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NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATN ĚNÝCH K NÁVRHU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
RUDÍKOV  

A NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K „PRVNÍMU“ NÁVRHU ÚZEMNÍHO 
PLÁNU RUDÍKOV A K NÁVRHU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RUDÍKOV 

 - po projednání dle § 53 odst. 1 stavebního zákona ) 
Vysvětlení k členění dokumentu: 
Nejprve byl zpracován návrh Územního plánu Rudíkov (v textu používáno také spojení „první návrh“). Ten byl 
projednán s veřejností a dotčenými orgány dle ust. § 50 stavebního zákona. Připomínky uplatněné k tomuto 
prvnímu návrhu Územního plánu Rudíkov jsou obsaženy v části C. této písemnosti. 
 
Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů a uplatněných připomínek veřejnosti bylo nutno přistoupit 
ke zpracování nového návrhu Územního plánu Rudíkov, jedná se o návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov. Tento 
návrh č. 2 územního plánu byl opět projednán v rámci společného jednání s dotčenými orgány a veřejností dle  
§ 50 stavebního zákona. Připomínky veřejnosti uplatněné k tomuto návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov jsou 
uvedeny v části B. této písemnosti. V části B.1 – připomínky uplatněné k návrhu č. 2 územního plánu v rámci 
společného jednání (tedy dle § 50 odst. 3 stavebního zákona). V části B.2 potom připomínky uplatněné k návrhu 
č. 2 územního plánu v rámci řízení, veřejného projednání (tedy dle § 52 odst. 3 stavebního zákona). 
 
Následně bylo zahájeno řízení o Územním plánu Rudíkov (tedy o návrhu č. 2). Námitky uplatněné k tomuto 
návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov jsou obsahem části A. této písemnosti.  
 
Veškeré změny vyplývající z návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek jsou zobrazeny 
v příloze tohoto dokumentu: 

- Výřez Koordinačního výkresu 
- Předpokládaný zábor půdního fondu – výřez 
- Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF   

 
A. NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

RUDÍKOV 
 

Dne 03.06.2015 se v 16.00 hodin v budově Obecního úřadu Rudíkov, Rudíkov 2, konalo veřejné projednání 
návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona. 
 
Ve lhůtě stanovené stavebním zákonem bylo k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov uplatněno 9 námitek dle 
ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, a to: 

A.1 námitka pana Aloise Komínka, Rudíkov (zapsáno jako čj. 35743/15 ze dne 04.06.2015) 
A.2 námitka pana Pavla Hladíka, Rudíkov (zapsáno jako čj. 35747/15 ze dne 04.06.2015) 
A.3 námitka pana Ivana Šabackého, Rudíkov (zapsáno jako čj. 35750/15 ze dne 04.06.2015) 
A.4 námitka Mgr. Simony Bernátové, Rudíkov (zapsáno jako čj. 35752/15 ze dne 04.06.2015) 
A.5 námitka společnosti EDITE spol. s.r.o., Rudíkov (zapsáno jako čj. 36456/15 ze dne 08.06.2015) 
A.6 námitka pana a paní Josefa a Jaroslavy Kafkových, Batouchovice (zapsáno jako čj. 37101/15 ze dne 

10.06.2015) 
A.7 námitka Ing. Jana Kotačky, Rudíkov (zapsáno jako čj. 37104/15 ze dne 10.06.2015) 
A.8 námitka společnosti Liber, družstvo vlastníků, Rudíkov (zapsáno jako čj. 37106/15 ze dne 10.06.2015) 
A.9 námitka společnosti Liber, družstvo vlastníků, Rudíkov (zapsáno jako čj. 37107/15 ze dne 10.06.2015) 

 
V souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem – 
zastupitelem obce Rudíkov, panem Bohuslavem Hladkým - zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh 
rozhodnutí o námitkách.  
 
 
 

B. NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
RUDÍKOV 
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Připomínky lze k návrhu územního plánu dle ustanovení stavebního zákona uplatnit dle § 50 odst. 3 stavebního 
zákona a dle § 52 odst. 3 stavebního zákona. K návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov: 
 

B.1 dle ustanovení § 50 odst. odst. 3 stavebního zákona – uplatněno 7 připomínek   
B.1.1 připomínka Římskokatolické farnosti Rudíkov, Rudíkov (zapsáno jako čj. 44364/14 ze dne 

18.06.2014) 
B.1.2 připomínka pana Aloise Komínka, Rudíkov (zapsaná jako čj. 45842/14 ze dne 25.06.2014) 
B.1.3 připomínka Ing. Jana Kotačky, Rudíkov (zapsaná jako čj. 45716/14 ze dne 24.06.2014) 
B.1.4 připomínka Povodí Moravy, s.p. (zapsaná jako čj. 39542/14 ze dne 29.05.2014) 
B.1.5 připomínka Vodárenské akciové společnosti, a.s. (zapsaná jako čj. 35150/14 ze dne 13.05.2014) 
B.1.6 připomínka Ředitelství silnic a dálnic ČR (zapsaná jako čj. 39056/14 ze dne 28.05.2014) 
B.1.7 připomínka ČEPS, a.s. (zapsaná jako čj. 37001/14 ze dne 20.05.2014) 

 
B.2   dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona byla –uplatněny 3 připomínky: 
B.2.1 připomínka Mgr. Simony Bernátové a Ing. Jiřího Mutla, Rudíkov (zapsaná jako čj. 35757/15 ze dne 

04.06.2015) 
B.2.2 připomínka Ing. Jana Kotačky, Rudíkov (zapsáno jako čj. 37105/15 ze dne 10.06.2015) 
B.2.3 připomínka paní Ivany Hladké a pana Bohuslava Hladkého, Rudíkov (zapsaná jako čj. 37326/15 ze 

dne 10.06.2015) 
 

C. NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU RUDÍKOV 
 
K návrhu Územního plánu Rudíkov bylo možné uplatnit připomínky dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního 
zákona. K návrhu Územního plánu Rudíkov bylo uplatněno 14 připomínek:  
 

C.1 připomínka společnosti Liber, družstvo vlastníků, Rudíkov (zapsáno jako čj. 7065/2013 ze dne 
06.02.2013) 

C.2 připomínka vlastníků pozemků zahrnutých do plochy Z3 v návrhu Územního plánu Rudíkov (zapsáno 
jako čj. 8604/13 ze dne 15.02.2013) 

C.3 připomínka pana Jana Kotačky a paní Jindřišky Kotačkové, Rudíkov (zapsáno jako čj. 8620/13 ze dne 
15.02.2013) 

C.4 připomínka Ing. Kotačky, Rudíkov (zapsáno jako čj. 8621/13 ze dne 15.02.2013) 
C.5 připomínka pana Petra Bureše (zapsáno jako čj. 8951/13 ze dne 18.02.2013) 
C.6 připomínka paní Svatavy Langové, Brno (zapsáno jako čj. 9195/13 ze dne 20.02.2013) 
C.7 připomínka pana a paní Josefa a Jaroslavy Kafkových (zapsáno jako čj. 11995/13 ze dne 06.03.2013) 
C.8 připomínka Římskokatolické církve Rudíkov (zapsáno jako čj. 13777/13 ze dne 15.03.2013) 
C.9 připomínka pana Ivana Šabackého, Rudíkov (zapsáno jako čj. 14008/13 ze dne 18.03.2013) 
C.10 připomínka pana Miroslava Mikysky, Rudíkov (zapsáno jako čj. 14372/13 ze dne 20.03.2013) 
C.11 připomínka Povodí Moravy, s.p. (zapsáno jako čj. 6194/13 ze dne 01.02.2013) 
C.12 připomínka společnosti ČEPS, a.s. (zapsáno jako čj. 7027/13 ze dne 05.02.2013) 
C.13 připomínka Ředitelství silnic a dálnic ČR (zapsáno jako čj. 7250/13 ze dne 06.02.2013) 
C.14 připomínka Vodárenské akciové společnosti, a.s. (zapsáno jako čj. 11468/13 ze dne 04.03.2013) 

 
Pořizovatel dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona doručil „první“ návrh Územního plánu Rudíkov a 
následně návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov veřejnou vyhláškou. Připomínky uplatněné k „prvnímu“ návrhu 
Územního plánu Rudíkov byly „podkladem“ pro zpracování návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov.  
 
 



Čj. ORÚP 49587/16 - SPIS 3545/2011/FS 
 

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Územního plánu Rudíkov a k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov   3 z 99 
po projednání dle § 53 odst. 1 stavebního zákona 
 

 

A. NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 
 

A.1 ALOIS KOMÍNEK, RUDÍKOV  
 (zapsáno jako čj. 35743/15 ze dne 04.06.2015) 

 
Návrh rozhodnutí o námitce: 
 

 ZASTUPITELSTVO OBCE RUDÍKOV NÁMITKU ZAMÍTÁ  V CELÉ M JEJÍM ROZSAHU.  
 

Na pozemku p. č. 1835/21 v k.ú. Rudíkov není vymezena zastavitelná  plocha umož ňující výstavbu 
rodinného domu.  

 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Námitka byla uplatněna písemně v zákonem stanovené lhůtě a obsahuje identifikační údaje a podpis osob, které 
námitku uplatňují. Jsou uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, je vymezeno území 
dotčené námitkou a námitka obsahuje odůvodnění.  
 
Dle návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné projednání se pozemek p.č. 1835/21 v k.ú. Rudíkov 
nachází v nezastavěném území, ve stávající ploše zemědělská, orná půda (NZ1). Pozemek nenavazuje na 
zastavěné území, nachází se severně od urbanizované části obce. Pozemek dotčený námitkou se nachází na 
půdách v 2. třídě ochrany. Vymezením zastavitelné plochy na tomto pozemku by došlo k záboru zemědělského 
půdního fondu o rozloze 4 616 m2. Rovněž dle dosavadního Územního plánu sídelního útvaru Rudíkov ve znění 
Změn č. 1 až 5 se pozemek nachází rovněž v nezastavěném území.  
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Pozemek se nachází prakticky ve volné krajině bez návaznosti na zastavěné území. Vedení obce Rudíkov však 
požaduje námitce vyhovět. Jižně a východně od dotčeného pozemku jsou vymezeny zastavitelné plochy a 
zastavěné území.  Pozemek je ale oddělen plochami nezastavěné území. Z uvedených důvodů bylo nutné 
vymezit zastavitelné plochy v širším území tak, aby nedošlo ke vzniku samoty.  
  
Obec Rudíkov je ve velké míře obklopena půdami II. třídy ochrany. K jejímu rozvoji je tedy zábor těchto půd 
naprosto nezbytný. Zastupitelstvo obce Rudíkov se v současnosti připravuje na budoucí zasíťování zastavitelné 
plochy Z1 (plocha již byla odsouhlasena dotčenými orgány v dosavadním průběhu pořizování), již je zpracována 
projektová dokumentace k akci „Rudíkov, Obytný soubor 32 RD, Lokalita „Nade Vsí“. Inženýrské sítě, 
komunikace“. V současnosti se rovněž pořizuje územní studie, jelikož zastavitelná plocha Z1 je dle  Územního 
plánu Rudíkov podmíněna zpracováním územní studie. Územní studie již byla pořízena a byla schválena 
možnost jejího využití, ke dni 21.07.2016. Do doby vydání územního plánu územní studie slouží jako podklad pro 
územní plán, po jeho vydání a nabytí účinnosti bude sloužit jako podklad pro rozhodování o změnách v území. Po 
vydání Územního plánu Rudíkov již nebude nic bránit realizaci inženýrských sítí, komunikací a následně 
samotných rodinných domů. Dále byla pořízena Územní studie Hájenka pro zastavitelné plochy Z9, Z10, Z11 a 
Z14 (opět plochy bydlení a s tím související plochy veřejného prostranství a zahrady). Tato lokalita je 
v dosavadním Územním plánu sídelního útvaru Rudíkov ve znění Změny č. 1 až 5 vymezena jako zastavitelná 
plocha určena pro výstavbu rodinných domů. Změnou č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Rudíkov bylo využití 
plochy podmíněno zpracováním územní studie. Možnost využití Územní studie Hájenka byla schválena dne 
22.02.2016 a byla vložena data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti. Tato plocha je již tedy 
„využitelná“ pro okamžitou výstavbu rodinných domů. Kromě toho také probíhá výstavba rodinných domů v jižní 
části území, v zastavitelné ploše Z28 (rovněž plocha pro bydlení), stávající nebo rozestavěné objekty nejsou 
dosud zapsány v katastru nemovitostí, proto tato lokalita nemůže být součástí zastavěného území. Při 
posuzování nové zastavitelné plochy žádáme tedy o zohlednění všech uvedených informací. 
Pozemek je přístupný po stávající účelové komunikaci. Navrhovaná zastavitelná plocha bydlení byla rozšířena na 
pozemek p.č. 1835/29 v k.ú. Rudíkov nacházející se mezi nově vymezovanou zastavitelnou plochou a plochou 
Z16. Tímto rozšířením  by nevznikly  těžko obhospodařovatelné pozemky. 
 
Dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny i přes výše uvedené argumenty pořizovatele ve svém 
stanovisku uplatněném dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona (čj. KUJI 55669/2016, OZP 1324/2006 ze 
dne 14.07.2016) vyslovil nesouhlas s nově vymezenou zastavitelnou plochou. Námitka se tedy zamítá.  
 
Odůvodnění stanoviska dotčeného orgánu: Orgán ochrany ZPF nesouhlasí s navrhovaným vyhověním této 
námitce, kdy dochází k vymezení zastavitelné plochy pro bydlení o výměře 0,60 ha na půdách II. třídy ochrany. 
Dle § 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je nutné zemědělskou půdu 
přednostně odnímat na zastavitelných plochách a méně kvalitní, kdy kritériem kvality půdy jsou třídy ochrany. 
Pozemky se nachází na vysoce chráněných půdách, kdy je dle § 4 odst. 3 zákona nutné prokázat výrazně 
převažující veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Plocha pro výstavbu rodinných domů není výrazně 
převažující veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany ZPF, územní plán nabízí dostatečné množství 
vymezených nevyužitých zastavitelných ploch pro výstavbu RD. Plocha nenavazuje na zastavěné území, 
pořizovatel sám připustil, že návaznost je přes další zastavitelnou lokalitu. S navrhovaným vyhověním námitce a 
vymezením zastavitelné plochy (původně označené v grafické příloze jako Z39) nesouhlasí.  
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Výřez návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov – Hlavní výkres  
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A.2 PAVEL HLADÍK, RUDÍKOV  

(zapsáno jako čj. 35747/15 ze dne 04.06.2015) 
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Návrh rozhodnutí o námitce: 
 

 ZASTUPITELSTVO OBCE RUDÍKOV NÁMITCE ČÁSTEČNĚ NEVYHOVUJE. 
 
V Územním plánu Rudíkov jsou i nadále vymezeny kori dory pro homogenizaci tahu silnice II/360 a koridor  
pro prov ěření umíst ění stavby p řeložky silnice II/360 Vl čatín – Rudíkov.  
 

ZASTUPITELSTVO OBCE RUDÍKOV NÁMITCE ČÁSTEČNĚ VYHOVUJE.  
 

V Územním plánu Rudíkov je vymezena plocha pro drob nou výrobu v areálu železni čního nádraží 
Rudíkov.  

 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Námitka byla uplatněna písemně v zákonem stanovené lhůtě a obsahuje identifikační údaje a podpis osob, které 
námitku uplatňují. Jsou uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, je vymezeno území 
dotčené námitkou a námitka obsahuje odůvodnění.  
 
Pozemek p.č. st. 234 se dle  Územního plánu Rudíkov pro veřejné projednání nachází v zastavěném území, ve 
stávající ploše DZ – plochy dopravní infrastruktury drážní. Dle veřejně webové aplikace Nahlížení do katastru 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) je druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova 
s číslem popisným č.p. 79, zemědělská stavba. 
 
Pozemek se nachází v navrženém koridoru pro homogenizaci trasy silnice II/360 a navrženém koridoru pro 
prověření umístění stavby přeložky silnice II/360 Vlčatín – Rudíkov. Tyto koridory jsou veřejně prospěšnou 
stavbou s možností vyvlastnění, dopravní infrastruktura:  

- VD-1 – koridor pro homogenizaci tahu silnice II/360 ve zpřesněné šíři (označení v Zásadách územního 
rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 jako DK21) 

- VD-2 – koridor pro prověření umístění stavby přeložky silnice II/360 Vlčatín – Rudíkov (označení 
v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 jako DK21) 

 
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 (dále „ZÚR“) jsou územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. Dle ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona „územní plán v souvislostech a 
podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního 
rozvoje kraje…“ Krajský úřad jako nadřízený orgán dle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona posuzuje 
zajištění souladu návrhu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Z uvedeného 
vyplývá, že ZÚR jsou závazné pro zpracování územního plánu. Z tohoto důvodu bylo nutno do Územního plánu 
Rudíkov veřejně prospěšnou stavbou označenou jako DK21 – silnice 360 převzít (ve smyslu zpřesnit). Dle 
textové části ZÚR, článek  (84), ZÚR vymezují  koridor silnice II/360 m v šířce 80 m zahrnující v bodě b.4 
přeložku II/360 Vlčatín – Rudíkov. Územní plán Rudíkov respektuje koridory pro homogenizaci stávajícího tahu 
silnice II/360 ve zpřesněné šíři a respektuje koridor pro přeložku silnice II/360 Vlčatín – Rudíkov v šíři 80 m. 
Krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnil stanovisko k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov v souladu 
s ustanovením § 50 odst. 7 stavebního zákona. Toto stanovisko upozornilo na nedostatky právě v souvislosti se 
zpřesněním veřejně prospěšné stavby vyplývající ze ZÚR. Přeložka silnice II/360 Vlčatín - Rudíkov byla v návrhu 
č. 2 územního plánu nejprve řešena po dohodě s krajským úřadem (odborem dopravy a silničního hospodářství)  
jako územní rezerva, tedy v rozporu se ZÚR. Bylo tedy nutné tuto územní rezervu změnit na koridor pro dopravní 
stavbu. Následně krajský úřad jako nadřízený orgán v souladu s ustanovením § 50 odst. 8 stavebního zákona 
potvrdil odstranění uvedeného nedostatku. Tím tedy sdělil, že vymezení výše uvedených koridorů dopravní 
infrastruktury je v souladu se ZÚR. 
Vzhledem k uvedenému tedy nelze dopravní koridor „odsunout“ tak, aby nebyl zasažen pozemek p.č. st. 234 
v k.ú. Rudíkov.  
 
V Územním plánu Rudíkov  jsou rovněž stanoveny podmínky pro využití ploch koridorů. Do doby realizace 
příslušných staveb a stavebních úprav je na území koridoru zakázáno provádět takové činnosti, kterými by došlo 
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k významnému zhodnocení území, které by realizaci potřebných úprav znemožnily nebo významně ztížily. Dle 
podmínek využití koridorů není zakázána v těchto koridorech realizace technické infrastruktury, její umístění je 
možné, pokud neznemožní nebo významně neztíží realizaci budoucích staveb.  
 
Ze všech uvedených důvodů není možné „dopravní koridor odsunout“, jak je v námitce požadováno. Z obrázku 
uvedeného níže („Zobrazení koridorů ze ZÚR na příloze č. 3 námitky“) je patrné, jak je požadované vymezení 
plochy pro drobnou výrobu dotčeno koridory dopravní infrastruktury vymezenými v ZÚR. Využití této plochy musí 
respektovat podmínky pro využití koridorů dopravní infrastruktury – do doby realizace záměru je toto území třeba 
chránit z důvodu zlepšení technických parametrů silnice včetně přímo souvisejících, nezbytných zařízení a včetně 
příslušných ochranných pásem vyplývajících z právních předpisů. 

 

 
Zobrazení koridorů ze ZÚR na příloze č. 3 námitky 
 
Dále dodáváme, že v květnu 2016 byl projednáván návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina v uplynulém období 10/2012 – 03/2016. V článku 41 návrhu zprávy je uveden požadavek „prověřit 
nutnost přeložky silnice II/360 Vlčatín – Rudíkov, zda dopravně nepostačuje pouze koridor pro homogenizaci, 
prověřit zpřesnění koridoru homogenizace tak, aby nezasahoval do budovy čp. 79“.    
 
Dále je požadováno zařadit pozemek p.č. st. 234 a část pozemku 2259 v k.ú. Rudíkov do plochy pro drobnou 
řemeslnou výrobu „do pozemků určených pro drobnou výrobu, sklady a manipulační plochu s možným 
oplocením“. 
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Příloha č. 3 námitky  

 

 
 
Příloha č. 4 námitky 
 

 
Na obrázku vlevo je zobrazeno požadované vymezení plochy pro drobnou výrobu. Na obrázku vpravo je 
zobrazena část pozemku p.č. 2259 v k.ú. Rudíkov, kterou má navrhovatel námitky v pronájmu od Správy 
železniční dopravní cesty, s.o. na dobu neurčitou. 
 
Dle aplikace ČÚZK Nahlížení do katastru pořizovatel zjistil, že pan Hladík je vlastníkem pozemku p.č. 2250/15. 
Dále byla uzavřena smlouva s majitelem přilehlého pozemku p.č. 2259 (Správa železniční dopravní cesty, s.o.) o 
pronájmu části tohoto pozemku o výměře 300 m2 (zakresleno v příloze č. 4 této námitky). Požadované vymezení 
plochy pro drobnou výrobu tedy zasahuje i pozemky, které nejsou ve vlastnictví pana Hladíka a na které nebyla 
uzavřena smlouva o pronájmu. Vzhledem k tomu, že pan Hladík je vlastníkem pozemku dotčeného námitkou, 
pořizovatel navrhuje vyhovět mu v celém rozsahu. Vymezení plochy pro drobnou výrobu nenaruší stávající 
charakter území. Pozemek p.č. st. 234 je dle katastru nemovitostí zemědělskou stavbou. Vymezením 
požadované plochy je umožněno využití stávajícího objektu a jeho případné rozšíření, což podpoří hospodářský 
rozvoj obce a zajistí, že stávající objekt nebude chátrat, ale bude vhodně využit pro podnikání. Jižně od 
stávajícího objektu je  Územním plánu Rudíkov vymezena stávající plocha výroby a skladování – drobná 
řemeslná výroba.  
 
Vymezením zastavitelné plochy severně od pozemku p.č. st. 234 v k.ú. Rudíkov nedošlo k záboru zemědělského 
půdního fondu. Pozemky dotčené námitkou jsou druhem pozemku ostatní plocha. 
 
Nově vymezená plocha přispěje k hospodářskému rozvoji obce Rudíkov. 
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Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov s vyznačením lokality dotčené námitkou 
 

A.3 IVAN ŠABACKÝ, RUDÍKOV  
 (zapsáno jako čj. 35750/15 ze dne 04.06.2015) 

 
Návrh rozhodnutí o námitce: 
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ZASTUPITELSTVO OBCE RUDÍKOV NÁMITKU ZAMÍTÁV CELÉM R OZSAHU. .  
 

 
V Územním plánu Rudíkov není vymezena plocha umož ňující podnikání na pozemku p. č. 100/2 v k.ú. 
Rudíkov a na části pozemku p. č. 100/1 v k.ú. Rudíkov.   
 
Na východní části pozemku p. č. 100/1 v k.ú. Rudíkov je vymezena územní rezerva p ro rozší ření hřbitova.  

 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Námitka byla uplatněna písemně v zákonem stanovené lhůtě a obsahuje identifikační údaje a podpis osob, které 
námitku uplatňují. Jsou uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, je vymezeno území 
dotčené námitkou a námitka obsahuje odůvodnění.  
 
Dle návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné projednání se pozemky p.č. 100/2 a 100/1 v k.ú. Rudíkov 
nacházely v nezastavěném území, ve stávající ploše NZ1 – plochy zemědělské – orná půda. Oba pozemky se 
nachází na chráněných půdách v 2. třídě ochrany. Vymezením zastavitelné plochy by došlo  k záboru 
zemědělského půdního fondu o rozloze maximálně 3 389 m2 (řešeno rovněž níže). 
 
Pozemky se nachází v blízkosti silnice II/360. Podél této silnice se v jižní polovině urbanizované části obce 
Rudíkov nachází plochy komerčních aktivit, které umožňují různorodé podnikatelské aktivity. Jedním z cílů 
územního plánování je dle ustanovení § 18 odst. 1 stavebního zákona vytvářet podmínky pro hospodářský rozvoj 
obce. Plocha navazuje na zastavěné území a je přístupná ze stávající komunikace. Plocha vyplňuje proluku mezi 
stávajícím zastavěným území (objekty k bydlení a hřbitovem). Nedošlo by tak tak k rozšiřování sídla do krajiny. 
Nevzniknou těžce obhospodařovatelné pozemky.  
 
Při stanovení podmínek využití plochy je nutné zohlednit skutečnost, že se plocha nachází v pietním pásmu 
hřbitova. Ochranné pásmo hřbitova není vydáno územním rozhodnutím. Požadovaná zastavitelná plocha nebyla  
vymezena až ke stávající ploše hřbitova (plocha OH). Podle sdělení obce bude hřbitov v budoucnu rozšiřován 
západním směrem, z toho důvodu je nutné vymezit územní rezervu pro rozšíření hřbitova pro cca 2 řady hrobů. 
Nově vymezovaná zastavitelná plocha navazovala  na tuto územní rezervu. Přesto, že se námitce na základě 
níže uvedeného nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu nevyhovuje, zůstane 
v územním plánu vymezena územní rezerva pro rozšíření hřbitova.  
Půdy na II. třídě ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Veřejným zájmem je vedle ochrany zemědělského 
půdního fondu také hospodářský rozvoj obce. Cílem územního plánování je mimo jiné vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a užitelný rozvoj území, který v sobě mimo jiné zahrnuje hospodářský rozvoj (uvedeno v ustanovení  
§ 18 odst. 1 stavebního zákona). Dalším cílem (§ 18 odst. 3 stavebního zákona) je koordinovat veřejné zájmy 
(hájené zvláštními právními předpisy) a zájmy soukromé (tedy umožnění záměrů změn v území. Úkolem 
územního plánování je také vytvářet podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 
(ustanovení § 19 odst. 1 písm. h) stavebního zákona).  
 
Region Třebíč vykazuje dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanosti. V letech 2010 – 2013 byl region Třebíč 
vymezen jako hospodářsky slabý (http://byznys.ihned.cz/c1-40692770-vlada-vydala-novy-seznam-regionu-
potrebujicich-podporu-statu). Jedná se o okres s podílem nezaměstnaných osob vyšším než je průměrný podíl 
nezaměstnaných osob v ČR za duben 2015 (http://www.czechinvest.org/data/files/priloha-c-5-seznam-
hospodarsky-problemovych-regionu-4824.pdf).  
 
Vymezením zastavitelné plochy pro podnikatelské aktivity by došlo  k možnosti vytvořit další pracovní místa, která 
přispějí k hospodářskému rozvoji obce Rudíkov a případně i širšího území. Vzhledem ke všem výše uvedeným 
informacím je veřejný zájem podpory hospodářského rozvoje a vytvoření pracovních míst velmi výrazný. Plocha 
byla vymezena jako plocha smíšená venkovská, v těchto plochách lze umístit živnostenské aktivity a stavby pro 
drobnou výrobní činnost.  
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I přes výše uvedené argumenty pořizovatele uplatnil dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
nesouhlasné stanovisko k navrhovanému vyhovění námitky. Na základě nesouhlasného stanoviska (čj. KUJI 
55669/2016, OZP 1324/2006 ze dne 14.07.2016) byl upraven návrh vyhodnocení této námitky, námitka se tedy 
zamítá.  
 
Odůvodnění stanoviska dotčeného orgánu: Na základě námitky byla vymezena plocha smíšená obytná – 
venkovská, 0,26 ha na půdách ve II. třídě ochrany. Dle § 4 odst. 3 zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu je nutné prokázat výrazně převažující veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Plocha pro 
bydlení není výrazně převažujícím veřejným zájmem nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Při vymezování 
zastavitelných ploch je nutné odnímat půdy méně kvalitní, kdy kritériem kvality půdy jsou třídy ochrany (§ 4 odst. 
1 písm. b) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu). Tyto půdy se v okolí sídla Rudíkov nachází, územní 
plán nabízí dostatečné množství zastavitelných ploch pro bydlení, které se mají využití přednostně (§ 4 odst. 1 
písm. a) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu). S navrhovaným vyhodnocením – vyhověním – 
námitky a vymezením zastavitelné plochy (v grafické příloze označené jako Z40) nesouhlasí. 

A.4 MGR. SIMONA BERNÁTOVÁ, RUDÍKOV  
(zapsáno jako čj. 35752/15 ze dne 04.06.2015) 



Čj. ORÚP 49587/16 - SPIS 3545/2011/FS 
 

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Územního plánu Rudíkov a k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov   13 z 99 
po projednání dle § 53 odst. 1 stavebního zákona 
 

 

Návrh rozhodnutí o námitce: 
 

 ZASTUPITELSTVO OBCE RUDÍKOV NÁMITCE V ĚCNĚ VYHOVUJE.  
 

Na pozemcích dot čených námitkou je vymezena plocha ob čanského vybavení – komer ční zařízení plošn ě 
rozsáhlá (OK). 

 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
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Námitka byla uplatněna písemně v zákonem stanovené lhůtě a obsahuje identifikační údaje a podpis osob, které 
námitku uplatňují. Jsou uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, je vymezeno území 
dotčené námitkou a námitka obsahuje odůvodnění.  
 
Nejprve uvádíme přehled zařazení pozemků dotčených námitkou do ploch s rozdílným způsobem využití 
v návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné projednání. Jižní části pozemků p.č. 252 a p.č. 259/2 v k.ú. 
Rudíkov se nacházely v zastavitelném území, v návrhové ploše dopravní infrastruktury silniční (plocha DS, 
zastavitelná plocha  Z34), zbývající části obou pozemků se nacházely v nezastavěném území, ve stávající ploše 
zemědělské – orná půda (NZ1).  
 
Zastavitelná plocha  Z34 byla vymezena z důvodu úpravy dopravního napojení silnice III/36058 na silnici II/360. 
Současně slouží k dopravní obsluze sousední plocha občanského vybavení – komerční, plošně rozsáhlá 
s označením Z33. Zastavitelná plocha Z34 (tedy plocha dopravní infrastruktury silniční DS) byla vymezena na 
základě projektové dokumentace úpravy silnice II/360, kterou nechal zpracovat Krajský úřad Kraje Vysočina. 
Jedná se o projektovou dokumentaci k záměru „II/360 Trnava – Rudíkov, aktualizace DÚR“, datum zpracování 
1/2014, zpracovatel Dopravně inženýrská kancelář Hradec Králové.  
 
Vymezením zastavitelné plochy dojšlo k záboru zemědělského půdního fondu. 
 
Námitce bylo věcně vyhověno, byla rozšířena zastavitelná plocha Z33 i na pozemky dotčené námitkou. Jedná se 
o plochu OK – občanské vybavení, komerční zařízení plošně rozsáhlá. Podmínky využití této plochy nabízejí 
větší možnost využití pozemků než požadované vymezení plochy OM – občanské vybavení, komerční zařízení 
malá a střední. Je tedy zřejmé, že majitelce pozemku není znemožněno využití pozemků, naopak je jí umožněno 
jejich širší využití. Tímto řešením vznikla celistvá plocha napojitelná ze silnice II/36058 a současně je 
respektována projektová dokumentace II/360 Trnava – Rudíkov, aktualizace DÚR. Plochy OK umožňují realizaci 
dopravní infrastruktury zajišťující obslužnost v rámci celé plochy a napojení plochy na stávající komunikaci. 
 
Vymezením zastavitelné plochy došlo k jakémusi „uzavření“ komplexu zastavitelných ploch v jižní části území, 
úpravou nevznikají těžko obhospodařovatelné pozemky. Novou zastavitelnou plochou jsou sice dotčeny půdy v II. 
třídě ochrany, nicméně toto dotčení je minimální a nelze se mu vyhnout, jelikož by mezi stávající komunikací a 
novou zastavitelnou plochou vznikl úzký pruh nezastavěného území. Je nutné také zohlednit skutečnost, že 
kolem silnice II/360 se nachází v převážné míře hodnotné půdy (II. třída ochrany). Vymezením zastavitelné 
plochy je i nadále držena koncepce rozvoje území obce, a to západním směrem. Naopak směrem východním (k 
Budišovu) je zachováváno nezastavěné území a přírodní hodnoty území. Není tedy možné a vhodné vymezovat 
zastavitelné plochy na půdách III. a nižší třídy ochrany, které se nachází na východní straně silnice II/360 (bráno 
ve směru na Velké Meziříčí), jelikož by tím došlo k zásadnímu narušení stanovené koncepce rozvoje obce.  
 
Region Třebíč vykazuje dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanosti. V letech 2010 – 2013 byl region Třebíč 
vymezen jako hospodářsky slabý (http://byznys.ihned.cz/c1-40692770-vlada-vydala-novy-seznam-regionu-
potrebujicich-podporu-statu). Jedná se o okres s podílem nezaměstnaných osob vyšším než je průměrný podíl 
nezaměstnaných osob v ČR za duben 2015 (http://www.czechinvest.org/data/files/priloha-c-5-seznam-
hospodarsky-problemovych-regionu-4824.pdf).  
 
Vymezením zastavitelné plochy občanského vybavení -  komerční zařízení malá a střední dojde k možnosti 
vytvořit další pracovní místa, která přispějí k hospodářskému rozvoji obce Rudíkov a případně i širšího území. 
Vzhledem ke všem výše uvedeným informacím je veřejný zájem podpory hospodářského rozvoje a vytvoření 
pracovních míst velmi výrazný.  
 
Vymezená zastavitelná plocha je dotčena vzletovou a přibližovací rovinou (zobrazena pouze v Koordinačním 
výkrese). Jedná se o minimální rozměry plochy pro vzlety a přistání s horizontálním vymezením. Souvisí 
s plochou pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení. Následně bude třeba podrobně prověřit vertikální 
vymezení vzletové a přibližovací roviny vzhledem k možným přírodním a antropogenním překážkám. Dle 
odůvodnění územního plánu je možné orientaci plochy pro vzhledy a přistání upravit s ohledem na požadavky na 
bezpečnost provozu.  
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Celé území obce je součástí přírodního parku Třebíčsko. V územním plánu jsou stanoveny požadavky z hlediska 
ochrany krajinného rázu.  
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A.5 EDITE SPOL. S.R.O., RUDÍKOV  

(zapsáno jako čj. 36456/15 ze dne 08.06.2015) 

 
Návrh rozhodnutí o námitce: 
 

 ZASTUPITELSTVO OBCE RUDÍKOV NÁMITCE VYHOVUJE V PLN ÉM ROZSAHU.  
 

Jižn ě od bývalého zem ědělského areálu je vymezena zastavitelná plocha smíše ná výrobní (VS). 
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Námitka byla uplatněna písemně v zákonem stanovené lhůtě a obsahuje identifikační údaje a podpis osob, které 
námitku uplatňují. Jsou uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, je vymezeno území 
dotčené námitkou a námitka obsahuje odůvodnění.  
 
Společnost EDITE spol. s r.o. je vlastníkem všech pozemků dotčených námitkou. Pro úplnost dodáváme, že 
v případě pozemku označeného v námitce jako „p. č. 276/1“se jedná o stavební pozemek p.č. st. 276/1.  
 
V návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné projednání byla na jižní hranici areálu bývalého 
zemědělského družstva vymezena plocha územní rezervy s označením R2 vymezená pro případ potřeby 
územního rozvoje ploch smíšených. Námitkou je požadováno tuto plochu územní rezervy změnit na plochu 
zastavitelnou.  
 
Pořizovatel pro úplnost uvádí vývoj řešení této části návrhu územního plánu (lokalita navazující na areál bývalého 
zemědělského družstva. V „prvním“ návrhu územního plánu byla v této části území namísto územní rezervy 
vymezena zastavitelná plocha Z18, plocha VS – plochy smíšené výrobní. Dodáváme, že hranice plochy 
zastavitelné od hranice následné územní rezervy byly mírně odlišné. Pro tuto zastavitelnou plochu byly stanoveny 
podmínky využití, a to mimo jiné: „pohledově vysoce exponovaná poloha vyžaduje kvalitní urbanisticko-
architektonické řešení. Výška ani měřítko objektů nepřekročí velikost blízkého objektu u dnešní účelové cesty  
(2 nadzemní podlaží). Respektovat výrobní charakter objektů“. Tím byla zajištěna ochrana krajinného rázu, celé 
území obce Rudíkov se nachází v přírodním parku Třebíčsko. Dotčený orgán ochrany přírody a krajiny neměl 
k této zastavitelné ploše připomínky (stanovisko uplatněné dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona  
k „prvnímu“ návrhu územního plánu, čj. OŽP 4513/13 – SPIS 879/2013/UP ze dne 15.03.2013).  
 
K „prvnímu návrhu“ územního plánu, který vymezoval zastavitelnou plochu Z18, plocha VS – plochy smíšené 
výrobní uplatnil nesouhlasné stanovisko (dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona) orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu (čj. KUJI 18210/2013, OZP 1324/2006 ze dne 13.03.2013). Tento nesouhlas byl 
uplatněn nikoli k jednotlivým plochám, ale k „celému“ návrhu územnímu plánu. V odůvodnění tohoto stanoviska 
bylo nicméně uvedeno, že se zastavitelnou plochou Z18 (smíšené výrobní, 1,37 ha) se souhlasí. Po rozhodnutí 
dřívějšího určeného zastupitele byla zastavitelná plocha Z18 vymezena jako územní rezerva. 
 
Následně byl zpracován návrh č. 2 územního plánu. Obec v době zpracování návrhu č. 2 územního plánu 
preferovala vymezit plochy bydlení na severozápadním okraji obce, bylo tedy nutné snížit celkový zábor půd v II. 
třídě ochrany. Z toho důvodu byla původní zastavitelná plocha Z18 (nacházejí se rovněž na půdách v II. třídě 
ochrany) vymezena jako územní rezerva. Toto řešení bylo dohodnuto na jednání zpracovatele, pořizovatele a 
tehdejšího určeného zastupitele (dřívější starostka obce) konaném dne 26.08.2013. Územní rezerva R2 byla 
vymezena pro potřeby rozvoje ploch smíšených výrobních, které v případě trvajícího rozvoje činnosti na ploše 
smíšené výrobní již na území plochy nebude možno uplatnit. 
 
Nyní bylo námitkou požadováno změnit územní rezervu na zastavitelnou plochu.  Vymezením zastavitelné plochy 
na jižní hranici bývalého zemědělského areálu došlo k záboru zemědělského půdního fondu. Zastavitelná plocha 
je vymezena na půdách II. třídy ochrany. Pořizovatel si je vědom, že se jedná o hodnotné půdy, nicméně je nutné 
vzít v potaz, že plochy smíšené výrobní jsou vymezeny pouze v této části obce. Areál bývalého zemědělského 
družstva (stávající plocha smíšená výrobní) se nachází prakticky izolovaně od ostatní zástavby obce. Východně 
od bývalého areálu se nachází stávající plochy bydlení, stejně tak severně od areálu jsou vymezeny stávající a 
navrhované plochy s hlavním využitím bydlení. Z tohoto důvodu je více než zřejmé, že vymezovat plochy 
smíšené výrobní v jiné části obce (na půdách s nižší třídou ochrany) je z urbanistického hlediska nevhodné. 
Nehledě na skutečnost, že v plochách smíšených výrobních je hlavním využitím víceúčelové využití ploch 
umožňující umisťování výrobních zařízení skladů a dalších aktivit vzájemně se negativně neovlivňujících. Vymezit 
tyto plochy v blízkosti ploch bydlení je krajně nevhodné i z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany 
veřejného zdraví (činnosti umožněné v těchto plochách by narušovaly pohodu bydlení v navazujících plochách). 
V jižní části území se nachází pouze půdy v II. třídě ochrany. Vzhledem k výše uvedenému musí být dotčenému 
orgány ochrany zemědělského půdního fondu jasné, že není možné nalézt jinou variantu k vymezení 
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zastavitelných ploch výrobních smíšených. Jak je uvedeno v námitce, společnost již vede „jednání s vlastníky 
pozemků týkající se možnosti odkoupení“.  
 
Půdy na II. třídě ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
by měl vzít v potaz skutečnost, že veřejným zájmem je vedle ochrany zemědělského půdního fondu také 
hospodářský rozvoj obce. Cílem územního plánování je mimo jiné vytvářet předpoklady pro výstavbu a užitelný 
rozvoj území, který v sobě mimo jiné zahrnuje hospodářský rozvoj (uvedeno v ustanovení § 18 odst. 1 stavebního 
zákona). Dalším cílem (§ 18 odst. 3 stavebního zákona) je koordinovat veřejné zájmy (hájené zvláštními právními 
předpisy) a zájmy soukromé (tedy umožnění záměrů změn v území. Úkolem územního plánování je také vytvářet 
podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn (ustanovení § 19 odst. 1 písm. h) stavebního 
zákona).  
 
Region Třebíč vykazuje dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanosti. V letech 2010 – 2013 byl region Třebíč 
vymezen jako hospodářsky slabý (http://byznys.ihned.cz/c1-40692770-vlada-vydala-novy-seznam-regionu-
potrebujicich-podporu-statu). Jedná se o okres s podílem nezaměstnaných osob vyšším než je průměrný podíl 
nezaměstnaných osob v ČR za duben 2015 (http://www.czechinvest.org/data/files/priloha-c-5-seznam-
hospodarsky-problemovych-regionu-4824.pdf). Dle sdělení pana Bernáta je na činnosti společnosti závislých 105 
rodin. 
 
Vymezením zastavitelné plochy smíšené výrobní dojde k možnosti vytvořit další pracovní místa, která přispějí 
k hospodářskému rozvoji obce Rudíkov a případně i širšího území. Vzhledem ke všem výše uvedeným 
informacím je veřejný zájem podpory hospodářského rozvoje a vytvoření pracovních míst velmi výrazný.  
 
Na závěr uvádíme, že dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu již jednou odsouhlasil vymezenou 
zastavitelnou plochu ploch smíšených výrobních navazující na hranici bývalého zemědělského areálu (1,37 ha).  
 
Území obce se nachází v přírodním parku Třebíčsko. Nově vymezená zastavitelná plocha se nachází na jižním 
okraji urbanizované části. Nicméně již stávající areál bývalého zemědělského areálu tvoří poměrně výraznou 
dominantu v krajině, na kterou navazují severně podél silnice II/360 již stávající a stále se rozvíjející komerční 
zóna. Územní plán nicméně stanovuje podmínky ochrany krajinného rázu (respektovat dochovanou urbanistickou 
strukturu sídla, zasazení sídla do krajiny, v pohledově exponovaných územích neumísťovat žádné stavby 
narušující krajinnou scenérii, neumisťovat dominanty plošného, objemového ani výškového charakteru apod.). 
Ochrana krajinného rázu je tedy zajištěna. 
 
Do zastavitelné plochy zasahuje vzdálenost 50 m od okraje lesa. Využití této vzdálenosti je však řešeno v ust.  
§ 14 odst. 2 lesního zákona – při umisťování záměrů ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa, rozhodne stavební úřad 
jen se souhlasem příslušného státního orgánu státní správy lesů. Pro územní plán tedy nevyplývají z této 
skutečnosti žádné požadavky. 
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Třídy ochrany v jižní části obce Rudíkov, červená šrafa – území dotčené 
námitkou. Zdroj: ÚAP 

 
Legenda tříd ochrany půd 

 
 
 

 

 
„první“ návrh Územního plánu Rudíkov pro společné 
jednání, výřez Hlavního výkresu – plocha 
odsouhlasená orgánem ochrany zemědělského 
půdního fondu  

 
 
Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné 
projednání, výřez Hlavního výkresu 
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A.6 JOSEF A JAROSLAVA KAFKOVI, BATOUCHOVICE  
(zapsáno jako čj. 37101/15 ze dne 10.06.2015) 
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Návrh rozhodnutí o námitce: 
 

 ZASTUPITELSTVO OBCE RUDÍKOV NÁMITCE Č. 1 VĚCNĚ VYHOVUJE.  
Zachování komunika čního napojení v rámci p řeložky silnice Vl čatín – Rudíkov není možné řešit 
v Územním plánu Rudíkov.   
 

ZASTUPITELSTVO OBCE RUDÍKOV NÁMITKU Č. 2 ZAMÍTÁ V CELÉM ROZSAHU.   
Na části pozemku p. č. 2039/1 v k.ú. Rudíkov není vymezena zastavitelná plocha ob čanského vybavení – 
komer ční zařízení malá a st řední (OM).  
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Námitka byla uplatněna písemně v zákonem stanovené lhůtě a obsahuje identifikační údaje a podpis osob, které 
námitku uplatňují. Jsou uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, je vymezeno území 
dotčené námitkou a námitka obsahuje odůvodnění.  
 
K námitce č. 1)  
V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., je katastrální mapa jedním z mapových podkladů 
pro zpracování územního plánu. Územní plán Rudíkov je tedy zpracován na základě katastrální mapy. Pozemek 
p.č. 2039/1 v k.ú. Rudíkov je dle katastru nemovitostí ornou půdou, dle návrhu č. 2 územního plánu byl tedy 
součástí nezastavěného území, stávající plochy zemědělské – orná půda. Z poslední věty námitky č. 1 
„zachování přístupnosti pozemku p.č. 2039/1 v k.ú. Rudíkov“ a s informacemi uvedenými v úvodu námitky se 
vlastník pozemku patrně obává toho, že v případě realizace přeložky Vlčatín - Rudíkov bude silnice II/360 
„odkloněna“ od pozemku dotčeného námitkou a ten se tak stane po této komunikaci nepřístupný. Veřejně 
prospěšná stavba VD-2 koridor pro prověření umístění přeložky silnice II/360 Vlčatín – Rudíkov je vymezena 
v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 a je tedy převzata do Územního plánu 
Rudíkov.  
 
V námitce je požadováno zachovat stávající povolené komunikační napojení v rámci řešení přeložky silnice II/360 
– přeložka silnice Vlčatín – Rudíkov (v  Územním plánu Rudíkov označena jako VD-2). Veřejně prospěšná stavba 
VD-2 koridor pro prověření umístění přeložky silnice II/360 Vlčatín – Rudíkov je vymezena v Zásadách územního 
rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 a je tedy převzata do Územního plánu Rudíkov. Pořizovatel má 
k dispozici projektovou dokumentaci k záměru „II/360 Oslavička – Rudíkov“, zpracována 01/2015 společností AF-
CityPlan. Dle této projektové dokumentace má být součástí budoucího záměru „levá odbočení do obcí Vlčatín a 
Oslavička odbočovacími pruhy“. Bude vytvořen „zkrácený, nenormový, odbočovací jízdní pruh pro levé odbočené 
do obce Vlčatín“. Dle výkresu „Situace stavby – km 1,900 – 2,191“ (výkres části D, příloha 2.3) bude zachována 
stávající trasa silnice (tedy není řešena přeložka silnice Vlčatín – Rudíkov). Zpracovatel územního plánu 
v průběhu prací na návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov komunikoval s Krajským úřadem Kraje Vysočina, 
odborem dopravy a silničního hospodářství (jako příslušným vyjadřovat se k silnicím II. a III. třídy). Dle výsledné 
dohody byla v návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov vymezena přeložka silnice Vlčatín – Rudíkov jako územní 
rezerva. Z uvedeného se lze tedy domnívat, že s výstavbou této přeložky se aktuálně nepočítá. Jelikož se však 
jedná o veřejně prospěšnou stavbu vymezenou v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění 
Aktualizace č. 1, bylo nutné (i na základě stanoviska krajského úřadu jako nadřízeného orgánu) následně toto 
vymezení upravit a územní rezervu vymezit jako koridor pro prověření umístění přeložky silnice II/360. Tím byl  
Územní plán Rudíkov uveden do souladu s územně plánovací dokumentací kraje (tedy Zásadami územního 
rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1). 
 
Pořizovatel pro úplnost dodává, že nemůže ovlivnit v územním plánu budoucí záměry Kraje Vysočina. V případě, 
že se investor rozhodne v budoucnosti realizovat přeložku silnice Vlčatín – Rudíkov, bude toto v souladu 
s územně plánovací dokumentací obce Rudíkov i Kraje Vysočina. Připomínkování konkrétní stavby dle příslušné 
projektové dokumentace není možné v procesu pořizování územního plánu, ale až v následném řízení vedeném 
příslušným stavebním úřadem. Dále dodáváme, že v květnu 2016 byla projednáván návrh zprávy o uplatňování 
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina v uplynulém období 10/2012 – 03/2016. V článku 41 návrhu zprávy je 
uveden požadavek „prověřit nutnost přeložky silnice II/360 Vlčatín – Rudíkov, zda dopravně nepostačuje pouze 
koridor pro homogenizaci …“.    
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K námitce č. 2)  
V námitce je požadováno vymezit východní třetinu pozemku p.č. 2039/1 v k.ú. Rudíkov (část přilehnou ke 
komunikaci II/360, viz obrázek níže) jako plochu občanského vybavení pro komerční zařízení malá a střední 
(OM). Důvodem je uvažována výstavba objektu sloužícího pro skladování a drobný prodej zahrádkářských a 
zemědělských produktů a potřeb.  
 
Převážná část pozemku se nachází na půdách v II. třídě ochrany. 
 
Půdy na II. třídě ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Veřejným zájem vedle ochrany zemědělského půdního 
fondu je také hospodářský rozvoj obce. Cílem územního plánování je mimo jiné vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a užitelný rozvoj území, který v sobě mimo jiné zahrnuje hospodářský rozvoj (uvedeno v ustanovení § 
18 odst. 1 stavebního zákona). Dalším cílem (§ 18 odst. 3 stavebního zákona) je koordinovat veřejné zájmy 
(hájené zvláštními právními předpisy) a zájmy soukromé (tedy umožnění záměrů změn v území. Úkolem 
územního plánování je také vytvářet podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 
(ustanovení § 19 odst. 1 písm. h) stavebního zákona).  
 
Region Třebíč vykazuje dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanosti. V letech 2010 – 2013 byl region Třebíč 
vymezen jako hospodářsky slabý (http://byznys.ihned.cz/c1-40692770-vlada-vydala-novy-seznam-regionu-
potrebujicich-podporu-statu). Jedná se o okres s podílem nezaměstnaných osob vyšším než je průměrný podíl 
nezaměstnaných osob v ČR za duben 2015 (http://www.czechinvest.org/data/files/priloha-c-5-seznam-
hospodarsky-problemovych-regionu-4824.pdf). Dle sdělení pana Bernáta je na činnosti společnosti závislých 105 
rodin. 
 
Dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu i přes argumenty pořizovatele s navrhovaným vyhověním 
námitce nesouhlasí. Na základě stanoviska dotčeného orgánu (čj. KUJI 55669/2016, OZP 1324/2006 ze dne 
14.07.2016) bylo upraveno původně navrhované rozhodnutí o námitce. Námitka se zamítá v celém rozsahu. 
 
Odůvodnění stanoviska dotčeného orgánu: Nově vymezená plocha (označená jako Z42, plocha občanského 
vybavení – komerční zařízení malá a střední), 0,62 ha, z toho 0,22 ha zábor ZPF na půdách ve II. (0,20 ha) a V. 
třídy ochrany. Plocha vymezena za účelem výstavby objektu pro skladování a drobný prodej, nenavazuje na 
zastavěné území, je vymezena ve volné krajině. Dochází k dotčení vysoce chráněných půd, kde dle § 4 odst. 3 
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je nutné prokázat výrazně převažující veřejný zájem nad 
veřejným zájmem ochrany ZPF. Plocha je vymezována pro soukromý záměr, skladovací objekt není výrazně 
převažující veřejným zájmem nad veřejným zájmem ochrany ZPF. S vymezením plochy (v grafické příloze 
označené Z 42) nesouhlasí.  
Je zřejmé, že se jedná o urbanizaci volného prostoru bez návaznosti na zástavbu, což není žádoucí. Na druhou 
stranu však vymezením zastavitelné plochy občanského vybavení pro komerční zařízení malá a střední (OM) by 
došlo  k možnosti vytvořit další pracovní místa, která přispějí k hospodářskému rozvoji obce Rudíkov a případně i 
širšího území. Vzhledem ke všem výše uvedeným informacím je veřejný zájem podpory hospodářského rozvoje a 
vytvoření pracovních míst velmi výrazný.  
 
Je nutné uvážit také umístění vlastního sídla v rámci celého správního území. Rozvoj sídla je výrazně limitován 
silnicí II/360, která správním územím prochází severojižním směrem. Obec Rudíkov nechce tuto bariéru 
vymezováním zastavitelných ploch překračovat. Jediný možný rozvoj obce je tedy severním a jižním směrem 
podél této komunikace (s výjimkou ploch bydlení vymezovaných západně směrem k Hroznatínu). Pořizovatel si je 
však vědom vzdálenosti nově vymezované zastavitelné plochy od urbanizované části území. V rámci celého 
území obce jsou plochy OM vymezeny právě podél silnice II/360. Je také vhodné upozornit na vzdálenost 
křižovatky silnice II/360 a silnice III/34910 (odbočka na Vlčatín) a dále sjezd ze silnice II/360 na železniční nádraží 
Rudíkov. Dle ústní konzultace určeného zastupitele a dopravního inženýra je třeba dodržet vzdálenost 500 m 
mezi sjezdy. Nicméně je třeba zohlednit skutečnost, že bylo vydáno Rozhodnutí čj. OD 4219/2011-22688/11/PJ 
dne 28.04.2011, které povoluje komunikační připojení pozemku p.č. 2039/1 v k.ú. Rudíkov, přilehlého k silnici 
II/360. Není tedy zřízen odbočovací pruh, ale kolmé napojení.  
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Území obce se nachází v přírodním parku Třebíčsko. Dotčený pozemek  se nachází na severním okraji správního 
území. Územní plán stanovuje podmínky ochrany krajinného rázu (respektovat dochovanou urbanistickou 
strukturu sídla, zasazení sídla do krajiny, v pohledově exponovaných územích neumísťovat žádné stavby 
narušující krajinnou scenérii, neumisťovat dominanty plošného, objemového ani výškového charakteru apod.). 
Ochrana krajinného rázu je tedy zajištěna. 
 
Dotčený orgán ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku (čj. OŽP 42863/16 – SPIS 9404/2016/Eu ze dne 
19.07.2016) nesouhlasí s návrhovou plochou v grafické příloze označenou jako Z42 (část pozemku p.č. 2039/1 
v k.ú. Rudíkov) – plocha pro skladování a drobný prodej zahrádkářských a zemědělských produktů a potřeb. 
Jedná se o pozemek ve volné krajině, bez návaznosti na zástavbu, jehož severní částí prochází regionální 
biokoridor RBK-U247. Celé katastrální území obce Rudíkov je součástí přírodního parku Třebíčsko. Posláním 
oblasti je zachovat část území pro jeho biologické, krajinné a estetické hodnoty, přičemž veškerá činnost na ú 
zemí oblasti se koordinuje k tomuto poslání. Realizací výše uvedeného záměru by došlo k narušení krajinného 
rázu a zároveň k porušení vyhlášky, kterou byl přírodní park zřízen.  
 
 
Pozemek je dotčen  koridorem pro homogenizaci trasy silnice II/360, který je zpřesněný ze ZÚR. Podmínky 
využití koridoru dopravní infrastruktury jsou v Územním plánu Rudíkov vymezeny. Využití této plochy musí 
respektovat podmínky pro využití koridorů dopravní infrastruktury – do doby realizace záměru je toto území třeba 
chránit z důvodu zlepšení technických parametrů silnice včetně přímo souvisejících, nezbytných zařízení a včetně 
příslušných ochranných pásem vyplývajících z právních předpisů. 
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A.7 ING. JAN KOTA ČKA, RUDÍKOV  
(zapsáno jako čj. 37104/15 ze dne 10.06.2015) 

 

Návrh rozhodnutí o námitce: 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE RUDÍKOV NÁMITCE VYHOVUJE V PLNÉ M ROZSAHU.  
Byly upraveny podmínky prostorového uspo řádání plochy ob čanského vybavení – komer ční zařízení 
plošn ě rozsáhlá (OK) – vyjmuty plošné i výškové regulativ y využití ploch OK. 
 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Námitka byla uplatněna písemně v zákonem stanovené lhůtě a podpis osoby, která námitku uplatňuje. 
Identifikační údaje byly zjištěny dle veřejně přístupné aplikace Nahlížení do katastru. Jsou uvedeny údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, je vymezeno území dotčené námitkou a námitka obsahuje 
odůvodnění.  
 
Koeficient zastavěné plochy (KZP) a koeficient zeleně (KZ) u plochy občanského vybavení – komerční zařízení 
plošně rozsáhlá (OK) byl v návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné projednání stanoven u jednotlivých 
ploch následovně (v části výroku 3.2. Plochy se změnou v území): 

- plocha Z31: KPZ 0,35 – 0,55, KZ 0,20 – 0,25 na stavebním pozemku plochy, který bude přidělen 
stavebníkovi 

- plocha Z32: KPZ 0,35 – 0,55, KZ 0,20 – 0,25 na stavebním pozemku plochy, který bude přidělen 
stavebníkovi 

- plocha Z33: KPZ 0,35 – 0,55, KZ 0,20 – 0,25 na stavebním pozemku plochy, který bude přidělen 
stavebníkovi 

 
Je požadováno tyto „nepřiměřené regulativy vypustit“.  
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Dle podmínek využití ploch je koeficient zeleně 0,20-0,25. Koeficient zeleně „vyjadřuje podíl ploch zeleně 
vztažený k vymezenému stavebním pozemku na konkrétní ploše s rozdílným způsobem využití“. 
Návrh územního plánu dále stanovoval tzv. KZP – koeficient zastavěné plochy, což je „podíl plochy určené 
k zastavění nadzemními objekty vztažený k vymezenému stavebnímu pozemku na konkrétní ploše s rozdílným 
způsobem využití“. Tento KZP pro zastavitelnou plochu Z31 je stanoven na 0,35 – 0,55.  
Vzhledem k výše uvedeným informacím jsou v připomínce tedy nejasně specifikované připomínky, podmínka pro 
zachování min. 20% výměry pozemku přiděleného stavebníkovi vychází z požadavku zachování alespoň 
základních předpokladů pro kvalitu životního prostředí a kulturu pracovního prostředí. V připomínce zmiňovaných 
20% je určeno pro zeleň (nikoli „20 % plochy k zástavbě včetně zpevněných ploch“, jak je v připomínce uvedeno). 
 
Obec Rudíkov však požaduje připomínce vyhovět a souhlasí se zrušením veškeré regulace podmínek využití 
ploch OK (plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhla) týkající se koeficientů využití ploch 
(tedy koeficient zastavěné plochy a koeficient zeleně). Zpracovatel na veřejném projednání upozornil na 
důležitost výsadby zeleně v zastavitelných plochách z důvodu vytvoření sociálního prostředí. 
 
Dle Přílohy č. 7 vyhl. 500/2006 Sb., odst. 1, písm. f) textová část územního plánu obsahuje stanovení podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití … včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(například výškové regulace zástavby, …stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a 
intenzity jejich (tedy těch stav. pozemků, pro které je stanoveno rozmezí výměry) využití).  
 
Intenzita využití se váže pouze ke stavebním pozemkům, pro které je stanoveno rozmezí výměry. V případě 
územního plánu Rudíkov není stanoveno rozmezí výměry pozemků v plochách OK, nejsou tedy ani stanoveny 
intenzity využití těchto pozemků. Pořizovatel tuto problematiku konzultoval s krajským úřadem jako nadřízeným 
orgánem. Nadřízený orgán ve sdělení zaslaném e-mailem dne 26.01.2016 konstatoval, že „intenzita využití je 
skutečně provázána na stanovení rozmezí výměry pro stavební pozemky. Jinými slovy: je možné samostatně 
stanovit rozmezí výměry stavebních pozemků, samostatné stanovení intenzity využití stavebního pozemku není 
možné. Koeficient zeleně i koeficient zastavěné plochy lze vyjmout z prostorových regulativů“. Krajský úřad jako 
nadřízený orgán dále sdělil, že doporučuje s ohledem na zachování výrazu sídla a urbanistické struktury zvážit 
nastavení prostorové regulace. Pořizovatel k tomuto doporučení dodává, že prostorové regulace využití ploch 
byly v „prvním“ návrhu a následně i návrhu č. 2 územního plánu Rudíkov řešeny podrobněji, než je tomu 
v současnosti. Vzhledem k ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona (územní plán nesmí obsahovat 
podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí) byly tyto podrobné 
požadavky vyjmuty (např. „pro stávající stavby zastavěného území stejného využití a zastavitelné plochy Z31, 
Z32 nalézt jednotící moment v architektonickém výrazu, který podpoří příznivé vnímání komplexu staveb ze sil. 
II/360“). I po vyjmutí těchto podrobných požadavků je prostorová regulace řešena.  
 
Stavební pozemek je dle odst. 1 písm. b) stavebního zákona pozemek, jehož část nebo soubor pozemků, 
vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem.  
Vsakování srážkových vod na budoucích stavebních pozemcích je řešeno vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, která v § 20 odst. 5 řeší vymezení stavebního 
pozemku a s ním související způsob nakládání se srážkovými vodami.  
 
Stejně tak byly na žádost zástupců obce vyjmuty podmínky výškové regulace. Ochrana území je zajištěna 
podmínkami stanoveným za účelem ochrany krajinného rázu – na území obce neumisťovat žádné dominanty 
plošného, objemového ani výškového charakteru překračujícího rámec stávajících staveb. 
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A.8 LIBER, DRUŽSTVO VLASTNÍK Ů, RUDÍKOV 

 (zapsáno jako čj. 37106/15 ze dne 10.06.2015) 
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Návrh rozhodnutí o námitce: 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE RUDÍKOV NÁMITCE VYHOVUJE V PLNÉ M ROZSAHU.   
 

V Územním plánu Rudíkov je vymezena plocha pro drob nou výrobu v areálu železni čního nádraží 
Rudíkov.  

 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Námitka byla uplatněna písemně v zákonem stanovené lhůtě a obsahuje identifikační údaje a podpis osob, které 
námitku uplatňují. Jsou uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, je vymezeno území 
dotčené námitkou a námitka obsahuje odůvodnění.  
 
Pro úplnost dodáváme, že se nejedná o pozemek p.č. 146 v k.ú. Rudíkov, ale o stavební pozemek p.č. st. 146 
v k.ú. Rudíkov (patrno z přílohy námitky).  
 
Pozemek p.č. st. 146 v k.ú. Rudíkov se dle návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné projednání nachází 
v zastavěném území, ve stávající ploše DZ – plochy dopravní infrastruktury drážní. Dle veřejně webové aplikace 
Nahlížení do katastru http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) je druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí 
pozemku je budova s číslem popisným č.p. 106, zemědělská stavba. 
 
Pozemek není dotčen vymezenými koridory pro homogenizaci pro homogenizaci trasy silnice II/360 a pro 
prověření umístění stavby přeložky silnice II/360 Vlčatín – Rudíkov.  
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Je požadováno zařadit pozemek p.č. st. 146 a část sousedního pozemku p.č. 2259 v k.ú. Rudíkov (dle grafické 
přílohy – vymezení území dotčeného námitkou) do plochy VD – plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná 
výroba. 

Dle aplikace ČÚZK Nahlížení do katastru pořizovatel zjistil, že pan Liber, družstvo vlastníků, je vlastníkem 
pozemku p.č.st. 146 v k.ú. Rudíkov. Majitelem sousedního pozemku p.č. 2259 v k.ú. Rudíkov Správa železniční 
dopravní cesty, s.o. Vymezení plochy pro drobnou výrobu nenaruší stávající charakter území. Pozemek p.č. st. 
146 je dle katastru nemovitostí zemědělskou stavbou. Vymezením požadované plochy je umožněno využití 
stávajícího objektu a jeho případné rozšíření, což podpoří hospodářský rozvoj obce a zajistí, že stávající objekt 
nebude chátrat, ale bude vhodně využit pro podnikání. Nově vymezená plocha VD navazuje na již vymezenou 
stávající plochu VD.  
 
Vymezením plochy v zastavěném území nedošlo k záboru zemědělského půdního fondu. Nově vymezená plocha 
přispěje k hospodářskému rozvoji obce Rudíkov. 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov s vyznačením lokality dotčené námitkou 
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A.9 LIBER, DRUŽSTVO VLASTNÍK Ů, RUDÍKOV  

(zapsáno jako čj. 37107/15 ze dne 10.06.2015) 
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Návrh rozhodnutí o námitce: 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE RUDÍKOV NÁMITCE VYHOVUJE V PLNÉ M ROZSAHU.   
 

V Územním plánu Rudíkov nejsou v areálu zem ědělského družstva vymezeny plochy ve řejných 
prostranství.   

 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Námitka byla uplatněna písemně v zákonem stanovené lhůtě a obsahuje identifikační údaje a podpis osob, které 
námitku uplatňují. Jsou uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, je vymezeno území 
dotčené námitkou a námitka obsahuje odůvodnění.  
 
K dané lokalitě byla rovněž uplatněna připomínka k „prvnímu“ návrhu Územního plánu Rudíkov. Tato připomínka 
se vztahuje ke všem plochám PV vymezených v rámci areálu bývalého zemědělského družstva. Vzhledem 
k podobnosti požadavku je požadováno z návrhu vypustit všechny plochy PV v rámci stávajícího zastavěného 
území VS – plochy smíšené výrobní. 
 
Vlastníkem většiny pozemků vymezených v  Územním plánu Rudíkov v areálu bývalého zemědělského družstva 
na jižním okraji obce jako plochy PV je dle Nahlížení do katastru obec Rudíkov. Pozemky uvnitř areálu bývalého 
zemědělského družstva jsou ve vlastnictví Liber, družstvo vlastníků. Aby nebyla krácena práva vlastníka 
pozemků, pořizovatel vyhodnotil podání učiněné Liber, družstvo vlastníků, jako námitku uplatněnou k návrhu č. 2 
Územního plánu Rudíkov.  
 
Územní plán je zpracován na podkladě katastrální mapy (katastrální mapa je dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., mapovým podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace. Tyto cesty tedy byly 
vymezeny jako plochy veřejných prostranství z důvodu jejich zápisu v katastru nemovitostí. „Cesty“ dle informací 
uvedených v námitce ve skutečnosti neexistují.  
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Pořizovatel se domnívá, že je nutné zajistit přístup do krajiny v západní části území. Obec Rudíkov však požaduje 
námitce vyhovět. Dle sdělení zástupců obce je přístup do krajiny zajištěn jiným způsobem – severně a jižně 
kolem stávající plochy VS. 
 
V návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné projednání vymezené plochy veřejných prostranství 
vymezené v rámci areálu bývalého zemědělského družstva byly změněny na plochy smíšené výrobní (VS). Dle 
podmínek využití ploch smíšených výrobních jsou v těchto plochách přípustné pozemky dopravní infrastruktury. 
Případná nová realizace nových cest (a jejich zápis do katastru nemovitostí) je tedy v souladu s podmínkami 
využití ploch VS a bude moci i nadále být zajištěn nový přístup do západní části krajiny vedoucí přes areál 
bývalého zemědělského družstva.  
 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov s vyznačením lokality dotčené námitkou 
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B. NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU Č. 2 ÚZEMNÍHO 
PLÁNU RUDÍKOV 

 
B.1 PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ DLE USTANOVENÍ § 50 ODST. ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁK ONA  

 
B.1.1 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RUDÍKOV, RUDÍKOV  

 (zapsáno jako čj. 44364/14 ze dne 18.06.2014) 
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Návrh vyhodnocení připomínky: 
 

PŘIPOMÍNCE SE ČÁSTEČNĚ NEVYHOVUJE. 
 
V Územním plánu Rudíkov nejsou plochy p řestavby P2 a P3 vymezeny jako plochy zelen ě – soukromá a 
vyhrazená (ZS).  
 

PŘIPOMÍNCE SE ČÁSTEČNĚ VYHOVUJE. 
 
V textové části Územního plánu Rudíkov je zanesen požadavek na  zachování vjezdu do farské zahrady. 
 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Podání Mgr. Knotka bylo v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona vyhodnoceno jako připomínka k návrhu č. 2 
Územního plánu Rudíkov. 
 
Dřívější (původní) určený zastupitel k této připomínce uvedl skutečnosti, které byly domluveny na schůzce s farní 
radou a  panem farářem již v červnu 2014. Pro obec Rudíkov a ostatní návštěvníky hřbitova by nebylo vhodné a 
není možné převést plochu na parkování u hřbitova do plochy zeleně. Tuto plochu obec Rudíkov  v minulosti 
vlastními prostředky zpevnila a upravila  pro parkování návštěvníků hřbitova. Zařazením do ploch zeleně by bylo 
znemožněno parkování na této ploše. Obec Rudíkov má opravu  plochy vedenou v majetku obce a je zakreslena 
i do pasportu komunikací. Z hlediska zájmů občanů obce a občanů navštěvujících hřbitov není možné vyhovět 
připomínce Římskokatolické farnosti Rudíkov o zařazení plochy  do  ploch zeleně – soukromou a vyhrazenou ZS. 
Dle sdělení původního určeného zastupitele (dřívější starostka obce) byl s panem farářem postoj obce a 
požadavek na zachování parkování u hřbitova projednáván již v červnu 2014 a věděl o něm, také obci oznámil, 
že přesto připomínku podá. Římskokatolická farnost usiluje o navrácení pozemku do vlastnictví a plocha zeleně 
by dle vyjádření zástupců farnosti měla přispět k vrácení pozemku.  
 
Dále je možné, že bude v těchto místech budován podchod nebo podjezd, o který obec usiluje, protože dojde 
k rozšíření komunikace II/360 a značnému nárůstu dopravy. K zachování vjezdu do farní  zahrady  nebylo ze 
strany obce námitek. Tento požadavek byl zpracován již v návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné 
projednání (u ploch přestavby P2 a P3, které jsou na pozemku p.č. 105/2 v k.ú. Rudíkov vymezeny). Byla tedy 
doplněna informace o řešení vjezdu do farní zahrady, tato informace je doplněna k podmínkám využití ploch P2 a 
P3.  
 
Dle návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné projednání se pozemek p.č. 105/2 v k.ú. Rudíkov nacházel 
v plochách přestavby P2 a P3 pro plochy PV – plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství a DS – plochy 
dopravní infrastruktury – silniční. V obou těchto plochách s rozdílným způsobem využití je možno realizovat 
stavby související s dopravní infrastrukturou.  
 
Platný Územní plán sídelního útvaru Rudíkov ve znění Změny č. 1 až 5 tento pozemek zařazuje do plochy 
„dopravní plochy“. Žádnou ze změn územního plánu nebyla řešena tato část území, pozemek p.č. 105/2 je tedy 
dle současně platné a účinné územně plánovací dokumentace obce stále v dopravních plochách. Současně se 
jedná o veřejně prospěšnou stavbu – vybudování čerpaní stanice PHM (vč. bufetu, soc. zařízení, příp. 
autoservisu) a přilehlých parkovišť včetně vjezdu do farské zahrady a sportovního areálu.  
 
Na společném jednání o návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov konaném dne 22.05.2014 v 9.00 hodin v kanceláři 
odd. Úřad územního plánování bylo za přítomnosti původního určeného zastupitele dohodnuto, že plochy P2 a 
P3 budou v Územním plánu Rudíkov vymezeny jako veřejně prospěšné stavby s možností uplatnit předkupní 
právo. Jedná se o plochy a koridory s možností předkupního práva dle ustanovení § 101 stavebního zákona – 
plocha PP-1 – plocha veřejného prostranství a plocha PP-2 – plocha dopravní infrastruktury pro parkoviště pro 
parkování návštěvníků hřbitova. Předkupní právo je zřizováno pro obec Rudíkov, dotčeným pozemkem je v obou 
případech pozemek p.č. 105/2 v k.ú. Rudíkov. Tato úprava byla zapracována v návrhu č. 2 Územního plánu 
Rudíkov pro veřejné projednání. 
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Dne 18.4.2014 byla odboru rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování Městského úřadu 
Třebíč předána žádost o sdělení skutečností podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 428/2012 Sb.,  
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů k pozemku parc. 
č. 105/2 v katastrálním území Rudíkov. Oddělení Úřad územního plánování posoudil záměr z hlediska územně 
plánovací dokumentace a vydal vyjádření k využití území z hlediska územně plánovací dokumentace (čj. ORUP 
29512/14 – SPIS 3223/2014/mol ze dne 05.05.2014). 
 
V době uplatnění výše uvedeného vyjádření měla (a současně do doby vydání nového Územního plánu Rudíkov) 
obec Rudíkov platný dosavadní Územní plán sídelního útvaru Rudíkov ve znění změn č. 1 – 5 ÚPSÚ Rudíkov. 
Pozemek p.č. 105/2 v k.ú. Rudíkov se dle tohoto dosavadního územního plánu sídelního útvaru nachází 
v zastavěném území v návrhové funkční ploše dopravy. Jedná se o návrhovou plochu dopravy při státní silnici 
II/360 mezi hřbitovem a sportovním areálem ZŠ, kde Územní plán sídelního útvaru Rudíkov počítá s využitím 
plochy pro benzinové čerpadlo se zázemím, pro parkoviště u hřbitova a pro sportovní areál se zajištěním vjezdu 
do farské zahrady. Dle platné územně plánovací dokumentace je plocha pro vybudování čerpací stanice PHM 
(včetně bufetu, sociálního zařízení, případně autoservisu) a přilehlých parkovišť včetně vjezdu do farské zahrady 
a sportovního areálu vymezena jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze vyvlastnit nebo vlastnická práva 
k pozemkům a stavbám omezit. Výše uvedený pozemek je dle dosavadního územního plánu sídelního útvaru 
vymezen pro veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury.  
 

  

 
 
 

Výřez Územního plánu sídelního útvaru Rudíkov 
s vyznačením pozemku p.č. 105/2 v k.ú. Rudíkov. 
Číslo 25 je pojmenováno jako „Čerpací stanice 
pohonných hmot vč. bufetu, soc. zařízení, př. 
autoservisu – návrh včetně parkoviště 
 
Dle kapitoly textové části Územního plánu sídelního 
útvaru Rudíkov „Veřejně prospěšné stavby, pro 
které lze vyvlastnit, nebo vlastnická práva 
k pozemkům a stavbám omezit“, bod 2. Doprava a 
dopravní zařízení je touto veřejně prospěšnou 
stavbou „Vybudování čerpací stanice PHM (vč. 
bufetu, soc. zařízení, příp. autoservisu) a přilehlých 
parkovišť včetně vjedu do farské zahrady a 
sportovního areálu.  
 

 
Pro úplnost dodáváme, že k dané lokalitě byla již dříve uplatněna připomínka k „prvnímu“ návrhu Územního plánu 
Rudíkov dle § 50 odst. 3 stavebního zákona.  
 
V době zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínky je pozemek stále ve 
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
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Návrh č. 2 Územního plánu 
Rudíkov pro společné jednání – 
výřez Hlavního výkresu 

 
Návrh č. 2 Územního plánu 
Rudíkov pro společné jednání – 
výřez Hlavního výkresu 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu 
Rudíkov pro společné jednání – 
výřez výkresu Veřejně prosp. 
stavby a opatření, asanace 

 
V této věci nebyla uplatněna námitka k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov v průběhu řízení dle ustanovení                
§ 52 stavebního zákona. 
 
 
 
 
 
 
 



Čj. ORÚP 49587/16 - SPIS 3545/2011/FS 
 

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Územního plánu Rudíkov a k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov   36 z 99 
po projednání dle § 53 odst. 1 stavebního zákona 
 

 
B.1.2 ALOIS KOMÍNEK, RUDÍKOV  

(zapsaná jako čj. 45842/14 ze dne 25.06.2014) 
 

 
Návrh vyhodnocení připomínky: 

 
PŘIPOMÍNCE SE VYHOVUJE. 

 
V Územním plánu Rudíkov nejsou pro plochy OK (ploch y ob čanského vybavení – komer ční zařízení 
plošn ě rozsáhlá) stanoveny plošné a prostorové regulativy .  

 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Podání pana Komínka bylo v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona vyhodnoceno jako připomínka k návrhu  
č. 2 Územního plánu Rudíkov. 
Pozemky p.č. 304/1, 305, 306 a 313/1 v k.ú. Rudíkov se dle návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné 
projednání nachází v zastavitelném území, v zastavitelné ploše Z31, OK – plochy občanského vybavení – 
komerční, plošně rozsáhlá. 
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Uvádíme informace vyplývající z návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov: 
Dle podmínek využití ploch je koeficient zeleně 0,20-0,25. Koeficient zeleně „vyjadřuje podíl ploch zeleně 
vztažený k vymezenému stavebním pozemku na konkrétní ploše s rozdílným způsobem využití“. 
 
Návrh územního plánu dále stanovuje tzv. KZP – koeficient zastavěné plochy, což je „podíl plochy určené 
k zastavění nadzemními objekty vztažený k vymezenému stavebnímu pozemku na konkrétní ploše s rozdílným 
způsobem využití“. Tento KZP pro zastavitelnou plochu Z31 je stanoven na 0,35 – 0,55.  
Vzhledem k výše uvedeným informacím jsou v připomínce tedy nejasně specifikované připomínky, podmínka pro 
zachování min. 20% výměry pozemku přiděleného stavebníkovi vychází z požadavku zachování alespoň 
základních předpokladů pro kvalitu životního prostředí a kulturu pracovního prostředí. V připomínce zmiňovaných 
20% je určeno pro zeleň (nikoli „20 % plochy k zástavbě včetně zpevněných ploch“, jak je v připomínce uvedeno). 
 
Obec Rudíkov však požaduje připomínce vyhovět a souhlasí se zrušením veškeré regulace podmínek využití 
ploch OK (plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhla) týkající se koeficientů využití ploch 
(tedy koeficient zastavěné plochy a koeficient zeleně. Zpracovatel na veřejném projednání upozornil na důležitost 
výsadby zeleně v zastavitelných plochách z důvodu vytvoření sociálního prostředí. 
 
Dle Přílohy č. 7 vyhl. 500/2006 Sb., odst. 1, písm. f) textová část územního plánu obsahuje stanovení podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití … včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(například výškové regulace zástavby, …stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a 
intenzity jejich (tedy těch stav. pozemků, pro které je stanoveno rozmezí výměry) využití). Intenzita využití se 
váže pouze ke stavebním pozemkům, pro které je stanoveno rozmezí výměry. V případě Územního plánu 
Rudíkov není stanoveno rozmezí výměry pozemků v plochách OK, nejsou tedy ani stanoveny intenzity využití 
těchto pozemků. Pořizovatel tuto problematiku konzultoval s krajským úřadem jako nadřízeným orgánem. 
Nadřízený orgán ve sdělení zaslaném e-mailem dne 26.01.2016 konstatoval, že „intenzita využití je skutečně 
provázána na stanovení rozmezí výměry pro stavební pozemky. Jinými slovy: je možné samostatně stanovit 
rozmezí výměry stavebních pozemků, samostatné stanovení intenzity využití stavebního pozemku není možné. 
Koeficient zeleně i koeficient zastavěné plochy lze vyjmout z prostorových regulativů“. Krajský úřad jako 
nadřízený orgán dále sdělil, že doporučuje s ohledem na zachování výrazu sídla a urbanistické struktury zvážit 
nastavení prostorové regulace. Pořizovatel k tomuto doporučení dodává, že prostorové regulace využití ploch 
byly v „prvním“ návrhu a následně i návrhu č. 2 územního plánu Rudíkov řešeny podrobněji, než je tomu 
v současnosti. Vzhledem k ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona (územní plán nesmí obsahovat 
podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí) byly tyto podrobné 
požadavky vyjmuty (např. „pro stávající stavby zastavěného území stejného využití a zastavitelné plochy Z31, 
Z32 nalézt jednotící moment v architektonickém výrazu, který podpoří příznivé vnímání komplexu staveb ze sil. 
II/360“). I po vyjmutí těchto podrobných požadavků je prostorová regulace řešena.  
 
Stavební pozemek je dle odst. 1 písm. b) stavebního zákona pozemek, jehož část nebo soubor pozemků, 
vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. Vsakování srážkových 
vod na budoucích stavebních pozemcích je řešeno vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění, která v § 20 odst. 5 řeší vymezení stavebního pozemku a s ním související 
způsob nakládání se srážkovými vodami.  
 
Stejně tak byly na žádost zástupců obce vyjmuty podmínky výškové regulace. Ochrana území je zajištěna 
podmínkami stanoveným za účelem ochrany krajinného rázu – na území obce neumisťovat žádné dominanty 
plošného, objemového ani výškového charakteru překračujícího rámec stávajících staveb. 
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B.1.3 ING. JAN KOTA ČKA, RUDÍKOV  

(zapsaná jako čj. 45716/14 ze dne 24.06.2014) 
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Návrh vyhodnocení připomínky: 
 
 1. PŘIPOMÍNCE SE VYHOVUJE 
 
Plocha zelen ě Z30 byla v pr ůběhu po řizování Územního plánu Rudíkov vyjmuta.  
 
 2. – 4. PŘIPOMÍNCE SE VYHOVUJE 
 
V Územním plánu Rudíkov nejsou pro plochy OK (ploch y ob čanského vybavení – komer ční zařízení 
plošn ě rozsáhlá) stanoveny plošné a prostorové regulativy .  
 
 5. PŘIPOMÍNCE SE VĚCNĚ VYHOVUJE 
 
Využití ploch Z9 a Z10 je podmín ěno zpracováním územní studie. Pro lokalitu byla po řízena Územní studie 
Hájenka, byla schválena možnost jejího využití a da ta o této územní studii byla vložena do evidence 
územn ě plánovací činnosti. Územní studie zohled ňuje sou časný stav dot čeného území. 
 
 6. PŘIPOMÍNCE SE VYHOVUJE 
 
V návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov bylo aktualizováno zasta věné území.  

 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Podání pana Ing. Kotačky bylo v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona vyhodnoceno jako připomínka 
k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov. 
 
Ad 1)  Této části p řipomínky je vyhov ěno . Zastavitelná plocha označená jako Z30 – plocha ZO – zeleň 
ochranná a izolační, byla přičleněna k sousední zastavitelné ploše s označením Z31 – plocha OK – plochy 
občanského vybavení, komerční zařízení plošně rozsáhlá. Optickou clonu mezi plochami s rozdílným způsobem 
využití lze zajistit v rámci podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití (v plochách OK jsou přípustné 
plochy sídelní zeleně). Zastavitelná plocha Z30 pro realizaci izolační zeleně tedy byla vyjmuta a na „její místo“ 
byla rozšířena zastavitelná plocha Z31.  
 
Ad 2 – 4)  Této části p řipomínky je vyhov ěno 

 
Obec Rudíkov však požaduje připomínce vyhovět a souhlasí se zrušením veškeré regulace podmínek využití 
ploch OK (plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhla) týkající se koeficientů využití ploch 
(tedy koeficient zastavěné plochy a koeficient zeleně. Zpracovatel na veřejném projednání upozornil na důležitost 
výsadby zeleně v zastavitelných plochách z důvodu vytvoření sociálního prostředí. 
 
Dle Přílohy č. 7 vyhl. 500/2006 Sb., odst. 1, písm. f) textová část územního plánu obsahuje stanovení podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití … včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(například výškové regulace zástavby, …stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a 
intenzity jejich (tedy těch stav. pozemků, pro které je stanoveno rozmezí výměry) využití). Intenzita využití se 
váže pouze ke stavebním pozemkům, pro které je stanoveno rozmezí výměry. V případě územního plánu 
Rudíkov není stanoveno rozmezí výměry pozemků v plochách OK, nejsou tedy ani stanoveny intenzity využití 
těchto pozemků. Pořizovatel tuto problematiku konzultoval s krajským úřadem jako nadřízeným orgánem. 
Nadřízený orgán ve sdělení zaslaném e-mailem dne 26.01.2016 konstatoval, že „intenzita využití je skutečně 
provázána na stanovení rozmezí výměry pro stavební pozemky. Jinými slovy: je možné samostatně stanovit 
rozmezí výměry stavebních pozemků, samostatné stanovení intenzity využití stavebního pozemku není možné. 
Koeficient zeleně i koeficient zastavěné plochy lze vyjmout z prostorových regulativů“. Krajský úřad jako 
nadřízený orgán dále sdělil, že doporučuje s ohledem na zachování výrazu sídla a urbanistické struktury zvážit 
nastavení prostorové regulace. Pořizovatel k tomuto doporučení dodává, že prostorové regulace využití ploch 
byly v „prvním“ návrhu a následně i návrhu č. 2 územního plánu Rudíkov řešeny podrobněji, než je tomu 
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v současnosti. Vzhledem k ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona (územní plán nesmí obsahovat 
podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí) byly tyto podrobné 
požadavky vyjmuty (např. „pro stávající stavby zastavěného území stejného využití a zastavitelné plochy Z31, 
Z32 nalézt jednotící moment v architektonickém výrazu, který podpoří příznivé vnímání komplexu staveb ze sil. 
II/360“). I po vyjmutí těchto podrobných požadavků je prostorová regulace řešena.  
 
Stavební pozemek je dle odst. 1 písm. b) stavebního zákona pozemek, jehož část nebo soubor pozemků, 
vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. Vsakování srážkových 
vod na budoucích stavebních pozemcích je řešeno vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění, která v § 20 odst. 5 řeší vymezení stavebního pozemku a s ním související 
způsob nakládání se srážkovými vodami.  
 
Stejně tak byly na žádost zástupců obce vyjmuty podmínky výškové regulace. Ochrana území je zajištěna 
podmínkami stanoveným za účelem ochrany krajinného rázu – na území obce neumisťovat žádné dominanty 
plošného, objemového ani výškového charakteru překračujícího rámec stávajících staveb. 
 
Ad 5)  V současnosti pořizovaný Územní plán Rudíkov po vydání Zastupitelstvem obce a nabytí účinnosti opatření 
obecné povahy plně nahradí dosavadní územně plánovací dokumentaci obce Rudíkov (tedy Územní plán 
sídelního útvaru Rudíkov ve znění Změn č. 1 až 5, dále „ÚPSÚ Rudíkov“). 
V ÚPSÚ Rudíkov je v této části území skutečně navržena místní komunikace sloužící k obsluze navrhovaných 
ploch bydlení. Tato část území však dosud nebyla k výstavbě rodinných domů využita, vzhledem 
k problematickému využití plochy (vlastnické vztahy, řešení dopravní obslužnosti atd.) bylo Změnou č. 5 
Územního plánu sídelního útvaru Rudíkov podmíněno využití této plochy zpracováním územní studie.  
 
Obec Rudíkov má platný Územní plán sídelního útvaru Rudíkov ve znění Změny č. 1 až 5. Ve Změně č. 5 
Územního plánu sídelního útvaru Rudíkov (dále Změna č. 5 ÚPSÚ Rudíkov) byla stanovena podmínka 
zpracování územní studie právě pro lokalitu, která je dotčena výše uvedenou připomínkou. Změna č. 5 ÚPSÚ 
Rudíkov nabyla účinnosti dne 05.04.2011. Následně rovněž v roce 2011 započaly práce na zpracování a pořízení 
územní studie pro danou lokalitu. Pro územní studii nebyla schválena možnost jejího využití. Důvodem byla 
nemožnost domluvy mezi vlastníky jednotlivých pozemků na řešení územní studie a dopravní obslužnosti území. 
Zastupitelstvo obce (období 2010-2014) se nedokázalo dohodnout, jak řešit dopravní obsluhu lokality. Bylo 
předloženo několik variant řešení, nebyl však předložen konečný návrh územní studie. Nebylo tedy možné 
schválit možnost jejího využití. Zpracovatelem byl ing. arch. Ladislav Brožek.  
 
V roce 2014 došlo k výrazné obměně zastoupení Zastupitelstva obce Rudíkov. Ze strany nového vedení obce 
Rudíkov bylo požadováno obnovit práce na pořizování územní studie pro danou lokalitu (lokalita Hájenka).  Dne 
01.01.2013 nabyla účinnost tzv. velká novela stavebního zákona. Z důvodu časové prodlevy a výrazné úpravě 
právních předpisů řešících územně plánovací činnost, se pořizovatel s novým určeným zastupitelem (pan 
Bohuslav Hladký) dohodli, že bude znovu oficiálně požádáno o pořízení Územní studie Hájenka. Tak se také na 
jaře 2015 stalo. Ke zpracování „nové“ Územní studie Hájenka byl vybrán jiný zpracovatel (původní územní studii 
zpracovával Ing. arch. Brožek, v současnosti je zpracovatelem Ing. arch. Petr Fabík). Návrh územní studie byl 
pořizovateli doručen v srpnu 2015. Pořízení Územní studie Hájenka již bylo dokončeno. Možnost využití Územní 
studie Hájenka byla schválena dne 22.02.2016 a byla již vložena data o územní studii do evidence územně 
plánovací činnosti.  
 
Hlavním důvodem stanovení podmínky zpracování územní studie byla problematická dopravní obslužnost 
lokality. Jižní částí území prochází pěší propojení místních komunikací v sídle, východní část území je využívána 
jako komunikace propojující místní komunikaci s komunikací vedoucí po severní hranici řešené lokality. Obec 
požaduje prověřit tyto komunikace jako součást infrastruktury zajišťující dopravní obslužnost lokality. Dále bylo 
nutno respektovat stávající stavby v těsném sousedství předmětné lokality. Existující „Účelová komunikace ú 
polní cesta orientovaná sever – jih vedoucí na východní hraně lokality „Hájenka“ není zapsaná v katastru 
nemovitostí. Je součástí pozemku, který je v katastru nemovitosti veden jako orná půda. Územní plán je 
zpracován na podkladě katastrální mapy (katastrální mapa je dle ustanovení § 3 vyhlášky  
č. 500/2006 Sb., mapovým podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace). Tato (i když ve 
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skutečnosti existující, nicméně v katastru nemovitostí nezapsaná) cesta nebyla v návrhu č. 2 Územního plánu 
Rudíkov vymezena jako stávající plocha dopravní infrastruktury.  
 
Dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. je mapovým podkladem pro zpracování územně plánovací 
dokumentace mimo jiné také katastrální mapa. V připomínce uvedená veřejně používaná komunikace není 
v době vyhodnocování připomínky k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov zapsána v katastru nemovitostí. 
Pořizovatel si tuto informaci ověřil pomocí aplikace Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, a to 
Nahlížení do katastru dne 16.06.2016 Z tohoto důvodu není komunikace, která ve skutečnosti existuje, zanesena 
v návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov. 
Plocha Z9 je plochou BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské umožňuje dle podmínek využití 
umístění související dopravní infrastruktury. Stejně tak plocha Z11, plochy ZS – plochy zeleně – zeleň soukromá 
a vyhrazená uvádí jako podmíněně přípustné pozemky související dopravní infrastruktury, pokud nedojde 
k potlačení hlavního způsobu využití plochy. V obou plochách je možné také realizovat technickou infrastrukturu. 
Z uvedeného je tedy zřejmé, že realizaci dopravní infrastruktury v této části území prakticky nic nebrání. Je však 
nutné zachovat část plochy Z11 pro realizaci zeleně soukromé a vyhrazené, aby byla splněna podmínka využití 
plochy. Vymezení plochy Z11 bylo provedeno na žádost vlastníka dotčeného pozemku při jednání se 
zpracovatelem návrhu územního plánu a návrhu č. 2 územního plánu - Ing. arch. Psotou. Vzhledem ke složitým 
podmínkám bránícím bezproblémovému využití ploch je pro dořešení podrobností nařízeno pořízení územní 
studie. Pořízení Územní studie Hájenka již bylo dokončeno. Možnost využití Územní studie Hájenka byla 
schválena ke dni 22.02.2016 a byla vložena data o územní studii do evidence územně plánovací činnosti. 
V Územní studii Hájenka jsou zohledněny stávající komunikace (i přes jejich „neexistenci“ dle katastru 
nemovitostí) a také vedení technické infrastruktury.  
Této části p řipomínky se v ěcně vyhovuje.  
 
Ad 6) Jedním z podkladů pro zpracování územně plánovací dokumentace je katastrální mapa. Návrh č. 2 
Územního plánu Rudíkov projednáván dle § 50 stavebního zákona byl zpracován na základě informací v té době 
zanesených v katastru nemovitostí. Vzhledem k dlouhému časovému horizontu pořízení územního plánu došlo ke 
změnám v katastru nemovitostí.  
Hranice zastavěného území byla aktualizována v další rámci fáze projednání návrhu územního plánu – tedy 
úprava pro veřejné projednání. Zásadním podkladem pro aktualizaci zastavěného území byly údaje v katastru 
nemovitostí. 
Ve smyslu aktualizace zastavěného území je této části připomínky vyhov ěno. Zastavěné území bylo 
aktualizováno pro opakované veřejné projednání.  
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B.1.4 POVODÍ MORAVY, s.p.  

(zapsaná jako čj. 37542/14 ze dne 29.05.2014)  

 
 
Komentář: 
Povodí Moravy, s.p. není dotčeným orgánem, neuplatňuje tedy stanoviska k územně plánovací dokumentaci. 
V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále „správní řád“) je 
podání vyhodnocení podle jeho skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Podání je tedy 
vyhodnoceno jako připomínka oprávněného investora (dle ustanovení § 37 odst. 2 stavebního zákona je tzv. 
oprávněným investorem vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické 
infrastruktury) k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov. V této připomínce nejsou uvedeny žádné nové požadavky 
na úpravu návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov.  
 
Vyhodnocení připomínky čj. PM003950/2013-203/Je je uvedeno v jiné části tohoto dokumentu. 
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B.1.5 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPLE ČNOST, a.s. 

(zapsaná jako čj. 35150/14 ze dne 13.05.2014)  

 
Návrh vyhodnocení připomínky: 
 
PŘIPOMÍNCE SE VYHOVUJE 
 
Územní plán Rudíkov je v souladu s plánem Rozvoje v odovod ů a kanalizací Kraje Vyso čina a respektuje 
ochranná pásma technické infrastruktury.  

 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Územní plán Rudíkov je v souladu s Kompletní aktualizací Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina 
schválené Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 15.12.2015 usnesením č. 0646/07/2015/ZK. 
 
Územní plán respektuje ochranná pásma technické infrastruktury vyplývající z příslušných právních předpisů.  
 
Stávající čistírna odpadních vod nemá vyhlášené ochranné pásmo, územní plán však v grafické části odůvodnění 
vymezuje limitní hranici negativních vlivů od zařízení pro čištění odpadních vod max. 25 m od obvodu plochy.  
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B.1.6 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

(zapsaná jako čj. 39056/14 ze dne 28.05.2014)  

 
Komentář: 
Podání Ředitelství silnic a dálnic je vyhodnoceno jako připomínka oprávněného investora (dle ustanovení § 37 
odst. 2 stavebního zákona je tzv. oprávněným investorem vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní 
nebo veřejné technické infrastruktury) k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov.  
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Dle ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona územní plán stanoví mimo jiné základní koncepci veřejné 
infrastruktury, do které dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) patří rovněž dopravní infrastruktura. Dle ustanovení § 
43 odst. 3 stavebního zákona územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu 
plánu nebo územnímu rozhodnutí. Z tohoto důvodu není možné v územním plánu řešit napojení jednotlivých 
návrhových ploch na silniční síť.  
V připomínce je výslovně uvedeno, že k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov nemá připomínky. Připomínka 
neobsahuje požadavky na úpravu návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov.  
 

B.1.7 ČEPS, a.s. 
(zapsaná jako čj. 37001/14 ze dne 20.05.2014) 

 
 
Komentář: 
Podání společnosti ČEPS, a.s. je vyhodnoceno jako připomínka oprávněného investora (dle ustanovení § 37 
odst. 2 stavebního zákona je tzv. oprávněným investorem vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní 
nebo veřejné technické infrastruktury) k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov.  
V připomínce je výslovně uvedeno, že k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov nemá „žádné připomínky ani 
námitky“. Připomínka neobsahuje požadavky na úpravu návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov.  
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B.2  PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ DLE USTANOVENÍ § 52 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 
B.2.1 MGR. SIMONA BERNÁTOVÁ A ING. JI ŘÍ MUTL, RUDÍKOV 

(zapsaná jako čj. 35757/15 ze dne 04.06.2015) 

 

Návrh vyhodnocení připomínky: 
 
PŘIPOMÍNCE SE NEVYHOVUJE. 

 
Nebyly dopln ěny rozhledové trojúhelníky u k řížení silnice II/360 a místní ú čelové komunikace v míst ě u 
hřbitova.  
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Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Připomínka byla uplatněna v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona.  
 
Územně plánovací dokumentace vydaná krajem -Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace 
č. 1 (dále „ZÚR“) – vymezuje silnici II/360 jako součást sítě nadmístního významu (článek 63, písm. b) ZÚR). Dle 
článku 84 písm. a) ZÚR je vymezen koridor silnice II/360 v šířce 80 m zahrnující koridor pro homogenizaci 
vybraného úseku stávajícího tahu. Tato stavba je veřejně prospěšnou stavbou DK21 vymezenou v ZÚR. 
Z uvedených důvodů také Územní plán Rudíkov vymezuje koridor pro homogenizaci trasy silnice II/360 jako 
veřejně prospěšnou stavbu. Konkrétní způsob homogenizace silnice je předmětem podrobné projektové 
dokumentace. Pořizovatel má k dispozici projektovou dokumentaci k záměru „II/360 Trnava – Rudíkov, 
aktualizace DÚR“, datum zpracování 1/2014, zpracovatel Dopravně inženýrská kancelář Hradec Králové. Dle 
účelu užívání stavby uvedeného v Průvodní zprávě je účelem realizace stavby dosáhnutí „větší plynulosti a 
hlavně bezpečnosti, poněvadž stávající silnice bude rozšířena na kategorii S 9,5 v délce 3,7 km … Součástí 
stavby bude také úprava dvou stávajících křižovatek před a za Rudíkovem, které v dnešní podobě zdaleka 
neodpovídají ČSN a jsou velmi nebezpečné s dáváním přednosti v jízdě při odbočování“. K napojení místní 
komunikace u hřbitova je v Průvodní zprávě uvedeno následující: „Napojení MK u hřbitova v Rudíkově je 
ponecháno pouze pro příčný přejezd silnice II/360 kvůli požadavku obce na obsluhu pozemků – viz popis u SO 
101. Z bezpečnostního hlediska by bylo nejlepší sjezd u hřbitova zcela uzavřít. Toto řešení bylo navrhováno 
najednáních, ale není pro obec přijatelné.“ Popis sjezdu ke hřbitovu v km 0,840 vpravo je řešen v Popisu 
stavebních objektů SO 101 – „Na sjezd ke hřbitovu dopravním značením nebude umožněno odbočení ze silnice 
II/360. Ve směru od hřbitova (z Rudíkova) bude dopravním značením umožněn pouze příčný přejezd přes silnici 
II/360 na polní cestu. Tím bude umožněna z Rudíkova obsluha pozemků, které leží za silnicí“.   
 
Z uvedeného je tedy zřejmé, že zpracovatel projektové dokumentace si je vědom nebezpečnosti na křížení místní 
komunikace u hřbitova se silnicí II/360. Obec Rudíkov však požadovala toto křížení zachovat (zatímco 
zpracovatel projektové dokumentace jej navrhoval zrušit). Řešení v projektové dokumentace je tedy 
kompromisem mezi zájmy obce a mezi požadavky bezpečnosti na pozemních komunikacích.  
 
Územní plán Rudíkov je v souladu s nadřazenou dokumentací, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve 
znění Aktualizace č. 1. Dle ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona územní plán stanoví koncepci veřejné 
infrastruktury (dle § 2 odst. 1 písm. k), bod 1 náleží mezi veřejnou infrastrukturu i dopravní infrastruktura, 
například stavby pozemních komunikací….). Dle ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona územní plán nesmí 
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí.   
 
Obec Rudíkov podala návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje vysočina ve znění Aktualizace č. 1, 
vyhodnocení tohoto návrhu je obsaženo v Příloze č. 1 Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina v uplynulém období 10/2012 – 03/2016, název přílohy – Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina.  Obec Rudíkov mimo jiné požadovala do místa křížení účelové komunikace (u 
hřbitova) s komunikací II/360 doplnit rozhledové trojúhelníky. Dle vyhodnocení požadavku je vyznačení 
rozhledových trojúhelníků podrobností nenáležející do obsahu zásad územního rozvoje. 
 
Rovněž vyznačení rozhledových trojúhelníků v územním plánu je podrobností, která nepatří dle ustanovení § 43 
odst. 3 stavebního zákona do územního plánu. Problematika vyznačení rozhledových trojúhelníků se podstatně 
ztížila nově platnou normou ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích.  
 
S ohledem na výše uvedené byly i veškeré ostatní rozhledové trojúhelníky vyznačené v dosavadním návrhu  
č. 2 Územního plánu Rudíkov vyjmuty.  
 
Dle výše uvedené projektové dokumentace je napojení u hřbitova ponecháno pouze pro přejezd silnice II/360 
kvůli obsluze pozemků nacházející se na „opačné straně“ této komunikace. Z napojení u hřbitova se tedy nebude 
možné napojit na silnice II/360.  
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B.2.2 ING. JAN KOTA ČKA, RUDÍKOV  

(zapsáno jako čj. 37105/15 ze dne 10.06.2015) 
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Návrh vyhodnocení připomínky: 
 
 1. PŘIPOMÍNCE SE NEVYHOVUJE.  
 
V Územním plánu Rudíkov je lokalita Hájenka rozd ělena do n ěkolika ploch s rozdílným zp ůsobem využití. 
 
 2. PŘIPOMÍNCE SE VĚCNĚ VYHOVUJE.  
 
V Územním plánu Rudíkov je rozhodování o zm ěnách v území v plochách v lokalit ě Hájenka podmín ěno 
zpracováním územní studie. Územní studie zohled ňuje stávající komunikaci dot čenou p řipomínkou. 
Územní studie Hájenka řeší koncepci technické infrastruktury.  
 
3. NÁMITKA SE ZAMÍTÁ V CELÉM ROZSAHU 
V Územním plánu Rudíkov není rozší řena zastavitelná plocha Z31 na pozemek p. č. 216/1 v k.ú. Rudíkov. 
 4. PŘIPOMÍNCE SE VĚCNĚ VYHOVUJE 
 
Podmínky využití dot čených ploch umož ňují komunika ční propojení lokality pro bydlení „Vyhlídka“ 
s centrem obce. Není tedy nutné toto propojení zaná šet do grafické části územn ě plánovací 
dokumentace.   
 
Odůvodnění vyhodnocení připomínek 1 a 2: 
Na úvod uvádíme informaci o dosavadní územně plánovací dokumentaci obce Rudíkov. Obec Rudíkov má platný 
Územní plán sídelního útvaru Rudíkov ve znění Změny č. 1 až 5. Ve Změně č. 5 Územního plánu sídelního 
útvaru Rudíkov (dále Změna č. 5 ÚPSÚ Rudíkov) byla stanovena podmínka zpracování územní studie právě pro 
lokalitu, která je dotčena výše uvedenou připomínkou. Změna č. 5 ÚPSÚ Rudíkov nabyla účinnosti dne 
05.04.2011. Následně rovněž v roce 2011 započaly práce na zpracování a pořízení územní studie pro danou 
lokalitu. Pro územní studii nebyla schválena možnost jejího využití. Důvodem byla nemožnost domluvy mezi 
vlastníky jednotlivých pozemků na řešení územní studie a dopravní obslužnosti území. Zastupitelstvo obce 
(období 2010-2014) se nedokázalo dohodnout, jak řešit dopravní obsluhu lokality. Bylo předloženo několik variant 
řešení, nebyl však předložen konečný návrh územní studie. Nebylo tedy možné schválit možnost jejího využití. 
Zpracovatelem byl ing. arch. Ladislav Brožek.  
 
V roce 2014 došlo k výrazné obměně zastoupení Zastupitelstva obce Rudíkov. Ze strany nového vedení obce 
Rudíkov bylo požadováno obnovit práce na pořizování územní studie pro danou lokalitu (lokalita Hájenka).  Dne 
01.01.2013 nabyla účinnost tzv. velká novela stavebního zákona. Z důvodu časové prodlevy a výrazné úpravě 
právních předpisů řešících územně plánovací činnost, se pořizovatel s novým určeným zastupitelem (pan 
Bohuslav Hladký) dohodli, že bude znovu oficiálně požádáno o pořízení Územní studie Hájenka. Tak se také na 
jaře 2015 stalo. Ke zpracování „nové“ Územní studie Hájenka byl vybrán jiný zpracovatel (původní územní studii 
zpracovával Ing. arch. Brožek, v současnosti je zpracovatelem Ing. arch. Petr Fabík). Návrh územní studie byl 
pořizovateli doručen v srpnu 2015. Pořízení Územní studie Hájenka již bylo dokončeno. Možnost využití Územní 
studie Hájenka byla schválena dne 22.02.2016 a byla již vložena data o územní studii do evidence územně 
plánovací činnosti.  
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Nyní k vlastnímu vyhodnocení připomínky. Připomínka byla uplatněna k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov dle 
ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona. V „prvním“ návrhu Územního plánu Rudíkov byla vymezena 
zastavitelná plocha Z3, plocha BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské. Byla vymezena jako 
plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. 
Následně byl zpracován návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov.  
 
V návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov došlo k rozdělení původní plochy Z3 do několika zastavitelných ploch a 
k novému číslování zastavitelných ploch. V návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov (pro společné jednání i veřejné 
projednání) byly v předmětné lokalitě vymezeny zastavitelné plochy Z9 a Z10, plocha BV – plochy bydlení 
v rodinných domech – venkovské;, plocha Z11 plochy zeleně – soukromá a vyhrazená a plocha Z14, plocha PV – 
plochy veřejných prostranství. Všechny tyto plochy mají jako podmínku pro rozhodování v území stanoveno 
vyhotovení územní studie. Oproti původnímu návrhu územního plánu je zmenšena plocha bydlení BV v rámci 
plochy - část plochy tvořená východním pozemkem je změněna na plochy zahrad (zeleň soukromá a vyhrazená), 
jižní část tohoto východního pozemku je stále součástí plochy s funkčním využitím BV. Jedním z důvodů pro 
úpravu vymezení ploch v lokalitě Hájenka (srovnání „první“ návrh územního plánu a návrh č. 2 územního plánu) 
bylo rovněž nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k „prvnímu“ návrhu územního 
plánu. Dotčený orgán z hlediska ochrany územního plánu neudělil ve svém stanovisku (čj. KUJI 18210/2013, 
OZP 1324/2006 ze dne 13.03.2013) k „prvnímu“ návrhu územního plánu kladné stanovisko V odůvodnění tohoto 
stanoviska je uvedeno, že v případě ploch Z1, Z2, Z3, Z5 a Z6 – bydlení v rodinných domech – venkovské 
„dochází částečně k záboru vysoce chráněných půd… Při snížení ploch pro bydlení je možné s ostatními 
souhlasit“. Po dohodě s původním určeným zastupitelem bylo mimo jiné upraveno využití původní zastavitelné 
plochy Z3 – byla zmenšena plocha pro bydlení BV a v rámci původní plochy Z3 (část plochy tvořená východním 
pozemkem) byla změněna na plochy zeleně – soukromá a vyhrazená. Tato úprava (vymezení plochy zeleně) 
byla provedena na žádost vlastníka dotčeného pozemku při jednání se zpracovatelem návrhu územního plánu a 
návrhu č. 2 územního plánu - Ing. arch. Psotou. S novým vymezením zastavitelných ploch v návrhu č. 2 
Územního plánu Rudíkov dotčený orgán z hlediska ochrany záboru zemědělského půdního fondu souhlasil  
(čj. KUJI 34296/2014, OZP 1324/2006  ze dne 22.05.2014).  
 

 
Návrh „prvního“ Územního plánu Rudíkov pro 
společné jednání – výřez výkresu Základní členění 
území 

 
Návrh „prvního“ Územního plánu Rudíkov pro 
společné jednání – výřez výkresu Hlavní výkres 
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Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov pro společné 
jednání – výřez výkresu Základní členění území 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné 
projednání – výřez výkresu Základní členění území 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov pro společné 
jednání – výřez výkresu Hlavní výkres 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné 
projednání – výřez výkresu Hlavní výkres 
 

 
 
Pozn: Územní plán Rudíkov  stanovuje pořadí změn v území (etapizaci). Plochy dotčené touto připomínkou jsou 
využitelné v I. etapě. 
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Hlavním důvodem stanovení podmínky zpracování územní studie je problematická dopravní obslužnost lokality. 
Jižní částí území prochází pěší propojení místních komunikací v sídle, východní část území je využívána jako 
komunikace propojující místní komunikaci s komunikací vedoucí po severní hranici řešené lokality. Obec 
požaduje prověřit tyto komunikace jako součást infrastruktury zajišťující dopravní obslužnost lokality. Dále bylo 
nutno respektovat stávající stavby v těsném sousedství předmětné lokality. Existující „Účelová komunikace ú 
polní cesta orientovaná sever – jih vedoucí na východní hraně lokality „Hájenka“ není zapsaná v katastru 
nemovitostí. Je součástí pozemku, který je v katastru nemovitosti veden jako orná půda. Územní plán je 
zpracován na podkladě katastrální mapy (katastrální mapa je dle ustanovení § 3 vyhlášky  
č. 500/2006 Sb., mapovým podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace). Tato (i když ve 
skutečnosti existující, ale v katastru nemovitostí nezapsaná) cesta nebyla v návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov 
vymezena jako stávající plocha dopravní infrastruktury.  
 
Ke schválení možnosti využití Územní studie Hájenka došlo dne 22.02.2016, byla vložena data do evidence 
územně plánovací činnosti. Je tedy splněna podmínka rozhodování o změnách v území stanovená již 
dosavadním Územním plánem sídelního útvaru Rudíkov ve znění Změn č. 1 až 5. 
 
 
Odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitce, část 3  
V průběhu zpracování tohoto návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek došlo k rozdělení 
pozemku p.č. 216 v k.ú. Rudíkov. Pan Kotačka se stal vlastníkem nově vzniklého pozemku p.č. 216/1 v k. ú. 
Rudíkov. Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňují vlastníci pozemků dotčených návrhem námitky 
k návrhu územního plánu. Z tohoto důvodu byla tato část podání vyhodnocena jako námitka. V námitce je 
požadováno rozšířit zastavitelnou plochu Z31 dle přiloženého geometrického plánu. Rozšířením zastavitelné 
plochy dle požadavku došlo k záboru zemědělského půdního fondu, půd převážně II. a okrajově V. třídy ochrany.  
 
Vzhledem k zachování volného pásu pozemků kolem potoka bylo navrženo námitce vyhovět pouze částečně.   
 
Částečným vyhověním námitce by došlo  rovněž k záboru zemědělského půdního fondu, opět převážně na 
půdách v II. třídě ochrany. Rozšířením zastavitelné plochy Z31 nedojde k rozšiřování sídla do volné krajiny, 
rozšíření plochy je totiž požadováno podél silnice II/360 směrem k další zástavbě. Pouze by došlo k  k doplnění 
volné plochy mezi zastavitelnými plochami a zastavěným územím. Vlastní sídlo Rudíkov je obklopeno 
hodnotnými půdami. Vzhledem k požadavku rozšířit již vymezenou zastavitelnou plochu je jasné, že není možné 
nalézt jinou variantu vymezení zastavitelné plochy s tímto způsobem využití. Plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení plošně rozsáhlá jsou vymezeny právě pouze kolem silnice II/360. Z urbanistického hlediska je 
tedy více než nevhodné, hledat jinou variantu vymezení této zastavitelné plochy na „horších“ půdách.  
 
V připomínce je rovněž uvedeno, že „existuje smluvní vztah o úpravě společné hranice“. Z uvedeného vyplývá, že 
se reálně uvažuje o využití rozšířené části zastavitelné plochy Z31.  
 
Půdy na II. třídě ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
by měl vzít v potaz skutečnost, že veřejným zájmem je vedle ochrany zemědělského půdního fondu také 
hospodářský rozvoj obce. Cílem územního plánování je mimo jiné vytvářet předpoklady pro výstavbu a užitelný 
rozvoj území, který v sobě mimo jiné zahrnuje hospodářský rozvoj (uvedeno v ustanovení § 18 odst. 1 stavebního 
zákona). Dalším cílem (§ 18 odst. 3 stavebního zákona) je koordinovat veřejné zájmy (hájené zvláštními právními 
předpisy) a zájmy soukromé (tedy umožnění záměrů změn v území. Úkolem územního plánování je také vytvářet 
podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn (ustanovení § 19 odst. 1 písm. h) stavebního 
zákona).  
 
Region Třebíč vykazuje dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanosti. V letech 2010 – 2013 byl region Třebíč 
vymezen jako hospodářsky slabý (http://byznys.ihned.cz/c1-40692770-vlada-vydala-novy-seznam-regionu-
potrebujicich-podporu-statu). Jedná se o okres s podílem nezaměstnaných osob vyšším než je průměrný podíl 
nezaměstnaných osob v ČR za duben 2015 (http://www.czechinvest.org/data/files/priloha-c-5-seznam-
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hospodarsky-problemovych-regionu-4824.pdf). Dle sdělení pana Bernáta je na činnosti společnosti závislých 105 
rodin. 
 
I přes výše uvedené argumenty pořizovatele dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu s původně 
navrhovaným vyhověním námitce nesouhlasí. Ve svém stanovisku (čj. KUJI 55669/2016, OZP 1324/2006 ze dne 
14.07.2016) uvedl důvody, které ho vedou k jeho nesouhlasnému postoji. Námitka se tedy zamítá. 
 
Odůvodnění stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu: Vyhověním námitce by došlo k rozšíření 
zastavitelné plochy občanské vybavenosti Z31 z 2,20 ha na 2,35 ha (zábor ZPF se zvyšuje z 1,92 ha na 2,07 ha, 
půdy II. třídy – 0,91 ha -  půdy V. třídy ochrany) na žádost vlastníka, který toto zdůvodňuje dohodou vlastníků a 
tím, že funkční plochy by měly pokud možno ctít vlastnické vztahy. Územní plán však není o vlastnických vztazích 
a orgán ochrany ZPF při posuzování ploch k nim nepřihlíží. Plocha se nachází na vysoce chráněných půdách, 
kdy dle § 4 odst. 3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je nutné prokázat výrazně převažující veřejný 
zájem nad veřejným zájmem ochrany ZPF: Vlastnické vztahy nejsou výrazně převažujícím veřejným zájmem, 
územní plán nabízí dostatečné množství ploch daného funkčního využití, není odůvodněn další zábor ZPF. Dle § 
5 odst. 1 zákona jsou pořizovatelé a projektanti povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější. Toto řešení bylo 
předloženo a následně orgánem ochrany ZPF odsouhlaseno při veřejném projednání. Nyní dochází k dalším 
úpravám na základě soukromých zájmů. S vyhodnocením námitky a rozšířením zastavitelné plochy (v grafické 
příloze označené jako Z31) dotčený orgán nesouhlasí. 
  
Rozšířením zastavitelné plochy Z31 – plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OM) by 
došlo  k možnosti vytvořit další pracovní místa, která by přispěla k hospodářskému rozvoji obce Rudíkov a 
případně i širšího území. Pořizovatel se domnívám, že vzhledem ke všem výše uvedeným informacím je veřejný 
zájem podpory hospodářského rozvoje a vytvoření pracovních míst velmi výrazný.  
 
Současně bylo navrženo ponechat  volný pás pozemků kolem potoka tak, aby bylo možná jeho obsluha. 
 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky 4: 
V připomínce je požadováno vymezit „komunikační propojení lokality pro bydlení „Vyhlídka s centrem obce“. Toto 
propojení je navrhováno dvěma způsoby:- 

- podél silnice II/360 
- propojením na silnici III/36058 okolo stávajícího bytového domu .č. p. 172 

 
Pořizovatel má k dispozici zákresy požadovaného komunikačního propojení: 
 

 
Zobrazení záměru na návrhu č. 2 Územního plánu 
Rudíkov pro veřejné projednání 
 

modře – propojení na silnici III/36058 okolo 
stávajícího bytového domu č. p. 172 
 
červeně – podél silnice II/360 
 
 
 
 
 
 
 
 

Není nutné v Územním plánu Rudíkov koridory pro pěší propojení vymezovat, jelikož ve všech dotčených 
plochách s rozdílným způsobem využití (i v nezastavěném území) jsou přípustné (popřípadě podmíněně 
přípustné) plochy dopravní infrastruktury, do které pěší propojení spadá.  
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Pořizovatel dodává, že červeně navrhovaná trasa se nachází v koridoru pro homogenizaci trasy silnice II/360, 
podmínky pro využití tohoto koridoru jsou v textové části Územního plánu Rudíkov obsaženy a není třeba je 
v souvislosti s vyhověním připomínky upravovat.  
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B.2.3 IVANA HLADKÁ, BOHUSLAV HLADKÝ, RUDÍKOV  

(zapsaná jako čj. 37326/15 ze dne 10.06.2015) 
 

 
Návrh vyhodnocení připomínky: 
 
PŘIPOMÍNCE SE NEVYHOVUJE.   
 
V Územním plánu Rudíkov je stále vymezena zastavite lná plocha  Z14, plocha PV – ve řejná prostranství.  
 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Připomínka se dotýká lokality Hájenka. Pro úplnost uvádíme kompletní informace k dané lokalitě. Obec Rudíkov 
má platný Územní plán sídelního útvaru Rudíkov ve znění Změny č. 1 až 5. Ve Změně č. 5 Územního plánu 
sídelního útvaru Rudíkov (dále Změna č. 5 ÚPSÚ Rudíkov) byla stanovena podmínka zpracování územní studie 
právě pro lokalitu, která je dotčena výše uvedenou připomínkou. Změna č. 5 ÚPSÚ Rudíkov nabyla účinnosti dne 
05.04.2011. Následně rovněž v roce 2011 započaly práce na zpracování a pořízení územní studie pro danou 
lokalitu. Pro územní studii nebyla schválena možnost jejího využití. Důvodem byla nemožnost domluvy mezi 
vlastníky jednotlivých pozemků na řešení územní studie a dopravní obslužnosti území. Zastupitelstvo obce 
(období 2010-2014) se nedokázalo dohodnout, jak řešit dopravní obsluhu lokality. Bylo předloženo několik variant 
řešení, nebyl však předložen konečný návrh územní studie. Nebylo tedy možné schválit možnost jejího využití. 
Zpracovatelem byl ing. arch. Ladislav Brožek.  
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V roce 2014 došlo k výrazné obměně složení Zastupitelstva obce Rudíkov. Ze strany nového vedení obce 
Rudíkov bylo požadováno obnovit práce na pořizování územní studie pro danou lokalitu (lokalita Hájenka).  Dne 
01.01.2013 nabyla účinnost tzv. velká novela stavebního zákona. Z důvodu časové prodlevy a výrazné úpravě 
právních předpisů řešících územně plánovací činnost, se pořizovatel s novým určeným zastupitelem (pan 
Bohuslav Hladký) dohodli, že bude znovu oficiálně požádáno o pořízení Územní studie Hájenka. Tak se také na 
jaře 2015 stalo. Ke zpracování „nové“ Územní studie Hájenka byl vybrán jiný zpracovatel (původní územní studii 
zpracovával Ing. arch. Brožek, v současnosti je zpracovatelem Ing. arch. Petr Fabík). Návrh územní studie byl 
pořizovateli doručen v srpnu 2015. Pořízení Územní studie Hájenka je dokončeno, možnost využití této územní 
studie byla schválena dne 22.02.2016 a byla vložena data do evidence územně plánovací činnosti.  
 
V připomínce je požadováno vyjmout zastavitelnou plochu Z14 – plocha veřejných prostranství (PV). V místě 
vymezení zastavitelné plochy Z14 je v Územní studii Hájenka vymezena stezka pro pěší. V plochách veřejných 
prostranství jsou dle Územního plánu Rudíkov přípustné „pěší stezky“ a rovněž „pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury“. Územní plán Rudíkov je tedy v souladu s Územní studií Hájenka. Územní studie 
Hájenka podrobněji řeší danou lokalitu a mimo jiné také obsahuje onen zmiňovaný „průchod jižní stranou“ právě 
v ploše veřejných prostranství Z14. Z tohoto důvodu se jeví značně nevhodné rušit zastavitelnou plochu Z14 a 
namísto ní řešit rozšíření zastavitelných ploch Z9 a Z10 
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C. NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
RUDÍKOV DLE § 50 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 
C.1 LIBER, DRUŽSTVO VLASTNÍK Ů, RUDÍKOV, předseda p ředstavenstva – Antonín Novák  
(zapsáno dne 06.02.2013, ve spisu čj. 7065/2013) 
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Návrh vyhodnocení připomínky: 
 

PŘIPOMÍNCE SE VYHOVUJE V CELÉM JEJÍM ROZSAHU.  
 
V Územním plánu Rudíkov nejsou v areálu bývalého ze mědělského družstva vymezeny plochy ve řejných 
prostranství.   

 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Připomínka byla uplatněna k „prvnímu“ návrhu Územního plánu Rudíkov dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního 
zákona. 
 
K dané lokalitě byla rovněž uplatněna námitka k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov v průběhu řízení dle § 52 
odst. 3 stavebního zákona.  
 
Vlastníkem většiny pozemků vymezených v návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov v areálu bývalého 
zemědělského družstva na jižním okraji obce jako plochy PV je dle Nahlížení do katastru obec Rudíkov. Pozemky 
uvnitř areálu bývalého zemědělského družstva jsou ve vlastnictví Liber, družstvo vlastníků.  
 
Územní plán je zpracován na podkladě katastrální mapy (katastrální mapa je dle ustanovení § 3 vyhlášky  
č. 500/2006 Sb., mapovým podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace). Tyto cesty tedy byly 
vymezeny jako plochy veřejných prostranství z důvodu jejich zápisu v katastru nemovitostí. „Cesty“ dle informací 
uvedených v námitce ve skutečnosti neexistují.  
 
Pořizovatel se domnívá, že je nutné zajistit přístup do krajiny v západní části území. Obec Rudíkov však požaduje 
připomínce vyhovět. V návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné projednání vymezené plochy veřejných 
prostranství vymezené v rámci areálu bývalého zemědělského družstva byly změněny na plochy smíšené výrobní 
(VS). Dle podmínek využití ploch smíšených výrobních jsou v těchto plochách přípustné pozemky dopravní 
infrastruktury. Případná realizace nových cest (a jejich zápis do katastru nemovitostí) je tedy v souladu 
s podmínkami využití ploch VS a bude moci i nadále být zajištěn nový přístup do západní části krajiny vedoucí 
přes areál bývalého zemědělského družstva.  
 
Dle sdělení zástupců obce je přístup do krajiny zajištěn jiným způsobem – severně a jižně kolem stávající plochy 
VS. 
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„První“ návrh Územního plánu Rudíkov s vyznačením lokality dotčené připomínkou (výřez Hlavní výkres)) 
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Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov s vyznačením lokality dotčené připomínkou (výřez Hlavní výkres) 
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C.2 VLASTNÍCI POZEMKŮ ZAHRNUTÝCH DO PLOCHY Z3 V NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU RU DÍKOV  
(přijato dne 15.02.2013, zapsáno pod čj. ORÚP 8604/13)  

 
 
 

Návrh vyhodnocení připomínky: 
 

 PŘIPOMÍNCE SE NEVYHOVUJE V CELÉM JEJÍM ROZSAHU.  
 
Rozhodování o zm ěnách v území v zastavitelné ploše v p ůvodním návrhu Územního plánu Rudíkov 
označené jako Z3, v návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov ozna čených jako zastavitelné plochy Z9, Z10 a 
Z11 je v Územním plánu Rudíkov podmín ěno zpracováním územní studie.  
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Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Připomínka byla uplatněna k „prvnímu“ návrhu Územního plánu Rudíkov.  
Na úvod uvádíme informaci o dosavadní územně plánovací dokumentaci obce Rudíkov. Obec Rudíkov má platný 
Územní plán sídelního útvaru Rudíkov ve znění Změny č. 1 až 5. Ve Změně č. 5 Územního plánu sídelního 
útvaru Rudíkov (dále Změna č. 5 ÚPSÚ Rudíkov) byla stanovena podmínka zpracování územní studie právě pro 
lokalitu, která je dotčena výše uvedenou připomínkou. Změna č. 5 ÚPSÚ Rudíkov nabyla účinnosti dne 
05.04.2011. Následně rovněž v roce 2011 započaly práce na zpracování a pořízení územní studie pro danou 
lokalitu. Pro územní studii nebyla schválena možnost jejího využití. Důvodem byla nemožnost domluvy mezi 
vlastníky jednotlivých pozemků na řešení územní studie a dopravní obslužnosti území. Zastupitelstvo obce 
(období 2010-2014) se nedokázalo dohodnout, jak řešit dopravní obsluhu lokality. Bylo předloženo několik variant 
řešení, nebyl však předložen konečný návrh územní studie. Nebylo tedy možné schválit možnost jejího využití. 
Zpracovatelem byl ing. arch. Ladislav Brožek.  
 
V roce 2014 došlo k výrazné obměně složení Zastupitelstva obce Rudíkov. Ze strany nového vedení obce 
Rudíkov bylo požadováno obnovit práce na pořizování územní studie pro danou lokalitu (lokalita Hájenka).  Dne 
01.01.2013 nabyla účinnost tzv. velká novela stavebního zákona. Z důvodu časové prodlevy a výrazné úpravě 
právních předpisů řešících územně plánovací činnost, se pořizovatel s novým určeným zastupitelem (pan 
Bohuslav Hladký) dohodli, že bude znovu oficiálně požádáno o pořízení Územní studie Hájenka. Tak se také na 
jaře 2015 stalo. Ke zpracování „nové“ Územní studie Hájenka byl vybrán jiný zpracovatel (původní územní studii 
zpracovával Ing. arch. Brožek, v současnosti je zpracovatelem Ing. arch. Petr Fabík). Návrh územní studie byl 
pořizovateli doručen v srpnu 2015. Pořízení Územní studie Hájenka je dokončeno, možnost využití této územní 
studie byla schválena dne 22.02.2016 a byla vložena data do evidence územně plánovací činnosti.  
 
Nyní k vlastnímu vyhodnocení připomínky. Připomínka byla uplatněna k „prvnímu“ návrhu Územního plánu 
Rudíkov dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona. V návrhu Územního plánu Rudíkov byla vymezena 
zastavitelná plocha Z3, plocha BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské. Byla vymezena jako 
plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. 
Následně byl zpracován návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov.  
 
V návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov došlo k rozdělení původní plochy Z3 do několik zastavitelných ploch a 
k novému číslování zastavitelných ploch. V návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov (pro společné jednání i veřejné 
projednání) byly v předmětné lokalitě vymezeny zastavitelné plochy Z9 a Z10, plocha BV – plochy bydlení 
v rodinných domech – venkovské;, plocha Z11 plochy zeleně – soukromá a vyhrazená a plocha Z14, plocha PV – 
plochy veřejných prostranství. Všechny tyto plochy mají jako podmínku pro rozhodování v území stanoveno 
vyhotovení územní studie. Oproti původnímu návrhu územního plánu je zmenšena plocha bydlení BV v rámci 
plochy - část plochy tvořená východním pozemkem je změněna na plochy zahrad (zeleň soukromá a vyhrazená), 
jižní část tohoto východního pozemku je stále součástí plochy s funkčním využitím BV. Jedním z důvodů pro 
úpravu vymezení ploch v lokalitě Hájenka (srovnání „první“ návrh územního plánu a návrh č. 2 územního plánu) 
bylo rovněž nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k „prvnímu“ návrhu územního 
plánu. Dotčený orgán z hlediska ochrany územního plánu neudělil ve svém stanovisku (čj. KUJI 18210/2013, 
OZP 1324/2006 ze dne 13.03.2013) k „prvnímu“ návrhu územního plánu kladné stanovisko V odůvodnění tohoto 
stanoviska je uvedeno, že v případě ploch Z1, Z2, Z3, Z5 a Z6 – bydlení v rodinných domech – venkovské 
„dochází částečně k záboru vysoce chráněných půd… Při snížení ploch pro bydlení je možné s ostatními 
souhlasit“. Po dohodě s původním určeným zastupitelem bylo mimo jiné upraveno využití původní zastavitelné 
plochy Z3 – byla zmenšena plocha pro bydlení BV a v rámci původní plochy Z3 (část plochy tvořená východním 
pozemkem) byla změněna na plochy zeleně – soukromá a vyhrazená. Tato úprava (vymezení plochy zeleně) 
byla provedena na žádost vlastníka dotčeného pozemku při jednání se zpracovatelem návrhu územního plánu a 
návrhu č. 2 územního plánu - Ing. arch. Psotou. S novým vymezením zastavitelných ploch v návrhu č. 2 
Územního plánu Rudíkov dotčený orgán z hlediska ochrany záboru zemědělského půdního fondu souhlasil  
(čj. KUJI 34296/2014, OZP 1324/2006  ze dne 22.05.2014).  
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„První“ návrh Územního plánu Rudíkov pro společné 
jednání – výřez výkresu Základní členění území 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov pro společné 
jednání – výřez výkresu Základní členění území 
 
 
 
 
 
 

 
„První“ návrh Územního plánu Rudíkov pro společné 
jednání – výřez výkresu Hlavní výkres 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov pro společné 
jednání – výřez výkresu Hlavní výkres 
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Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné 
projednání – výřez výkresu Základní členění území 

 
Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné 
projednání – výřez výkresu Hlavní výkres 
 

 
 
Pozn: Územní plán  Rudíkov stanovuje pořadí změn v území (etapizaci). Plochy dotčené touto připomínkou jsou 
využitelné v I. etapě. 
 
Hlavním důvodem stanovení podmínky zpracování územní studie je problematická dopravní obslužnost lokality. 
Jižní částí území prochází pěší propojení místních komunikací v sídle, východní část území je využívána jako 
komunikace propojující místní komunikaci s komunikací vedoucí po severní hranici řešené lokality. Obec 
požadovala prověřit tyto komunikace jako součást infrastruktury zajišťující dopravní obslužnost lokality 
v pořizované územní studii. Dále bylo nutno respektovat stávající stavby v těsném sousedství předmětné lokality.  
 
Pořízení Územní studie Hájenka již bylo dokončeno. Byla schválena možnost využití této územní studie, a to ke 
dni 22.02.0216. Byla vložena data do evidence územně plánovací činnosti. Byla splněna podmínka rozhodování 
o změnách v území stanovená již dosavadním Územním plánem sídelního útvaru Rudíkov ve znění Změn č. 1 až 
5. 
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C.3 JAN KOTAČKA A PANÍ JIND ŘIŠKA KOTAČKOVÁ, RUDÍKOV  
 (zapsáno jako čj. 8620/13 ze dne 15.02.2013) 

 

Návrh vyhodnocení připomínky: 
 

PŘIPOMÍNCE SE ČÁSTEČNĚ VYHOVUJE.  
 
V Územním plánu Rudíkov došlo k úprav ě vymezení plochy ve řejných prostranství v severozápadní části 
území obce.  

 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
Připomínka byla uplatněna k „prvnímu“ návrhu Územního plánu Rudíkov. V „prvním“ návrhu Územního plánu 
Rudíkov byly plochy Z30 a Z31 vymezeny jako zastavitelné plochy. V případě plochy Z30 se jednalo o 
zastavitelnou plochu veřejných prostranství – veřejná zeleň (plocha ZV), v případě zastavitelné plochy  Z31 se 
jednalo o zastavitelnou plochu veřejných prostranství.   
 
Tyto plochy byly vymezeny prakticky uprostřed komplexu zastavitelných ploch bydlení na severozápadním okraji 
obce. Jednalo se o plochy bydlení v rodinných domech venkovské s označením Z1, Z2, Z3, Z5, Z6 a Z7.  
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Rozloha těchto zastavitelných ploch bydlení byla více než 2 ha (přesně 5,96 ha). Dle § 7 odst. 2 vyhlášky  
č. 501/2006 Sb. se pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, … vymezuje s touto zastavitelnou plochou 
související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní 
komunikace. Plochy Z30 a Z31 tedy byly vymezeny z důvodu zajištění souladu návrhu územního plánu s platnou 
legislativou. Plochy rovněž bylo možno chápat jako „nástupní“ plochy pro okolní navrhované plochy bydlení. 
V současnosti je na jižní hranici dotčených připomínkou vedena komunikace ve vlastnictví obce Rudíkov.  
 
V průběhu pořizování Územního plánu Rudíkov zástupci obce jednali s vlastníky pozemků o koupi pozemků 
dotčených zastavitelnými plochami. V současnosti vlastní pozemky dotčené připomínkou obec Rudíkov.  
 
Následně byl zpracován návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov. V něm byly plochy Z30, Z31 a okolní plochy bydlení 
sceleny do jedné plochy bydlení, plochy Z30 a Z31 společně s plochami Z5 a Z6 jsou zařazeny do I. etapy a jsou 
podmíněny jednou společnou územní studií s plochami zařazenými do II. etapy. V návrhu č. 2 Územního plánu 
Rudíkov došlo k úpravě vymezení ploch a číslování ploch. Pozemek p.č. 1710/35 v k.ú. Rudíkov, jež byl návrhem 
Územního plánu Rudíkov dotčen zastavitelnými plochami Z30 a Z31, je dle aplikace ČÚZK, Nahlížení do katastru 
ve vlastnictví obce Rudíkov. Došlo k úpravě hranice plochy veřejného prostranství, která zasahuje pouze do 
jihovýchodní části tohoto pozemku.  
 
Rozhodování o změnách v území v této lokalitě je rovněž podmíněno pořízením územní studie. V době 
zpracování tohoto návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek je pořizována Územní studie 
rodinných domů Nade Vsí. Zpracovatelem této územní studie a zpracovatel Územního plánu Rudíkov je tatáž 
osoba, a to Ing. arch. Jan Psota. Územní studie již byla pořízena a byla schválena možnost jejího využití, ke dni 
21.07.2016. Do doby vydání územního plánu územní studie slouží jako podklad pro územní plán, po jeho vydání 
a nabytí účinnosti bude sloužit jako podklad pro rozhodování o změnách v území. 
 
V dalších fázích pořizování Územního plánu Rudíkov nebyly k dané lokalitě uplatněny žádné připomínky, popř. 
námitky.  
 

 
Návrh Územního plánu Rudíkov pro 
společné jednání - výřez výkresu 
Hlavní výkres  
 
 

 
 
Návrh č. 2 Územního plánu 
Rudíkov pro společné jednání - 
výřez výkresu Hlavní výkres  
 
 

 
 
Návrh č. 2 Územního plánu 
Rudíkov pro veřejné projednání – 
výřez výkresu Hlavní výkres 
 

 
 

C.4 JAN KOTAČKA, RUDÍKOV  
(zapsáno jako čj. 8621/13 ze dne 15.02.2013) 
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Návrh vyhodnocení připomínky: 
 
PŘIPOMÍNCE SE V JEDNOTLIVÝCH BODECH VYHOVUJE NÁSLEDOV NĚ:  
 

1. PŘIPOMÍNCE SE VĚCNĚ VYHOVUJE.  
 
Původní zastavitelná plocha Z21 (VD – plochy výroby a  skladování, drobná a řemeslná výroba) je 
v Územním plánu Rudíkov vymezena jako zastavitelná plocha Z33, OK – plochy ob čanského vybavení, 
komer ční zařízení plošn ě rozsáhlá. 
 
V územním plánu není znemožn ěno napojení pozemk ů ve vlastnictví pana Kota čky. 
 

2. PŘIPOMÍNCE SE VYHOVUJE. 
 
V Územním plánu Rudíkov nejsou zastavitelné plochy podél silnice II/360 p řerušeny vymezením lokálního 
biokoridoru.  
 

3. PŘIPOMÍNCE SE VYHOVUJE. 
 
Původní zastavitelná plocha Z20 (VD – plochy výroby a  skladování, drobná a řemeslná výroba) je 
v Územním plánu Rudíkov vymezena jako zastavitelná plocha Z32, OK – plochy ob čanského vybavení, 
komer ční zařízení plošn ě rozsáhlá. 
 

4. PŘIPOMÍNCE SE VYHOVUJE. 
 
Původní zastavitelná plocha Z19 (VD – plochy výroby a  skladování, drobná a řemeslná výroba) je 
v Územním plánu Rudíkov vymezena jako zastavitelná plocha Z31, OK – plochy ob čanského vybavení, 
komer ční zařízení plošn ě rozsáhlá. 
 

5. PŘIPOMÍNCE SE VĚCNĚ VYHOVUJE.  
 
Původní zastavitelná plocha Z3 (BV – plochy bydlení v  rodinných domech – venkovské) je v Územním 
plánu Rudíkov nahrazena zastavitelnými plochami Z9,  Z10 (BV – plochy bydlení v rodinných domech - 
venkovské a Z11 – plochy zelen ě – soukromá a vyhrazená). Využití ploch je podmín ěno zpracováním 
územní studie. Pro lokalitu byla po řízena Územní studie Hájenka, byla schválena možnost  jejího využití a 
data o této územní studii byla vložena do evidence územn ě plánovací činnosti. Územní studie zohled ňuje 
sou časný stav dot čeného území. 

 
6. PŘIPOMÍNCE SE VYHOVUJE 

 
Původní plocha DS (plocha dopravní infrastruktury – s ilni ční) vymezená v míst ě stávající čerpací stanice 
pohonných hmot je v Územním plánu Rudíkov vymezena jako stávající plocha OK (plochy ob čanského 
vybavení, komer ční zařízení plošn ě rozsáhlá).  
 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
Připomínka byla uplatněna k „prvnímu“ návrhu Územního plánu Rudíkov.  
 
Ad bod 1 p řipomínky 
V „prvním“ návrhu Územního plánu Rudíkov byla plocha Z21 zastavitelnou plochou výroby a skladování, VD – 
drobná a řemeslná výroba. Bylo navrženo řešit dopravní obsluhu plochy ze silnice III. třídy vedoucí do obce 
Rudíkov a následně do Hroznatína.  
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V dosavadním Územním plánu sídelního útvaru Rudíkov ve znění Změn č. 1 až 5 jsou pozemky dotčené touto 
připomínkou součástí zastavitelné plochy smíšené. Lokalita byla řešena Změnou č. 3 Územního plánu sídelního 
útvaru Rudíkov, která rovněž řešil dopravní obslužnost této lokality. Využití ploch smíšených dle dosavadní 
Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Rudíkov se výrazným způsobem liší od podmínek využití ploch VD 
– drobná a řemeslná výroba stanovených v „prvním“ návrhu Územního plánu Rudíkov. Stejně tak dopravní 
obslužnost lokality byla odlišná.  
 
Aby nebyla krácena práva vlastníků pozemku, bylo v následně zpracovaném pořizovaném návrhu č. 2 Územního 
plánu Rudíkov zohledněno řešení Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Rudíkov co do plošného rozsahu. 
Plocha Z21 - plocha drobné a řemeslné výroby byla změněna na plochu OK – plochy občanského vybavení, 
komerční zařízení plošně rozsáhlá, jejímž hlavním využitím je různorodá skladba činnosti, staveb a zařízení 
místního i širšího významu. Plocha je nově očíslována jako plocha Z33, dopravní obsluha této plochy je z přilehlé 
zastavitelné plochy Z34, plocha DS – plocha dopravní infrastruktury silniční. Řešení křižovatky bylo převzato 
z projektové dokumentace úpravy silnice II/360 (název akce II/360 Trnava – Rudíkov, aktualizace DÚR, 1/2014, 
zpracovatel Dopravně inženýrská kancelář Hradec Králové).  
 
V souvislosti s námitkou označenou jako A.4 uplatněnou k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov došlo k novému 
řešení ploch v dané lokalitě. Byla rozšířena zastavitelná plocha Z33 i na pozemky dotčené námitkou. Tímto 
řešením vznikla celistvá plocha napojitelná ze silnice II/36058 a současně je respektována projektová 
dokumentace II/360 Trnava – Rudíkov, aktualizace DÚR. Plochy OK umožňují realizaci dopravní infrastruktury 
zajišťující obslužnost v rámci celé plochy a napojení plochy na stávající komunikaci. 
 
 

 

 
Změna č. 3 ÚPSÚ Rudíkov  

 
Návrh Územního plánu Rudíkov pro 
společné jednání - výřez výkresu 
Hlavní výkres  
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu 
Rudíkov pro veřejné projednání - 
výřez výkresu Hlavní výkres  
 
 
 

Ad bod 2 p řipomínky 
V „prvním“ návrhu Územního plánu Rudíkov byla plocha Z27 plochou, která byla vymezena pro zajištění 
funkčnosti lokálního biokoridoru ÚSES. Jednalo se o plochu zeleně přírodního charakteru (ZP).  
 
V připomínce byla uvedena informace o probíhajícím „povolovacím procesu“ stavebního úřadu – „stavba 
manipulační plochy“. Pořizovatel k této věci dodává, že územní rozhodnutí pro manipulační plochu bylo řešeno až 
po zpracování „prvního“ návrhu územního plánu. Stavební úřad Budišov vydal rozhodnutí o dočasném umístění 
stavby (čj. UMB 452/1-12, UMB 453/1-12), která zasahuje do původně vymezené zastavitelné plochy Z27 – zeleň 
přírodního charakteru, návrh lokálního biokoridoru.  
 
V následně zpracovaném návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov bylo prověřeno nové řešení vymezení územního 
sytému ekologické stability (dále „ÚSES“) s ohledem na vydané územní rozhodnutí. Je nově navrženo trasování 
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lokálního ÚSES využívající remízku podél navržené plochy pro vzlety a přistávání ve východní části správního 
území. Ve věci vymezení a vlastního řešení územního plánu sídelního útvaru Rudíkov proběhlo několik jednání 
mezi pořizovatelem, zpracovatelem územního plánu a orgánem ochrany přírody a krajiny (zástupce Městského 
úřadu Třebíč, odbor životního prostředí). Konkrétně tento případ byl projednán a řešení bylo dohodnuto 
s orgánem ochrany přírody a krajiny na jednání konaném dne 25.08.2013.  
 
Došlo rovněž ke změně využití původní plochy Z27 s ohledem na povolenou manipulační plochu – tedy z plochy 
zeleně na plochu občanského vybavení OK – komerční zařízení plošně rozsáhlá. Pozemek dotčený připomínkou 
je nyní součástí zastavitelné plochy Z32. 
 
V dalších fázích pořizování Územního plánu Rudíkov nebyly k dané lokalitě uplatněny žádné připomínky. 
Pořizovatel se tedy z uvedeného domnívá, že připomínce bylo vyhověno dle požadavků. 
 

 
„první“ návrh Územního plánu 
Rudíkov pro společné jednání – 
výřez Hlavní výkres 

 
Návrh č. 2 Územního plánu 
sídelního útvaru Rudíkov – návrh 
pro společné jednání – výřez Hlavní 
výkres 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu 
sídelního útvaru Rudíkov – návrh 
pro veřejné projednání – výřez 
Hlavní výkres 
 

Ad bod 3 p řipomínky 
V „prvním“ návrhu Územního plánu Rudíkov byla plocha Z20 zastavitelnou plochou výroby a skladování, VD – 
drobná a řemeslná výroba. VD – drobná a řemeslná výroba.  
 
V dosavadním Územním plánu sídelního útvaru Rudíkov ve znění Změn č. 1 až 5 jsou pozemky dotčené touto 
připomínkou součástí zastavitelné plochy smíšené, které umožňují podstatně širší využití ploch ve srovnání 
s řešením „prvního“ návrhu územního plánu.  
 
Z důvodu zachování možnosti využití ploch obdobným způsobem jako v dosavadní územně plánovací 
dokumentaci obce, bylo v následně zpracovaném návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov zohledněno řešení 
dosavadní územně plánovací dokumentace obce. Bylo změněno původní využití plochy Z20 – plocha drobné a 
řemeslné výroby na plochu OK – plochy občanského vybavení, komerční zařízení plošně rozsáhlá, jejímž 
hlavním využitím je různorodá skladba činnosti, staveb a zařízení místního i širšího významu. Plocha je nově 
očíslována jako plocha Z32. 
 
V dalších fázích pořizování Územního plánu Rudíkov nebyly k plošnému vymezené dané lokality uplatněny žádné 
námitky či připomínky. Pořizovatel se tedy z uvedeného domnívá, že připomínce bylo vyhověno dle požadavků.  
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„první“ návrh Územního plánu 
Rudíkov pro společné jednání – 
výřez Hlavní výkres 

 
Návrh č. 2 Územního plánu 
sídelního útvaru Rudíkov – návrh 
pro společné jednání – výřez Hlavní 
výkres 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu 
sídelního útvaru Rudíkov – návrh 
pro veřejné projednání – výřez 
Hlavní výkres 
 

Ad bod 4 p řipomínky 
V „prvním“ návrhu Územního plánu Rudíkov byla plocha Z19 zastavitelnou plochou výroby a skladování, VD – 
drobná a řemeslná výroba.  
 
V dosavadním Územním plánu sídelního útvaru Rudíkov ve znění Změn č. 1 až 5 jsou pozemky dotčené touto 
připomínkou součástí zastavitelné plochy smíšené, které umožňují podstatně širší využití ploch ve srovnání 
s řešením „prvního“ návrhu územního plánu.  
 
Z důvodu zachování možnosti využití ploch obdobným způsobem jako v dosavadní územně plánovací 
dokumentaci obce, bylo v následně zpracovaném návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov zohledněno řešení 
dosavadní územně plánovací dokumentace obce. Bylo změněno původní využití plochy Z19 – plocha drobné a 
řemeslné výroby na plochu OK – plochy občanského vybavení, komerční zařízení plošně rozsáhlá, jejímž 
hlavním využitím je různorodá skladba činnosti, staveb a zařízení místního i širšího významu. Plocha je nově 
očíslována jako plocha Z31. 

 

 
„první“ návrh Územního plánu 
Rudíkov pro společné jednání – 
výřez Hlavní výkres 
 
 

 
návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov 
pro společné jednání – výřez Hlavní 
výkres 
 
 

 
Návrh č. 2  Územního plánu 
Rudíkov pro veřejné projednání – 
výřez Hlavní výkres 
 

Ad bod 5 p řipomínky 
Na úvod uvádíme informaci o dosavadní územně plánovací dokumentaci obce Rudíkov. Obec Rudíkov má platný 
Územní plán sídelního útvaru Rudíkov ve znění Změny č. 1 až 5. Ve Změně č. 5 Územního plánu sídelního 
útvaru Rudíkov (dále Změna č. 5 ÚPSÚ Rudíkov) byla stanovena podmínka zpracování územní studie právě pro 
lokalitu, která je dotčena výše uvedenou připomínkou. Změna č. 5 ÚPSÚ Rudíkov nabyla účinnosti dne 
05.04.2011. Následně rovněž v roce 2011 započaly práce na zpracování a pořízení územní studie pro danou 
lokalitu. Pro územní studii nebyla schválena možnost jejího využití. Důvodem byla nemožnost domluvy mezi 
vlastníky jednotlivých pozemků na řešení územní studie a dopravní obslužnosti území. Zastupitelstvo obce 
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(období 2010-2014) se nedokázalo dohodnout, jak řešit dopravní obsluhu lokality. Bylo předloženo několik variant 
řešení, nebyl však předložen konečný návrh územní studie. Nebylo tedy možné schválit možnost jejího využití. 
Zpracovatelem byl ing. arch. Ladislav Brožek.  
 
V roce 2014 došlo k výrazné obměně složení Zastupitelstva obce Rudíkov. Ze strany nového vedení obce 
Rudíkov bylo požadováno obnovit práce na pořizování územní studie pro danou lokalitu (lokalita Hájenka).  Dne 
01.01.2013 nabyla účinnost tzv. velká novela stavebního zákona. Z důvodu časové prodlevy a výrazné úpravě 
právních předpisů řešících územně plánovací činnost, se pořizovatel s novým určeným zastupitelem (pan 
Bohuslav Hladký) dohodli, že bude znovu oficiálně požádáno o pořízení Územní studie Hájenka. Tak se také na 
jaře 2015 stalo. Ke zpracování „nové“ Územní studie Hájenka byl vybrán jiný zpracovatel (původní územní studii 
zpracovával Ing. arch. Brožek, v současnosti je zpracovatelem Ing. arch. Petr Fabík). Pořízení Územní studie 
Hájenka bylo dokončeno, možnost využití této územní studie byla schválena dne 22.02.2016, byla vložena data 
do evidence územně plánovací činnosti.   
 
Nyní k vlastnímu vyhodnocení připomínky. Připomínka byla uplatněna k „prvnímu“ návrhu Územního plánu 
Rudíkov dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona. V „prvním“ návrhu Územního plánu Rudíkov byla 
vymezena zastavitelná plocha Z3, plocha BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské. Byla vymezena 
jako plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. 
Následně byl zpracován návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov.  
 
V návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov došlo k rozdělení původní plochy Z3 do několik zastavitelných ploch a 
k novému číslování zastavitelných ploch. V návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov (pro společné jednání i veřejné 
projednání) byly v předmětné lokalitě vymezeny zastavitelné plochy Z9 a Z10, plocha BV – plochy bydlení 
v rodinných domech – venkovské;, plocha Z11 plochy zeleně – soukromá a vyhrazená a plocha Z14, plocha PV – 
plochy veřejných prostranství. Všechny tyto plochy mají jako podmínku pro rozhodování v území stanoveno 
vyhotovení územní studie. Oproti původnímu návrhu územního plánu je zmenšena plocha bydlení BV v rámci 
plochy - část plochy tvořená východním pozemkem je změněna na plochy zahrad (zeleň soukromá a vyhrazená), 
jižní část tohoto východního pozemku je stále součástí plochy s funkčním využitím BV. Jedním z důvodů pro 
úpravu vymezení ploch v lokalitě Hájenka (srovnání „první“ návrh územního plánu a návrh č. 2 územního plánu) 
bylo rovněž nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k „prvnímu“ návrhu územního 
plánu. Dotčený orgán z hlediska ochrany územního plánu neudělil ve svém stanovisku (čj. KUJI 18210/2013, 
OZP 1324/2006 ze dne 13.03.2013) k „prvnímu“ návrhu územního plánu kladné stanovisko V odůvodnění tohoto 
stanoviska je uvedeno, že v případě ploch Z1, Z2, Z3, Z5 a Z6 – bydlení v rodinných domech – venkovské 
„dochází částečně k záboru vysoce chráněných půd… Při snížení ploch pro bydlení je možné s ostatními 
souhlasit“. Po dohodě s původním určeným zastupitelem bylo mimo jiné upraveno využití původní zastavitelné 
plochy Z3 – byla zmenšena plocha pro bydlení BV a v rámci původní plochy Z3 (část plochy tvořená východním 
pozemkem) byla změněna na plochy zeleně – soukromá a vyhrazená. Tato úprava (vymezení plochy zeleně) 
byla provedena na žádost vlastníka dotčeného pozemku při jednání se zpracovatelem návrhu územního plánu a 
návrhu č. 2 územního plánu - Ing. arch. Psotou. S novým vymezením zastavitelných ploch v návrhu č. 2 
Územního plánu Rudíkov dotčený orgán z hlediska ochrany záboru zemědělského půdního fondu souhlasil  
(čj. KUJI 34296/2014, OZP 1324/2006  ze dne 22.05.2014).  
 
Dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. je mapovým podkladem pro zpracování územně plánovací 
dokumentace mimo jiné také katastrální mapa. V připomínce uvedená veřejně používaná komunikace není 
v době vyhodnocování připomínky k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov zapsána v katastru nemovitostí. 
Pořizovatel si tuto informaci ověřil pomocí aplikace Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, a to 
Nahlížení do katastru dne 16.06.2016.  Z tohoto důvodu není komunikace, která ve skutečnosti existuje, 
zanesena v návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov. 
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Návrh Územního plánu Rudíkov pro společné 
jednání – výřez výkresu Základní členění území 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov pro společné 
jednání – výřez výkresu Základní členění území 
 
 
 
 
 
 

 
Návrh Územního plánu Rudíkov pro společné 
jednání – výřez výkresu Hlavní výkres 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov pro společné 
jednání – výřez výkresu Základní členění území 
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Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné 
projednání – výřez výkresu Základní členění území 
Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov pro společné 
jednání – výřez výkresu Hlavní výkres 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov pro veřejné 
projednání – výřez výkresu Hlavní výkres 
 

 
 
Pozn: Územní plán Rudíkov stanovuje pořadí změn v území (etapizaci). Plochy dotčené touto připomínkou jsou 
využitelné v I. etapě. 
 
Hlavním důvodem stanovení podmínky zpracování územní studie je problematická dopravní obslužnost lokality. 
Jižní částí území prochází pěší propojení místních komunikací v sídle, východní část území je využívána jako 
komunikace propojující místní komunikaci s komunikací vedoucí po severní hranici řešené lokality. Obec 
požadovala prověřit tyto komunikace jako součást infrastruktury zajišťující dopravní obslužnost lokality 
v pořizované územní studii. Dále bylo nutno respektovat stávající stavby v těsném sousedství předmětné lokality.  
 
Již byla schválena možnost využití Územní studie Hájenka. Je tedy splněna podmínka rozhodování o změnách 
v území stanovená již dosavadním Územním plánem sídelního útvaru Rudíkov ve znění Změn č. 1 až 5. 
 
Ad bod 6 p řipomínky 
V „prvním“ návrhu Územního plánu Rudíkov byla „plocha v okolí stávající ČSPHM“ součástí zastavěného území, 
stávající plochy DS – plochy dopravní infrastruktury silniční.   
 
V dosavadním Územním plánu sídelního útvaru Rudíkov ve znění Změn č. 1 až 5 jsou pozemky dotčené touto 
připomínkou součástí plochy smíšené, které umožňují podstatně širší využití ploch ve srovnání s řešením 
„prvního“ návrhu územního plánu.  
 
Aby byla zachovaná možnost využití ploch obdobným způsobem jako v dosavadní územně plánovací 
dokumentaci obce, bylo v následně zpracovaném návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov zohledněno řešení 
dosavadní územně plánovací dokumentace obce. Využití „plochy v okolí stávající ČSPHM“ bylo změněno, a to 
následujícím způsobem - původní plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) byla změněna na plochu OK – 
plochy občanského vybavení, komerční zařízení plošně rozsáhlá, jejímž hlavním využitím je různorodá skladba 
činnosti, staveb a zařízení místního i širšího významu. Připomínce je tedy vyhověno tak, aby byla možná 
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přístavba stávajících objektů v souladu se současným využíváním. Je tak reflektováno stávající využití objektů.
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C.5 PETR BUREŠ, TŘEBÍČ 

zapsáno jako čj. 8951/13 ze dne 18.02.2013 

 
 

Návrh vyhodnocení připomínky: 
 

 PŘIPOMÍNCE SE ČÁSTEČNĚ VYHOVUJE.  
 
V Územním Plánu Rudíkov je severní část původní zastavitelné plochy Z17 (vymezené v „prvním“ návrhu 
Územního plánu Rudíkov) vymezena jako zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech venkovské 
(BV). 
 

PŘIPOMÍNCE SE ČÁSTEČNĚ NEVYHOVUJE.  
 
V Územním Plánu Rudíkov je jižní část původní zastavitelné plochy Z17 (vymezené v „prvním“ návrhu 
Územního plánu Rudíkov) vymezena stále jako zastavi telná plocha smíšená obytná – venkovská (SV).  

 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Připomínka byla uplatněna k „prvnímu“ návrhu Územního plánu Rudíkov. 
 
Připomínka se týká zastavitelné plochy Z17 vymezené v „prvním“ návrhu Územního plánu Rudíkov. Zastavitelná 
plocha Z17 byla vymezena v návaznosti na západní okraj zastavěného území jako plocha smíšená obytná – 
venkovská. Hlavním využitím je víceúčelové využití plochy zahrnující především vesnické usedlosti 
s hospodářským zázemím. 
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V dosavadním Územním plánu sídelního útvaru Rudíkov v platném znění, konkrétně ve Změně č. 4 Územního 
plánu sídelního útvaru Rudíkov byla v této lokalitě vymezena zastavitelná plocha 4.2, plocha B – plochy bydlení 
venkovského typu. 
 
V „prvním“ návrhu Územního plánu Rudíkov navrhované využití – plochy SV – plochy smíšené obytné – 
venkovské nijak neomezuje možnost využití území pro bydlení. Dle podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití jsou v ploše SV přípustné mimo jiné stavby pro bydlení. Domníváme se, že nově navrhovaný 
způsob využití plochy neomezuje práva vlastníků pozemků, naopak je rozšířena možnost využití pozemků např.  
o živnostenské aktivity. 
 
V následně zpracovaném návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov byla původní plocha Z17 zmenšena, její severní 
část je nově součástí plochy BV – plochy bydlení v rodinných domech z důvodu nového způsobu vymezení 
komplexu zastavitelných ploch pro bydlení v této části obce. 
 
V dalších fázích pořizování Územního plánu Rudíkov nebyly k dané lokalitě uplatněny žádné připomínky.  
 

 

 
Změna č. 4 Územního plánu 
sídelního  
sídelního útvaru Rudíkov 
 
 
 
 
 

 
„první“ návrh Územního plánu 
Rudíkov pro společné jednání – 
výřez Hlavní výkres 
 
 
 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu 
Rudíkov pro veřejné projednání – 
výřez Hlavní výkres 
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C.6 SVATAVA LANGOVÁ, BRNO  

(zapsáno jako čj. 9195/13 ze dne 20.02.2013) 

 
Návrh vyhodnocení připomínky: 
 

 PŘIPOMÍNCE SE VYHOVUJE.  
 
V průběhu po řizování Územního plánu Rudíkov došlo k úprav ě vymezení lokálního systému ekologické 
stability. Pozemek p. č. 245 v k.ú. Rudíkov není dot čen vymezením územního systému ekologické stability.  
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Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Připomínka byla uplatněna k „prvnímu“ návrhu Územního plánu Rudíkov.  
 
Trasování lokální úrovně územního systému ekologické stability (lokální biokoridor LBK 4 a LBK 5) bylo upraveno 
v souvislosti s rozhodnutím Stavebního úřadu Budišov, povolujícím dočasné umístění stavby (čj. UMB 452/1-12, 
UMB 453/1-12) manipulační plochy, která dle „prvního“ návrhu Územního plánu Rudíkov zasahovala do 
zastavitelné plochy Z27, plocha Z9 - plochy zeleně přírodního charakteru, zajišťující funkčnost ÚSES. 
 
I v souvislosti s vyhověním další připomínky uplatněné Ing. Kotačkou k „prvnímu“ návrhu Územního plánu 
Rudíkov bylo kompletně změněno vedení lokálních biokoridorů dříve označených jako LBK 4 a LBK 5. Nově jsou 
využity stávající remízky a roztroušená zeleň v krajině tak, aby byla zajištěna návaznost územního systému 
ekologické stability na území sousedních obcí.  
 
Pozemek p.č. 245 v k.ú. Rudíkov byl dle „prvního“ návrhu Územního plánu Rudíkov součástí nezastavěného 
území, navrhovaná plocha NZ2 – trvalé travní porosty, napříč pozemkem vedl lokální biokoridor LBK5. V návrhu 
č. 2 Územního plánu Rudíkov je pozemek p.č. 245v k.ú. Rudíkov v nezastavěném území, ve stávající ploše NZ1 
– orná půda. Pozemek není dotčen vymezeným územním systémem ekologické stability.  
 
V dalších fázích pořizování Územního plánu Rudíkov nebyly v dané věci uplatněny žádné připomínky či námitky.  
 

 
Katastr nemovitostí, vyznačen 
pozemek p.č. 245 v k.ú. 
Rudíkov (žlutě)  
 
 
 

 
„první“ návrh Územního plánu 
Rudíkov pro společné jednání, 
výřez Hlavní výkres. Červená 
šrafa – lokální biokoridor LBK 5 

 
Návrh č. 2 Územního plánu 
Rudíkov pro veřejné projednání, 
výřez Hlavní výkres 
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C.7 JOSEF A JAROSLAVA KAFKOVI, BATOUCHOVICE  
(zapsáno jako čj. 11995/13 ze dne 06.03.2013) 

 
Návrh vyhodnocení připomínky: 
 

 PŘIPOMÍNCE SE NEVYHOVUJE.  
 
V Územním plánu Rudíkov není na části pozemku p. č. 2039/1 v k.ú. Rudíkov vymezena zastavitelná 
plocha umož ňující drobné podnikání.  
Zachování komunika čního napojení v rámci p řeložky silnice Vl čatín – Rudíkov není možné řešit 
v Územním plánu Rudíkov.   

 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Připomínka byla uplatněna k „prvnímu“ návrhu Územního plánu Rudíkov.  
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Na úvod doplňujeme, že v souvislosti s tímto pozemkem byla rovněž uplatněna námitka k návrhu č. 2 Územního 
plánu Rudíkov dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona. Tato námitka byla uplatněna dne 10.06.2015. 
V námitce je požadováno vymezit plochu občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) oproti 
v připomínce z roku 2013 požadované ploše výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba. Pořizovatel se 
vzhledem k aktuálnějšímu znění námitky (ve smyslu „uplatněna později v pozdější fázi“) přiklonil k požadavku 
uplatněném v uvedené námitce.  
  
V připomínce  je požadováno vymezit východní třetinu pozemku p.č. 2039/1 v k.ú. Rudíkov (část přilehnou ke 
komunikaci II/360, viz obrázek níže) jako plochu občanského vybavení pro komerční zařízení malá a střední 
(OM). Důvodem je uvažována výstavba objektu sloužícího pro skladování a drobný prodej zahrádkářských a 
zemědělských produktů a potřeb.  
 
 
Půdy na II. třídě ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Veřejným zájem vedle ochrany zemědělského půdního 
fondu je také hospodářský rozvoj obce. Cílem územního plánování je mimo jiné vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a užitelný rozvoj území, který v sobě mimo jiné zahrnuje hospodářský rozvoj (uvedeno v ustanovení  
§ 18 odst. 1 stavebního zákona). Dalším cílem (§ 18 odst. 3 stavebního zákona) je koordinovat veřejné zájmy 
(hájené zvláštními právními předpisy) a zájmy soukromé (tedy umožnění záměrů změn v území). Úkolem 
územního plánování je také vytvářet podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 
(ustanovení § 19 odst. 1 písm. h) stavebního zákona).  
 
Region Třebíč vykazuje dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanosti. V letech 2010 – 2013 byl region Třebíč 
vymezen jako hospodářsky slabý (http://byznys.ihned.cz/c1-40692770-vlada-vydala-novy-seznam-regionu-
potrebujicich-podporu-statu). Jedná se o okres s podílem nezaměstnaných osob vyšším než je průměrný podíl 
nezaměstnaných osob v ČR za duben 2015 (http://www.czechinvest.org/data/files/priloha-c-5-seznam-
hospodarsky-problemovych-regionu-4824.pdf).  
 
Dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu i přes argumenty pořizovatele s navrhovaným vyhověním 
námitce nesouhlasí. Na základě stanoviska dotčeného orgánu (čj. KUJI 55669/2016, OZP 1324/2006 ze dne 
14.07.2016) bylo upraveno původně navrhované rozhodnutí o námitce. Námitka se zamítá v celém rozsahu. 
 
Odůvodnění stanoviska dotčeného orgánu: Nově vymezená plocha (označená jako Z42, plocha občanského 
vybavení – komerční zařízení malá a střední), 0,62 ha, z toho 0,22 ha zábor ZPF na půdách ve II. (0,20 ha) a V. 
třídy ochrany. Plocha vymezena za účelem výstavby objektu pro skladování a drobný prodej, nenavazuje na 
zastavěné území, je vymezena ve volné krajině. Dochází k dotčení vysoce chráněných půd, kde dle § 4 odst. 3 
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je nutné prokázat výrazně převažující veřejný zájem nad 
veřejným zájmem ochrany ZPF. Plocha je vymezována pro soukromý záměr, skladovací objekt není výrazně 
převažující veřejným zájmem nad veřejným zájmem ochrany ZPF. S vymezením plochy (v grafické příloze 
označené Z 42) nesouhlasí.  
 
Vymezením zastavitelné plochy občanského vybavení pro komerční zařízení malá a střední (OM) by došlo  
k možnosti vytvořit další pracovní místa, která přispějí k hospodářskému rozvoji obce Rudíkov a případně i širšího 
území. Vzhledem ke všem výše uvedeným informacím je veřejný zájem podpory hospodářského rozvoje a 
vytvoření pracovních míst velmi výrazný.  
 
Je nutné uvážit také umístění vlastního sídla v rámci celého správního území. Rozvoj sídla je výrazně limitován 
silnicí II/360, která správním územím prochází severojižním směrem. Obec Rudíkov nechce tuto bariéru 
vymezováním zastavitelných ploch překračovat. Jediný možný rozvoj obce je tedy severním a jižním směrem 
podél této komunikace (s výjimkou ploch bydlení vymezovaných západně směrem k Hroznatínu). Pořizovatel si je 
však vědom vzdálenosti nově vymezované zastavitelné plochy od urbanizované části území. V rámci celého 
území obce jsou plochy OM vymezeny právě podél silnice II/360. Je také vhodné upozornit na vzdálenost 
křižovatky silnice II/360 a silnice III/34910 (odbočka na Vlčatín) a dále sjezd ze silnice II/360 na železniční nádraží 
Rudíkov. Dle ústní konzultace určeného zastupitele a dopravního inženýra je třeba dodržet vzdálenost 500 m 
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mezi sjezdy. Nicméně je třeba zohlednit skutečnost, že bylo vydáno Rozhodnutí čj. OD 4219/2011-22688/11/PJ 
dne 28.04.2011, které povoluje komunikační připojení pozemku p.č. 2039/1 v k.ú. Rudíkov, přilehlého k silnici 
II/360. Není tedy zřízen odbočovací pruh, ale kolmé napojení.  
 
Území obce se nachází v přírodním parku Třebíčsko. Pozemek  se nachází na severním okraji správního území. 
Územní plán stanovuje podmínky ochrany krajinného rázu (respektovat dochovanou urbanistickou strukturu sídla, 
zasazení sídla do krajiny, v pohledově exponovaných územích neumísťovat žádné stavby narušující krajinnou 
scenérii, neumisťovat dominanty plošného, objemového ani výškového charakteru apod.). Ochrana krajinného 
rázu je zajištěna. 
 
Dotčený orgán ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku (čj. OŽP 42863/16 – SPIS 9404/2016/Eu ze dne 
19.07.2016) nesouhlasí s návrhovou plochou v grafické příloze označenou jako Z42 (část pozemku p.č. 2039/1 
v k.ú. Rudíkov) – plocha pro skladování a drobný prodej zahrádkářských a zemědělských produktů a potřeb. 
Jedná se o pozemek ve volné krajině, bez návaznosti na zástavbu, jehož severní částí prochází regionální 
biokoridor RBK-U247. Celé katastrální území obce Rudíkov je součástí přírodního parku Třebíčsko. Posláním 
oblasti je zachovat část území pro jeho biologické, krajinné a estetické hodnoty, přičemž veškerá činnost na ú 
zemí oblasti se koordinuje k tomuto poslání. Realizací výše uvedeného záměru by došlo k narušení krajinného 
rázu a zároveň k porušení vyhlášky, kterou byl přírodní park zřízen.  
 
Pozemek je dotčen  koridorem pro homogenizaci trasy silnice II/360, který je zpřesněný ze ZÚR. Podmínky 
využití koridoru dopravní infrastruktury jsou v  Územním plánu Rudíkov vymezeny. Využití této plochy musí 
respektovat podmínky pro využití koridorů dopravní infrastruktury – do doby realizace záměru je toto území třeba 
chránit z důvodu zlepšení technických parametrů silnice včetně přímo souvisejících, nezbytných zařízení a včetně 
příslušných ochranných pásem vyplývajících z právních předpisů. 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov – upravený na 
základě uplatněné připomínky (a následně námitky) 
– výřez Výkresu předpokládaných záborů půdního 
fondu (červenou šrafou zobrazena nová zastavitelná 
plocha OM) 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov – upravený na 
základě uplatněné připomínky (a následně námitky) 
– výřez Výkresu předpokládaných záborů půdního 
fondu (červenou šrafou zobrazena nová zastavitelná 
plocha OM) 
 

 
V připomínce (a rovněž v námitce) je požadováno zachovat stávající povolené komunikační napojení v rámci 
řešení přeložky silnice II/360 – přeložka silnice Vlčatín – Rudíkov (v návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov 
označena jako VD-2). Veřejně prospěšná stavba VD-2 koridor pro prověření umístění přeložky silnice II/360 
Vlčatín – Rudíkov je vymezena v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 a je tedy 
převzata do Územního plánu Rudíkov. Pořizovatel má k dispozici projektovou dokumentaci k záměru „II/360 
Oslavička – Rudíkov“, zpracována 01/2015 společností AF-CityPlan. Dle této projektové dokumentace má být 
součástí budoucího záměru „levá odbočení do obcí Vlčatín a Oslavička odbočovacími pruhy“. Bude vytvořen 
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„zkráceny, nenormový, odbočovací jízdní pruh pro levé odbočené do obce Vlčatín“. Dle výkresu „Situace stavby – 
km 1,900 – 2,191“ (výkres části D, příloha 2.3) bude zachována stávající trasa silnice (tedy není řešena přeložka 
silnice Vlčatín – Rudíkov). Zpracovatel územního plánu v průběhu prací na návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov 
komunikoval s Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem dopravy a silničního hospodářství (jako příslušným 
vyjadřovat se k silnicím II. a III. třídy). Dle výsledné dohody byla v návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov 
vymezena přeložka silnice Vlčatín – Rudíkov jako územní rezerva. Z uvedeného se lze tedy domnívat, že 
s výstavbou této přeložky se aktuálně nepočítá. Jelikož se však jedná o veřejně prospěšnou stavbu vymezenou 
v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, bylo nutné (i na základě stanoviska 
krajského úřadu jako nadřízeného orgánu) následně toto vymezení upravit a územní rezervu vymezit jako koridor 
pro prověření umístění přeložky silnice II/360. Tím byl návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov uveden do souladu 
s územně plánovací dokumentací kraje (tedy Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 
1). 
 
Dále dodáváme, že v květnu 2016 byla projednáván návrh zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina v uplynulém období 10/2012 – 03/2016. V článku 41 návrhu zprávy je uveden požadavek „prověřit 
nutnost přeložky silnice II/360 Vlčatín – Rudíkov, zda dopravně nepostačuje pouze koridor pro homogenizaci …“.    
 
 
Pořizovatel pro úplnost dodává, že nemůže ovlivnit v územním plánu budoucí záměry Kraje Vysočina. V případě, 
že se investor rozhodne v budoucnosti realizovat přeložku silnice Vlčatín – Rudíkov, bude toto v souladu 
s územně plánovací dokumentací obce Rudíkov i Kraje Vysočina. Připomínkování konkrétní stavby dle příslušné 
projektové dokumentace není možné v procesu pořizování územního plánu, ale až v následném řízení vedeném 
příslušným stavebním úřadem.  
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C.8 ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV RUDÍKOV  

(zapsáno jako čj. 13777/13 ze dne 15.03.2013) 

 
 
 

Návrh vyhodnocení připomínky: 
 

 PŘIPOMÍNCE SE NEVYHOVUJE 
  
V Územním plánu Rudíkov není v lokalit ě dot čené námitkou vymezena plocha zelen ě – soukromá a 
vyhrazená (ZS). 
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Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Připomínka byla uplatněna k „prvnímu“ návrhu Územního plánu Rudíkov.  
Pozemek p.č. 105/2 v k.ú. Rudíkov je dle veřejně přístupné aplikace Nahlížení do katastru stále ve vlastnictví 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Majetkové vyrovnání a případné navrácení pozemku 
Římskokatolické farnosti Rudíkov dosud nebylo vyřešeno.  
 
V „prvním“ návrhu Územního plánu Rudíkov byl pozemek rozdělen do dvou ploch s rozdílným způsobem využití. 
Jižní část pozemku byla zastavitelnou plochou Z24, plocha dopravní infrastruktury silniční. Severní část pozemku 
byla vymezena jako zastavitelná plocha Z36, plocha veřejného prostranství PV.  
 

 
„první“ návrh Územního plánu Rudíkov  
pro společné jednání, výřez – Hlavní výkres 
  
Dne 18.04.2014 byla odboru rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování Městského úřadu 
Třebíč předána žádost o sdělení skutečností podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 428/2012 Sb.,  
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů k pozemku parc. 
č. 105/2 v katastrálním území Rudíkov. Oddělení Úřad územního plánování posoudil záměr z hlediska územně 
plánovací dokumentace a vydal vyjádření k využití území z hlediska územně plánovací dokumentace (čj. ORUP 
29512/14 – SPIS 3223/2014/mol ze dne 05.05.2014). 
 
V době uplatnění výše uvedeného vyjádření měla (a současně do doby vydání nového Územního plánu Rudíkov) 
má obec Rudíkov platný dosavadní Územní plán sídelního útvaru Rudíkov ve znění změn č. 1 – 5 ÚPSÚ 
Rudíkov. Pozemek p.č. 105/2 v k.ú. Rudíkov se dle tohoto dosavadního územního plánu sídelního útvaru nachází 
v zastavěném území v návrhové funkční ploše dopravy. Jedná se o návrhovou plochu dopravy při státní silnici 
II/360 mezi hřbitovem a sportovním areálem ZŠ, kde Územní plán sídelního útvaru Rudíkov počítá s využitím 
plochy pro benzinové čerpadlo se zázemím, pro parkoviště u hřbitova a pro sportovní areál se zajištěním vjezdu 
do farské zahrady. Dle platné územně plánovací dokumentace je plocha pro vybudování čerpací stanice PHM 
(včetně bufetu, sociálního zařízení, případně autoservisu) a přilehlých parkovišť včetně vjezdu do farské zahrady 
a sportovního areálu vymezena jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze vyvlastnit nebo vlastnická práva 
k pozemkům a stavbám omezit. Výše uvedený pozemek je dle dosavadního územního plánu sídelního útvaru 
vymezen pro veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury.  
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Výřez Územního plánu sídelního útvaru Rudíkov 
s vyznačením pozemku p.č. 105/2 v k.ú. Rudíkov. 
Číslo 25 je pojmenováno jako „Čerpací stanice 
pohonných hmot vč. bufetu, soc. zařízení, př. 
autoservisu – návrh včetně parkoviště 
 
Dle kapitoly textové části Územního plánu sídelního 
útvaru Rudíkov „Veřejně prospěšné stavby, pro 
které lze vyvlastnit, nebo vlastnická práva 
k pozemkům a stavbám omezit“, bod 2. Doprava a 
dopravní zařízení je touto veřejně prospěšnou 
stavbou „Vybudování čerpací stanice PHM (vč. 
bufetu, soc. zařízení, příp. autoservisu) a přilehlých 
parkovišť včetně vjedu do farské zahrady a 
sportovního areálu.  
 

 
Pořizovateli původní určený zastupitel (dřívější starostka obce) v době uplatnění řešené připomínky sdělil, že na 
ploše Z36 vymezené v „prvním“ návrhu Územního plánu Rudíkov má být umístěna protihluková stěna. Současně 
je řešeno rozšíření parkoviště u hřbitova v souvislosti s řešením obratiště u školy v rámci projektové dokumentace 
pro úpravu silnice II/405.  
 
Pro úplnost dodáváme, že k dané lokalitě byla následně uplatněna připomínka k návrhu č. 2 Územního plánu 
Rudíkov pro společné jednání. Vyhodnocení připomínky a odůvodnění tohoto vyhodnocení je uvedeno 
v samostatném odůvodnění vyhodnocení této připomínky. Námitka v této věci uplatněna nebyla. 
 
V době zpracování tohoto návrhu vyhodnocení připomínky je vlastníkem dotčeného pozemku stále Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. 
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C.9 IVAN ŠABACKÝ, RUDÍKOV  

(zapsáno jako čj. 14008/13 ze dne 18.03.2013)  

 
Návrh vyhodnocení připomínky: 
 

 PŘIPOMÍNCE SE VYHOVUJE. 
 
V Územním plánu Rudíkov je na části pozemku p. č. 99 v k.ú. Rudíkov vymezena zastavitelná plocha 
bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). 
 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Připomínka byla uplatněna k „prvnímu“ návrhu Územního plánu Rudíkov. Dle tohoto návrhu se celý pozemek p.č. 
99 v k.ú. Rudíkov nacházel v nezastavěném území a byl součástí plochy změny v krajině s označením O2, 
plocha, návrhová plocha ZS – plochy zeleně soukromé a vyhrazené.  
 

 
Výřez přílohy připomínky – žlutě 
označena dotčená část 
pozemku 

 
„první“ návrh Územního plánu 
Rudíkov pro společné jednání – 
výřez Hlavního výkresu 
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Návrh č. 2 Územního plánu 
Rudíkov pro společné jednání – 

výřez Hlavního výkresu 
 

Následně byl zpracován návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov. V tomto návrhu č. 2 byla předmětná část pozemku 
vymezena jako zastavitelná plocha BV – plocha bydlení v rodinných domech venkovské. Plocha byla označena 
jako plocha Z22. Plocha je součástí zastavěného území. Jedná se o půdy v II. třídě ochrany o celkové rozloze 
0,10 ha. Plocha navazuje na stávající zástavbu a je určena pro výstavbu jednoho rodinného domu. Plocha 
nepůsobí nijak rušivým způsobem, nezpůsobuje nepřiměřené rozšiřování sídla do krajiny. Zábor zemědělského 
půdního fondu nebyl vyhodnocen na základě metodiky „Společné metodické doporučení Odboru územního 
plánování MMR ČR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP ČR“.  
 
Zastavitelná plocha byla odsouhlasena dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu ve stanovisku 
uplatněném k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona (čj. KUJI 
34296/2014, OZP 1324/2006 ze dne 22.05.2014). 
 
V dalších fázích pořizování Územního plánu Rudíkov nebyly v dané věci uplatněny žádné připomínky či námitky.  
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C.10 MIROSLAV MIKYSKA, RUDÍKOV  

(zapsáno jako čj. 14372/13 ze dne 20.03.2013) 

 
Návrh vyhodnocení připomínky: 
 

 PŘIPOMÍNCE SE VYHOVUJE. 
 
V Územním plánu Rudíkov je ve řejné prostranství vymezeno v souladu s požadavky v připomínce.  
 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Připomínka byla uplatněna k „prvnímu“ návrhu Územního plánu Rudíkov. Dle tohoto návrhu územního plánu byla 
plocha vymezena jako Z37 plochou veřejného prostranství (VP), účelem plochy bylo zlepšit komfort obsluhy 
území technickou a zvláště potom dopravní infrastrukturou.  
 
Následně byl zpracován návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov, v dané lokalitě byla vymezena zastavitelná plocha 
Z21, plocha veřejného prostranství (VP). Vymezení původní plochy Z37 a nové plochy Z21 je rozdílné, plocha 
Z21 je ve srovnání s dříve vymezenou plochou Z37 prodloužena jižním směrem. Naopak v severní části byla 
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zastavitelná plocha zúžena a byly upraveny její hranice tak, aby docházelo k co nejmenšímu možnému záboru 
pozemku p.č. 1929/5 v k.ú. Rudíkov. Nové řešení však zachovává průjezdný koridor pro vjezd na vedlejší parcelu 
od hrany kina.  
 

 
Příloha připomínky – přenesení zastavitelné plochy 
Z37 do situace dle skutečného stavu, fialově – zábor 
pozemku 

 
Příloha připomínky – navržené řešení, fialově – 
zábor pozemku 
 

 
Zmiňovaná část zastavěného území obce Rudíkov byla řešena ve Změně č. 5 Územního plánu sídelního útvaru 
Rudíkov, dílčí změna Z5.1  
 
Nově zpracovaný návrh č. 2 Územního plánu Rudíkov akceptuje grafickou přílohu připomínky pana Mikysky. 
Došlo k úpravě vymezení zastavitelné plochy veřejného prostranství v této části území. Pozemek p.č. 1929/5 
v k.ú. Rudíkov je dotčen zastavitelnou plochou v menší míře oproti původnímu „prvnímu“ návrhu Územního plánu 
Rudíkov. Přesto však zůstává dostatečný prostor pro zpřístupnění vedlejších parcel. 
 
V dalších fázích pořizování Územního plánu Rudíkov nebyly v dané věci uplatněny žádné připomínky či námitky. 
 

 
Změna č. 5 Územního plánu 
sídelního útvaru Rudíkov 
růžově – plochy pro dopravu 
(veřejný prostor) 
 
 

 
„první“ návrh Územního plánu 
Rudíkov pro společné jednání, 
výřez Hlavního výkresu 
 
 
 

 
Návrh č. 2 Územního plánu 
Rudíkov pro společné jednání, 
výřez Hlavního výkresu 
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C.11 POVODÍ MORAVY, s.p.  
(zapsáno jako čj. 6194/13 ze dne 01.02.2013) 
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Komentář: 
Povodí Moravy, s.p. není dotčeným orgánem, neuplatňuje tedy stanoviska k územně plánovací dokumentaci. 
V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále „správní řád“) je 
podání vyhodnocení podle jeho skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Podání je tedy 
vyhodnoceno jako připomínka oprávněného investora (dle ustanovení § 37 odst. 2 stavebního zákona je tzv. 
oprávněným investorem vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické 
infrastruktury) k „prvnímu“ návrhu Územního plánu Rudíkov.  
 
Ve své připomínce k „prvnímu“ návrhu Územního plánu Rudíkov správce povodí nesdělil žádné požadavky na 
úpravu návrhu územního plánu. Jedná se o sdělení informativního charakteru. Je pouze požadováno na odtoku 
ČOV splnit limity přípustného stupně znečištění. Dle § 43 odst. 1 stavebního zákona územní plán stanovuje 
pouze koncepci technické infrastruktury a dle § 43 odst. 3 stavebního zákona nesmí obsahovat podrobnosti 
náležející svým obsahem regulačnímu plánu či územnímu rozhodnutí. Z tohoto důvodu nelze zapracovat 
požadavek na plnění limitů přípustného stupně znečištění.  
Koncepce technické infrastruktury (zejména tedy odkanalizování obce) byla dohodnuta s dotčeným orgánem – 
Městským úřadem Třebíč, odborem životního prostředí. V návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov byla v místě 
stávající kořenové čistírny odpadních vod vymezena zastavitelná plocha TI2 – plocha technické infrastruktury – 
inž. sítě, čištění a odvádění odpadních vod. 
 
Správce povodí se odkazuje na své podání (označuje jej jako „stanovisko“) k návrhu zadání Územního plánu 
Rudíkov. V souladu s ustanovením stavebního zákona je však zpracován návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu územního plánu (tedy nikoli návrhu zadání). Z tohoto důvodu se v tomto vyhodnocení 
nezabýváme připomínkou uplatněnou k návrhu zadání územního plánu. 
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C.12 ČEPS, a.s. 

(zapsáno jako čj. 7027/13 ze dne 05.02.2013) 

 
 
Komentář: 
Podání společnosti ČEPS, a.s. je vyhodnoceno jako připomínka oprávněného investora (dle ustanovení § 37 
odst. 2 stavebního zákona je tzv. oprávněným investorem vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní 
nebo veřejné technické infrastruktury) k „prvnímu“ návrhu Územního plánu Rudíkov.  
 
V připomínce je výslovně uvedeno, že k návrhu Územního plánu Rudíkov nemá připomínky. Připomínka 
neobsahuje požadavky na úpravu návrhu Územního plánu Rudíkov.  
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C.13 PŘIPOMÍNKA ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  

(zapsáno jako čj. 7250/13 ze dne 06.02.2013) 
 

 
 
 
 
 
Komentář: 
Podání Ředitelství silnic a dálnic je vyhodnoceno jako připomínka oprávněného investora (dle ustanovení § 37 
odst. 2 stavebního zákona je tzv. oprávněným investorem vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní 
nebo veřejné technické infrastruktury) k „prvnímu“ návrhu Územního plánu Rudíkov.  
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Dle ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona územní plán stanoví mimo jiné základní koncepci veřejné 
infrastruktury, do které dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) patří rovněž dopravní infrastruktura. Dle ustanovení  
§ 43 odst. 3 stavebního zákona územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu 
plánu nebo územnímu rozhodnutí. Z tohoto důvodu není možné v územním plánu řešit napojení jednotlivých 
návrhových ploch na silniční síť.  
V připomínce je výslovně uvedeno, že k návrhu Územního plánu Rudíkov nemá připomínky. Připomínka 
neobsahuje požadavky na úpravu návrhu Územního plánu Rudíkov.  
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C.14 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLE ČNOST, A.S. 

(zapsáno jako čj. 11468/13 ze dne 04.03.2013) 

 

 
Návrh vyhodnocení připomínky: 
 
PŘIPOMÍNCE SE VĚCNĚ VYHOVUJE. 
 
Územní plán Rudíkov ve své podrobnosti respektuje o chranná pásma vodovodu a kanalizace. 
Atmosférické srážky je uloženo vsakovat, pop ř. zadržovat na pozemku. Územní plán Rudíkov je v so uladu 
s Kompletní aktualizací Plánu rozvoje vodovod ů a kanalizací Kraje Vyso čina. Je vymezena limitní hranice 
negativních vliv ů od zařízení pro čišt ění odpadních vod. 

 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
Podání Vodárenské akciové společnosti, a.s. je vyhodnoceno jako připomínka oprávněného investora (dle 
ustanovení § 37 odst. 2 stavebního zákona je tzv. oprávněným investorem vlastník, správce nebo provozovatel 
veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury) k návrhu Územního plánu Rudíkov.  
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Ochranná pásma vodovodu a kanalizace jsou respektována ze zákona. Vzhledem k měřítku zpracování 
územního plánu je však není možné zaznačit v grafické části.  
 
Srážkové vody jsou v co nejvyšší míře uloženy vsakovat, popř. zadržovat na pozemku, či nakládat s odpadními a 
srážkovými vodami jiným způsobem v souladu s platnou legislativou.  
 
Po zpracování vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Rudíkov dle § 51 odst. 1 stavebního 
zákona došlo ke zpracování nového návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov, který řešil nakládání s odpadními 
vodami výrazně odlišným způsobem ve srovnání s návrhem Územního plánu Rudíkov. Nebyla zpracovaná 
územní studii posuzující možnost připojení nové výstavby na stávající čistírnu odpadních vod. Obec Rudíkov po 
projednání návrhu Územního plánu Rudíkov začala podnikat kroky ve věci intenzifikace stávající ČOV Rudíkov. 
Dle sdělení zástupců obce se stavba připravuje na letošní rok. Vodárenská akciová společnost, a.s. následně 
uplatnila připomínku k návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov, ve které stručně sdělila, že s návrhem č. 2 
Územního plánu Rudíkov souhlasí a požaduje zajistit jeho soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje 
Vysočina, čemuž je vyhověno.  Územní plán Rudíkov je v souladu s Kompletní aktualizací Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina schválené Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 15.12.2015 usnesením č. 
0646/07/2015/ZK. 
 
Stávající čistírna odpadních vod nemá vyhlášené ochranné pásmo, územní plán však v grafické části odůvodnění 
vymezuje limitní hranici negativních vlivů od zařízení pro čištění odpadních vod max. 25 m od obvodu plochy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Určený zastupitel souhlasí s návrhem rozhodnutí o námi tkách a návrhem vyhodnocení p řipomínky 
uplatn ěných k návrhu a návrhu č. 2 Územního plánu Rudíkov – s úpravami provedenými  na základ ě 
obsahu stanovisek dot čených orgán ů uplatn ěných dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona.   
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Šárka Filipková  Bohuslav Hladký  
pověřená vedením oddělení  určený zastupitel 
Úřad územního plánování obec Rudíkov   
 
 
 
 
 

 
 
 


