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Zpráva pro 20. zasedání zastupitelstva města konané dne 16. března 2022 

 

 

 

Název: Oprava rozhodnutí o námitkách s označením 7M a 14/4 vznesených 

při projednání nového ÚP Slatiňany dle § 52 stavebního zákona  

 

 

Předkládá:  Rada města Slatiňany 

   MVDr. Ivan Jeník – starosta  

 

Zpracoval:  Ing. Václav Hoffman – vedoucí odboru výstavby a investic 

    

Konzultováno: Bc. Zdeněk Havlík – oddělení územního plánování MěÚ Chrudim 

 

Tajemník MěÚ: Ing. Josef Prokš 

 

 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města Slatiňany 

 

 

1. zrušilo usnesení zastupitelstva č. 218/17/2021/ZMS (námitka 7M) a usnesení 

zastupitelstva č. 257/17/2021/ZMS (námitka 14/4) ze dne 6. října 2021   

 

2. vzalo na vědomí návrh opravy rozhodnutí o námitkách s označením 7M a 14/4 

vznesených pří projednání nového ÚP Slatiňany dle § 52 stavebního zákona, které je 

přílohou č. 2 zprávy, a který byl zpracován pořizovatelem územního plánu ve spolupráci 

s určeným zastupitelem     

 

3. rozhodlo opravit rozhodnutí o námitkách s označením 7M a 14/4, které jsou uvedeny 

v příloze č. 2 zprávy, následovně: 

 

Námitce 7M se rozhoduje vyhovět takto: 

 

požadujeme doplnění regulativů plochy NL:  

Podmínečně přípustné využití: 

- rodinná rekreace související se stabilizovanými stavbami (plochami) RI v zahrádkových 

osadách, a to na plochách vyjmutých trvale nebo dočasně z plnění funkce lesa - souhlas 

orgánu ochrany lesa-vynětí z PUPFL  

Pro dočasně vyjmuté plochy NL z ploch PUPFL bude platit: 
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ DOČASNÝCH A TRVALE VYJMUTÝCH PLOCH Z PUPFL 

Změny staveb (přístavba, nástavba, stavební úpravy) pro rodinnou rekreaci v dočasně a 

trvale vyjmutých plochách z ploch určených k plnění funkce lesa. Stavby nebo zařízení 

související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující včetně terénních úprav 

potřebných k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich. Stavba 

musí zároveň splnit následující limity: musí být pouze o jednom nadzemním podlaží, do 

25 m2 zastavěné plochy, do 5 m výšky, nepodsklepená, stavba nesmí obsahovat pobytové 

místnosti, hygienická zařízení, zařízení k vytápění, nesmí sloužit k ustájení nebo chovu 

zvířectva, výrobě či skladování hořlavých kapalin nebo plynů. Celková plocha 

zastavitelnosti všemi stavbami bude maximálně 100m2.  

Obnova stávajících žump a stavba nových jímek na splaškové vody  

Zásobníky na vodu do objemu 1 000 l 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ DOČASNÝCH A TRVALE VYJMUTÝCH PLOCH Z 

PUPFL 

Výstavba nových samostatných staveb pro rodinnou rekreaci  

Změna účelu užívání stavby pro rodinnou rekreaci 

Nové studny 

Vypouštění odpadních vod v rozporu se zákonem, ČOV, samostatné objekty pro suché 

WC  

Vodovodní přípojky na pozemcích PUPFL  

Nové elektropřípojky 

Nadzemní i podzemní nádrže pro zkapalněné plyny, určené pro vytápění objektu pro 

rodinnou rekreaci 

Skladování všech typů odpadů a především látek, které mohou negativně působit na 

kvalitu přírodního prostředí a lesa (komunální odpad, chemikálie, hnojiva) 

Nové terénní úpravy, pokud nejsou z bezpečnostních důvodů nutné 

Nové zpevněné plochy, např. pro parkování motorových vozidel  

Oplocení, oplocenky 

Venkovní ohniště, krby, udírny 

Bazény všech typů a velikostí vzniklé stavební technologií  

Skleníky, pařníky 

Zeleninové záhony, ovocné stromy 

Stavby pro chovatelství a ustájení zvířectva 

 

 

Námitce 14/4 se rozhoduje vyhovět takto: 

 

požadujeme doplnění regulativů plochy NL:  

Podmínečně přípustné využití: 

- rodinná rekreace související se stabilizovanými stavbami (plochami) RI v zahrádkových 

osadách, a to na plochách vyjmutých trvale nebo dočasně z plnění funkce lesa - souhlas 

orgánu ochrany lesa-vynětí z PUPFL  

Pro dočasně vyjmuté plochy NL z ploch PUPFL bude platit: 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ DOČASNÝCH A TRVALE VYJMUTÝCH PLOCH Z PUPFL 

Změny staveb (přístavba, nástavba, stavební úpravy) pro rodinnou rekreaci v dočasně a 

trvale vyjmutých plochách z ploch určených k plnění funkce lesa. Stavby nebo zařízení 

související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující včetně terénních úprav 

potřebných k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich. Stavba 

musí zároveň splnit následující limity: musí být pouze o jednom nadzemním podlaží, do 

25 m2 zastavěné plochy, do 5 m výšky, nepodsklepená, stavba nesmí obsahovat pobytové 



místnosti, hygienická zařízení, zařízení k vytápění, nesmí sloužit k ustájení nebo chovu 

zvířectva, výrobě či skladování hořlavých kapalin nebo plynů. Celková plocha 

zastavitelnosti všemi stavbami bude maximálně 100m2  

Obnova stávajících žump a stavba nových jímek na splaškové vody  

Zásobníky na vodu do objemu 1 000 l 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ DOČASNÝCH A TRVALE VYJMUTÝCH PLOCH Z 

PUPFL 

Výstavba nových samostatných staveb pro rodinnou rekreaci  

Změna účelu užívání stavby pro rodinnou rekreaci 

Nové studny 

Vypouštění odpadních vod v rozporu se zákonem, ČOV, samostatné objekty pro suché 

WC  

Vodovodní přípojky na pozemcích PUPFL  

Nové elektropřípojky 

Nadzemní i podzemní nádrže pro zkapalněné plyny, určené pro vytápění objektu pro 

rodinnou rekreaci 

Skladování všech typů odpadů a především látek, které mohou negativně působit na 

kvalitu přírodního prostředí a lesa (komunální odpad, chemikálie, hnojiva) 

Nové terénní úpravy, pokud nejsou z bezpečnostních důvodů nutné 

Nové zpevněné plochy, např. pro parkování motorových vozidel  

Oplocení, oplocenky 

Venkovní ohniště, krby, udírny 

Bazény všech typů a velikostí vzniklé stavební technologií  

Skleníky, pařníky 

Zeleninové záhony, ovocné stromy 

Stavby pro chovatelství a ustájení zvířectva 

 

1) ukládá vedoucímu odboru výstavby a investic předat opravené rozhodnutí o 

námitkách s označením 7M a 14/4 pořizovateli nového ÚP Slatiňany, kterým je odbor 

územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Chrudim, oddělení územního 

plánování, a to nejpozději do 28.3. 2022.   

 

 

 

 

 

 

Na úložišti: 

 

Přílohy: 

1. Důvodová zpráva 

2. Návrh opravy rozhodnutí o námitkách s označením 7M a 14/4 vznesených pří projednání 

nového ÚP Slatiňany dle § 52 stavebního zákona (datové úložiště)  

               

 

Slatiňany 1.3. 2022 

 

Městský úřad Slatiňany 

 

Příloha č. 1: 



 

Důvodová zpráva 

 

Pořizovatelem nového ÚP Slatiňany je Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a 

regionálního rozvoje, oddělení územního plánování. ÚP Slatiňany je pořizován v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb. a 

č. 501/2006 Sb., v platném znění. O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo 

města Slatiňany dne 14. 11. 2011 usnesením č. 103/7/2011. 

 

O námitkách vznesených při projednání nového ÚP Slatiňany rozhodlo zastupitelstvo města 

na svém 17. zasedání, které se konalo 6. října 2021. Při úplnost uvádíme že celkem bylo 

uplatněno 32 námitek. Některé námitky se však skládají z více námitek, které jsou řešeny 

vždy samostatně. 

 

Z podnětu pořizovatele nového ÚP Slatiňany je třeba se znovu na zasedání zastupitelstva 

zabývat dvěma námitkami, a to námitkou s označením 7M a námitkou s označením 14/4. 

Pořizovatel navrhuje opravu rozhodnutí o uvedených námitkách.  

Podstata rozhodnutí přitom měněna není, především jsou doplněny chybějící regulativy pro 

plochy dočasně vyjmuté z ploch pro plnění funkce lesa. Plochy dočasně vyjmuté z ploch pro 

plnění funkce lesa byly vymezeny v bezprostřední blízkosti rekreačních chatových objektů 

v oblasti Borek. Regulativy pro tyto plochy chyběly v návrhu rozhodnutí o námitkách a 

vyhodnocení připomínek vznesených při projednání ÚP Slatiňany dle § 52 stavebního zákona, 

který byl projednán na zasedání zastupitelstva města dne 6. října 2021.   

Stanovené regulativy vycházejí i z konzultací se zdejším stavebním úřadem, který má 

dlouhodobý přehled o činnostech v chatových oblastech území obce.   

 

Návrh opravy rozhodnutí o námitkách s označením 7M a 14/4 i s jejich vyhodnocením tvoří 

přílohu č. 2 zprávy a je přístupný na datovém úložišti. 

Návrhy oprav obou rozhodnutí jsou totožné, protože obě námitky se zabývají stejným 

problémem.  

 

Navržené opravy rozhodnutí o námitkách s označením 7M a 14/4 byly projednány s určeným 

zastupitelem, kterým je pan Ing. Jan Brůžek. 

 

 

Slatiňany 1.3. 2022 

 

Vypracoval:  Ing. Václav Hoffman 

 


