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Nesoulad územního plánu města Nové Město na Moravě (dále jen „územní

plán“) v katastrálním území Nové Město na Moravě - lokalita Zahradnictví

v Novém Městě na Moravě (dále jen „lokalita Zahradnictví“)

Ing. Ilona Komínková - zastupitel města Nové Město na Moravě

Plánovaný bytový dům, který se má nacházet v lokalitě Zahradnictví v území B2

(dle urbanistického návrhu v rámci územní studie lokality Zahradnictví) na ploše

s označením SM (viz, příloha či.: výseč kopie hlavního výkresu platného

územního plánu - „ohraničení pozemku, na kterém se má bytový dům

nacházet, je vyznačeno žlutě“) není v souladu s platným územním plánem.

Platný územní plán v textové části v oddílu 12.: Plochy smíšené obytné -

městské (označení „SM“) na str. 40 v textu: Podmínky prostorového uspořádání

včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (viz, příloha č.2: kopie

textové strany č.40 platného územního plánu - „text vyznačen podtržením

červeně“) vymezuje výškovou regulaci zástavby: nejvýše čtyři nadzemní podlaží

včetně podkroví. Zásadním rozporem vůči platnému územnímu plánu je to, že

výše uvedený bytový dům je popisován jako bytový dům se dvěma podzemními

a čtyřmi nadzemními podlažími, ale ve skutečnosti se jedná o šestipodlažní dům

s šesti nadzemními podlažími, protože 1. a 2. „podzemní“ podlaží se bude

nacházet nad terénem. Skutečnost, že se jedná o více než čtyřpodlažní objekt,

je také podtržena faktem, že v jednom z výše uvedených „podzemních“ podlaží

je naplánováno několik bytových jednotek. Tato důvodová zpráva je

předložena též na základě podnětu občanů a vlastníků pozemků v lokalitě

Zahradnictví a okolí ze dne 18.08.2020 (viz, příloha č.3: kopie podnětu občanů a

vlastníků okolních pozemků).



Návrh věcného řešení a případných opatření:

Závazné stanovisko (viz, příloha č.4: kopie závazného stanoviska zn.

MUNMNM/77965/2019-1) orgánu územního plánování Městského úřadu Nové

Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí jako podklad pro

schválení stavebního záměru novostavby výše uvedeného bytového domu není

v souladu s platným územním plánem města Nové Město na Moravě. Toto

závazné stanovisko je třeba přepracovat tak, aby odpovídalo platnému

územnímu plánu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě doporučuje přepracovat závazné

stanovisko (zn, MUNMNM/77965/2019-1) orgánu územního plánování

Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního

prostředí tak, aby odpovídalo platnému územnímu plánu.

Termín splnění, odpovědnost:

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě ukládá územnímu plánování

odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Nové Město na

Moravě předložit jako materiál k dalšímu projednání nejpozději do příštího

zasedání zastupitelstva města Nové Město na Moravě přepracované závazné

stanovisko orgánu územního plánování (zn. MUNMNM/77965/2019-1), které

bude odpovídat platnému územnímu plánu.

Přílohy celkem: 4

Příloha č.1: výseč kopie hlavního výkresu platného územního plánu

Příloha č.2: kopie textové strany č.40 platného územního plánu

Příloha č.3: kopie podnětu občanů a vlastníků okolních pozemků

Příloha č.4: kopie závazného stanoviska zn.MUNMNM/77965/2019-1



Člence zastupitelstva paní Ing. Iloně Komĺnkové
Podklad k jednání zastupitelstva města Nové Město na Moravě
plánovanému na den 1.září 2020 na MěU Nové Město na Moravě

Věc: Podnět
Touto cestou si Vás dovolujeme jako členku zastupitelstva oslovit s následujícím podnětem a

zároveň Vás požádat o jeho předložení zastupitelstvu města Nové Město na Moravě na plánovaném

jednání 1.září 2020. S ohledem na níže uvedené důvody si dovolujeme požádat o přezkoumání řízení

při povolování stavby na území města Nové Město na Moravě (a s tím spjatého územního plánu):

novostavba bytového domu o 36 bytových jednotkách, šestipodlažní, s přípojkami vody, kanalizace

dešťové a splaškové, elektro, účelová komunikace, chodník, parkovací stání, přístřešek pro odpadky,

dětské hřiště, oplocení, na pozemku par.č.2036/1, 2036/67, 2036/62, 2036/63 v katastrálním území

Nové Město na Moravě (dále jen „novostavba).
My níže podepsaní se domníváme, že vydáním rozhodnutí o povolení novostavby příslušným

úřadem dojde k omezení vlastnického práva na okolních pozemcích. S ohledem na plánovanou výšku

novostavby bude významně narušeno soukromí vlastníků pozemků nacházejících se v blízkosti této

novostavby a také omezeny varianty možného umístění plánovaných rodinných domů. Neúměrnou

výškou novostavby dojde též k zastínění těchto rodinných domů, zároveň k nemožnosti umístit okna

z pobytových místností rodinného domu směrem k novostavbě. Pokud bude vydáno rozhodnutí o

povoleni novostavby bez toho, aniž příslušný úřad zváží oprávněnost výše uvedených námitek 5 tím,

že doporučí žadateli přepracování projektové dokumentace (snížení počtu podlaží), dojde fakticky ke

znehodnocení dotčených pozemků. Urbanistický návrh v rámci územní studie lokality zahradnictví

v Novém Městě na Moravě totiž vůbec neřeší, zdali nebudou bytové domy nepříznivě ovlivňovat okolní

pozemky a zástavbu zejména s ohledem na zastínění! Dokonce v dotčeném území (označeném jako

B2), které je ve výše uvedeném návrhu určeno pro 1-2 bytové domy, není vymezena podlažnost těchto

bytových objektů ani nadmořská výška 7.NP, což je dle názoru několika oslovených architektů

v obdobných studiích zcela neobvyklé!!!
Dále bychom rádi uvedli, že podpora výstavby bytových domů v Novém Městě na Moravě je určitě

nezbytná, ale mělo by být vždy na jednotlivý projekt nahlíženo nejen s ohledem na povinný zákonný

rámec, ale též s posouzením celé lokality, která by neměla být předimenzována tak, jako se v tomto

případě jeví. Novostavba (S velkým počtem bytů) bude totiž v lokalitě ze tří stran uzavřena na velmi

malém prostoru bez možnosti dalšího rozvoje občanské vybavenosti, což je důležitá okolnost zejména

s ohledem na možný budoucí výskyt sociopatologických jevů při větší koncentraci osob na malém

prostoru. Dalším argumentem ke zvážení je, že projektová dokumentace sice splňuje zákonem daný

počet parkovacích míst, ale dle nedávné zkušenosti i v Novém Městě na Moravě došlo a dochází dále

k jejich rozšiřování zejména na sídlištích, což je v lokalitě novostavby z výše uvedených důvodů

prakticky nemožné v budoucnu provést - snad jen tehdy, pokud dojde k dalšímu zmenšení plochy

veřejne zeleně, již tak zde málo zastoupené a tím k zhoršení životních podmínek především právě

obyvatel výše zmíněné novostavby. Stávající již zprovozněné i další plánované komunikace v této

lokalitě nejsou prostorově pro nápor dalších automobilů obyvatel novostavby ani jejich návštěvníků

uzpůsobeny. Proti tornu již postavené 2 bytové domy v oblasti Maršovic jsou zdařile provedeny nejen

architektonicky, ale i s nižším počtem bytů a tím i obyvatel, přitom v lokalitě, která by větší koncentraci

osob s ohledem na prostorové podmínky zcela jistě snáze unesla.
Závěrem si dovolujeme podotknout, že zodpovědnému rozhodnutí by jistě prospěla dnes již běžně

vyžadovaná trojrozměrná vizualizační a zastiňovací studie včetně pohledů z širšího okolí, která

prostorově ozřejmí celou lokalitu a následně bude moci být kvalifikovaně architektonicky zhodnocena.

Žádost o provedení této studie byla již na příslušném úřadě jedním z vlastníků okolních pozemků

podána, ale pravděpodobně dosud nebyla po žadateli o vydání územního a stavebního povolení (pro

výše uvedenou novostavbu) požadována. Tento velmi důležitý podklad pro rozhodnutí při povolovacím

řízení bude možno využít i k tornu, zdali výše uvedenou novostavbou nedojde k negativnímu ovlivnění

okolních pozemků a staveb včetně plánovaných objektů a že nedojde k omezení veřejného zájmu.

V Novém Městě na Moravě dne 18.srpna 2020



PLOCKY SMiŠENÉ OBYTNÉ B vyhl. 501/2006 Sb.

12- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ— MĚSTSKÉ

Způsob využiti
Hlavní využiti‘

Bydleni a občanské vybaveni.
Přípustné využiti

bytové domy
— rodinně domy
— integrované bydleni v objektech občanského vy baveni
— stavby občanského vybaveni, služeb a drobné výroby, které jsou slučitelné s bydíenim

a nesnižují kvalttu obytného prostředi např, zvýšenou hladmou hluku, prachu a
zvýšenými nároky na nákladní dopiavu
stavby a zařízeni pro sport a tělovýchovu
stavby ubyto‘1acích zařízení - hotely, penziony
stavby související s hlavním využitím. např: garáže. přistřešky pro auta, bazény

— garáže
— veře;ná prostranství, zeleň na veřejných prostransNlch, veřejná parkoviš
— vodní plochy a toky

související dopravni a techncká infrastruktura
podzemní stavby veřejné technické infrastruktury

Podmíněně připustné využiti:
fotovolta::ké elektrárny, pokud jsou dopňujicim zařizenim staveb hlavního využití a
jsou jejich souásti nebo jsou umístěny v zastavčrě plaše staveb hlavního využiti

Nepřpustné využiti:
Stavby a činností nesouvisející s hlavnim, přípustným a podmíněně přípustným vu2itim,
zejména

stavby pro rodinnou rekreaci
motely a ostatní stavby ubytovacích zařízeni, které nejsou uvedeny v přpustném
využiti, zejména ubytovny kempy a skup:ny chat nebo bungalovů
stavby pro výrobu a skladováni
stavby a zaflzeni pro výrobu energie z obnovitených zdrojů které nejsou uvedeny
v podmir.ěně přípustném využiti
zemědělské stavby
stavby a zařízeni lesního hospodářství
stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích sbr.: pohonných hmot
stavby se zvýšenými nároky na těžkou nákladní dcprau a hygnu prostředí

Podminky grostorovóho usooMdáni vČ.tnó základnich podminck ochrany krajinného rázu
— výšková regulace zástavby‘ nejvýše čtyři nadzemní podlah vcehiě porovi‘ sta‘iajíci

objekty s vyši podlažnosti, které se negatvně up!at?uji v pohledovém horizontu
města (zejmena věžové bytové domy a další bytové domy) tolerovat: u novostaveb
případně nástaveb dbát na to, aby nedošlo k výraznému narušeni pozitivních
pohledových dom:nant a pohledového horizontu města
mtenz:b využiti pozemků- koeficient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a
nezpevněné k velikost stavebního pozemku. bude minimáně 0.15
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Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor stavební a životního prostředí

Vratsla o o narněst 103.
59231 Toe MĚsto na Mora C

TRAMACO, s.r.o.
Heršpická 5J 13
639 00 Brno

Váš dopis značky ze dne Naše značka Vyřizuje linka Nové Město na Moravě
MUNMNM 7796š 2019-1 Ing. SUva Urbancová 412 Vypraveno 20.1.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
orgánu územního plánování

Městsk‘ úřad Nové Město na Moravě odbor stavební a životního prostředí, jako orgárt územního
plánování, příslušný podle 6 odst I písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve ěni pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon‘).
přezkoumal podle 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje.
s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr

BYTOVÝ DŮM ZAHRADA
který obsahuje:

SO 01- Bytový dům — bytový dům se dvěma podzemními a čtyřmi nadzemními podlažími
nepravidelného půdorysného tvaru; hlavni obytná čtyřpodlažní nadzemní část obdélníkového
objemu o rozměrech cca 37 x 15 m zastřešená plochou střechou s výškou atiky 12275 m nad
upravený terén (cca 625 m.n.m) vystupuje z podzemní dvoupodlažní části, která je z větší
části skryta pod terénem; zastavěná plocha objektu je 687 m2;

• SO 02 — Přístřešek pro odpadky zastavěné plochy 17 m2;
• SO 03 — Dětské hřiště zastavěné plochy 100 m;
• SO 04 — Komunikace, chodníky a parkoviště — asfaltové plochy komunikací. zatravňovací

dlaždice parkoviště a zámkové dlažby chodníků celkové zastavěné plochy 1427 m;
• SO 05 - Vodovod
• SO 06 — Kanalizace dešťová
• SO 07 — Kanalizace splašková
• SO 08 - Oplocení
• SO 09 - Zeleň

na pozemcích parc. Č. 2036 1, 2036 61. 2036 62. 2036 63 v katastrálním území Nové Město na
Moravě.
a shledal že:

Záměr je přípustný

TELEFON FAX E-MAIL BANKOVNÍ SPOJENÍ lČ DIČ úŘ.EDÍ ny
566598300 566598305 posta á nmnm.cz KB Žďár nad Sáza ou 00294900 Po: 8 - I 8

Čú. 19-1224751 0100 CZ00294900 St: 8 - 17

Čt: 8°° - I 4°



po splnění následující podmínky:
V úzern.ním řízení bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a chráněných venkovních prostorech. Další
podmuriky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestaroví.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.
Výkresy ‚C.3 Koordinační situace“, „D.1 .1.12 Pohledy“ z dokumentace zpracované společností
TRAMACO s.r.o. v březnu 2019 jsou přílohou tohoto závazného stanoviska.

Odůvodnění:
Odbor stavební a životního prostředí, jako orgán územního plánování (dále jen „úřad územního
plánování“), byl společností TRAJvLACO s.ro., Heršpická 813/5, Stýřice, 639 00 Brno, podáním
zaevidovaným dne 6. 11. 2019 pod čj.: MUNvĺNM/77965‘2019 požádán o vydání závazného
stanoviska k upravenému záměru ‚.Bytový dům Zahrada“ na pozemcích parc. Č. 2036‘l, 2036‘61.
2036/62. 2036‘63 v katastrálním území Nové Město na Moravě. K žádosti byla doložena vybraná
část dokumentace záměru zpracovaná společností TRAMACO s.r.o. v březnu 2019. Naposledy byly
podklady pro vydání závazného stanoviska doplněny dne 15. 1. 2020. Souhlasné závazné stanovisko
úřadu územního plánování k záměru bytového domu Zahrada bylo vydáno již dne 17. 10. 2018 pod
čj.: MUN‘lNIvĺJ25 647/201$- 1. Záměr bytového domu však doznal změn, které si vyžádaly vydání
nového závazného stanoviska úřadu územního plánování.
Příslušnost úřadu územního plánování vydat závazné stanovisko vyplývá z 96b stavebního zákona
jehož odst. 1 stanoví „jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4
a 5, ý 126, 127, 129 odst. 2 a 3 nebo podle zvláštního zákona závisí na posouzení jím yvolané
zrněny v úzerní je podkladem tohoto rozhodnutí nebo jiného úkonu závazné stanovisko orgánu
územního plánování. Závazné stanovisko se nevydává pro a,) záměly uvedené v ý 79 odst. 2,
b,) zárněiy uvedené v ý 80 odst. 3; c) záměry uvedené v 103 odst. 1 písm. c) až e), které nezasahují
do nezastavěného území,‘ d,) dělení a zcelování pozemků v nezastavěném úzenii nejedná-li se
o pozemkové úpravy; e) studny individuálního zásobování vodou; J) stavby nebo zařízení
na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů související s bydlením či bydlení podmiňující
a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na
nich; g) stavby pro podnikatelskou činnost do 25 rn2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním
nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloub/cy 3 ni na zastavěných stavebních pozemcích
rodinných domů; h) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích staveb pro rodinnou
rekreaci související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a terénní úpravy potřebné
k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich.“ Z podané žádosti
vyplývá, že závazné stanovisko má sloužit jako podklad pro vydání společného povolní záměru,
který nespadá do výše uvedeného okruhu záměrů, pro které se závazné stanovisko nevydává. ajehož
umístění je změnou v území dle 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Uřad územního plánování je
proto příslušný vydat závazné stanovisko.
Při vydání závazného stanoviska vycházel úřad územního plánování z dokumentace záměru dodané
žadatelem (části dokumentace podstatné pro posouzení záměru jsou součástí spisu vedeného v této
věci úřadem územního plánování), a rovněž z těchto podkladů:

• Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené dne
15. 4. 2015, Aktualizace č. 2 a 3, schválené dne 2. 9. 2019 (dále jen ‚YUR“).

• Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, ve mění Aktualizace č. 1 (nabytí účinnosti dne
23. 10. 2012), Aktualizace č. 2 (nabytí účinnosti dne 7. 10. 2016), Aktualizace č. 3 (nabytí
účinnosti dne 7. 10. 2016), Aktualizace Č. 5 (nabytí účinnosti dne 30. 12. 2017), Aktualizace
Č. 6 (nabytí účinnosti dne 14. 6. 2019) a rozsudku Krajského soudu v Brně Č. j.: 64 A 1 2017
—118 z 13.4.2017 (dálejen ‚.ZUR KnV“),

• Územní plán Nové Město na Moravě, který nabyl účinnosti dne 28. 3. 2018 (dále jen



.XTP Nové Město na Moravě),
• Uzemní studie lokality Zahradnictví v Novém Městě na Moravě (vložení dat do evidence

územ.ně plánovací činnosti a schválení možnosti jejího využití podle 25 stavebního zákona.
tj. mj.jako podklad pro rozhodování v území. ke dní 5.4. 2018).

Úřad územního plánování přezkoumal záměr podle 96b odst. 3 stavebního zákona následujícím
způsobem:

• Území dotčené navrhovaným záměrem není dle PÚR zahrnuto do rozvojových oblastí.
rozvojových os a specifických oblastí republikového významu a rovněž v něm nejsou
vymezeny plochy ani koridory dopravní a technické infrastruktury republikového významu.

• Samostatným posuzováním souladu se ZÚR KrV se úřad územního plánování v tomto
případě nezabýval, neboť dne 28. 3. 2018 nabyl účinnosti UP Nové Město na Moravě. do
kterého byla ZUR KrV v plném rozsahu zapracována.

• Cást pozemků parc. Č. 20361, 2036 61, 2036/63 a pozemek parc.č. 203662 (vše
V katasmílním území Nové Město na Moravě). na kterých je navržena vlastni stavba
bytového domu a většina souvisejících staveb dopravní a technické infrastruktury, jsou dle
UP Nové Město na l1oravě zařazeny do zastavitelné plochy Z14 - Plochy smíšené obvtiié -

městské fSM). Hlavním využitím této plochy je bydlení a občanské vybavení, přípustné jsou
zde mj. bytové domy stavby související s hlavním využitím, např.. garáže, přístřešl pro
auta atd, veřejná prostranství a zeleň na veřejných prostranstvích, veřejná parkoviště a
související dopravní a technická inj‘iastruktura. Pro tyto plochy jsou stanoveny podmínky
prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu a to: šková
regulace zástavby - nejvýše čtyři nadzemní podlaží včetně podkroví; a intenzita využití
pozemku - koeJicient zeleně, tj. poměr plochy nezastavěné a nezpevněné k velikosti
stavebního pozemku, bude minimálně 0,15. Navržený bytový dům se čtyřmi nadzemními
a dvěma podzemními podlažími splňuje podmínku výškové regulace. Rovněž hodnota
koeficientu zeleně, která je cca 0,6 splňuje požadavek minimální hodnoty 0.15.
Pro zastavitelnou plochu Z14 UP Nové Město na Moravě dále stanoví, že .‚v dalším stupni
projektové přzpravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních
prostorech“. Dle údajů uvedených v dokumentaci záměru „byl pro danou stavbu v3pracován
protokol o autorizovaném měření hluku evid.č. 2 2019), jelikož se stavba nachází na hranici
ochranného pásma železnice, Z protokolu vplývá, že stavba nebude ohrožena hlukem ze
železnice. Limity venkovního prostoru jsou dodrženy“ Vzhledem ke skutečnosti, že úřad
územního plánování není kompetentní k hodnoceni míry dotčení území hlukem. podmínil
kladné závazné stanovisko splněním podmínky, že v průběhu územního řízení musí žadatel
prokázat, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních

venkovních prostorech stavby a chráněných venkovních prostorech.
Část pozemku parc.č. 2036 1. na kterém je navrženo umístění souvisejících staveb veřejné
infrastruktury (dopravní a technická infrastruktura, přístřešek pro odpadky a dětské hřiště) je
součástí zastavitelné plochý Z1 8 — Plochy dopravní infrastruktury — místní (DM). Hlavním
využitím ploch (DM) jsou pozemní komunikace, manipulační plochy a parkovací plochy
a přípustné zde mj. jsou silnice, místní a účelové komunikace, chodníky a cyklostezky
veřejná prostranství a stavby a zařízení související s účelem veřejných prostranství.
Navržené stavby jsou v této ploše přípustné ajejich realizací nedojde ke znemožnění veřejně
prospěšné stavby WD 10 místní komunikace.
Využití zastavitelné plochy Z 14 bylo UP Nové Město na Moravě podmíněno zpracováním
územní študie. Ke dni 5. 4. 2018 byla schválena možnost využiti Uzemní studie lokality
Zahradnictví v Novém Městě na Moravě (dále jen ..US lokahtv Zahradnictví“). která pro
plochu označenou indexem B2 stanovuje následující požadavky:



- v lokalitě budov umístěny J — 2 bytové domy. Návrh záměru počítá s umístěním jednoho
bytového domu.
- výška zástavby nesmí překračovat úroveň 625,0 m. n. m. - výška zástavby se hodnotí pouze
pro základní hmotu budovy (komíny, větrací komín/cy, antény apod. uvedenou úroveň
překračovat mohou). Navržený bytový dům má výšku atiky 12,275 rn, což odpovídá 625
m.n.m.
- převažující část alespoň jednoho podlaží musí být využita pro parkování vozidel. Cca
220 m2 z podlahové plochy 2. PP ‚ která činí 436 rn2, je určena k parkování
- respektovat stavební čáry jako nepřekročitelné hranice pro umístění veškerých staveb
vyšších než 2 ni od úrovně terénu, které jsou zakresleny ve výkresu ‚B2 Urbanistický návrh “.

Umístění bytového domu a doprovodných staveb výše uvedenou podmínku splňuje.
Z výše uvedeného posouzení vyplývá, že navržený záměr je v souladu s UP Nové Město na
Moravě a respektuje podrobné podmínky stanovené US lokality Zahradnictví.
Navržený záměr je rovněž v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v 18
a 19 stavebního zákona, zejména pak s úkoly obsaženými v ust. 19 odst. 1 písm. b) dle
kterého je úkolem územního plánováni stanovovat koncepci rozvoje území, včetně
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky v území, a písm. e) dle něhož
územní plánování stanovuje podmínky pro provedení zrněn v území, zejména pak pro
umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na
využitelnost navazujícího území. Navržená stavba bytového domu je umisťována do území
určeného k bydlení a to jak ve formě rodinných, tak i bytových domů. Návrh posuzovaného
bytového domu splňuje podmínky dané US Zahradnictví, která stanovila podrobnou
koncepci rozvoje dotčeného území.

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale je úkonem učiněným
dotčeným orgánem pro řízení vedené příslušným stavebním úřadem. Jeho obsah lze tedy podle

149 zákona č. 500‘2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, napadnout pouze v rámci
odvoláni podanému proti rozhodnutí ve věci samé.
Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.
Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

• bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní
moci,

• byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo
společné povolení v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato
veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

• nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný úzenmí souhlas a souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k omámení stavebního záměru
učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

MĚSTSKÝ úŘA
NOVÉ MĚSTO na Moravě

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
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