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OOP   č.  1/2019  
Příloha č.  5a 
 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů  po veřejném jednání konaném dne 15.08.2018 o návrhu  Změny č.8  Územního 
plánu  města Velká Bíteš  

Poř.č. Dotčené orgány, 
fyzické a právnické 
osoby 
Datum podání 
Číslo.jednací/ze dne  
 

Stanovisko / přiStanovisko , připomínka /stručné znění/  Vyhodnocení pořizovatelem 

          Nadřízený správní orgán na úseku územního plánování 

01 KrÚ Kraje Vysočina – odbor 

územního plánování a stav. 

řádu 

16.08.2018 

Č. j. KUJI 53401/2018 

OUP 188/2016 Mal-7 

ze dne 15.08.2018 

 

Stanovisko nadřízeného orgánu ÚP k návrhu Změny č.8 Územního plánu Velká Bíteš     
Krajský úřad Kraje Vysočina ,odbor územního plánování a stavebního řádu, který dle ust. § 52 odst.3 zákona 
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) je zmocněn uplatnit stanovisko k částem řešení návrhu Změny č.8 ÚP 
města Velká Bíteš, které byly od společného jednání změněny. 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu souhlasí  s upraveným návrhem 
Změny č.8 ÚP města Velká Bíteš z hlediska zajištění koordinace využívání území  s ohledem na širší územní 
vztahy, soulad s politikou územního rozvoje a soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.. 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán posoudil 
návrh Z8 ÚP dle § 52 odst. 3 stavebního zákona z následujících hledisek:  
Z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (PÚR) nemáme k návrhu Z8 
ÚP připomínky. Správní území obce Velká Bíteš je součástí rozvojové osy republikového významu OS5. 
PÚR uplatňuje v daném území místně konkrétní záměry – koridor pro dvojité vedení 400 kV Mírovka- Čebín. 
V odůvodnění návrhu Z8 ÚP je popsán soulad s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území dle PÚR.  
Z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací kraje – Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, ve 
znění aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen ZÚR KrV) - máme k předloženému návrhu Z8 ÚP tyto poznatky.  
. Návrh Z8 ÚP je v souladu se stanovenými prioritami územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění 
udržitelného rozvoje území.  
. Území obce se nachází v rozvojové ose republikového významu OS5. Návrh Z8 ÚP je v souladu se 
zásadami pro usměrňování územního rozvoje a s úkoly pro územní plánování stanovenými pro tuto 
rozvojovou oblast.  
. V ZÚR KrV jsou na území obce vymezeny konkrétní koridory veřejně prospěšných staveb dopravní a 
technické infrastruktury.  
. V ZÚR KrV jsou na území obce vymezeny jako územní rezervy koridory pro umístění obchvatu města Velká 
Bíteš a pro umístění VRT.  
. V ZÚR KrV jsou na území obce vymezeny koridory či plochy pro regionální a nadregionální ÚSES jako 

 
 
 
 
Bez požadavku na řešení 
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veřejně prospěšná opatření.  
. Území obce je v ZÚR KrV zařazeno do „krajiny s předpokládanou vyšší mírou urbanizace“. Návrh Z8 ÚP je 
v souladu s hlavním cílovým využitím krajiny, se zásadami pro činnost v území a se zásadami pro 
rozhodování o změnách v území, které jsou v ZÚR KrV stanoveny pro tyto typy krajiny.  
. ZÚR KrV vymezují na území kraje oblasti krajinného rázu. Území obce Velká Bíteš náleží do oblastí 
CZ0610-OB009 Křižanovsko-Bítešsko a CZ0610-OB022 Rosicko. Návrh Z8 ÚP je v souladu s obecnými 
zásadami pro činnost v území a rozhodování o změnách v území stanovenými pro tuto oblast krajinného 
rázu.  
. Návrh Z8 ÚP je zpracován v souladu se stanovenými úkoly pro územní plánování dle ZÚR KrV.  
Z hlediska ZÚR KrV nemáme připomínky.  
Z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy návrh Z8 ÚP nemá vliv na 
návaznost na území sousedních obcí.  
 
Krajský úřad posoudil upravený návrh Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš k veřejnému 
projednání a konstatuje, že v návrhu Z8 ÚP nebyly změněny části řešení, které by ovlivnily koordinaci využití 
území s ohledem na širší vztahy v území, soulad s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 
Aktualizace č. 1 a rovněž soulad se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č. 1, 2, 
3 a 5.  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený správní orgán na 
úseku územního plánování, po posouzení upraveného návrhu Změny č. 8 Územního plánu města Velká 
Bíteš sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez požadavku na řešení 

Obec, pro kterou je změna pořizována  

02 Město Velká Bíteš  

 

Nevyjádřilo se :  
  

Bez požadavku na řešení 
 

Dotčené orgány 

03 Krajský úřad Kraje 

Vysočina – odbor dopravy a 

silničního hospodářství 

 

 

Nevyjádřil se 

 

 
 
Bez požadavku na řešení 
 

04 Krajský úřad Kraje 
Vysočina – odbor  kultury, 
památkové péče a 
cestovního ruchu 
 

Nevyjádřil se Bez požadavku na řešení 
 

05 HZS Kraje Vysočina, ÚO 

Žďár nad Sázavou 

30.07. 2018 

Stanovisko DO státní správy na úseku  ochrany obyvatelstva: 
 
HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, posoudil předložený  návrh Změny č. 8 ÚP města 
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Č.j.HSJI-3421-2/ZR-2018 

ze dne 20.07.2018 

Velká Bíteš a k výše uvedené dokumentací  vydává souhlasné stanovisko. 
 

Bez požadavku na řešení 
 

06 KrÚ Kraje Vysočina – 

Odbor ŽP a zemědělství 

15.08. 2018 

KUJI 61561/2018 

OZP 1406/2016 

ze dne 14. 8. 2018 

Stanovisko k částem měněným od společného jednání návrhu Změny č. 8 ÚP Velká B9teš 
1.stanovisko z hlediska ochrany ZPF 
 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle § 17a 
písm.a) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně  zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
vydává stanovisko podle § 5 odst.2 zákona: 
Z hlediska zákonem chráněných zájmů se uděluje kladné stanovisko k měněným částem návrhu Změny č. 
8 ÚP Velká Bíteš 
2.stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle § 77a 
odst.4 písm.x) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně  přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
stanovisko z hlediska  zájmů chráněných tímto zákonem: 
Z hlediska zákonem chráněných zájmů se uděluje kladné stanovisko k měněným částem návrhu Změny č. 
8 ÚP Velká Bíteš 
 

 
 
 
 
 
 
Bez požadavku na řešení 
 
 
 
 
 
Bez požadavku na řešení 
 

07 KrÚ Kraje Vysočina – 

Odbor ŽP a zemědělství 

16. 08. 2018 

KUJI 61746/2018 

OŽPZ 1446/2018 Vo-2 

ze dne 15. 08. 2018 

Vyjádření k veřejnému projednání návrhu Změny č.8 ÚPO Velká Bíteš 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel oznámení o veřejném 
projednání  návrhu Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš. Krajský úřad po seznámení s tímto 
návrhem uvádí následující:  
1) Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 48a, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umísťuje 
rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa a dále uplatňuje stanovisko k územním 
plánům obcí s rozšířenou působností. Jelikož se nejedná o žádný z uvedených případů, nemá krajský úřad 
k předloženému návrhu připomínek.  
Krajský úřad pouze upozorňuje, že v případech některých změn bude dotčeno tzv. ochranné pásma lesa (50 
m od lesa). Zde je příslušným orgánem státní správy lesů obecní úřad obce s rozšířenou působností, což v 
tomto případě je Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí 
2) Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 107 odst.1  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Do působnosti krajského úřadu podle ustanovení § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona patří uplatňovat 
stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vyjadřovat se k 
výše uvedenému návrhu je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. 
Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Bez požadavku na řešení 
Í 
 
 
 
 
 
 
 
Na vědomí 
 

08 Městský úřad Velké 
Meziříčí, odbor výstavby a 
RR, úsek pam.péče 
 

Nevyjádřil se. Bez požadavku na řešení 
 

09 Městský úřad Velké 
Meziříčí, odbor ŽP, úsek 
ochrany přírody a krajiny 
 

Nevyjádřil se. Bez požadavku na řešení 
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10 Městský úřad  Velké 
Meziříčí, odbor ŽP, 
vodoprávní úřad 
31.7.  2018 

ŽP/65634/2018-

krivs/24558/2018 

ze dne 30.07.2018 

 

Návrh Změny č. 8  Územního plánu města Velká Bíteš-veřejné projednání 
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 2 zák. č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen vodní zákon), a dále jako místně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 11 správního řádu, jako dotčený orgán státní správy vydává k návrhu 
Změny č. 8 územního plánu Velká Bíteš toto stanovisko.  
K předloženému návrhu Změny č. 8 územního plánu Velká Bíteš nemáme připomínky.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Bez požadavku na řešení 
 

11 Městský úřad Velké 

Meziříčí, odbor ŽP, úsek 

ochrany lesa 

Nevyjádřil se Bez požadavku na řešení 
 

12 Městský úřad Velké 

Meziříčí, odbor dopr. . a SH 

Nevyjádřil se Bez požadavku na řešení 
 

13 Ministerstvo dopravy, odbor 

infrastruktury a ÚP, Praha 1 

 

Nevyjádřilo se Bez požadavku na řešení 
 

14 Ministerstvo ŽP, odbor 

výkonu st.správy VII, Brno 

 

Nevyjádřilo se. Bez požadavku na řešení 
 

15 ČR -Ministerstvo obrany, 

Odbor ochrany územ.zájmů 

Pardubice 

 

 
Nevyjádřilo se 

Bez požadavku na řešení 
 

16 Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, Praha 1 

18.07. 2018 

Zn.: MPO 52117/2018 

ze dne 17.07. 2018 

 

Stanovisko k návrhu Změny č.8 územního plánu Velká Bíteš -veřejné projednání  

Závazná část 

Z hlediska působnosti MPO ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství ve smyslu  ust. § 15 odst. 2 

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství  ( horní zákon) , ve znění pozdějších 

předpisů, uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci toto stanovisko: 

S návrhem Změny č.8 územního plánu Velká Bíteš souhlasíme bez připomínek 

Odůvodnění 

Změna č.8ÚP respektuje dobývací prostor č. 70578 Velká Bíteš, (včetně výhradního ložiska stavebního 

kamene č. 3060800 Velká Bíteš – Křoví) vymezený východně od města a nenavrhuje sem žádné rozvojové 

plochy. Ochrana nerostného bohatství na území města tak nebude v důsledku Změny č.8 ÚP nijak omezena. 

 
 
 
 
 
 
Bez požadavku na řešení 
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17 Obvodní báňský úřad pro 

území krajů Libereckého a 

Vysočina 

31.07. 2018 

Zn.: SBS 22073/2018 

ze dne 30.07. 2018 

 

Vydání Změny č. 8  Územního plánu města Velká Bíteš. 
K Vašemu oznámení ze dne 12. července 2018 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno 

dne 13. července 2018 a je zaevidováno pod čj. SBS 22073/2018, Vám Obvodní báňský úřad pro území 

krajů Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“), jako dotčený orgán státní báňské správy 

dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu  ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“)         

s o u h l a s n é   s t a n o v i s k o k návrhu Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš  dle § 52 

stavebního zákona.  

Odůvodnění:  

Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený návrh Změny č. 

8 Územního plánu města Velká Bíteš ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a 

využití nerostného bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí. Dále 

konstatuje, že v řešeném území byl stanoven dobývací prostor města Velká Bíteš (číslo dobývacího prostoru 

dle evidence České geologické služby – Geofond je 70578), ve kterém provádí hornickou činnost organizace 

COLAS CZ, a.s., Praha, IČ: 26177005.  

Z důvodu, že návrhem Změny č. 8 Územního plánu Velká Bíteš není dotčen vrchní dozor státní báňské 

správy, OBÚ se sídlem v Liberci z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá námitky k 

předmětné změně územního plánu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Bez požadavku na řešení 
 

18 Ministerstvo kultury, 

Praha 6 

Nevyjádřilo se Bez požadavku na řešení 
 

19 Krajská hygienická stanice 

Kraje Vysočina se sídlem 

v Jihlavě, územní 

pracoviště Žďár n/ Sázavou 

 

Nevyjádřila se Bez požadavku na řešení 
 

20 ČR - státní energetická 

inspekce, územní 

inspektorát pro 

Jihomoravský kraj a Kraj 

Vysočina, Brno 

 

Nevyjádřila se Bez požadavku na řešení 
 

21 Úřad pro civilní letectví ČR, 

odbor pro řízení letového 

provozu a letišť,  

Praha 

Nevyjádřil se Bez požadavku na řešení 
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22 Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad 

pro Kraj Vysočina, Pobočka 

Žďár n. Sáz.  

10.08. 2018 

SPU 365874/2018 

ze dne 9.8.2018 

Vyjádření -veřejné projednání návrhu Změny č.8 ÚP města Velká Bíteš 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou, věcně a místně příslušný správní 

orgán v oblasti pozemkových úprav v souladu s ust. § 19 písm. c) zák. č. 139/2002 Sb., k návrhu  Změny č. 8 

ÚP Velká Bíteš nemá připomínek. 

 
 
 
Bez požadavku na řešení 
 

23.srpna  2018 
Za pořizovatele: 
 
 
 
 
 Ing.Ladislav Homola v.r. 
 Vedoucí odboru výstavby a ŽP  
 Městského  úřadu Velká Bíteš 


