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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 25.09.2017
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
rozhoduje
že změna ÚP Tišnov, požadovaná Pavlem Obloukem dle ustanovení § 44 odst. 1, písm.d)
stavebního zákona, nebude pořizována,

rozhoduje,
že změna ÚP Tišnov, požadovaná Leonou Pujmanovou dle ustanovení § 44 odst. 1,

písm.d) stavebního zákona, nebude pořizována,

rozhoduje,
že změna ÚP Tišnov, požadovaná Marií a Pavlem Obloukovými dle ustanovení § 44 odst.
1, písm.d) stavebního zákona, nebude pořizována.

Zpracováno dne 17.08.2017
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Ing. Souček Karel
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Anotace
Oboru ÚP byly doručeny 3 návrhy na pořízení změny ÚP Tišnov, a to od Pavla Oblouka,
manželů Pavla a Marie Obloukových a Leony Pujmanové. Odbor územního plánování
nedoporučuje pořizování těchto změn ÚP Tišnov z důvodů, které jsou uvedeny ve
Stanoviscích odboru územního plánování k návrhům změn. Tato stanoviska jsou přílohou č. 4
- 6 tohoto bodu.
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Stanovisko odboru územního plánování Městského úřadu Tišnov podle ust. § 46 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, k předloženému návrhu na pořízení změny územního plánu
Tišnov
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování (dále jen pořizovatel) jako orgán obce
příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona po předložení návrhu Pavla Oblouka
na pořízení změny v územním plánu Tišnov uplatňuje v souladu s ustan. § 46 odst. 3)
stavebního zákona
nesouhlasné stanovisko k předloženému návrhu Pavla Oblouka.
Pořizovatel po převzetí návrhu Pavla Oblouka na změnu v územním plánu Tišnov, který je
v plném znění přílohou č. 1 a s dalšími přílohami č. 2 až 4 nedílnou součástí tohoto
stanoviska, posoudil úplnost tohoto návrhu a soulad s právními předpisy a shledal, že
předložený návrh na pořízení změny v územním plánu Tišnov (dále jen ÚP) splňuje všechny
stanovené náležitosti uvedené v ust. § 46 odst. 1 písmene a) až e) stavebního zákona.
Odůvodnění:
Předložený návrh Pavla Oblouka:
Navrhovatel: Pavel Oblouk, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pozemky: p. č. 1522/4 (dle KN zahrada, 387 m2); p. č. 1522/3 (dle KN zahrada, 391 m2);
p. č. 1510/3 (dle KN ostatní plocha, 150 m2); p. č. 1522/6 (1/4 podíl, dle KN zahrada,
101 m2) v k. ú. Tišnov
Využití dle ÚP: v zastavěném území stávající plocha sídelní zeleně ZZ – zeleň zahrad
Navrhované využití: plocha BR – plocha bydlení individuálního
Pozemky p. č. 1522/3, p. č. 1522/4 a 1522/6 v k. ú. Tišnov se dle platného ÚP Tišnov nachází
v zastavěném území města ve stávající ploše vymezené jako plocha sídelní zeleně – zeleň
zahrad ZZ. Tyto plochy mají plnit funkci doplňkově produkční a kompoziční. Stanoveným
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přípustným využitím v těchto plochách jsou zahrady a záhumenky sloužící pro oddych a
samozásobitelské hospodaření. Podmíněně přípustné jsou zde pozemky související dopravní a
technické infrastruktury (např. odstavné a parkovací plochy, manipulační plochy, obslužné
komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky), činnosti, zařízení a stavby související
s aktivitami rekreace a zahrádkaření (např. stavby soužící aktivitám zahrádkaření, stavby pro
chovatelství, altány, hřiště, bazény, přístřešky, seníky, kůlny, stavby typu stodol), a to v
případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a snížení kvality prostředí ve vymezené
ploše.
Tyto pozemky byly již v osmdesátých letech minulého století zahrnuty do zahrádkářské
oblasti v Tišnově na Trnci, ve které Městský národní výbor v Tišnově, odbor výstavby
umožňoval umísťovat stavby „zahrádkářských chat“.
Výše uvedené předmětné pozemky a s nimi i celá plocha ZZ jsou vklíněny mezi plochy
smíšené výrobní, přičemž na jedné z nich je umístěna fotovoltaická elektrárna a na druhé
(bývalý areál cihelny) bude investor EMBRA s.r.o. dle zpracované projektové dokumentace
(již podané na stavební úřad) budovat skladovací prostory pro stavebniny se zázemím. Pokud
by mezi těmito výrobními plochami byla, jak požadují navrhovatelé, vymezena v ÚP plocha
BI (správné označení dle ÚP je BR) – tedy plocha umožňující bydlení v rodinných domech se
zázemím, lze důvodně předpokládat, že by tato obytná zástavba byla vystavena hlukové zátěži
i dalším negativním vlivům nejen z okolních výrobní ploch, ale též z blízkého areálu
provozované střelnice a ještě i od provozu na krajské silnici II/379.
Pozemek p. č. 1510/3 v k. ú. Předklášteří je KN veden jako ostatní plocha o výměře 150 m2 a
v ÚP Tišnov je tento pozemek součástí plochy smíšené výrobní – SV a uprostřed tohoto
pozemku je vymezen pozemek p. č. St. 1950 (dle KN zastavěná plocha a nádvoří o výměře
17 m2) se stavbou rekreační chaty, přičemž tento pozemek i stavba jsou ve vlastnictví Ing.
Milana Pangráce. V ÚPN SÚ Tišnov byly pozemky p. č. 1510/3 i p. č. St. 1950 součástí
stávající plochy pro výrobní aktivity Vp/x – plocha pro výrobu, kapacitní sklady a dílny
služeb.
Pozemek p. č. 1522/6 v k. ú. Tišnov, který je ve spoluvlastnictví SJM Oblouk Pavel a
Oblouková Marie, Oblouk Pavel a Pujmanová Leona a který sousedí s pozemky těchto
vlastníků v předmětné ploše ZZ, je sice pro zajištění dostupnosti těchto pozemků dostatečně
dlouhý, ale pouze cca 2,2 m široký. Vzhledem k této omezené šířce umožňuje pozemek
p. č. 1522/6 přístup na pozemky uvedených vlastníků, ale již neumožňuje dopravní napojení
pozemků těchto vlastníků (tj. pozemků p. č. 1522/2, p. č. 1522/5, p. č. 1522/4 a 1522/3 i
1510/3 v k. ú. Tišnov, které tito vlastníci požadují vymezit jako plochu individuálního bydlení
– BR, tedy pro možnost umístění rodinných domů se zázemím) v souladu s ust. § 20 odst. 4 a
ani s odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. V ustan.
§ 20 odst. 4 této vyhlášky se uvádí, cit.: „Stavební pozemek (§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního
zákona) se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, plochou, plošným a
prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění a užívání stavby pro
navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou
pozemní komunikaci. V ust. § 20 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se pak uvádí, cit.: „Ke
každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto
staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m
od stavby.“
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I pokud by se vlastníci pozemků v předmětné ploše ZZ dohodli a nechali pozemek
p. č. 1522/6 v k. ú. Tišnov na úkor ostatních k němu přilehlých parcel (ve výhradním či SJM
vlastnictví těchto vlastníků) rozšířit na min. 8 m tak, aby splňoval ust. § 22 odst. 2 vyhlášky
č. 501/2006 Sb. jako veřejné prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace
zpřístupňující pozemky rodinných domů (pro obousměrný provoz), bylo by napojení této
pozemní komunikace na silnici II/379 v daném místě v lepším případě velmi problematické a
v tom horším přímo nepovolitelné.
V návrhu na pořízení změny územního plánu navrhovatelé v části „C) Údaje o současném
využití ploch dotčených návrhem navrhovatele: Současné využití plochy/pozemku (podle
platného územního plánu/podle evidence v katastru nemovitostí)“ uvedli, cit.: původně RI –
městem Tišnov změněno na ZZ“. Jak už bylo popsáno v předcházejícím textu odůvodnění,
dle katastru nemovitostí (KN) jsou pozemky p. č. 1522/4 a 1522/3 vedeny jako zahrada.
Pozemek p. č. St. 1950 (ve vlastnictví Ing. Milana Pangráce a který je obklopen pozemkem p.
č. 1510/3 – dle KN ostatní plocha ve vlastnictví navrhovatele Pavla Oblouka) vymezený
v osmdesátých letech minulého století pod stavbou nazvanou zahrádkářská chata je sice v KN
zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.e. 115, rod. rekr, avšak
podle jeho výměry uvedené ve výpisu z KN 17 m2 přísluší tento pozemek ke stavbě pouze
zahrádkářské chatky postavené pravděpodobně v osmdesátých letech 20. století v tehdejší
zahrádkářské oblasti. V územním plánu sídelního útvaru Tišnov (ÚPN SÚ Tišnov), který byl
projednáván v druhé polovině devadesátých let a schválený v červnu 1998, byla celá
předmětná plocha ZZ vymezena jako součást návrhové plochy pro výrobní aktivity Vp/x –
plocha pro výrobu, kapacitní sklady a dílny služeb a pozemky p. č. 1510/3 a p. č. St. byly
vymezeny jako součást stávající plochy Vp/x, přičemž samostatné stavby pro bydlení v RD,
kapacitní bydlení i stavby rodinné rekreace byly v ploše Vp/x (kromě jiného) nepřípustné.
ÚPN SÚ Tišnov byl platný až do vydání a nabytí účinnosti ÚP Tišnov (účinnosti ÚP nabyl
dne 24. 9. 2016) a ÚP Tišnov se včetně zadání projednával již od začátku roku 2008, tedy
téměř 9 let. V době platnosti ÚPN SÚ Tišnov a následně po celou dobu projednávání ÚP
Tišnov neuplatnil navrhovatel žádné připomínky, námitky nebo dříve návrhy na změnu ÚPN
SÚ Tišnov. Po dobu projednávání návrhu ÚP Tišnov byly a nyní v již platném ÚP Tišnov
jsou pozemky p. č. 1522/4; p. č. 1522/3 a p. č. 1522/6 v k. ú. Tišnov vymezeny jako součást
plochy ZZ – plocha sídelní zeleně – zeleň zahrad a stanovený způsob jejich využití v ÚP
Tišnov koresponduje s jejich stávajícím reálným využíváním i s druhem pozemku uvedeným
v KN a také s jejich současnou polohou v území, tj. mezi výrobními plochami.
Pozemek p. č. 1510/3, který byl ještě do prosince roku 2013 ve vlastnictví Ing. Milana
Pangráce, i s pozemkem p. č. St. 1950, který zůstal ve vlastnictví Ing. Milana Pangráce do
dnešní doby, byly v ÚPN SÚ Tišnov a jsou i nyní v ÚP Tišnov součástí výrobní plochy, která
je vymezena na pozemcích ve vlastnictví Ing. Milana Pangráce.
Na základě výše uvedených skutečností je nutno konstatovat, že navrhovanou změnu způsobu
využití pozemků p. č. 1522/4; 1522/3; 1510/3 a p. č. 1522/6 v k. ú. Tišnov pro bydlení
individuální - BR (s hlavním využitím především pro bydlení v rodinných domech) nelze
doporučit.
Pořizovatel proto Zastupitelstvu města Tišnov nedoporučuje, aby pořizování této změny
schválilo.
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Závěrem
Pořizovatel tímto předkládá v souladu s ust. § 46 odst. 3 stavebního zákona návrh Pavla
Oblouka na pořízení změny v územním plánu Tišnov k rozhodnutí Zastupitelstvu města
Tišnov.
O výsledku jednání Zastupitelstva města Tišnov bude město bezodkladně informovat
navrhovatele a příslušný úřad územního plánování, tj. odbor územního plánování MěÚ
Tišnov.

Ing. Hana Červenková
referentka odboru územního plánování

Přílohy:
č. 1 Předložený návrh Pavla Oblouka na změnu ÚP Tišnov
č. 2 Kopie katastrální mapy s vyznačením předmětných pozemků navržených ke změně využití
č. 3 Snímek části koordinačního výkresu ÚP Tišnov
č. 4 Snímek části výkresu „Urbanistické řešení“ ÚPN SÚ Tišnov
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Stanovisko odboru územního plánování Městského úřadu Tišnov podle ust. § 46 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, k předloženému návrhu na pořízení změny územního plánu
Tišnov
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování (dále jen pořizovatel) jako orgán obce
příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona po předložení návrhu Leony
Pujmanové na pořízení změny v územním plánu Tišnov uplatňuje v souladu s ustan. § 46
odst. 3) stavebního zákona
nesouhlasné stanovisko k předloženému návrhu Leony Pujmanové.
Pořizovatel po převzetí návrhu Leona Pujmanové na změnu v územním plánu Tišnov, který je
v plném znění přílohou č. 1 a s dalšími přílohami č. 2 až 4 nedílnou součástí tohoto
stanoviska, posoudil úplnost tohoto návrhu a soulad s právními předpisy a shledal, že
předložený návrh na pořízení změny v územním plánu Tišnov (dále jen ÚP) splňuje všechny
stanovené náležitosti uvedené v ust. § 46 odst. 1 písmene a) až e) stavebního zákona.
Odůvodnění:
Předložený návrh Leona Pujmanové:
Navrhovatel: Leona Pujmanová, XXXXXXXXXXXXXXX
Pozemky: p. č. 1522/2 (dle KN trvalý travní porost, 413 m2); p. č. 1522/6 (1/4 podíl, dle KN
zahrada, 101 m2) v k. ú. Tišnov
Využití dle ÚP: v zastavěném území stávající plocha sídelní zeleně ZZ – zeleň zahrad
Navrhované využití: plocha BR – plocha bydlení individuálního
Pozemky p. č. 1522/2 a 1522/6 v k. ú. Tišnov se dle platného ÚP Tišnov nachází
v zastavěném území města ve stávající ploše vymezené jako plocha sídelní zeleně – zeleň
zahrad ZZ. Tyto plochy mají plnit funkci doplňkově produkční a kompoziční. Stanoveným
přípustným využitím v těchto plochách jsou zahrady a záhumenky sloužící pro oddych a
samozásobitelské hospodaření. Podmíněně přípustné jsou zde pozemky související dopravní a
technické infrastruktury (např. odstavné a parkovací plochy, manipulační plochy, obslužné
komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky), činnosti, zařízení a stavby související
s aktivitami rekreace a zahrádkaření (např. stavby soužící aktivitám zahrádkaření, stavby pro
chovatelství, altány, hřiště, bazény, přístřešky, seníky, kůlny, stavby typu stodol), a to v
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případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a snížení kvality prostředí ve vymezené
ploše.
Tyto pozemky byly již v osmdesátých letech minulého století zahrnuty do zahrádkářské
oblasti v Tišnově na Trnci, ve které Městský národní výbor v Tišnově, odbor výstavby
umožňoval umísťovat stavby „zahrádkářských chat“.
Výše uvedené předmětné pozemky a s nimi i celá plocha ZZ jsou vklíněny mezi plochy
smíšené výrobní, přičemž na jedné z nich je umístěna fotovoltaická elektrárna a na druhé
(bývalý areál cihelny) bude investor EMBRA s.r.o. dle zpracované projektové dokumentace
(již podané na stavební úřad) budovat skladovací prostory pro stavebniny se zázemím. Pokud
by mezi těmito výrobními plochami byla, jak požadují navrhovatelé, vymezena v ÚP plocha
„BI“ (správné označení dle ÚP je BR) – tedy plocha umožňující bydlení v rodinných domech
se zázemím, lze důvodně předpokládat, že by tato obytná zástavba byla vystavena hlukové
zátěži i dalším negativním vlivům nejen z okolních výrobní ploch, ale též z blízkého areálu
provozované střelnice a ještě i od provozu na krajské silnici II/379.
Pozemek p. č. 1522/6 v k. ú. Tišnov, který je ve spoluvlastnictví SJM Oblouk Pavel a
Oblouková Marie, Oblouk Pavel a Pujmanová Leona a který sousedí s pozemky těchto
vlastníků v předmětné ploše ZZ, je sice pro zajištění dostupnosti těchto pozemků dostatečně
dlouhý, ale pouze cca 2,2 m široký. Vzhledem k této omezené šířce umožňuje pozemek
p. č. 1522/6 přístup na pozemky uvedených vlastníků, ale již neumožňuje dopravní napojení
pozemků těchto vlastníků (tj. pozemků p. č. 1522/2, p. č. 1522/5, p. č. 1522/4 a 1522/3 v k. ú.
Tišnov, které tito vlastníci požadují vymezit jako plochu individuálního bydlení – BR, tedy
pro možnost umístění rodinných domů se zázemím) v souladu s ust. § 20 odst. 4 a ani s odst.
7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. V ust. § 20 odst. 4
této vyhlášky se uvádí, cit.: „Stavební pozemek (§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona) se
vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, plochou, plošným a
prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění a užívání stavby pro
navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou
pozemní komunikaci. V ust. § 20 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se pak uvádí, cit.: „Ke
každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto
staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m
od stavby.“
I pokud by se vlastníci pozemků v předmětné ploše ZZ dohodli a nechali pozemek
p. č. 1522/6 v k. ú. Tišnov na úkor ostatních k němu přilehlých parcel (ve výhradním či SJM
vlastnictví těchto vlastníků) rozšířit na min. 8 m tak, aby splňoval ust. § 22 odst. 2 vyhlášky
č. 501/2006 Sb. jako veřejné prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace
zpřístupňující pozemky rodinných domů (pro obousměrný provoz), bylo by napojení této
pozemní komunikace na silnici II/379 v daném místě v lepším případě velmi problematické a
v tom horším přímo nepovolitelné.
Pozemek p. č. 1522/2 v k. ú. Tišnov má sice oproti pozemkům situovaným od silnice II/379
nad ním tu výhodu, že přímo sousedí s pozemkem této silnice, mohl by proto být napojen
přímo sjezdem z této silnice (pokud tomu nebrání jiné důvody, které by měl posoudit
příslušný silniční úřad), je však zatížen vedením VN, které ho středem protíná, a je také
nejvíce z těch pozemků v ploše ZZ, u kterých je jejich vlastníky požadovaná změna využití,
zatížen hlukem z uvedené přilehlé krajské sinice.
V návrhu na pořízení změny územního plánu navrhovatelé v části „C) Údaje o současném
využití ploch dotčených návrhem navrhovatele: Současné využití plochy/pozemku (podle
platného územního plánu/podle evidence v katastru nemovitostí)“ uvedli, cit.: původně RI –
městem Tišnov změněno na ZZ“. Jak už bylo popsáno v předcházejícím textu odůvodnění,
dle katastru nemovitostí (KN) je pozemek p. č. 1522/2 veden jako trvalý travní porost a
pozemek p. č. 1522/6 jako zahrada.
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V územním plánu sídelního útvaru Tišnov (ÚPN SÚ Tišnov), který byl projednáván v druhé
polovině devadesátých let a schválený v červnu 1998, byla celá předmětná plocha ZZ
vymezena jako součást návrhové plochy pro výrobní aktivity Vp/x – plocha pro výrobu,
kapacitní sklady a dílny služeb, přičemž samostatné stavby pro bydlení v RD, kapacitní
bydlení i stavby rodinné rekreace zde byly kromě jiného nepřípustné. ÚPN SÚ Tišnov byl
platný až do vydání a nabytí účinnosti ÚP Tišnov (účinnosti ÚP nabyl dne 24. 9. 2016) a ÚP
Tišnov se včetně zadání projednával již od začátku roku 2008, tedy téměř 9 let. V době
platnosti ÚPN SÚ Tišnov a následně po celou dobu projednávání ÚP Tišnov neuplatnila
navrhovatelka Leona Pujmanová návrh na změnu ÚPN SÚ Tišnov a ani žádné připomínky a
námitky k návrhu ÚP Tišnov. Po dobu projednávání návrhu ÚP Tišnov byly a nynía v již
platném ÚP Tišnov jsou pozemky p. č. 1522/5 a p. č. 1522/6 v k. ú. Tišnov vymezeny jako
součást plochy ZZ – plocha sídelní zeleně – zeleň zahrad a stanovený způsob jejich využití
v ÚP Tišnov koresponduje s jejich stávajícím reálným využíváním i s druhem pozemku
uvedeným v KN a také s jejich současnou polohou v území, tj. mezi výrobními plochami a
v těsném sousedství s krajskou silnicí II/379.
Na základě výše uvedených skutečností je nutno konstatovat, že navrhovanou změnu způsobu
využití pozemků p. č. 1522/2 a p. č. 1522/6 v k. ú. Tišnov pro bydlení individuální - BR
(s hlavním využitím především pro bydlení v rodinných domech) nelze doporučit.
Pořizovatel proto Zastupitelstvu města Tišnov nedoporučuje, aby pořizování této změny
schválilo.
Závěrem
Pořizovatel tímto předkládá v souladu s ust. § 46 odst. 3 stavebního zákona návrh Leona
Pujmanové na pořízení změny v územním plánu Tišnov k rozhodnutí Zastupitelstvu města
Tišnov.
O výsledku jednání Zastupitelstva města Tišnov bude město bezodkladně informovat
navrhovatele a příslušný úřad územního plánování, tj. odbor územního plánování MěÚ
Tišnov.

Ing. Hana Červenková
referentka odboru územního plánování

Přílohy:
č. 1 Předložený návrh Leona Pujmanové na změnu ÚP Tišnov
č. 2 Kopie katastrální mapy s vyznačením předmětných pozemků navržených ke změně využití
č. 3 Snímek části koordinačního výkresu ÚP Tišnov
č. 4 Snímek části výkresu „Urbanistické řešení“ ÚPN SÚ Tišnov
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TIŠNOV
8. 6. 2017

Stanovisko odboru územního plánování Městského úřadu Tišnov podle ust. § 46 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, k předloženému návrhu na pořízení změny územního plánu
Tišnov
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování (dále jen pořizovatel) jako orgán obce
příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona po předložení návrhu manželů Marie
a Pavla Obloukových na pořízení změny v územním plánu Tišnov uplatňuje v souladu
s ustan. § 46 odst. 3) stavebního zákona
nesouhlasné stanovisko k předloženému návrhu manželů Marie a Pavla Obloukových.
Pořizovatel po převzetí návrhu Marie a Pavla Obloukových na změnu v územním plánu
Tišnov, který je v plném znění přílohou č. 1 a s dalšími přílohami č. 2 až 4 nedílnou součástí
tohoto stanoviska, posoudil úplnost tohoto návrhu a soulad s právními předpisy a shledal, že
předložený návrh na pořízení změny v územním plánu Tišnov (dále jen ÚP) splňuje všechny
stanovené náležitosti uvedené v ust. § 46 odst. 1 písmene a) až e) stavebního zákona.
Odůvodnění:
Předložený návrh manželů Marie a Pavla Obloukových:
Navrhovatel: manželé Marie a Pavel Obloukovi, XXXXX
Pozemky: v SJM p. č. 1522/5 (dle KN trvalý travní porost, 395 m2); p. č. 1522/6 (1/4 podíl
v SJM, dle KN zahrada, 101 m2) v k. ú. Tišnov
Využití dle ÚP: v zastavěném území stávající plocha sídelní zeleně ZZ – zeleň zahrad
Navrhované využití: plocha BR – plocha bydlení individuálního
Pozemky p. č. 1522/5 a 1522/6 v k. ú. Tišnov se dle platného ÚP Tišnov nachází
v zastavěném území města ve stávající ploše vymezené jako plocha sídelní zeleně – zeleň
zahrad ZZ. Tyto plochy mají plnit funkci doplňkově produkční a kompoziční. Stanoveným
přípustným využitím v těchto plochách jsou zahrady a záhumenky sloužící pro oddych a
samozásobitelské hospodaření. Podmíněně přípustné jsou zde pozemky související dopravní a
technické infrastruktury (např. odstavné a parkovací plochy, manipulační plochy, obslužné
komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky), činnosti, zařízení a stavby související
s aktivitami rekreace a zahrádkaření (např. stavby soužící aktivitám zahrádkaření, stavby pro
chovatelství, altány, hřiště, bazény, přístřešky, seníky, kůlny, stavby typu stodol), a to v
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případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a snížení kvality prostředí ve vymezené
ploše.
Tyto pozemky byly již v osmdesátých letech minulého století zahrnuty do zahrádkářské
oblasti v Tišnově na Trnci, ve které Městský národní výbor v Tišnově, odbor výstavby
umožňoval umísťovat stavby „zahrádkářských chat“. Jedna z těchto zahrádkářských chat
byla povolena a stojí na pozemku p. č. St. 1949 v k. ú. Tišnov (dle KN druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, SJM Oblouk Pavel a Oblouková Marie), který je
obklopen předmětným pozemkem p. č. 1522/5.
Výše uvedené předmětné pozemky a s nimi i celá plocha ZZ jsou vklíněny mezi plochy
smíšené výrobní, přičemž na jedné z nich je umístěna fotovoltaická elektrárna a na druhé
(bývalý areál cihelny) bude investor EMBRA s.r.o. dle zpracované projektové dokumentace
(již podané na stavební úřad) budovat skladovací prostory pro stavebniny se zázemím. Pokud
by mezi těmito výrobními plochami byla, jak požadují navrhovatelé, vymezena v ÚP plocha
BI (správné označení dle ÚP je BR) – tedy plocha umožňující bydlení v rodinných domech se
zázemím, lze důvodně předpokládat, že by tato obytná zástavba byla vystavena hlukové zátěži
i dalším negativním vlivům nejen z okolních výrobní ploch, ale též z blízkého areálu
provozované střelnice a ještě i od provozu na krajské silnici II/379.
Pozemek p. č. 1522/6 v k. ú. Tišnov, který je ve spoluvlastnictví SJM Oblouk Pavel a
Oblouková Marie, Oblouk Pavel a Pujmanová Leona a který sousedí s pozemky těchto
vlastníků v předmětné ploše ZZ, je sice pro zajištění dostupnosti těchto pozemků dostatečně
dlouhý, ale pouze cca 2,2 m široký. Vzhledem k této omezené šířce umožňuje pozemek
p. č. 1522/6 přístup na pozemky uvedených vlastníků, ale již neumožňuje dopravní napojení
pozemků těchto vlastníků (tj. pozemků p. č. 1522/2, p. č. 1522/5, p. č. 1522/4 a 1522/3 v k. ú.
Tišnov, které tito vlastníci požadují vymezit jako plochu individuálního bydlení – BR, tedy
pro možnost umístění rodinných domů se zázemím) v souladu s ust. § 20 odst. 4 a ani s odst.
7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. V ust. § 20 odst. 4
této vyhlášky se uvádí, cit.: „Stavební pozemek (§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona) se
vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, plochou, plošným a
prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění a užívání stavby pro
navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou
pozemní komunikaci. V ust. § 20 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se pak uvádí, cit.: „Ke
každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto
staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m
od stavby.“
I pokud by se vlastníci pozemků v předmětné ploše ZZ dohodli a nechali pozemek
p. č. 1522/6 v k. ú. Tišnov na úkor ostatních k němu přilehlých parcel (ve výhradním či SJM
vlastnictví těchto vlastníků) rozšířit na min. 8 m tak, aby splňoval ust. § 22 odst. 2 vyhlášky
č. 501/2006 Sb. jako veřejné prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace
zpřístupňující pozemky rodinných domů (pro obousměrný provoz), bylo by napojení této
pozemní komunikace na silnici II/379 v daném místě v lepším případě velmi problematické a
v tom horším přímo nepovolitelné.
V návrhu na pořízení změny územního plánu navrhovatelé v části „C) Údaje o současném
využití ploch dotčených návrhem navrhovatele: Současné využití plochy/pozemku (podle
platného územního plánu/podle evidence v katastru nemovitostí)“ uvedli, cit.: původně RI –
městem Tišnov změněno na ZZ“. Jak už bylo popsáno v předcházejícím textu odůvodnění,
dle katastru nemovitostí (KN) je pozemek p. č. 1522/5 veden jako trvalý travní porost a
pozemek p. č. 1522/6 jako zahrada. Pozemek p. č. St. 1949 vymezený v osmdesátých letech
minulého století pod povolenou stavbou nazvanou zahrádkářská chata je sice v KN zapsán
jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.e. 120, rod. rekr, avšak podle jeho
výměry uvedené ve výpisu z KN 14 m2 přísluší tento pozemek ke stavbě pouze zahrádkářské
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chatky povolené a postavené v osmdesátých letech 20. století v tehdejší zahrádkářské
oblasti. V územním plánu sídelního útvaru Tišnov (ÚPN SÚ Tišnov), který byl projednáván
v druhé polovině devadesátých let a schválený v červnu 1998, byla celá předmětná plocha ZZ
vymezena jako součást návrhové plochy pro výrobní aktivity Vp/x – plocha pro výrobu,
kapacitní sklady a dílny služeb, přičemž samostatné stavby pro bydlení v RD, kapacitní
bydlení i stavby rodinné rekreace zde byly kromě jiného nepřípustné. ÚPN SÚ Tišnov byl
platný až do vydání a nabytí účinnosti ÚP Tišnov (účinnosti ÚP nabyl dne 24. 9. 2016) a ÚP
Tišnov se včetně zadání projednával již od začátku roku 2008, tedy téměř 9 let. V době
projednávání ÚPN SÚ Tišnov a potom po celou dobu jeho platnosti a následně v době
projednávání ÚP Tišnov neuplatnili navrhovatelé žádné připomínky, námitky nebo návrhy na
změnu ÚPN SÚ Tišnov. Po dobu projednávání návrhu ÚP Tišnov byly a nyní v již platném
ÚP Tišnov jsou pozemky p. č. 1522/5 a p. č. 1522/6 v k. ú. Tišnov vymezeny jako součást
plochy ZZ – plocha sídelní zeleně – zeleň zahrad a stanovený způsob jejich využití v ÚP
Tišnov koresponduje s jejich stávajícím reálným využíváním i s druhem pozemku uvedeným
v KN a také s jejich současnou polohou v území, tj. mezi výrobními plochami.
Na základě výše uvedených skutečností je nutno konstatovat, že navrhovanou změnu způsobu
využití pozemků p. č. 1522/5 a p. č. 1522/6 v k. ú. Tišnov pro bydlení individuální - BR
(s hlavním využitím především pro bydlení v rodinných domech) nelze doporučit.
Pořizovatel proto Zastupitelstvu města Tišnov nedoporučuje, aby pořizování této změny
schválilo.
Závěrem
Pořizovatel tímto předkládá v souladu s ust. § 46 odst. 3 stavebního zákona návrh manželů
Marie a Pavla Obloukových na pořízení změny v územním plánu Tišnov k rozhodnutí
Zastupitelstvu města Tišnov.
O výsledku jednání Zastupitelstva města Tišnov bude město bezodkladně informovat
navrhovatele a příslušný úřad územního plánování, tj. odbor územního plánování MěÚ
Tišnov.

Ing. Hana Červenková
referentka odboru územního plánování

Přílohy:
č. 1 Předložený návrh manželů Marie a Pavla Obloukových na změnu ÚP Tišnov
č. 2 Kopie katastrální mapy s vyznačením předmětných pozemků navržených ke změně využití
č. 3 Snímek části koordinačního výkresu ÚP Tišnov
č. 4 Snímek části výkresu „Urbanistické řešení“ ÚPN SÚ Tišnov
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