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Rozhodnutí  
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního 
plánování (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný nadřízený správní orgán dle ustanovení § 178 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), na základě § 149 odst. 8 správního řádu s využitím § 96b, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavení zákon“) a přiměřeně podle § 94 a následujících správního řádu, především dle § 98 
správního řádu rozhodl 

n á s l e d o v n ě: 
 
Krajský úřad mění dle ustanovení § 149 odst. 8 správního řádu závazné stanovisko Městského 
úřadu Nového Města na Moravě, odbor stavební a životního prostředí – č. j. 
MUNMNM/13014/202-1 ze dne 22. 6. 2021 vydané k záměru „Novostavba RD v Radešíně“ tak, 
že nahrazuje výrok „Záměr je přípustný“ výrokem: 

 
„Záměr je nepřípustný“ 

 
Krajský úřad stanovil, že účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne oznámení 
tohoto rozhodnutí dotčeným osobám.                                                 

 

Odůvodnění 

Krajský úřad obdržel dne 9. 8. 2021 podnět k přezkumu závazného stanoviska Městského úřadu 
Nového Města na Moravě, odbor stavební a životního prostředí (dále též „úřad územního 
plánování“) č. j. MUNMNM/13014/202-1 ze dne 22. 6. 2021 (dále jen „závazné stanovisko“) 
k záměru „Novostavba RD v Radešíně“ (dále jen záměr“). 
 

Podnět k přezkumu podala obec Radešín, Radešín č. p. 58, PSČ 59255 (dále jen „navrhovatel“), 
prostřednictvím místostarostky obce Mgr. Jolany Tulisové. Navrhovatel nesouhlasí se závěry 
závazného stanoviska, kterým úřad územního plánování určil, že záměr je přípustný. 
Navrhovatel se domnívá, že záměr je v rozporu s podmínkami územního plánu. Součástí podání 
navrhovatele je vyjádření autora územního plánu Ing. arch. Martina Zezuly a přílohou je 
předmětné závazné stanovisko. 
 
Krajský úřad si poté vyžádal od úřadu územního plánování spis vedený ve věci závazného 
stanoviska k záměru. Krajský úřad obdržel tento spis dne 1. 9. 2021. Součástí spisu je 
projektová dokumentace záměru, která byla podkladem pro vydání závazného stanoviska. 
Jedná se o projektovou dokumentaci „Novostavba RD v Radešíně“, červen 2021. 

 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Odbor územního plánování a stavebního řádu 
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika 

tel.: 564 602 198, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 
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Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost Starycha s.r.o., Gargulákova 32, Brno 
614 00. 
Závazné stanovisku úřadu územního plánování bylo vydáno na žádost společnosti Starycha 
s.r.o., Gargulákova 32, Brno 614 00, která zastupuje na základě plné moci stavebníky Ing. 
Miloslava Škorpíka a Lucii Škorpíkovou, č. p. 26, 592 55 Radešín.  
 

I. Přezkum souladu s právními předpisy 
 
Krajský úřad je dle ust. § 178 odst. 1 správního řádu příslušným nadřízeným orgánem pro 
posouzení předmětného závazného stanoviska. Krajský úřad posoudil závazné stanovisko a 
došel ke zjištěním uvedeným dále. 
 
Závazné stanovisko orgánu územního plánování je dle ust. § 96b odst. 1 stavebního zákona 
vydáváno, jako podklad z hlediska posouzení vyvolané změny v území, pro rozhodnutí nebo jiný 
úkon podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, § 127, § 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona nebo 
podle zvláštního zákona. Závazné stanovisko mělo být vydáno, protože umístění nového 
rodinného domu je nepochybně změnou v území. Současně záměr nepatří mezi záměry 
vyjmenované v ust. § 96b odst. 1, písmeno a) až h), pro které se závazné stanovisko nevydává.  
 
Dle § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vydává úřad územního plánování závazné 
stanovisko podle § 96b, není-li příslušný krajský úřad. V tomto případě se jedná o záměr, který 
se nachází pouze ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě. 
Proto Městského úřad Nové Město na Moravě byl příslušným orgánem dle § 6 odst. 1 písm. e) 
stavebního zákona k vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru. 

Po formální stránce má vydané závazné stanovisko předepsané náležitosti dle § 149 odst. 2 
správního řádu, obsahuje závaznou část (výrok) a část odůvodnění. V závazné části úřad 
územního plánování popsal záměr, který byl předmětem závazného stanoviska, uvedl 
ustanovení stavebního zákona, které jej k vydání závazného stanoviska zmocňují. V odůvodnění 
pak úřad územního plánování uvedl zdůvodnění přípustnosti záměru. Odůvodnění rovněž 
obsahuje informace na základě jaké žádosti a k ní připojených podkladů orgán územního 
plánování záměr posuzoval. Úřad územního plánování popisuje, na základě kterých podkladů 
závazné stanovisko vydal. Dále úřad územního plánování přikládá ke svému stanovisku částí 
projektové dokumentace na základě, kterých provedl posouzení záměru. Úřad územního 
plánování vycházel z podkladů platných v době posouzení záměru. Závazné stanovisko 
nepřekračuje zákonem stanovený obsah a nevybočuje ze správní praxe. Krajský úřad rovněž 
neshledal žádné pochybení v procesním postupu úřadu územního plánování. 

 
Po posouzení závazného stanoviska dospěl krajský úřad k závěru, že závazné stanovisko 
je v souladu s právními předpisy. 
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II. Přezkum věcné správnosti 
 
Povaha napadení závazného stanoviska navrhovatelem vyžaduje provedení přezkumu věcné 
správnosti tohoto závazného stanoviska úřadu územního plánování. Z důvodů zásady procesní 
ekonomie (§ 6 odst. 1 a 2 správního řádu), která ukládá povinnost správním orgánům vyřizovat 
věci bez zbytečných průtahů a postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, krajský 
úřad přistoupil k posouzení závazného stanoviska i z hlediska věcné správnosti. 
 
Krajský úřad provedl posouzení odůvodnění závazného stanoviska úřadu územního plánování 
po následujících částech. 
 

Posouzení přípustnosti záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a se 
zásadami územního rozvoje 

Úřad územního plánování uvedl: „Dle PÚR není území dotčené navrhovaným záměrem 
zahrnuto do rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí republikového významu a 
rovněž ani nezasahuje do koridorů a ploch dopravní a technické infrastruktury republikového 
významu.“ 

Krajský úřad s výše uvedeným posouzením úřadu územního plánování souhlasí a pouze 
doplňuje, že od 1. 9. 2021 je závazná Politika územního rozvoje ČR ve znění po Aktualizaci č. 4. 
Dotčené území je nově zařazeno do specifické oblasti, ve které se projevuje aktuální problém 
ohrožení suchem. Záměr není v rozporu s podmínkami a úkoly stanovenými pro tuto specifickou 
oblast. Záměr je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR. 

Posouzení přípustnosti záměru z hlediska souladu se zásadami územního rozvoje Kraje 
Vysočina 

Úřad územního plánování uvedl: „Dle ZÚR KrV je dotčená část zařazena mezi krajinu 
lesozemědělskou ostatní a dále do oblasti krajinného rázu Žďársko – Bohdalovsko. Navržený 
záměr je v souladu se zásadami pro usměrňování rozvoje a rozhodování v území stanovenými 
v bodech (137), (146a), (146h) ZÚR KrV, a s hlavním cílovým využitím krajiny stanoveným 
v bodě (136).“ 

Krajský úřad s výše uvedeným posouzením úřadu územního plánování souhlasí a pro úplnost 
uvádí, že záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina i v celém jejich 
rozsahu. 
 
Posouzení přípustnosti záměru z hlediska souladu s územním plánem 
Úřad územního plánování nejprve uvedl následující části územního plánu rozhodné pro 
posouzení přípustnosti záměru z hlediska souladu s územním plánem: 
„Dle ÚP Radešín jsou pozemky parc, č. st. 27 a 217 v k. ú. Radešín nad Bobrůvkou součástí 
zastavěného území, stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití Plochy smíšené obytné 
– se specifickým využitím (SX2).   Hlavním využitím je plocha smíšená obytná s historickou 
souvislostí k zámku Radešín v urbanisticky specifickém a hodnotném území bez možnosti další 
výstavby s definovaným předmětem ochrany urbanistické struktury a architektonického výrazu. 
Přípustné jsou mj. stávající stavby určené k bydlení či rekreaci bez možnosti změny užívání a 
stavebních úprav s negativním vlivem na obraz místa, tj. zachování prostorového uspořádání, 
proporcí a měřítka staveb. Podmíněně přípustné jsou mj. stavby a zařízení související dopravní 
a technické infrastruktury, které významně nesnižují podíl zeleně se zachováním charakteru 
zpevněných ploch (štěrkové a mlatové plochy). Předmětem ochrany urbanistické struktury a 
architektonického výrazu jsou volně přístupné zelené plochy propojující zastavěné území obce 
s okolní krajinou, stávající charakter zástaveb, veřejné prostranství bez oplocení, drobných 
staveb a bez vymezování polosoukromých a soukromých částí pozemku apod., jednoduché 
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hmoty přízemních staveb bez využitého podkroví, minimální rozsah zpevněných ploch 
pojížděných i pochozích.“ 
 
Krajský úřad pro úplnost doplňuje, že nepřípustným využitím ploch „Plochy smíšené obytné – se 
specifickým využitím (SX2)“ jsou:  

 „veškeré stavby, zařízení a činnosti, které mají negativní vliv na kvalitu prostředí a které 
by svým charakterem negativně narušovaly hodnoty území a působení dominant v sídle, 

 stavební úpravy za účelem navýšení kapacity a hmoty staveb.“ 
 
Dále úřad územního plánování provedl vlastní posouzení: 
„Novostavba rodinného domu je v souladu s funkční náplní plochy (SX2). Rodinný dům nahradí 
stávající objekt hájovny, který bude odstraněn. Celková proporce a měřítko stavby rodinného 
domu jsou v podstatě zachovány, objekt je navržen v jednoduchém tvaru L, který navazuje na 
prostorové uspořádání hospodářského dvorce s pilou a cihelnou, tyto stavby byly historicky 
součástí zámku v obci Radešín. Záměr je v souladu s definovaným předmětem ochrany, pro 
stavební pozemek není navrženo oplocení. Samotná stavba rodinného domu hmotově 
koresponduje s odstraňovanou stavbou hájovny, dokonale zapadá do přírodní scenérie a 
respektuje okolní venkovskou zástavbu. Stavba ve tvaru L o půdorysném rozměru 19,42 x 12,45 
je charakterizována převažujícím obdélníkovým půdorysem s napojenou kratší částí objektu. 
Jednoduchá hmota stavby je dodržena – nejedná se o půdorysně složitou stavbu domu, objekt 
má jednoduchý půdorys tvaru L a polovalbovou střechu bez vikýřů. Stavba má jedno nadzemní 
podlaží bez obytného podkroví, zpevněné plochy jsou navrženy pouze ve formě vstupních 
chodníků a prostoru vjezdu do garáže, zbylá část přístupové cesty je ponechána ve stávajícím 
stavu. Uvedený záměr je v souladu s ÚP Radešín.“ 
 
Krajský úřad s výše uvedeným posouzením úřadu územního plánování nesouhlasí. Jak již bylo 
uvedeno, přípustným využití ploch SX2 jsou, mimo jiné: 
„stávající stavby určené k bydlení či rekreaci bez možnosti změny užívání a stavebních úprav 
s negativním vlivem na obraz místa, tj. zachování prostorového uspořádání, proporcí a 
měřítka staveb“. 
 
Krajský úřad je toho názoru, že záměr nezachovává proporce stávající stavby. Poměr 
půdorysných stran stávajícího objektu je následující: cca 9,9 m ku 33,16 m čili cca 1:3,35. 
Zatímco záměr má poměr půdorysných stran: 16,85 m ku 19,42 m čili cca 1:1,15. Záměr tudíž 
nezachovává půdorysnou proporci stávající stavby. K obdobnému závěru lze dospět i při 
porovnání poměru mezi výškou a délkou stávajícího objektu a poměru mezi výškou a délkou 
navrhovaného objektu.  
Původní objekt je výrazně obdélného úzko-dlouhého půdorysu zatímco záměr má půdorys tvaru 
L. Změnu půdorysného tvaru lze v detailu plochy SX2 považovat za změnu prostorového 
uspořádání. Z výše uvedených důvodů záměr nenaplňuje podmínky přípustného využití ploch 
SX2. 
 
Podmíněně přípustným využitím ploch SX2 jsou „stavby a zařízení související dopravní a 
technické infrastruktury, které významně nesnižují podíl zeleně se zachováním charakteru 
zpevněných ploch (štěrkové a mlatové plochy).“ Na základě předložené projektové 
dokumentace nelze posoudit, jaký je charakter navrhovaných zpevněných ploch (SO.05). 
Projektová dokumentace obsahuje pouze vymezení navrhovaných zpevněných ploch bez 
bližšího určení. 
 
Územní plán v hlavním využití plochy SX2 označuje toto území jako urbanisticky specifické a 
hodnotné s definovaným předmětem ochrany urbanistické struktury a architektonického výrazu. 
Záměr nenaplňuje bod týkající se zachování stávajícího charakteru staveb, jelikož dle územního 
plánu charakter zástavby spočívá zejména v dodržování uliční a stavební čáry, výškové hladiny, 
proporcí a tvaru zástavby. Jak uvedeno výše, záměr nedodržuje proporci a tvar stávající stavby. 
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Z výše uvedených důvodů lze záměr podřadit pod nepřípustné využití stanovené územním 
plánem, jelikož bude mít negativní vliv na kvalitu prostředí (obraz místa) a hodnoty území 
(urbanisticky hodnotné území). 
 
Krajský úřad ve věci výkladu územního plánu uvádí, že územní plán nelze vykládat po částech, 
například vycházet zejména z nepřípustného využití a podobně. Územní plán je jako celek 
závazný pro rozhodování v území a je proto nutné vykládat jej jako celek v souvislostech všech 
jeho částí, s důrazem na smysl regulace územním plánem stanovené. 
 
Na základě výše uvedeného došel krajský úřad k závěru, že záměr je z hlediska souladu 
s územním plánem nepřípustný. 
 

Posouzení přípustnosti záměru z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování 

Úřad územního plánování uvedl: „Záměr je rovněž v souladu s cíli a úkoly územního plánování 
stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona, zejména pak s úkoly územního plánování 
stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 
podmínky v území, a písm. e) dle něhož územní plánování stanovuje podmínky pro provedení 
změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na hodnoty a 
podmínky v území, a písm. e) dle něhož územní plánování stanovuje podmínky pro provedení 
změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území. Novostavba rodinného domu nahrazuje 
stávající objekt hájovny, která v 70. letech minulého století vyhořela a její technický stav je již 
nevyhovující a historická hodnota je bezcenná. Proto bude celá stavba odstraněna. 
Architektonické pojetí nové stavby rodinného domu dokonale zapadá do přírodní scenérie, jako 
jednopodlažní objekt s nevyužitým podkrovím respektuje okolní venkovskou zástavbu.“ 

 

Krajský úřad s výše uvedeným posouzením úřadu územního plánování nesouhlasí. Dle § 43 
odst. 3) stavebního zákona územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje 
a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování. Záměr, který není v souladu s územním plánem, tudíž 
nemůže být shledán přípustným z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.   

 
Při přešetření závazného stanoviska úřadu územního plánování dospěl krajský úřad jako 
příslušný nadřízený orgán dle ustanovení § 178 odst. 1 správního řádu k závěru, že toto 
závazné stanovisko není nezákonné. Avšak mezi zákonností a věcnou správností není 
ostrá hranice a podle judikatury (rozsudku Nejvyššího správního soudu 4 AS/2013) nelze 
tvrdit, že nesprávné rozhodnutí je zároveň zákonné. Jak uvedeno výše, Krajský úřad v 
souladu s ust. § 149 odst. 8 správního řádu dospěl k závěru, že závazné stanovisko 
vydané dle § 96b odst. 3 stavebního zákona k záměru „Novostavba rodinného domu“ je 
věcně nesprávné, a proto jej bylo třeba změnit. 
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Poučení 

Závazné stanovisko není správním rozhodnutím, nemá účastníky řízení a nelze se proti němu 
samostatně odvolat. Z toho vyplývá, že ani přezkumné řízení závazného stanoviska nemá 
účastníky řízení a nelze se proti němu odvolat. 
Rozhodnutí nabývá právní moci oznámením rozhodnutí dotčeným osobám. 

V Jihlavě dne:  24. 9. 2021 

. 
 
 
 
 
Ing. Marian Zapletal 
vedoucí oddělení územního plánování 
 
 
 
Rozdělovník: 

1. Starycha s.r.o., Gargulákova 32, Brno 614 00  
2. Obec Radešín, Radešín č. p. 58, Bobrová 592 55 
3. Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo 

Náměstí 103, Nové Město na Moravě 592 31 
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