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Č. j. 1/2014

Cerekvička-Rosice 26.2.2014

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Zastupitelstvo obce Cerekvička-Rosice v souladu s ustanovením ~ 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
vydává
dle ustanovení ~ 171 a následných zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a ~ 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů

Územní plán Cerekvička-Rosice
1.

Účel opatření obccné povahy

L L_Územnímplánem.se -vymezují-nové-plochy- pro bydIení~—plochy-smíšenéobytné_venkovské,plochy
pro občanské vybavení, plochy pro občanské vybavení sport, plochy pro rekreaci, plochy veřejných
prostranství, plochy veřejných prostranství zeleň, plochy technické infřastruktury, plochy zeleně
soukromé a vyhrazené, plochy vodní a vodohospodářské, plochy lesní, plochy přírodní a plochy
smíšené nezastavěného území.
—

1.2 Opatřením jsou stanoveny podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití.
1.3 Opatření mimo jiné stanovuje další vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze
pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám změnit (* 170
stavebního zákona).

2. Rozsah platnosti opatření
2.] Opatřeni se vztahuje na celé území obce Cerekvička-Rosice, t.j. katastrální území Cerekvička a Rosice
u Cerekvičky.
2.2 Opatření pozbývá platnosti pouzejeho zrušením nebo vydáním nového opatření obecné povahy.
2.3 Lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán vydán,
se stanovuji minimálně i x za čtyři roky (~ 55 odst. I stavebního zákona).
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3. Základní pojmy pro regulaci území
3.1 Základní pojmy a nástroje pro regulaci využití území jsou uvedeny v textové části Územního plánu
Cerekvička-Rosjce.

4. Rozhodování v území
4.1 Regulační podmínky pro konkrétního investora je oprávněn vydat pouze pověřený orgán (stavební
úřad) na podkladě platné územně plánovací dokumentace (územní plán).

5. Uložení dokumentace
5.1 Úplná dokumentace Územního plánu Cerekvička-Rosiceje uložena:
•
na Obecním úřadu Cerekvička-Rosice;
•
na úřadu územního plánování Magistrátu města Jihlavy;
•
na stavebním úřadu Magistrátu města Jihlavy;
•
na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.

-

tPřulohyopatřční

-

6.1 Nedílnou součástí opatření je textová a grafická část Územního plánu Cerekvička-Rosice.

7. Rozhodnutí o námitkách
7.1 Jiří Špulka, Demlova 3591/11, 586 01 Jihlava, vlastník pozemku p.č. 709/8 k.ú. Cerekvička,
vznesľ námitku proti jeho zařazení do ploch pro rekreaci a požaduje zařazení do ploch
pro bydlení. Námitka byla zdůvodněna logickým propojením ploch smíšených obytných
venkovských a ploch pro bydlení, umožňujícím celistvý rozvoj obce a nerozdělováním těchto ploch
plochou pro rekreaci. Na výstavbu na ptochách pro rekreaci nelze na rozdíl od výstavby na plochách
pro býdlení získat úvěr od banky.
Rozhodůutí: Námitka se zamítá.
Odůvodnění: Pozemek byl do ploch pro rekreaci zařazen na základě schváleného zadání UP.
Vlastník pozemku podal námitku až v závěrečné fázi pořizování územního plánu, ačkoliv
od projednávání návrhu zadání územního plánu nedošlo ke změně návrhu využití výše
uvedeného pozemku. Značná část pozemku leží v ochranném pásmu vedení VN, proto by
jeho využití pro bydlení bylo podstatně limitováno.
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7.2 Rostislav ielíiiek,. Cerekvička, .9, Cerekvička-Rošice~ 588 ~ Stonařov, vlaätník pozemku p.č.
709/9 ku Cerekvička, vznesl namitku proti jeho zařazeni do pjoeh pro rekreaci a požaduje
zařazeni do ploch pro bydlem Námitka byla zduvodněna logickym propojenim ploch smíšených
obytnych venkövských a ploch pro bydleni, umožňujicim ěehstvy rozvoj obce a nerozdělovarnm
těchto ploch plochou pro rekreaci Na vystavbu na plochach pro rekreaci nelze na rozdil od výstavby
na plochach pro bydleni ziskat uvěr od banky
Rozhodnutí Namitka se zamita
Odůvodněni Pozemek byl do ploch pro rekreaci zařazen na zakladě schvaleneho zadam UP
Vlastník pozemku podal naimtku až v zavěrečné fazi pořizováni uzenmího pianu, ačkoliv
od projednavam navrhu zadam uzemního pianu nedošlo ke změně navrhu využiti vyše
uvedeneho pozemku Značna čast pozemku leží v ochranném pasmu vedem VN, proto by
jéhovyužití pro bydlení bylo podstatně limitóváno.
7.3 Radka Jelíhková, Brtnická. 56, 586 01 Jihlava, vlastník pozemku pč. 709/1 k.ú. Cerekvička,
vznesl namitku proti jeho zařazeni do ploch pro rekreaci a požaduje zařazem do ploch
pro bydlem Námitka byla zduvodněna logickym propojenirn ploch smišenych obytnych
venkovskych a ploch pro bydleni, umožňujicim cehstvy rozvoj obce a nerozdělovánim těchto ploch
plochou pro rekreaci Na vystavbu na plochach pro rekreaci nelze na rozdíl od vystavby na plochach
pro bydleni ziskat uvěr od banky
Rozhodnuti Námitka se zamita
Odůvodněni Pozemek byl do ploch pro rekreaci zařazen na zakladě schvaleneho zadani UP
Vlastnik pozemku podal namitku až v zavěrečne fan pořizovam uzemmho plánu, ačkoliv
od projednavam navrhu zadmu uzemniho pianu nedošlo ke změně navrhu využiti vyše
uvedeneho pozemku Značna čast pozemku leh v oehrannein pásmu vedem VN a ochrannem
pasmu planovane čistiny odpadnich vod, proto by jeho využiti pro bydleni bylo podstatně
hmkováno.
7.4 Ludmila Ku~čerová, Mrákotín 254, 588 54 Mrákotín a Ing. Male Sobotková, Rosice 24,
Cerekvička-Rosice, 588 33 Stonařov, vlastnici pozemku p Č 157112 ku Rosice u Cerekvičky,
žádali o jeho zařazeni do ploch pro bydlem Námitka byla zdůvodněna požadavkem dotčenych
ot-ganu v ramci spoleěneho jednani o navrhu uzemního pianu na vyřazeni plochy Z7-B/l/11, jejimž je
pozemek p6 157/12 ku Rosice u Cerekvičky současti, na vyřazem z navrhu UP, přip na jeji
zařazení do U. ~tapy výstavby.
Rozhodnuti Namitce se vyhovuje
Odůvodněni Pozemek je současti plochy Z7-Bi lfll Plocha byla určena pro bydleni již
v puvodnim uzemnim planu obce, proto zastupitelstvo obce nesouhlasilo s jejmi vyřazenmi
Z návrhu UP, příp. zařazením do II. etapy
požadavkem órgánu ochrany ZPF. S ohledem
na skutečnost, že Krajska hygienicka stamce Kraje Vysočina se sidlem v Jihlavě v pruběhu
pořizovani uzemnulio planu zjistila, že v r 1981 bylo vyhlašeno ochranne pasmo
zemědělskeho areálu v sousedstvi plochy Z7-B/ l/II, byla plocha do doby zrušeni nebo revize
ochrannéhó ~ásma zařazena do II. etapy výstavby v současné době by nebylo možné stavby
pro bydlení róalizovat.
—

-~

7.5 Jiří Střecha, Rosice 21, Cerekvjčka-Rosjce, 588 33 Stonařov, vlastník pozemku p.č. 162 k.ů.
Rosice u Cerekvičky, žádal o jeho zařazení do ploch pro bydlení. Námitka byla zdůvodněna
požadavkem dotčených orgánů v rámci spo!ečného jednáni o Řávrhu územního plánu na vyřazení
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plochy Z7-B/1ilI,jejunž je pozemek p Č 157/12 ku Rosme u Cerekvičky současti, na vyřazeni
z navrhu UP, příp najeji zařazem do II etapy výstavby
Rozhodnuti Namitcese vyhovuje
Odůvodněni Pozemek je současti plochy Z7-B/lIIJ Plocha byla určena pro bydlem již
v puvodním uzemmn pianu obce, proto zastupitelstvo obce nesouhlasilo s jejim vyřazenu
z navrhu UP, příp zařazenu do II etapy požadavkem organu ochrany ZPF S ohledem
na skutečnost, že Krajska hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě v průběhu
pořizováni uzemmho plánu zjistila, že v r 1981 bylo vyhlášeno ochranne pasmo
zemědělskeho areálu v sousedstvi plochy Z7-B/lIII, byla plocha do doby zrušenu nebo revize
ocbranneho pasma zařazena do II etapy výstavby v současne době by nebylo možne stavby
pro bydlení realizbvát.
—

—

8. Účinnost opatření
LI Opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyvěšení.
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Odůvodiiěflí.1~zeniníhup1ánu Cerekvi~ka-Rósice
1). Výsiedek.přezkouaáůLem čity 4zemnij~o. pi4nu~podle. odstavce: ~* 53 zákóĎa Č. 18112006 Sb.,
o uzemnnn plánování a stavebnmi řadu (stavebni z.akon), ve zněni pozdějšich předpisů z pohledu
a) soúladu dokumentace $ politikou územního rozvoje a s územně pláůovací dokumentací
vydanou krajem
Uzemni plan Cerekvička-Rosice je zpracovan v souladu s Politikou uzemního rozvoje Česke
republiky, schválenou dne 20 7 2009 usnesenim vlady Ccske republiky Č 929 a se Zasadami
uzemniho rozvoje Kraje Vysocina ajejich aktualizaci Č
ktera nabyla uČinnosti dne 23 10 2012
Uzemi obce CcrekviČka-Rosíce neni dle ZUR zařazeno do žadne rozvojove oblasti, rozvojove osy ani
specifické obl$ti, území je považováno za vyvážené.
b) souladu dokumentace s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
architektonickych a urbanistickych hodnot v uzemi a požadavky na ochranu nezastavěneho
území
Uzemni pian splňuje požadavky odsouhlasene v schvalenem zadani s takto formulovanymi cili
1. vymezit nóvÓ plpchy pr~ bydlení;
2 vymezit nove plochy smišene obytne venkovske,
3 vymezit nove pkchy pro občanske vybaveni,
4 vymezit nove plochy pro obČanske vybaveni sport,
5. vymežit nové plo.chyptďtekreaci;
6 vymezit nove plochy veřejnych prostranstvi,
7 vymezit nove plochy veřejnycii prostrLnstvi zden
8 výhiě~zi~ nóvi p[óéEý~ctüii~ke infrastruktury,
9 vymezit nove plochy zeleně soukrome a vyhrazene,
~1 O
~ťňo~lSěhý~iW~ ~d~hď~diřske7
11 vymezit nove plochy lesni,
12 vymezit nove plochy přirodni,
13 vymezit nove plochy smišene nezastavěneho uzemi
—

—

—

-

-

e) souladu ~ požadavky stavebního zákona a jeho prov~děcích právních předpisů
Zadmu Uzemrnho planu Cerekvička-Rosice bylo vypracovano a projednaiio v souladu se zákonem
Č 183/2006 Sb, o uzemnim planovam a stavebnim řadu (stavebni zakon) ve zněni pozdějšich
predpisu a vyhlašky Č 5 00/2006 Sb, o uzemně analytickych podkladech, uzemně planovaci
dokumentaci a zpusobu evidence uzemně planovaci činnosti a dalšimi platnymi pravnimi předpisy
Po zpracovani navrhu změny uzemniho planu a vyhodnoceni vysledku projednani byl předložen
zastupitelstvu návrh nä vydání územního plánu s jeho odůvodněním formou opatření obecné povahy.
d) souladu s požadavky zvlaštnich pravnich předpisů a se stanovisky dotčenych organů
podle zvlaštních právrnch předpisů, popřipadě s vysledkem řešení rozporů
Reakcí na ~‘ystavení návrhu ú~emního plánu byla kladná stanóviska dotčených órgánů, připomínky
dotčenych organizaci, nebyly podany připominky obce Bylo podano pět namitck vlastníku pozemku
Všechna doručení stanóviska, připomínky a námitky byly sepsány a vyhodnoceny a oprávněné
požadavky byly zapracovány do změny územního plánu. Rozhodnutí o námitkách je součástí tohoto
opatřeni obecné: povahy.
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2)Vyho4nocení vliv~ na i$.4j*~iý. rozvoj území.
Přirodm, civilizaČn; a kultmiu hodnoty je nezbytné chapat v duchu trvale udržitelneho rozvoje jako vztah
hodnot kvahtmho životniho prostředi, hospodářstvi a hospodařskeho rozvoje, socialnich vztahu
a socialrncb podminek a hodnot kulturního děd;ctvi
V uzemním planu Cerekviěka-Rosice new navrhovan rozvoj obce na ukor přírodnich a kulturně
historických podmínek území.

3) Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životüí prostředí se sdělením, jak
bylo zohlédněno
V průběhu zpracovávání a projednávání Územního plánu Cerekvička-Rosice nebylo požadováno
zpracování vyhodnocční vlivů na životní prostředí.

4) Vyhodnocení účelného využití zastavčného území a vymezení potřeby zastavitelných
plóch
IJzemnim plánem jsou vymezeny nove plochy pro bydleni, plochy smišene obytne venkovske, plochy
pro občanske vybaveni, plochy pro občanske vybaveni sport, plochy pro rekreaci, plochy veřejnych
prostranstvi, plochy veřejnych prostranstvi
zeleii, plochy techntcke inlřastruktury, plochy zeleně
soukrome a vyhrazené, plochy vodni a vodohospodářske, plochy lesni, plochy přirodni a plochy smišene
nezasta~ěnéhó úženi!.
Nově navržené plochy byly posouzeny, projednány a schváleny dotčenými orgány.
—

—

—

Poučení o odvolání
Proti Územnímu plánu Cerekvička-Rosice vydanému lbrmou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek(~ 173 odšt. 2.zák6náč..50012004 Sb., správní řád).

X.

Jaroslav Pojer
starosta

k

.

Zdeněk R h
místostarosta

Přílohy, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy Č. j. 1/2014
•Těxtová a grafická část Územního plánu Cerekvička-Rosice
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