 

 

Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí 

Č.j.: OŽP 34087/14 – SPIS 6830/2014/eu 

Datum: 07.05.2014 

Dotčený orgán ve svém stanovisku z hlediska ochrany přírody a krajiny sdělil souhlas s předloženým 

návrhem, jelikož nepředpokládá negativní dopad na stávající stav podzemních nebo povrchových vod. 

Vyhodnocení: Ze stanoviska dotčeného orgánu nevyplývají žádné pokyny pro úpravu předmětného 

návrhu. 
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Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí 

Č.j.: OŽP 36674/14 – SPIS OŽP 7370/2014/Kr 

Datum: 19.05.2014 

Dotčený orgán ve svém stanovisku z hlediska vodního hospodářství sdělil souhlas s předloženým 

návrhem. Stanovené regulativy respektují požadavky na ochranu přírodních a estetických hodnot 

v území. Řešení návrhu územního plánu zajišťuje ochranu a rozvoj ekologicky stabilních ploch a navrhuje 

plochy pro opatření ke zvýšení ekologické stability, především tedy založení prvků ÚSES, liniové zeleně 

s funkcí interakčních prvků, vodní plochy, obnovení trvalých travních porostů v nivách potoků. 

Vyhodnocení: Ze stanoviska dotčeného orgánu nevyplývají žádné pokyny pro úpravu předmětného 

návrhu. 

 

Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí 

Č.j.: OŽP 34075/14 – SPIS 6799/2014/Ro 

Datum: 07.05.2014 

Dotčený orgán ve svém stanovisku z hlediska ochrany lesů sdělil, že s navrženou plochou Z21 souhlasí a 

upozorňuje, že svou částí zasahuje do PUPFL, bližší podmínky využití plochy pak stanoví orgán státní 

správy lesů při následných řízeních o konkrétním záměru. 

Dále sdělil, že lokalitami Z10, Z12, Z13, Z14 a Z20 dochází k dotčení pozemků ve vzdálenosti 50 m od 

okraje lesa. Orgán státní správy lesů však u těchto lokalit nestanovuje pro předmětné pásmo zvláštní 

podmínky, pouze požaduje respektovat navazující porosty a neohrozit jejich stabilitu. 

K ostatním návrhovým plochám pak nejsou připomínky. 

Vyhodnocení: 

Ze stanoviska dotčeného orgánu k ploše Z21 nevyplývají žádné pokyny pro úpravu. 

Ze stanoviska dotčeného orgánu k plochám Z10, Z12, Z13, Z14 a Z20 nevyplývají žádné pokyny pro 

úpravu. U jednotlivých zastavitelných ploch, které zasahují do 50 m pásma lesa, je v tabulce „Vymezení 

zastavitelných ploch a ploch přestavby“ v kapitole I.C výrokové části návrhu územního plánu uvedeno, že 

„podmínky využití ploch v pásmu 50 m od okraje lesa stanoví příslušný úřad státní správy lesů“. 

Podmínka dotčeného orgánu je tedy již územním plánem respektována. Pořizovatel však požaduje 

změnit tuto tzv. procesní připomínku na připomínku věcnou, např. „využití plochy v ochranném pásmu 50 

m od okraje lesa nesmí ohrozit stabilitu navazujících porostů“. Tato podmínka při rozhodování o změnách 

v území jasně sdělí, že je potřeba dodržovat stanovisko příslušného úřadu státní správy lesů 

v navazujícím řízení. Úprava podmínky využití bude provedena u ploch Z10, Z12, Z13, Z14 a Z20. 

 

Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury (úsek památkové péče) 

Č.j.: OŠK 19355/14 – SPIS 6746/2014/Ol 

Datum: 06.05.2014 

Dotčený orgán ve svém stanovisku sdělil, že z hlediska ochrany zájmů státní památkové péče nemá 

připomínky k návrhu. 

Vyhodnocení: Ze stanoviska dotčeného orgánu nevyplývají žádné pokyny pro úpravu předmětného 

návrhu. 
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Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy 

Č.j.: OD 19000/14 – SPIS 1212/2014/St 

Datum: 23.04.2014 

Dotčený orgán ve svém stanovisku sdělil, že z hlediska místních komunikací nemá připomínky k návrhu. 

Vyhodnocení: Ze stanoviska dotčeného orgánu nevyplývají žádné pokyny pro úpravu předmětného 

návrhu. 

 

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina – územní pracoviště Třebíč 

Č.j.: KHSV/044817/2014/TR/HOK/CHro 

Datum: 23.04.2014 

Dotčený orgán ve svém stanovisku uvedl souhlas s návrhem územního plánu. 

Vyhodnocení: Ze stanoviska nevyplývají žádné pokyny pro úpravu předmětného návrhu. 

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina 

Č.j.: SBS 07801/2014 

Datum: 20.03.2014 

Dotčený orgán ve svém stanovisku uvedl, že nemá k návrhu územního plánu žádné námitky, jelikož 

v řešeném území nejsou dotčeny zájmy státní báňské správy. 

Vyhodnocení: Ze stanoviska nevyplývají žádné pokyny pro úpravu předmětného návrhu. 

 

Státní pozemkový úřad, pobočka Třebíč 

Dotčený orgán k předmětnému návrhu územního plánu nevydal své stanovisko. 

Vyhodnocení: 

Dotčený orgán stanovisko nevydal, nejsou tedy stanoveny žádné pokyny pro úpravu předmětného 

návrhu. 

Komentář pořizovatele: 

Pořizovatel získal informace z portálu Pozemkových úpravy (Přehledu pozemkových úprav, [online], 

09.03.2015, dostupné na http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/), dle kterého nejsou v k.ú. 

Hodov zahájeny ani ukončeny komplexní pozemkové úpravy.  

V sousední obci Studnice je předpokládané datum zahájení komplexních pozemkových úprav stanoveno 

na 30.06.2017, v sousední obci Rudíkov na 30.06.2016. V sousední obci Nárameč jsou zahájeny 

komplexní pozemkové úpravy. V ostatních sousedních obcích se v současnosti nepředpokládá 

zpracovávání komplexních pozemkových úprav. Požadavky na zajištění koordinace řešeného území na 

území sousedních obcí z hlediska komplexních pozemkových úprav je nutno řešit zejména na hranici 

obcí Hodov a Nárameč. 

Aktuální forma katastrální mapy je katastrální mapa digitalizovaná (KMD) platná od 27.04.2012. 

 

Krajská veterinární správa Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč 

Dotčený orgán k předmětnému návrhu územního plánu nevydal své stanovisko. 

Vyhodnocení: Dotčený orgán stanovisko nevydal, nejsou tedy stanoveny žádné pokyny pro úpravu 

předmětného návrhu. 
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Státní energetická inspekce – územní inspektorát pro Kraj Vysočina 

Č.j.: 509/14/062.103/Bě 

Datum: 29.04.2014 

Dotčený orgán ve svém stanovisku uvedl souhlas s předloženým návrhem územního plánu, jelikož jeho 

řešení nemění stávající koncepci zásobování obce energiemi. Dále dotčený orgán upozornil na nutnost 

respektovat požadavky vyplývající ze zpracované územní energetické koncepce v aktuálním znění 

v době zpracování územně plánovací dokumentace. 

Vyhodnocení: Dotčený orgán vyslovil souhlas s navrženou energetickou koncepcí. V případě 

aktualizace územní energetické koncepce v průběhu pořizování územního plánu bude řešení návrhu 

územního plánu v možnostech stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy upraveno 

do aktuální podoby. Ze stanoviska tedy nevyplývají žádné pokyny pro úpravu předmětného návrhu. 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Dotčený orgán k předmětnému návrhu územního plánu nevydal své stanovisko. 

Vyhodnocení: 

Dotčený orgán stanovisko nevydal, nejsou tedy stanoveny žádné pokyny pro úpravu předmětného 

návrhu. 

Komentář pořizovatele: 

Dle informací Správy úložišť radioaktivních odpadů, [online], ze dne 09.03.2015, dostupné na 

http://www.surao.cz/cze/Uloziste-radioaktivnich-odpadu/Budouci-hlubinne-uloziste/Zvazovane-

lokality/Lokalita-Horka,  se téměř celé území obce Hodov nachází v uvažované oblasti pro realizaci 

úložiště radioaktivních odpadů. Na řešení územního plánu však nebyly ze strany dotčeného orgánu 

vzneseny žádné požadavky. 

 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč 

Dotčený orgán k předmětnému návrhu územního plánu nevydal své stanovisko. 

Vyhodnocení: Dotčený orgán stanovisko nevydal, nejsou tedy stanoveny žádné pokyny pro úpravu 

předmětného návrhu. 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství 

Č.j.: KUJI 35481/2016 

OZP 961/2006 

Datum: 29.04.2016 

Dotčený orgán z hlediska ochrany ZPF vydal na základě žádosti pořizovatele navazující stanovisko 

k upravenému návrhu Územního plánu Hodov ve smyslu udělení kladného stanoviska s následujícím 

odůvodněním: 

A) Zastavitelná plocha Z4 původně vymezená v rozsahu 0,20 ha na půdách V. třídy ochrany byla 

vyjmuta z řešení územního plánu z důvodu jejího využití v současné době, 

Zastavitelná plocha Z9 určená k bydlení a veřejnému prostranství byla zvětšena z 0,11 ha na 0,28 

ha na půdách II. třídy ochrany. Obvod plochy byl upraven tak, aby nezasahovala do krajiny a 

neztěžovala obdělávání navazujících zemědělských ploch. Pozemek p. č. 3451 byl vyjmut ze 

zastavěného území. V okolí Hodova se v návaznosti na zastavěné území nevyskytují půdy s nižší 



 
Čj. ORÚP 30294/16 - SPIS 6033/2011/MMě 

Strana 19 (celkem 36) 
 

třídou ochrany vhodné k výstavbě. Jižně od obce se nachází půdy V. třídy ochrany, které jsou však 

ovlivněny negativním vlivem zemědělské výroby. Další plochy se nachází v nivě podél potoka Mařek, 

která je jako VKP nezastavitelná, 

Zastavitelná plocha občanské vybavenosti Z11 v rozsahu 0,94 ha na půdách I. a II. třídy ochrany 

byla z řešení územního plánu vyjmuta, 

Plocha vodní a vodohospodářská Z22 v rozsahu 0,32 ha, z toho 0,27 ha zábor ZPF na půdách III. a 

V. třídy ochrany. Realizace přispěje ke zlepšení vodní bilance a ekologické rovnováhy území, 

součást ÚSES, 

Úprava zastavěného území: Mezi zastavitelnou plochou Z3 (plocha pro bydlení) a zastavěným 

územím se nachází pozemky p. č. 407 a p. č. 410. Část pozemků byla zahrnuta do zastavěného 

území obce a tím došlo k odstranění proluky. Na pozemcích vede cesta, která zpřístupňuje pozemky 

za zastavěným územím, zároveň je zde elektrické vedení vysokého napětí. Plocha Z3 zůstává 

v původním rozsahu (0,43 ha, z toho 0,2 ha zábor ZPF na půdách v I. – 0,05 ha, a V. třídě ochrany). 

Upozorňujeme, že ve vyhodnocení pořizovatele byly předmětné pozemky určeny k vymezení 

(zvětšení) zastavitelné plochy Z3. V dokumentaci byly pozemky zařazeny do zastavěného území 

obce. 

Vyhodnocením a odůvodněním záboru výše uvedených zastavitelných ploch a ploch krajiny je 

prokázáno, že ve smyslu § 5 odstavce 1 zákona č. 334/1992 Sb. je z hlediska záboru ZPF v rozsahu 

navrhovaných omezených ploch v nezbytně nutném rozsahu předložené řešení nejvýhodnější. 

B) plocha Z6a zmenšena z 1,68 ha na 0,88 ha. Plocha je nadále umístěna ve směru rozšiřování sídla 

do volné krajiny, mezi zastavěným územím a vymezenou plochou se nachází další zastavitelné 

lokality. Na základě konzultace s pořizovatelem a projektantem lze s vymezením plochy Z6a 

souhlasit za předpokladu, kdy bude nastavena etapizace. Plocha Z6a bude zařazena do II. etapy 

výstavby, kdy její využití bude možné až po využití 75% ploch v I. etapě (Z6b, Z7 a Z8). Smyslem 

etapizace je předejít využití plochy Z6a v době, kdy nebudou využity plochy s přímou návazností na 

zastavěné území (Z6b, Z7 a Z8) a tím tak předejít výstavbě ve volné krajině. Za podmínky doplnění 

uvedené etapizace lze s vymezením plochy souhlasit. 

Vyhodnocení: 

ad A) S odkazem na vyhodnocení stanoviska orgánu ochrany ZPF v bodě 6 projektant znovu prověří 

zařazení pozemku p. č. 407 a p. č. 410 v k. ú. Hodov. V případě nemožnosti podrobného 

zdůvodnění zařazení předmětných pozemků do zastavěného území projektant vymezí příslušnou 

část těchto pozemků jako zastavitelnou plochu, jež rozšíří zastavitelnou plochu Z3. Zábor ZPF by 

v tomto případě byl nepatrný, cca 0,07 ha, z toho 35 m
2
 v I. třídě ochrany, zbytek v V. třídě 

ochrany. 

ad B) V místní části Kundelov vymezit pro zastavitelné plochy bydlení etapizaci. Plochy Z6b, Z7 a Z8 

zařadit do I. etapy, plochu Z6a do II. etapy s podmínkou umožnění využití plochy až po vyčerpání 

75% ploch zařazených v I. etapě. Zdůvodnění tohoto řešení pak naznačil dotčený orgán ve svém 

stanovisku. 

6.3. Soulad se stanovisky uplatněnými v řízení o územním plánu dle § 52 odstavce 3 

stavebního zákona 

Pořizovatel doplní po ukončení řízení o územním plánu. 
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7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODSTAVCE 7 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Krajský úřad Kraje Vysočina jako nadřízený orgán na úseku územního plánování posoudil po obdržení 

všech stanovisek a připomínek návrh Územního plánu Hodov z hlediska zajištění koordinace využívání 

území s ohledem na širší územní vztahy, z hlediska souladu s politikou územního rozvoje České 

republiky a zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Oddělení územního 

plánování 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Č.j.: KUJI 42866/2014 

OUP 332/2011-5 Za 

Datum: 26.06.2014 

Krajský úřad, jako nadřízený správní orgán na úseku územního plánování, na základě posouzení 

předloženého návrhu ÚP z hledisek uvedených v ustanovení § 50 odstavce 7 stavebního zákona uvedl 

následující: 

A) Návrh řešení ÚP respektuje význam a charakter obce v systému osídlení. Z hlediska širších vztahů z 

textové ani grafické části (výkresu širších vztahů) není z předloženého návrhu ÚP zřejmý způsob 

zajištění koordinace územního systému ekologické stability. Jedná se o návaznosti při hranici s 

územím obce Vlčatín, Nárameč a Budišov. V návrhu ÚP proto požadujeme řešit zajištění koordinace 

výše uvedeného. 

B) Území obce Hodov není součástí rozvojových os a oblastí vymezených v PÚR ČR 2008, na území 

obce rovněž nejsou vymezeny žádné záměry republikového významu. Zásady stanovené v PÚR 2008 

se proto na území obce promítají pouze obecně. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s republikovými 

prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného v území uvedenými v PÚR je součástí 

dokumentace. 

C) Území obce není součástí žádné rozvojové oblasti, osy ani specifické oblasti krajského významu. 

Vyhodnocení souladu návrhu ÚP se stanovenými obecnými prioritami územního plánování Kraje 

Vysočina pro zajištění udržitelného v území uvedenými v ZÚR KrV je součástí dokumentace. Návrh 

ÚP je v souladu se ZÚR KrV. 

Území obce je zařazeno mezi „krajinu lesozemědělskou harmonickou“ a oblast krajinného rázu 

CZ0610-OB010 Třebíčsko – Velkomeziříčsko. Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách 

v území jsou pro krajinný typ stanoveny v článku (134), pro oblasti krajinného rázu pak v článku 

(146k). Informace o vymezených krajinných typech a oblastech krajinného rázu jsou v textové části 

návrhu ÚP uvedeny. 

ZÚR KrV na území obce vymezují a zpřesňují koridor pro veřejně prospěšné opatření U105 regionální 

biocentrum RBC 654 Vlčatínský vrch a U248 regionální biokoridor RBK 516 Vlčatínský vrch – Nesměř. 

Způsob vymezení a zpřesnění uvedených veřejně prospěšných opatření je v souladu s požadavky na 

zpřesňování záměrů ze ZÚR KrV do územních plánů. ZÚR KrV na území obce dále vymezujíc koridor 

pro homogenizaci silnice II/360 a koridor pro přeložku silnice II/360 Vlčatín – Rudíkov označovaný 

jako DK21. Koridor pro homogenizaci silnice II/360 není v návrhu ÚP vymezen s odkazem na 

proběhlou realizaci vlastní homogenizace. Koridor pro přeložku silnice II/360 Vlčatín – Rudíkov není v 

návrhu ÚP řešen. Do návrhu ÚP požadujeme koridor pro přeložku silnice II/360 doplnit. 
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D) Výroková část ÚPD by neměla obsahovat odkazy na právní předpisy či koncepční materiály (např. na 

Program rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, ZÚR KrV). K tomu dále uvádíme, že veškeré 

záměry je nutné provádět v souladu s právními předpisy, proto jsou takovéto požadavky nadbytečné. 

E) V územním plánu je možné uplatnit pouze věcné, nikoliv procesní podmínky pro rozhodování. Např. u 

ploch NL Plochy lesní je jako podmínka podmíněně přípustného využití uveden souhlas příslušného 

orgánu ochrany přírody. 

F) Dle ustanovení § 43 odstavce 3 stavebního zákona územní plán nesmí obsahovat podrobnosti 

náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí. Mezi takové patří např. 

limitní velikost zastavěné plochy. 

G) Územně plánovací dokumentace nesmí obsahovat požadavky na zpracování dokumentací jako je 

např. generel zeleně či pasport místních komunikací. 

H) V případě návrhu technické infrastruktury není přípustné, aby průběh navržených tras byl následnou 

dokumentací měněn. 

I) Upozorňujeme, že územní plán je závazný a nelze definovat jeho směrné části, jak je chybně uvedeno 

ve vztahu k interakčním prvkům. 

J) Územní plán se dle ust. §43 odst. 4 stavebního zákona zpracovává a vydává pro celé území obce, 

nikoliv však nad jeho rámec. To se týká např. řešení prvků ÚSES apod.. Pro znázornění vzájemných 

vazeb v území slouží výkres širších vztahů. K tomu dodáváme, že z výkresu širších vztahů není 

patrno zajištění koordinace např. prvků ÚSES lokální úrovně či technické infrastruktury (kanalizace, 

vodovod apod.). 

K) Územně plánovací dokumentace by měla být jednoznačná a srozumitelná. Používat proto pojmy jako 

např. „… je doporučeno…“, „výrazně“, „není vhodné“ apod. je zavádějící. Rovněž tak používání 

shodné grafické značky jako např. u plochy PV a ZP či PV a ZS je zavádějící. 

L) Vyhláška č. 500/2006 Sb. u ploch s rozdílným způsobem využití rozlišuje hlavní, přípustné, 

nepřípustné a podmíněně přípustné využití. V návrhu ÚP užívaný pojem převažující účel využití 

neodpovídá právní úpravě. Nestanovení nepřípustného využití např. u plochy DS tak rovněž není v 

souladu s platnou legislativou. 

M) Plochy s rozdílným způsobem využití se dle ust. § 3 odst. 3 vyhlášky 501/2006 Sb. vymezují mj. s 

ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně 

neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a vymezování území. Způsob řešení funkčního 

využití plochy NZ je zavádějící, neboť u ploch orné půdy a luk je přípustné i nepřípustné využití, 

rovněž jako podmínky prostorového uspořádání, řešeno jednotně. 

N) Stanovení podmíněně přípustného využití u ploch NZ umožňující umístění stavby nebo zařízení 

související s rodinnou rekreací je v rozporu s ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

 

Vyhodnocení: 

ad A) Za účelem zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy upravit rozsah 

či polohu ÚSES z důvodu zajištění návaznosti na sousední obce. 

Regionální biocentrum RBC 654 a regionální biokoridory RBK 515 a RBK 516 uvést do souladu 

s vymezením v ZÚR a současně s vymezením v ÚP Vlčatín (v grafickém schématu označeno U 13 

a U 14). 
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Na hranici katastrálních území Hodov-Nárameč upravit polohu a rozsah lokálního biokoridoru LBK 

363.0164 tak, aby byla zajištěna návaznost na již platné vymezení v Územním plánu Nárameč (v 

grafickém schématu označeno U 05). Návaznost lokálního biokoridoru LBK 363.0166 je v pořádku. 

Prověřit případnou úpravu směru přechodu biokoridoru na sousední katastr – porovnat dle 

platného vymezení v Územním plánu Nárameč (v grafickém schématu označeno U 06). Severní 

část lokálního biokoridoru LBK 363.0105 při hranici katastrálního území posunout níže tak, aby 

byla zajištěna návaznost na vymezení v Územním plánu Nárameč (v grafickém schématu 

označeno U 07). 

Prověřit nutnost potřeby vymezení dvou lokálních biokoridorů LBK 363.0165 a LBK 363.0166 (v 

grafickém schématu označeno U 04). Pořizovatel doporučuje jejich vymezení redukovat na 

vymezení jednoho LBK se zajištěním návaznosti na již projednávané vymezení v návrhu Územního 

plánu Budišov. Doporučení je uděleno z toho důvodu, jelikož bylo pořizovatelem zjištěno, že 

v projednávaném návrhu Územního plánu Budišov je vymezen LBK jeden. Zároveň se pořizovateli 

jeví jako dostatečné řešení územního systému ekologické stability v tomto místě v podobě jednoho 

koridoru. 

ad B) Z této části stanoviska nevyplývají požadavky na úpravu předmětného návrhu. 

ad C) Přesto, že již proběhla homogenizace silnice II/360, ZÚR stále obsahují vymezení veřejně 

prospěšné stavby v souvislosti s touto komunikací na území obce Hodov. Je tedy nutné uvést 

návrh Územního plánu Hodov v souladu se ZÚR a doplnit veřejně prospěšnou stavbu – koridor 

pro přeložku silnice II/360 Vlčatín – Rudíkov s označením DK21 do textové i grafické části 

návrhu Územního plánu Hodov. Pro úplnost pořizovatel uvádí, že je pořizován návrh Územního 

plánu Rudíkov, na území obce Rudíkov tato veřejně prospěšná stavba také zasahuje. Doplňované 

řešení pak musí kromě souladu se ZÚR splňovat také návaznost a spojitost s řešením této VPS 

v již platném ÚP Vlčatín a v současnosti pořizovaném ÚP Rudíkov. 

ad D) Výroková část územního plánu slouží pro rozhodování o změnách v území a je schvalována 

zastupitelstvem příslušné obce. Musí být jednoznačná a nezpochybnitelná. Nesmí tedy obsahovat 

např. doporučení (např. doporučení na řešení plochých střech u rodinných domů, není doporučeno 

používat typové projekty staveb určených pro jiná prostředí a další). Dále nesmí obsahovat popis 

stavu nebo odkaz na odůvodnění či koncepční materiály. Upravit tedy výrokovou část návrhu 

územního plánu odstraněním nejednoznačných pojmů, doporučení a odkazů na odůvodnění a 

koncepční materiály apod. 

ad E) Veškeré procesní připomínky využití území uvedené v návrhu Územního plánu Hodov budou 

změněny na podmínky věcné (nelze vyžadovat stanovisko dalšího dotčeného orgánu v územním 

řízení anebo stanovení podmínek, které vyplývají z dalšího řízení). Tedy např. v případě ploch NL 

– plochy lesní je možné použít věcnou podmínku „využití je možné, pokud nebude ohrožena 

funkce lesa“ a podobně. Dále například na straně 27 výroku odstavec „Podmínky prostorového 

uspořádání“ nebo dále u ploch, které svým vymezením zasahují do pásma do vzdálenosti 50 m od 

okraje lesa, je zcela nadbytečné uvádět jakoukoliv podmínku týkající se souhlasu nebo stanovení 

podmínek orgánu ochrany lesa, jelikož tato podmínka je zakotvena již v legislativě a nelze bez 

jejího splnění stavbu umístit. Pokud má však tato definice plnit informativní účel jako například 

„budou respektovány podmínky stanovené pro území přírodního parku Třebíčsko“ pak je možnou 

variantou upravit definici týkající se 50 m pásma lesa například takto: „Při využití ploch budou 
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respektovány podmínky stanovené pro pásmo do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.“. Pořizovatel se 

však nejvíce přiklání k podmínkám definovaným pouze jednoduchým a informativním způsobem a 

to například: „Respektovat ochranné pásmo železniční dráhy.“ nebo „Respektovat pásmo do 

vzdálenosti 50 m od okraje lesa.“ apod. 

ad F) Stanovení věcných podmínek využití je třeba ve svém detailu koncipovat tak, aby neobsahovaly 

podrobnosti náležející regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí. Pořizovatel doporučuje pro 

tyto případy využít například procentuální vyjádření zastavění příslušné plochy danou stavbou 

nebo obdobný způsob řešení v podobě indexu zastavění. V konkrétním problematickém případě, 

jedná se například o plochy bydlení s podmíněně přípustným využitím a to maloobchodní prodejny 

do 200 m
2
, lze po jednání se zpracovatelem konstatovat, že ústřední myšlenkou bylo zachování 

měřítka zástavby. Tato podmínka především ve svém důsledku přináší skutečnost, že funkční 

plocha například o výměře 5000 m
2
 může být zastavěna stavbami o celkové ploše 200 m

2
 stejně 

jako plocha o výměře větší či menší. 

Projektant důkladněji odůvodní v textové části odůvodnění územního plánu podstatu stanovení 

podmínek přípustného využití ploch v podobě konkrétních výměr. 

ad G) Prověřit celý text výroku a odstranit všechna doporučení a povinnosti následného zpracování 

podrobnějších dokumentací. Například v textové části výroku na straně 12 v oddíle I.D v bodě 1.2. 

vyjmout větu týkající doporučení zpracování pasportu komunikací. Obdobně v textové části výroku 

na straně 11 v oddíle I.C vyjmout větu týkající se zpracování generelu veřejné zeleně. Jako 

doporučení je možno uvést do odůvodnění. 

ad H) Pořizovatel v celém textu výroku neobjevil žádný způsob řešení, který by odpovídal návrhu 

následné dokumentace, která by měla měnit řešení technické infrastruktury. Z textové části výroku 

na straně 13 v oddíle 2.2.1. z věty poslední pouze vyplývá, že následná projektová dokumentace 

zpřesní svým návrhem vymezení územního plánu. Nicméně se pořizovatel domnívá, že je tato 

podmínka procesního charakteru a tudíž nesmí být ve výroku územního plánu použita. Mimo jiné 

její podstata vyplývá již z legislativy zavedené hierarchie zpracovávání dokumentací a ze 

samotného smyslu projektové dokumentace, která má vždy zpřesňovat vymezení v územním 

plánu. Předmětná věta tedy bude z výroku vyjmuta. 

K této problematice se vztahuje i výklad řešení technické infrastruktury v zastavěném území. 

Pořizovatel je toho názoru, že úkolem zpracovatele územního plánu je návrh řešení veřejné 

technické infrastruktury v zastavěném území, tj. v podobě hlavních řádů inženýrských sítí, jejichž 

vymezená poloha končí s hranicí předmětné funkční plochy, která má být touto infrastrukturou 

zásobována. To neplatí v případě, že je trasa veřejné infrastruktury souběžná s liniovou zástavbou 

(docházelo by tak ke vzniku odboček, které by mohly být mylně považovány za přípojky). Grafická 

část návrhu technické infrastruktury bude upravena tak, aby bylo v návrhu pouze jednoznačné 

vymezení veřejné technické infrastruktury (bez jakýchkoliv odboček do nitra jednotlivých funkčních 

ploch). 

ad I) Z textové části odůvodnění na straně 25 v oddíle II.E.7.3 odstranit větu: „Interakční prvky jsou 

pouze směrnou částí plánu ÚSES.“ Interakční prvky vymezené územním plánem jsou závazné, 

jelikož je celý územní plán závazný. Dle platné legislativy jej nelze dělit na závaznou a směrnou 

část. Mimo jiné interakční prvky nejsou částí ÚSES. V tomto smyslu je nutné prověřit celou 

dokumentaci a odstranit všechny zmínky o směrných a závazných částech. 
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ad J) Pořizovatel souhlasí se zněním stanoviska krajského úřadu v tom smyslu, že územní plán je 

zpracováván a vydáván pro celé území obce. Z tohoto a z výkladu ministerstva pro místní rozvoj 

vyplývá, že veškeré grafické operace musí být prováděny pouze uvnitř oblasti ohraničené hranicí 

obce a v žádném případě nesmí svým zakreslením (ať návrhových nebo stabilizovaných ploch) 

překročit hranici obce. K tomu slouží výkres širších vztahů, ve kterém musí být patrné zajištění 

koordinace využívání území s ohledem především na sousední obce. Vzhledem ke skutečnosti, že 

ZÚR se řešením územního plánu zpřesňují, je vskutku nevhodné je používat jako podklad pro 

výkres širších vztahů. Vhodnější se jeví užití buď ZABAGEDu nebo některých základních map 

státního mapového díla jako ZM 10, ZM 25 nebo ZM 50. Tyto mapy lze i jednoduše načíst jako 

podklad výkresu on-line formou WMS služby poskytované Českým úřad zeměměřickým a 

katastrálním. Z výše uvedených důvodů požaduje pořizovatel, aby zpracovatel odstranil z výkresů 

grafické části územního plánu ale i odůvodnění všechny grafické prvky překračující hranici obce 

Hodov (samozřejmě vyjma popisků) a pro výkres širších vztahů použil vhodnější podkladovou 

vrstvu. 

ad K) Je nutno zajistit jednoznačnost a srozumitelnost územně plánovací dokumentace, jelikož slouží 

jako závazný dokument pro rozhodování o změnách v území. Při rozhodování o změnách v území 

lze těžko používat pojmy „výrazně“ apod., jelikož se výklad těchto pojmů úřadu územního 

plánování popřípadě stavebnímu úřadu a investora stavby může značně lišit a úřad ztratí 

argumenty sloužící jako podklady pro udělení svého vyjádření popřípadě pak rozhodnutí o záměru. 

Územní plán dává přesné pokyny pro rozhodování o změnách v území, nesmí v něm tedy být 

definovány podmínky pro rozhodování v takto nejednoznačné a volné podobě. Grafické 

označování funkčních ploch je pak nutné taktéž jednoznačně barevně či typem čáry rozlišit. Kromě 

příkladu uvedeného krajským úřadem doplňuje pořizovatel i příklad značení ÚSES. Není jasně 

rozlišený rozdíl v kresbě biokoridoru a biocentra. Je sice rozlišeno v podobě linie a polygonu, to 

však v některých případech plošně rozsáhlejších koridorů navozuje dojem biocentra. Proto 

pořizovatel i v tomto případě doporučuje upravit grafickou značku jednoho z uvedených prvků 

ÚSES tak, aby nedocházelo k záměně s prvkem druhým. 

ad L) Pořizovatel si dovoluje s touto částí stanoviska krajského úřadu nesouhlasit v tom smyslu, že v 

Příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. je v písmenu f) doslovně uvedeno: „stanovení podmínek pro 

využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), 

pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, …“. Z toho vyplývá, že užitý pojem „převažující 

účel využití“ je v souladu s právní úpravou. Přesto však z důvodu použití dalších skupin dělení a 

jejich názvosloví a z důvodu přehlednosti a jednodušší pochopitelnosti těchto pojmů veřejností 

doporučuje pořizovatel nahradit pojem „převažující účel využití“ za pojem „hlavní využití“. Prověřit 

všechny regulace funkčních ploch a jednoznačně u nich stanovit hlavní využití, přípustné využití a 

nepřípustné využití. 

ad M) Pořizovatel považuje toto členění funkčních ploch za vhodné. Rozhodně nemá pořizovatel dojem, 

že by z tohoto způsobu stanovení podmínek vyplývalo zavádějící řešení. Zpracovatel stanovil 

podmínky využití pro pozemky ZPF. Pouze z důvodu přehlednosti převažujícího složení pozemků 

ZPF (pozemky orné půdy a pozemky luk a sadů) rozdělil grafické zabarvení těchto pozemků do 

dvou skupin. Stanovené regulativy (hlavní využití, přípustné využití, podmíněně přípustné využití a 
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nepřípustné využití) jsou pak společné pro obě skupiny, tj. vztahují se obecně k pozemkům ZPF. 

Pořizovateli se jeví toto řešení praktické a přehledné. 

ad N) V ustanovení § 18 odstavce 5 stavebního zákona je definován základní rámec pro využití 

nezastavěného území, který je možný v rámci zpracování územního plánu konkretizovat. 

V nezastavěném území však nelze připustit možnost stavby, zařízení či opatření, které by bylo 

v rozporu s uvedeným ustanovením. V souladu s uvedeným není přípustné v nezastavěném území 

vést jako podmíněně přípustné využití stavbu nebo zařízení související s rodinnou rekreací atd. 

Pokud je tedy znám požadavek na výstavbu objektů souvisejících s rodinnou rekreací, je třeba za 

tímto účelem vymezit zastavitelnou plochu. Z podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití 

NZ požaduje pořizovatel tuto možnost z podmíněně přípustného využití vyjmout. Toto využití je 

umožněno nad rámec využití nezastavěného území tak, jak je stanoveno v ustanovení § 18 odst. 5 

stavebního zákona. 

Na základě ustanovení § 50 odstavce 8 stavebního zákona byl krajský úřad pořizovatelem požádán po 

úpravě návrhu o vydání potvrzení o odstranění nedostatků. Toto potvrzení bylo pořizovateli doručeno 

souhlasné v tomto znění: 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Oddělení územního 

plánování 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Č.j.: KUJI 28853/2016 

 OUP 332/2011-7 

Datum: 11.04.2016 

 
Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, jako 

pořizovatel Územního plánu Hodov dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předložil 

Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, dne 31. 3. 2016 podle § 

50 odst. 8 stavebního zákona k posouzení upravený návrh Územního plánu Hodov (dále jen „upravený 

návrh ÚP“) k potvrzení o odstranění nedostatků uvedených v opatření krajského úřadu č.j.: KUJI 

42866/2014 ze dne 26. 6. 2014.  

V něm byl pořizovatel upozorněn na:  

 nutnost zajištění koordinace prvků ÚSES na území sousedních obcí Vlčatín, Nárameč a Budišov,  

 doplnění vymezení veřejně prospěšné stavby DK21 ho opatření U023 v souladu se ZÚR KrV. 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený správní orgán 

na úseku územního plánování, posoudil upravený návrh ÚP a konstatuje, že výše uvedené nedostatky, 

na které byl pořizovatel upozorněn ve stanovisku č.j.: úřadu č.j.: KUJI 42866/2014 ze dne 26. 6. 2014, 

byly odstraněny. Vzhledem k nabytí účinnosti Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky 

byl nově vyhodnocen soulad návrhu ÚP s tímto dokumentem.  

Na základě tohoto potvrzení lze zahájit řízení o Územním plánu Hodov podle § 52 stavebního 

zákona.  

V rámci výkonu státního dozoru ve věcech územního plánování dle § 171 stavebního zákona pak krajský 

úřad dále pořizovatele v opatření č.j.: KUJI 42866/2014 ze dne 26. 6. 2014, upozornil na nesrovnalosti a 
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nedostatky zjištěné v návrhu ÚP. Zjištěné nedostatky v návrhu ÚP byly zčásti odstraněny. Nadále 

upozorňujeme na tyto nedostatky: 

 u ploch s rozdílným způsobem využití je vždy nutné, podle vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, stanovit přípustné a nepřípustné využití. Např. u plochy DS není stanoveno nepřípustné 

využití,  

 za předpokladu stanovení podmíněně přípustného využití je nutné zároveň definovat vlastní podmínky 

přípustnosti, které musí mít být věcného nikoliv procesního charakteru. Plocha s rozdílným způsobem 

využití TI nemá definované podmínky pro podmíněně přípustné využití, 

 i nadále doporučujeme s ohledem na jednoznačnost a srozumitelnost upravit grafické vyjádření ploch 

s rozdílným způsobem využití tak, aby každý použitý symbol byl unikátní a nezaměnitelný (např. 

plochy PV, ZP a ZS). 

8. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 

Pořizovatel doplní po ukončení řízení o územním plánu. 

9. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

9.1. Vyhodnocení připomínek uplatněných v části procesu pořizování dle § 50 odstavce 2 a 

3 stavebního zákona 

V souladu s ustanovením § 50 odstavce 3 stavebního zákona byl návrh územního plánu doručen 

veřejnou vyhláškou. Ve lhůtě stanovené stavebním zákonem byly pořizovatelem přijaty tyto připomínky: 

 

Povodí Moravy, s. p., útvar vodohospodářského rozvoje 

Č.j.: PM012456/2014-203/Je 

Datum: 24.03.2014 

 

Organizace ve své připomínce sdělila, že již své stanovisko poskytla k návrhu zadání územního plánu a 

touto připomínkou jej doplňuje a upřesňuje následovně: 

K.ú. Hodov protékají následující drobné vodní toky (DVT) ve správě Povodí Moravy, s.p.: 

- Jižním okrajem k.ú. Hodov protéká DVT – IDVT – 10186923 – rozhodnutím Ministerstva zemědělství 

ze dne 21.12.2010, č.j. 35935/2010-15110 

- Přítok Hodovského potoka III – DVT – IDVT – 10441200 

- Přítok Mařek II – DVT – IDVT – 10441202 

- Přítok Hodovského potoka II – DVT – IDVT – 10441204 – všechny tři rozhodnutím Ministerstva 

zemědělství ze dne 10.05.2011, č.j. 86336/2011-15112 – všechny tři rozhodnutím Ministerstva 

zemědělství ze dne 10.05.2011, č.j. 86336/2011-15112 – všechny tři jsou přítokem DVT Hodovský 

potok – IDVT – 10203236, který je ve správě státního podniku Lesy ČR, s.p. 

U všech vodních toků v zájmovém území budou respektována manipulační pásma v souladu s vodním 

zákonem v platném znění – zák. č. 254/2001 Sb., § 49 – Oprávnění při správě vodních toků.  

Kromě výše uvedeného doplnění a upřesnění nemáme k prostudovanému návrhu Územního plánu 

Hodov zásadní připomínky. 
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Vyjádření PM035694/2011-203/Je ze dne 20.07.2011 

V zájmovém území se nenacházejí vodní toky, vodní plochy ani jiná zařízení ve 

správě Povodí Moravy, s.p. 

U všech vodních toků v zájmovém území budou respektována ochranná pásma 

v souladu s vodním zákonem v platném znění – zák. č. 254/2001 Sb., § 49 – 

Oprávnění při správě vodních toků. 

V obci není splašková kanalizace ani ČOV. 

Nově navržená zástavba bude odkanalizována oddílnou kanalizací. 

Splaškové odpadní vody u jednotlivých nemovitostí budou svedeny do 

nepropustných bezodtokých jímek na vyvážení, další alternativou je realizace 

domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí s vypouštěním vyčištěných 

splaškových odpadních vod kanalizační přípojkou do nejbližšího vodního toku. 

Neznečištěné vody dešťové budou likvidovány v maximální možné míře 

navrženým systémem vsakování, resp. akumulace za účelem dalšího využití – 

v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

Odpady z řešeného území budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 

Návrh ÚP Hodov bude zpracován v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. – 

vodní zákon v platném znění z května 2010 a dále v souladu se schváleným 

Plánem oblasti povodí. 

 

Vyhodnocení: Manipulační pásma vodních toků jsou respektována a toto respektování územně 

plánovací dokumentací je uvedeno v textové části odůvodnění územního plánu. 

V textové části odůvodnění v oddílu II.E.5.3 upravit názvosloví a výčet vodních toků a správců těchto toků 

dle výše uvedeného znění připomínky. 

 

Vodárenská akciová společnost, a. s. 

Č.j.: TR/1661/2014-Va 

Datum: 01.04.2014 

Organizace ve své připomínce sdělila, že k předloženému návrhu územního plánu nemá připomínky. 

Dále sdělila, že vzhledem ke skutečnosti, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě Vodárenské 

akciové společnosti a.s., divize Třebíč, je nutno dodržovat ochranné pásmo jak vodovodního přivaděče, 

tak místních rozvodů pitné vody včetně plánovaného výtlaku splaškové kanalizace ČOV Budišov. 

Vyhodnocení: Předmětná ochranná pásma jsou dokumentací respektována a toto je zdůvodněno 

v textové části odůvodnění návrhu územního plánu. Velikost respektovaných ochranných pásem vychází 

pak z § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Č.j.: 001090/11300/2014 

Datum: 08.04.2014 

Organizace ve své připomínce sdělila následující: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR podává jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy v rámci společného 

jednání o návrhu Územního plánu Hodov (k. ú. Hodov) následující vyjádření.  

Územím obce je vedena následující silnice: 

III/39013 Budišov – Hodov – Oslavička 

Silnice III. třídy vedoucí územím obce je ve vlastnictví Kraje Vysočina. 

Z hlediska dopravního připojení lokalit upozorňujeme, že veškeré návrhové plochy a jejich připojení 

k silniční síti musí být vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., kterou se provádí stavební 

zákon, zejména § 20 a dle vyhlášky 104/1997 Sb., zejména §§ 11 a 12, kterou se provádí zákon č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Při návrhu nových místních komunikací je nutné postupovat 

také v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ a ČSN 73 6102 „Projektování 

křižovatek na pozemních komunikacích“, v jejich aktuálním znění. 

Silnice vedoucí územím obce je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Vzhledem k tomu, že územím obce Hodov 

nejsou vedeny stávající ani výhledové trasy dálnic nebo silnic I. třídy, projednávaná ÚPD se nedotýká 

zájmů ŘSD ČR. K projednávanému návrhu ÚP Hodov proto nemáme připomínky. 

Vyhodnocení: Pořizovatel doplňuje výše uvedené znění připomínky o informaci, že správním územím 

obce Hodov prochází také silnice II/360. Ani jedna z těchto komunikací není komunikací I. třídy ani 

dálnice či rychlostní silnice. Z připomínky tedy nevyplývají žádné pokyny pro úpravu předmětného 

návrhu. 

 

ČEPS, a. s., provozní správa Morava-jih 

Č.j.: 001090/11300/2014 

Datum: 08.04.2014 

Organizace ve své připomínce sdělila následující: 

V zájmovém území návrhu Územního plánu Hodov se nenachází žádné elektrické zařízení ani jeho 

ochranné pásmo v majetku provozovatele přenosové soustavy, ČEPS, a.s., Z tohoto důvodu nemáme 

v dané věci námitky ani připomínky. 

Vyhodnocení: Z připomínky nevyplývají žádné pokyny pro úpravu předmětného návrhu. 

 

Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní 

Organizace byla nad rámec stavebního zákona obeslána a přizvána ke společnému jednání. Vyjádření 

této organizace v podobě připomínky k předmětnému návrhu územního plánu nebylo vydáno. 

Vyhodnocení: Organizace své připomínky ve lhůtě neuplatnila, nejsou tedy stanoveny žádné pokyny pro 

úpravu předmětného návrhu. 
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Jaroslav Hort, Zdenka Hortová 

Čechova 1726/34, 594 01 Velké Meziříčí 

 

Jaroslav Hort a Zdenka Hortová podali připomínku v tomto znění: 

Tímto podle ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) podávám proti předmětnému návrhu 

změny Územního plánu obce Hodov tyto připomínky a navrhuji: 

1. Rozšířit navrhované vymezení zastavitelné plochy (označení vymezené plochy v Územním plánu 

obce Hodov – „Z1“) o části parcel 3432/2, 3434 a 3381/5, dle přiloženého náčrtu – vyznačeno 

červenou barvou. 

2. V případě zamítavého postoje k návrhu v bodě č. 1, vytvořit další (nové) vymezení zastavitelné 

plochy dle přiloženého náčrtu (shodné s žádostí v bodě č. 1). 

Vyhodnocení: Pořizovatel především v první řadě přezkoumal podanou připomínku v souladu se zněním 

ustanovení § 37 odstavce 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dle jen 

„správní řád“), a s ohledem na jednotlivá ustanovení stavebního zákona. K tomu pořizovatel konstatuje, 

že je v připomínce chybně uveden § 52 stavebního zákona, jelikož doposud žádné řízení o územním 

plánu neproběhlo a prozatím ani neprobíhá. Podatel měl patrně na mysli ustanovení § 50 odstavce 3 

stavebního zákona, které podateli umožňuje podat připomínku k návrhu územního plánu. To ostatně 

učinil a připomínka byla podána v pořádku ve lhůtě stanovené veřejnou vyhláškou. Dále je pak 

v připomínce chybně uveden název dokumentace a to „změna Územního plánu obce Hodov“, kterážto se 

nepořizuje, nýbrž je pořizován zcela nový Územní plán Hodov. Dle znění připomínky a jejích odkazů na 

vymezované funkční plochy vyhodnotil pořizovatel, že se s největší pravděpodobností podatel zmýlil 

v názvu a jeho připomínka se skutečně vztahuje k právě projednávanému Územnímu plánu Hodov. 

K navrhovanému bodu č. 1 konstatuje pořizovatel následující. Předmětné pozemky jsou z hlediska 

vymezování zastavitelných ploch a zejména funkčních ploch pro bydlení situovány velmi nevhodně, 

jelikož zasahují do volné krajiny a nedoplňují stávající zástavbu. S odkazem na stanovisko krajského 

úřadu (č. j. KUJI 30867/2014 OZP 961/2006), kterým bylo uděleno nesouhlasné stanovisko k ploše Z9 

s odůvodněním, že se jedná o umístění lokality do volné krajiny, což je v rozporu s ustanovením § 2 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, má pořizovatel 

důvodně za to, že v případě požadovaných pozemků předmětné připomínky by stanovisko krajského 

úřadu k takto vymezené ploše bylo obdobné jako k ploše Z9. Tedy s odkazem na toto stanovisko 

krajského úřadu a ustanovení § 6 správního řádu, pořizovatel po dohodě s určeným zastupitelem tuto 

část připomínky zamítá. 

Obdobná situace nastává i v případě bodu č. 2 připomínky. Oproti bodu č. 1 připomínky je požadovaná 

plocha pouze jiného tvaru a rozsahu, avšak její polohové vymezení je ve smyslu územního plánování 

obdobné. Taktéž dochází k zásahu do volné krajiny a lze tedy s určitou mírou pravděpodobnosti 

předpokládat, že stanovisko krajského úřadu by k takto vymezené ploše bylo stejné jako v případě plochy 

Z9. Ze stejných důvodů jako v případě bodu č. 1 pořizovatel po dohodě s určeným zastupitelem tuto část 

připomínky zamítá. 

Dodatek k vyhodnocení: Předmětné pozemky či plochu vyznačenou bodem č. 2 připomínky by bylo 

možno zahrnouti do zastavitelné plochy s funkčním využitím bydlení v rodinných domech pouze, pokud 

by po dohodě s obcí a s ohledem na odborný urbanistický názor zpracovatele územního plánu byla 
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vymezena plocha většího rozsahu zahrnující předmětné pozemky a zajišťující návaznost na zastavěné 

území obce, že by bylo nutné jednoznačně a velmi důkladně odůvodnit vhodnost takového vymezení. 

S tím však souvisí i problematika trvalé udržitelnosti rozvoje obce, předpokládaný zábor ZPF a potřeba 

takového vymezení ploch, která pokud nebude dostatečně odůvodněna, pak přináší řešení pouze 

v kompenzaci za jiné, tímto současným návrhem územního plánu, vymezované zastavitelné plochy. 

 

Ing. Jiří Hort 

Hodov 60, 675 04 Hodov 

 

Ing. Jiří Hort podal připomínku v tomto znění: 

K návrhu Územního plánu Hodov mám tyto připomínky: 

1. Zapracovat návrh účelové komunikace k navrhovaným vodním plochám Z17, k pod ní již 

vybudovanému rybníku a k Z20. 

2. Plocha Z10 je vyčleněna pro rozhlednu, z které na této ploše nebudou tak dobré rozhledové 

podmínky, jako by byly z R2 – turistického bodu – rozhledny navržené v Územním plánu obce 

Hodov 2006 (zde je dobrý výhled i na jih). Navrhuji tedy ponechat původní návrh. 

3. Jako součást ochrany zastavěného území Hodova před extravilánovými vodami navrhnout příkop 

podél parcely 3493/11 (vedle Z2). 

Poznámka: Úvod kapitoly II.E.5.3 VODNÍ TOKY A PLOCHY se zřejmě díky překlepu zabývá území obce 

Rohy. 

Vyhodnocení: 

K bodu č. 1 připomínky konstatuje pořizovatel následující. Pořizovatel posoudil vymezení ploch 

návrhových Z17 (W) a Z20 (W) včetně plochy stabilizované (W) vymezené mezi nimi (z důvodu snazší 

orientace v textu vyhodnocení si tuto plochu označme jako plochu Z22) a stabilizované plochy DS 

procházející kolem plochy W (Z22) až k ploše Z20 a to porovnáním se stavem v katastru nemovitostí. 

Pořizovatel zjistil, že pozemky stabilizované plochy W (Z22) jsou v současnosti evidovány v katastru 

nemovitostí jako pozemky trvalého travního porostu, ač je patrné, že se na předmětném místě již nachází 

plocha rybníka. Pozemky komunikací stabilizované plochy DS pak v katastru nemovitostí evidovány 

nejsou. Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné opětovně prověřit stav v území s ohledem na evidenci 

katastru nemovitostí a v případě současně stabilizované vodní plochy W tuto plochu zahrnout do ploch 

změn (ostatní změny v území). Vzhledem ke skutečnosti, že se v současné době v území nevyskytuje 

žádná komunikace sloužící pro obsluhu navrhované plochy Z20, považuje pořizovatel za vhodné vymezit 

v návrhu územního plánu plochu dopravní infrastruktury DS za účelem dopravní obslužnosti plochy Z20. 

Vzhledem k výše uvedenému pořizovatel po dohodě s určeným zastupitelem této části připomínky 

vyhovuje a současně zpracovateli územního plánu uděluje pokyn pro přezkoumání vymezení 

stabilizované plochy W (Z22), stabilizované plochy DS a následnou úpravu tohoto vymezení. 

V souvislosti s tím doporučuje pořizovatel vymezení návrhové plochy W (jako plochy ostatních změn 

v území) a návrhové plochy DS určené pro obsluhu plochy Z20 (patrně v podobě účelové komunikace). 

Pro tuto konkrétní plochu DS dále doporučuje pořizovatel vymezit podrobnější členění se stanovením 

podmínek, které určí možný druh komunikace za účelem minimálního záboru ZPF. I přes výše uvedené 

pokyny ponechává pořizovatel zpracovateli tzv. volnou ruku ve smyslu prověření této problematiky 
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zpracovatelem jako odborníkem urbanistou a zhodnocení potřebnosti a účelnosti navržení takových 

přístupových komunikací. 

K bodu č. 2 připomínky konstatuje pořizovatel následující. Po dohodě s obcí a zpracovatelem obec trvá 

na současném vymezení plochy pro rozhlednu v návrhu Územního plánu Hodov. Především toto 

zdůvodňuje, že přednostním cílem je zajištění výhledu na obec Hodov nikoliv na jeho širé okolí. 

Připomínka se tedy zamítá. Projektant ponechá plochu pro rozhlednu v rozsahu a lokalizaci tak, jak byla 

v návrhu územního plánu předložena pro společné jednání. 

K bodu č. 3 připomínky konstatuje pořizovatel následující. Dotčený orgán ve svém stanovisku nestanovil 

žádnou podmínku navržení příkopu jako ochrany před extravilánovými vodami. Přesto však se této části 

připomínky vyhovuje v tom smyslu, že projektant prověří nutnost navržení takovéhoto řešení a případně i 

vhodné situování příkopu v území. Podatelem navržený pozemek se pořizovateli jeví jako značně 

nepraktický, především z toho důvodu, že je v těsné blízkosti vymezených ploch bydlení a vzhledem 

k terénnímu charakteru území by extravilánové vody dříve překonávali komunikaci než by byly zaústěny 

do příkopu. V případě, že projektant vyhodnotí potřebu vymezení příkopu, pak pořizovatel doporučuje 

situovat příkop na opačnou stranu komunikace než je v současnosti navrhována plocha bydlení Z2 právě 

z toho důvodu, aby extravilánové vody byly zachyceny příkopem dříve, než začnou překonávat 

komunikaci. Taktéž projektant vzhledem ke své urbanistické odbornosti vyhodnotí vhodnost navržení 

případného opatření před nežádoucími extravilánovými vodami jako veřejně prospěšného opatření, popř. 

s možností vyvlastnění. Pokud takto nestanoví, platí i v současně navrhované podobě návrhu Územního 

plánu Hodov, že lze takovéto druhy opatření provést na základě podmínek využití dotčených ploch. 
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Pořizovatel bere na vědomí poznámku v připomínce podatele a ukládá zpracovateli územního plánu 

opravit název území obce v textové části odůvodnění v bodě II.E.5.3. 

9.2. Připomínky pořizovatele k návrhu územního plánu v části procesu pořizování dle § 50 

stavebního zákona 

 Pořizovatelem bylo zjištěno, že v Územním plánu Rohy je podél komunikace směřující do 

katastrálního území Hodov navržena doprovodná zeleň, interakční prvky. Pořizovatel doporučuje 

zpracovateli doplnit podél této komunikace doprovodnou zeleň, interakční prvky z důvodu zajištění 

nadmístních souvislostí v území (v grafickém schématu označeno U 19). 

 Zajistit spojitost lokálního biokoridoru LBK 363.0683 u biocentra LBC 352.0313 (v grafickém schématu 

označeno U 01). Pokud nelze docílit vhodné spojitosti biokoridoru, nabízí pořizovatel řešení v podobě 

rozšíření LBC 352.0313 až za komunikaci a pak lze LBK 363.0683 vést po celé délce na severní 

straně komunikace bez jakéhokoliv přechodu biokoridoru přes tuto komunikaci. 

 Pokud však zpracovatel vzhledem ke své urbanistické odbornosti zhodnotí, že není možné či vhodné 

upravit trasování biokoridoru za účelem výše uvedeným a vzdálenost mezi biokoridory způsobená 

jejich nenávazností je v souladu s legislativou a obecnými pravidly pro vymezování prvků ÚSES, pak 

může jejich vymezení ponechat ve stavu návrhu pro společné jednání. 

 Odstranit „slepou uličku“ lokálního biokoridoru LBK 363.0683 v části Na hatích (v grafickém schématu 

označeno U 02). 

 Pokud však zpracovatel vzhledem ke své urbanistické odbornosti zhodnotí, že není možné, vhodné 

nebo účelné odstranit tuto část biokoridoru, pak může toto vymezení ponechat ve stavu návrhu pro 

společné jednání. 

 Zajistit spojitost lokálního biokoridoru LBK 363.0684 v oblasti mezi místní částí Na hatích a Stekance 

(v grafickém schématu označeno U 03). 

 Pokud však zpracovatel vzhledem ke své urbanistické odbornosti zhodnotí, že není možné či vhodné 

upravit trasování biokoridoru za účelem výše uvedeným a vzdálenost mezi biokoridory způsobená 

jejich nenávazností je v souladu s legislativou a obecnými pravidly pro vymezování prvků ÚSES, pak 

může jejich vymezení ponechat ve stavu návrhu pro společné jednání. 

 Doplnit ke každé jednotlivé části biokoridoru (stabilizované i navrhované) její název. V některých 

případech to vede k tomu, že není jednoznačný rozdíl mezi stávajícím biocentrem a biokoridorem, 

jelikož grafická značka je pro oba prvky ÚSES stejná. 

 Pokud se v případě označení 342.0014 jedná o regionální biokoridor, pak doplnit ke stávajícímu 

označení RBK 516 a zároveň v souvislosti s řešením RBC 654 řešit i návrh RBK 516 v souvislostech 

s vymezením Územním plánem Oslavička (v grafickém schématu označeno  

U 15). 

 Znovu prověřit řešení lokálního biokoridoru LBK 363.0106. Dle platného Územního plánu Oslavička 

tento biokoridor v katastrálním území Oslavička nepokračuje (v grafickém schématu naznačena 

problematická poloha U 16). Pokud odborné hledisko projektanta nazná, že stávající řešení návrhu 

LBK 363.0106 je nutné ponechat v této poloze a v tomto rozsahu, pak bude v rámci dalšího 

projednávání návrhu obec Oslavička upozorněna na tuto nesrovnalost v území a bude jí doporučeno 

doplnění lokálního biokoridoru v Územním plánu Oslavička. 
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 Znovu prověřit minimální šířku lokálního biokoridoru LBK 363.0684 na jihu katastrálního území (v 

grafickém schématu označeno U 20) a případně řešení tohoto biokoridoru upravit. 

 Zajistit spojitost lokálního biokoridoru LBK 363.0104 s regionálním biocentrem RBC 654 (v grafickém 

schématu označeno U 12) a LBK 363.0105 s RBC 654 (v grafickém schématu označeno U 11). 

 Pokud však zpracovatel vzhledem ke své urbanistické odbornosti zhodnotí, že není možné či vhodné 

upravit trasování biokoridoru za účelem výše uvedeným a vzdálenost mezi jednotlivými prvky ÚSES 

způsobená jejich nenávazností je v souladu s legislativou a obecnými pravidly pro vymezování prvků 

ÚSES, pak může jejich vymezení ponechat ve stavu návrhu pro společné jednání. 

 Odstranit „slepou uličku“ lokálního biokoridoru LBK 363.0105 (v grafické schématu označeno  

U 10). 

 Pokud však zpracovatel vzhledem ke své urbanistické odbornosti zhodnotí, že není možné, vhodné 

nebo účelné odstranit tuto část biokoridoru, pak může toto vymezení ponechat ve stavu návrhu pro 

společné jednání. 

 Jižní část lokálního biokoridoru LBK 363.0105 prodloužit až k ploše DZ (plocha dopravní infrastruktury 

– železniční) za účelem minimalizace přerušení biokoridoru (v grafickém schématu označeno U 08). 

 Střední část lokálního biokoridoru LBK 363.0105 prodloužit až k ploše DS (plocha dopravní 

infrastruktury – silniční) za účelem minimalizace přerušení biokoridoru a zajisti spojitost lokálního 

biokoridoru v tomto přechodu – díky přímo nenavazujícímu vymezení dochází v místě přerušení 

biokoridoru k jeho zúžení (v grafickém schématu označeno U 09). Pokud však bude při prověření 

prokázána minimální šířka biokoridoru v tomto přerušení, není třeba upravovat polohu či rozsah 

biokoridoru v místě přerušení. 

 Upravit polohu popřípadě rozsah lokálního biokoridoru LBK 363.0107 v místě přerušení silnicí 

III/39013 a zajistit tak spojitost tohoto biokoridoru (v grafickém schématu označeno U 18). 

 Pokud však zpracovatel vzhledem ke své urbanistické odbornosti zhodnotí, že není možné či vhodné 

upravit trasování biokoridoru či změnu jeho rozsahu za účelem výše uvedeným a vzdálenost mezi 

biokoridory způsobená jejich nenávazností je v souladu s legislativou a obecnými pravidly pro 

vymezování prvků ÚSES, pak může jejich vymezení ponechat ve stavu návrhu pro společné jednání. 

 Znovu prověřit řešení lokálního biokoridoru LBK 363.0164 a vhodnost jeho vymezení v ochranném 

pásmu dopravní infrastruktury – železnice (v grafickém schématu označeno  

U 21). Podstatná část biokoridoru je vymezena v ochranném pásmu železniční dráhy, navíc v její 

těsné blízkosti. Pořizovatel doporučuje upravit vymezenou trasu biokoridoru tak, aby v části, kde 

kopíruje trasování železnice, byla posunuta až za hranici ochranného pásma železnice. I nadále bude 

biokoridor veden na lesních pozemcích, tudíž tímto řešením nebudou vyvolány požadavky na založení 

nových prvků ÚSES. Pokud však řešení v návrhu uvedené vyplývá například z Generelu ÚSES, pak 

projektant podrobně zdůvodní odklon od této podkladové dokumentace. 

 Zajisti spojitost lokálního biokoridoru LBK 363.0107 v místě přerušení silnicí Hodov-Rohy. Díky přímo 

nenavazujícímu vymezení dochází v místě přerušení biokoridoru k jeho zúžení (v grafickém schématu 

označeno U 22). Pokud však bude při prověření prokázána minimální šířka biokoridoru v tomto 

přerušení, není třeba upravovat polohu či rozsah biokoridoru v místě přerušení. 

 Ze způsobu znázornění jednotlivých skladebných prvků ÚSES na hranicích správního území se lze 

domnívat, že na tomto správním území končí a dále nepokračují, tedy např. u biokoridorů je na hranici 

správního území doplněna příčná čára, která biokoridor uzavírá. Požadujeme toto vymezení upravit 
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tak, aby bylo patrné, že ÚSES pokračuje na území sousedních obcí. Ten samý případ nastává 

v případě setkání několika prvků ÚSES, které jsou zakresleny odděleně. 

 Z důvodu přehlednosti požaduje pořizovatel doplnit seznam skladebných prvků ÚSES. 

 Upravit orientační zákresy hranic katastrálních území sousedních obcí (dle grafického schématu 

popřípadě budou pořizovatelem poskytnuta potřebná vektorová data). 

 Upravit pojmosloví v textové části odůvodnění na straně 28 v oddíle II.I.1 bod 6 nahrazením „hranice 

zastavitelného území obce“ za „hranice zastavitelných ploch“. 

 Upravit pojmosloví v textové části výroku v oddíle I.C ve všech částech tabulky „Vymezení 

zastavitelných ploch a ploch přestavby“ nahrazením textu „Plochy s rozdílným způsobem uspořádání“ 

za „Plochy s rozdílným způsobem využití“. 

 V textové části výroku na straně 12 v oddíle I.D v bodě 1.2. doplnit do textu tučně uvedené slovo 

takto: „… zákonnými předpisy a příslušnými technickými normami.“ 

 V textové části výroku na straně 12 v oddíle I.D v bodě 1.7.2. vyjmout závorku s textem: „(na základě 

podrobnější projektové dokumentace)“. 

 V celé územně plánovací dokumentaci nahradit v záznamu o účinnosti jméno zástupce pořizovatele 

„Ing. Lucie Dohnalová“ za „Ing. Šárka Filipková“. Funkce zůstává. 

 Pro umístění stavby ČOV je třeba vymezit plochu technické infrastruktury. 

 V rámci řešení úpravy navrhované plochy 

Z9 dle výše uvedeného bodu 6 

respektovat následující: dle informací obce 

se v místě plochy Z9 nachází vodojem 

nebo podobná stavba vodárenského typu. 

Dle údajů o území poskytovaných v rámci 

územně analytických podkladů se stavba 

v tomto místě nenachází, avšak je zde 

zajímavý shluk vodovodních tras (obrázek 

vpravo). Dle Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací Kraje Vysočina (návrh 

aktualizace 2015) se v tomto místě 

nenachází žádná stávající vodárenská 

stavba. Projektant tedy prověří skutečný 

stav území a v případě zjištění skutečné 

existence vodárenské stavby, ji vymezí v návrhu jako plochu technické infrastruktury. Plocha Z9 by 

pak musela býti přizpůsobena limitům vyplývajícím z tohoto vymezení. 

 Výroková část obsahuje množství odkazů na ustanovení právních předpisů. Tyto informace 

požadujeme vyjmout a v případě potřeby je přeřadit do odůvodnění. Výroková část územního plánu 

slouží pro rozhodování o změnách v území a schvaluji ji příslušné zastupitelstvo obce, proto nemůže 

tato právní ustanovení obsahovat. 

 Dle výkladu krajského úřadu jako nadřízeného orgánu je požadavek na dosadbu druhů zeleně dle 

příslušných STG podrobností, kterou dle § 43 odstavce 3 stavebního zákona nenáleží řešit v územním 

plánu. Požadujeme tedy tuto část z kapitoly Systém sídelní zeleně vyjmout. 
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 V případě vypuštění některých vymezených zastavitelných ploch je nutné upravit kompletní textovou a 

grafickou část návrhu Územního plánu Hodov. V případě změny rozsahu zastavitelných ploch je pak 

nutné upravit i tabulku výpočtu předpokládaného záboru ZPF. 

 Pořizovatel má za to, že požadavky obsažené v kapitole I.E.5 Prostupnost krajiny přesahují rámec 

možnosti územního plánu. Přístup stávajících objektů a dohoda s vlastníky pozemku je věcí 

navazujících řízení a nelze ji řešit v územních plánech. Proto požaduje pořizovatel tuto zásadu 

vypustit. 

 Výroková část návrhu územního plánu obsahuje požadavek na odstranění stávajících zařízení el. 

vedení, sloupů a trafostanic, které působí rušivě z estetického hlediska krajiny. Domníváme se, že 

tento požadavek je z hlediska obslužnosti území technickou infrastrukturou nevhodný a zavazující. 

Pořizovatel požaduje tuto podmínku z textu odstranit. 

 Ve výroku územního plánu není možné používat slovní termín „není vhodné použít ploché střechy“ a 

dále „není doporučeno používat typové projekty staveb určených pro jiná prostředí“ atd. Chápeme 

však záměr zpracovatele zachovat urbanistickou hodnotu území, z toho důvodu považujeme jako 

vhodné zapracovat do textu popis stávající urbanistické zástavby (s tím, že je možné i popsat 

převažující tvar střechy) a stanovení požadavku na její dodržování, zejména pak, ve které části obce. 

 Ochranná pásma, resp. pásma hygienické ochrany, vyplývají ze zákona nebo správních rozhodnutí. 

Jejich navrhování v rámci územně plánovací dokumentace, např. u zemědělského družstva, tak nemá 

legislativní oporu. Podle § 2 písmene b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahuje koordinační výkres jak 

limity využití území, tak také důležitá omezení v území. Pásmo zemědělského družstva lze považovat 

za výrazný limit využití území. Dle metodické rady krajského úřadu jako nadřízeného orgánu (podána 

e-mailem dne 10.06.2014) je možné v koordinačním výkresu znázornit vypočtenou hranici negativního 

vlivu, která by však neměla být označena jako ochranné pásmo nebo pásmo hygienické ochrany, 

neboť toto se vymezuje v rámci správního rozhodnutí. Upravit tedy pojmosloví např. v textové části 

odůvodnění v tabulce ZPF – OP živočišné výroby. 

9.3. Vyhodnocení připomínek uplatněných v řízení o územním plánu dle § 52 odstavce 3 

stavebního zákona 

Pořizovatel doplní po ukončení řízení o územním plánu. 
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10. POUČENÍ 

Proti Územnímu plánu Hodov podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 

(správní řád), nelze podat opravný prostředek. 

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení, které musí být 

zahájeno nejpozději do tří let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.  

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým 

dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku. 

Územní plán Hodov nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu.  

 

 

V Třebíči dne 06.05.2016 

 

 

 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Ing. Šárka Filipková, v. r. 

pověřená vedením oddělení 

Úřad územního plánování 

 


