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                  Návrh  vyhodnocení   připomínek  k  návrhu 
                       Změny č. 1 územního plánu  Vysoká Srbská 
          (dále jen změna č.1) 
 
uplatněných  k veřejnému projednání  dle  § 52  stavebního zákona, které se konalo dne 
3.7.2020  a které pořizovatel vypracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem. 
 
Kde se v textu uvádí „změna č.1“ jedná se o Změnu č. 1 územního plánu Vysoká Srbská. 
 
Připomínku uplatnil:    ………………………………………….. 
          č .  1                           
          
(dále jen podatel) 
 
Pozn.:  sám podatel rozdělil připomínku na části 1-11 
 
Připomínka č.1 - předmět a obsah připomínky ve zkrácené verzi 
1/  Vznáším připomínku proti změně plochy přestavby P1 v návrhu změny č.1 ÚP Vysoká 
Srbská. Problém se týká návaznosti cest.  
2/  a) Vznáším připomínku proti změně plochy parcely 850 z NZI - plochy zemědělské na 
PV-veřejná prostranství v návrhu změny č.1 ÚP Vysoká Srbská 
      b)  Vznáším připomínku proti vyznačení veřejného prostoru před zemědělským družstvem 
parc. 489/14 a části par. 489/9 a 489/8 
3/  Vznáším připomínku proti vzniku plochy Z21 
4/   Str.35 VS7 čistírna odpadních vod p.č.438/2 - označení špatné parcely v rozporu s mapou 
5/   Str.7 Závrchy jsou také osada jako Sedmákovice 
6/   Str. 13 farma Goral již není - doporučuji výraz zeměd. farma 
7/   Navrhovaná stání (parkoviště) nejsou v mapě vyznačena - rozpor s mapou 
8/   Žádám odstranění plánované cesty na hranici mých par.č.599/3 a 599/5 
9/   Na mapě platného ÚP je rozpor na parcele 600 
10/  Z15 - vyjmutí velkého prostoru oblasti pro stavbu 
11/  Nevhodné umístění přečerpávací stanice ČS2 
 
 
Vyhodnocení připomínky č.1:  připomínka č. 1 nebude zohledněna -  vlastník pozemku č. 
651/1 a st.p. 184 požádal o změnu z plochy VZ - výroba a skladování na plochu SV- 
smíšenou obytnou venkovskou, jedná se o plochu přestavby P1. Jako vlastník pozemku č. 
651/1 má právo o změnu požádat. Podatel uvádí, že přes tuto plochu vedou dvě cesty. Ve 
skutečnosti přes poz.č. 651/1 vede pouze jedna cesta, spojující pozemky č. 632/5 a 640/1, 
která má asfaltový povrch a je dlouhodobě využívána, není však dle náhledu do KN vedena 
v katastru nemovitostí jako samostatná parcela. Změna plochy přestavby P1 na plochu SV 
tedy neznamená přerušení cesty spojující poz. č. 849/1 s poz.č. 640/1.  Pro upřesnění si 
pořizovatel pozval k osobnímu jednání vlastníka poz.č. 651/1, který potvrdil, že cestu 
spojující poz. č. 632/5 a  poz. č. 640/1 ponechá do budoucna veřejně přístupnou, nebude ji 
oplocovat, a je si vědom, že byla  využívána již minulosti a proto je povinen ji zachovat.  
Žádosti podatele o vyznačení veřejného prostoru na hranici pozemku přestavby P1 v šíři 3m 
mezi parcelami 849/1 a 640/1 nemůže být vyhověno, jelikož náhledem do KN není předmětný 
pozemek veden jako komunikace ani není zatížen věcným břemenem přístupu. Podatel uvádí, 
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že právo cesty je vydržené, tuto skutečnost je nutno doložit rozsudkem soudu, který nebyl 
předložen. 
 
 
Vyhodnocení připomínky č. 2:  připomínka č. 2a) nebude zohledněna- pořizovatel si ověřil v 
 katastru nemovitostí, že poz. č. 850 je ostatní plocha - ostatní komunikace a je tak i zakreslen. 
Zakreslen jako komunikace je ve změně č. 1 právě na  základě mapy katastru nemovitostí 
(KN), která je podkladem pro územní plány. Vlastník nepředložil doklad, z kterého vyplývá, 
že předmětná komunikace je neveřejná ani doklad o povolení umístění zábrany na této 
komunikaci. Z tohoto důvodu zpracovatel označil poz. č. 850 jako PV tak, jako ostatní 
komunikace v obci. Jako ostatní komunikace je tato cesta veřejná, proto ji jako ostatní cesty 
v obci zpracovatel označil PV jako prostor veřejný, který vychází ze „zákona o katastru 
nemovitostí - užívání parcely v souladu s druhem pozemku“. 
připomínka č. 2b) nebude zohledněna - změna č. 1 neřeší nic na pozemcích 489/8, 489/9 ani 
489/14 
 
Vyhodnocení připomínky č. 3:  připomínka č. 3 nebude zohledněna - plocha pro obecní 
čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) byla schválena již v dnes platném územním plánu, 
který nabyl  účinnosti dne 30.12.2011 jako plocha technické infrastruktury Z7 (viz např. 
výkres hlavní a výkres veřejně prospěšných staveb). Původně byla ČOV koncipována pro 300 
EO (ekvivalentních obyvatel) s možností rezervy pro více obyvatel. Pro období platnosti 
tohoto územního plánu je navrženo územně hájit prostor umožňující výstavbu ČOV včetně 
přístupových koridorů pro komunikaci, kmenové stoky, čerpací stanici apod. Tedy změnou č. 
1 nedochází k nově vymezené ploše pro ČOV, změna  pouze převzala a upřesnila řešení, které 
již bylo platně stanoveno územním plánem z  r. 2011 - rozšířila schválenou plochu Z7 (par.č. 
42) o část obecního poz. č. 838/1 s novým označením Z21 o velikosti 0,092 ha z důvodu, že 
velikost parc. č. 42 je ve skutečnosti omezena v námitce zmíněnou komunikací, která dle 
evidence katastru nemovitostí je pozemkovou parc. č. 838/1 - vše v k.ú Vysoká Srbská. Dle 
zpracovaného projektu stačí pro stavbu ČOV cca 11m x 12 m. Pro zjednodušení změna č. 1 
ponechá původní název plochy pro ČOV jako Z7 (o vel. 0,092 ha).               
 
Vyhodnocení připomínky č. 4:  připomínka č. 4 bude zohledněna - ČOV jako VS7 bude 
z bodu 7. na str. 35 vypuštěna. Vzhledem k tomu, že se ČOV plánuje na pozemcích obce, není 
třeba ji uvádět v bodě 7. jako veřejně prospěšnou stavbu pro vyvlastnění. 
 
 
Vyhodnocení připomínky č. 5:  připomínka č. 5 nebude zohledněna - bod 1. textové části se 
mimo data vymezení zastavěného území změnou č. 1 nemění - není předmětem změny č.1 
(nedůležitý údaj) 
 
 
Vyhodnocení připomínky č. 6:  připomínka č. 6 nebude zohledněna - bod 4.2.2.  textové části 
se změnou č. 1 nemění, text je původní z roku 2011-  není předmětem změny č.1 (nedůležitý 
údaj) 
 
 
Vyhodnocení připomínky č. 7:  připomínka č. 7 nebude zohledněna - doprava v klidu pod 
bodem 4.2.3. v Koncepci veřejné infrastruktury v textové části se změnou č. 1 nemění, pouze 
číslování jednotlivých bodů ( není předmětem změny č. 1) - v ÚP se nejednalo o nové 
návrhové plochy, proto nejsou ve výkresové části 
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Vyhodnocení připomínky č. 8:  připomínka č. 8 nebude zohledněna - změna č. 1 žádnou 
komunikaci přes pozemek č. 600 ani  sousední parcely č. 599/3 a 599/5 nenavrhuje 
 
 
Vyhodnocení připomínky č. 9:  připomínka č. 9 nebude zohledněna -  vymezené zastavěné 
území v této části obce vychází z původního územního plánu, bylo převzato beze změn - 
součástí jsou i proluky 
 
 
Vyhodnocení připomínky č.10:  připomínka č. 10 nebude zohledněna - plocha Z15 je naopak 
změnou č. 1 zmenšena oproti platnému územnímu plánu se stejným označením 
 
 
Vyhodnocení připomínky č. 11:  připomínka č. 11 bude zohledněna - všechny návrhové 
plochy pro čerpací stanice budou z návrhu změny č. 1 vypuštěny -  tato podrobnost je nad 
rámec územního plánování  
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