VYHODNOCENÍ
výsledků projednání 3. zprávy o uplatňování Územního plánu Dědice
STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ A DALŠÍCH SUBJEKTŮ
- České radiokomunikace, a.s. – bez připomínek.
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina – bez připomínek.
- Ministerstvo dopravy ČR
Požadujeme respektovat ochranné pásmo jednokolejné neelektrizované trati č. 243
Moravské Budějovice – Jemnice, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
zařazena do kategorie dráhy regionální.
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, letecké a vodní dopravy nemáme
připomínky. Nejsou zde dotčeny naše zájmy.
- NET4GAS, s. r. o. – bez připomínek.
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru
V případě pořízení změny ÚP uplatňujeme následující požadavky na zapracování limitů a
zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části této změny.
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:
• Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách (dle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno
respektovat podle ust. § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat
do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy
Ministerstva obrany a do grafické části – koordinačního výkresu.
• Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska
povolování vybraných druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 186/2006 Sb.
(ÚAP jev 119).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat toto vymezené území a zapracovat je do
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy
Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte
následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím
Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ŽP a zemědělství
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny s předloženým návrhem
zprávy souhlasíme. Dále je konstatováno, že řešení předloženého návrhu zprávy nebude
mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti (Natura 2000). V řešeném území se tyto lokality nevyskytují.
Při nejbližší změně ÚP Dědice požaduje do dokumentace zapracovat nově vymezené
migrační území velkých druhů savců (Jev A036b – migrační území velkých druhů savců).
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném
znění s předloženým návrhem zprávy souhlasíme.

Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 48a, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemáme
k předloženému návrhu zprávy připomínek.
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů je kompetentní ORP Moravské Budějovice, odbor životního
prostředí.
Vyjádření pořizovatele: Požadavek bude zapracován do návrhu zprávy.
VYJÁDŘENÍ NADŘÍZENÉHO ORGÁNU ÚP (NOÚP)
Správní území obce Dědice je součástí specifické oblasti republikového významu vymezené
v Politice územního rozvoje ve znění aktualizací č. 1-5 (dále jen PÚR). Na základě
Aktualizace č. 4 PÚR je na území obce vymezena specifická oblast SOB9, ve které se
projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Požadujeme doplnit do návrhu zprávy.
Území obce je v ZÚR zařazeno do „krajiny zemědělské intenzivní“, „krajiny lesní“ a „krajiny
zemědělské běžné“. Požadujeme informace v návrhu zprávy o uplatňování opravit a uvést do
souladu se ZÚR KrV.
V území se nachází plocha regionálního biocentra územního systému ekologické stability
RBC 636 – Blata a plochy regionálních biokoridorů RK 85 Blata – Habrova Seč a RK R08
Blata – V kopci. Do návrhu zprávy požadujeme doplnit vyhodnocení souladu ploch a
koridorů ÚSES ve vztahu k ZÚR.
Vyjádření pořizovatele: Požadavky budou zapracovány do návrhu zprávy.
ZÁVĚR
Na základě vyhodnocení výsledků projednání zprávy a podle ustanovení § 47 odst. 5 zák. č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění doporučuje pořizovatel její schválení.
V Moravských Budějovicích 10. 11. 2021

Jaroslav Kunst
pořizovatel

