
Městský úřad Jindřichův Hradec   

odbor kanceláře starosty, oddělení právní 

Klášterská 135     tel.: 384 351 111 
377 01 Jindřichův Hradec II  fax:  384 361 503 
e-mail: meu@jh.cz  v Jindřichově Hradci    dne 2. 2. 2021                   
vyřizuje: Mgr. Roman Soukup tel.: 384 351 218 č.j. OKS/6286/21/SR 

 

 
Věc: Poskytnutí informací podle §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k infomracím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ‘‘). 
 
Městský úřad Jindřichův Hradec, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení §2 odstavec (1) InfZ 
dne 2. 2. 2021 obdržel prostřednictvím datové schránky Vaši žádost  o poskytnutí informací – 
informace týkající se požadavků na stavby v oblasti Jarošov nad Nežárkou, a to konkrétně:  
 
Požadavky na jednotný architektonický charakter – stavební materiál, tvary střech, použité detaily atd. pro stavby 
občasnké vybavenosti a zejména rodinné domy v obci a k. ú. Jarošov nad Nežárkou v oblasti ploch v územním 
plánu označené jako stabilizované smíšené obytné – SO. 
 
K takto položené otázce Vám poskytujeme následující odpověď. 
 
Pokud je podána žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování v souladu s požadavky §96b zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, určuje orgán územního plánování, 
zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a 
z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování či nikoliv. Případně uvede podmínky, za kterých je 
záměr přípustný. Podklady pro vydání závazného stanoviska na území obce Jarošov nad Nežárkou jsou zejména: 
Politika územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace 1., 2., 3. a 5. závazná od 11. 9. 2020, 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění aktualizace 1., 2., 3. a 6. účinná od 9. 3. 2018 a Územní 
plán Jarošova nad Nežárkou právní stav po změně č. 1 účinné ode dne 7. 1. 2016. Dále je podkladem 
dokumentace o záměru, přiložena k žádosti.  

Při posuzování souladu s územním plánem, se neposuzuje pouze soulad s podmínkama využití jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití (tzv. regulativy). Záměr je potřeba posuzovat z pohledu všech požadavků územního 
plánu. Územním plánem je mimojiné vymezena: Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území. Jsou tedy vymezeny 
kulturní a přírodní hodnoty a je navržena jejich ochrana. Urbanistická koncepce, která je rozdělena podle 
jednotlivých ploch obsažených v územním plánu. Koncepce občanského vybavení a veřejného prostranství. Pro 
jednotlivě zastavitelné plochy je dána charakteristika a specifické podmínky atd. Posuzovaný záměr musí být 
v souladu s požadavky těchto koncepcí. 

Každá plocha vymezená územním plánem je dále specifikována svým hlavním využitím, přípustným a 
nepřípustným využitím a také podmíněným, využitím včetně uvedení podmínek. Součástí textové části územního 
plánu jsou podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, kde jsou dána další pravidla pro 
umístění jednotlivých záměrů v území např. výšková regulace zástavby. Konkrétní záměry je třeba také posuzovat 
z pohledu zasazení do stabilizovaného území. Tak aby záměr netvořil nevhodnou dominantu v území, nenarušil 
urbanistický a architektonický charakter stávající zástavby. Toto posouzení je velice specifické, tak jak je 
specifické území, ve kterém má být záměr umístěn. To v podstatě znamená, že některé stavby v některých částech 
obce jsou přípustné a v jiné části obce niž je taková stavba nevhodná. To vyplývá zejména z požadavků §18 a 
§19 stavebního zákona. 
 
 
 



Tímto Vám poskytujueme požadované informace. 
 
S pozdravem a přáním hezkého dne 
 
 
 

        JUDr. Jana Říhová 
vedoucí odboru kanceláře starosty 

Městského úřadu Jindřichův Hradec 
 


