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Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. (5) písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ‘‘). 

Městský úřad Jindřichův Hradec, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení §2 odstavec (1) InfZ, 
obdržel prostřednictvím datové schránky dne 16. 2. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací 
následujícího charakteru: 

Žadatel je vlastníkem nemovitých věcí v obci Jarošov nad Nežárkou, kdy se ptá na konkrétní dotazy 
vázající se k pozemkům v k. ú. obce Jarošov nad Nežárkou, konkrétního obsahu: 

1) Nejvýše možná zastavěná plocha? 
2) Maximální počet nadzemních podlaží? 
3) Povolený tvar střechy? 
4) Povolený hraniční sklon střechy? 

Shora uvedenou žádost o poskytnutí informací povinný subjekt řádně posoudil a poskytuje Vám 
následující odpověď: 

Všechny tři uvedené pozemky jsou v aktuálním znění územního plánu zahrnuty do ploch 
smíšených obytných, pozemek p.č. 256/10 je zahrnut do zastavěného území, pozemky p.č. 256/59 
a 148/10 jsou zahrnuty do zastavitelných ploch. Pro všechny tři pozemky platí níže uvedené 
odpovědi.  

1) U velkých obcí nelze územním plánem nejvýše zastavitelnou plochu číselným údajem 
stanovit, vzhledem k umístění a různorodé velikosti pozemků to nelze územním plánem 
sjednotit. Nejvýše možná zastavěná plocha je primárně dána platnou legislativou (vyhláška 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území). Územním plánem tedy 
zastavěnost dána není. 

2) Pro plochy SO platí výšková regulace zástavby – maximálně 2 nadzemní podlaží s možností 
podkroví v šikmé střeše při respektování stávajících vyšších objektů (např. bytových 
domů), navyšování jejich podlažnosti je nepřípustné. Dále však platí, že výšku zástavby ve 
stabilizovaném území je nutno vždy přizpůsobit okolní zástavbě. Pro všechny tři pozemky 
tedy platí – přízemní objekt max. s podkrovím v šikmé střeše. 

3) Územním plánem jsou také dány podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného 
rázu, kde je mimo jiné uvedeno, že nepřípustná je zástavba nevhodná měřítkem (objemy 
narušující strukturu tradiční zástavby), nepřípustné jsou lidské činnosti, které výrazně 
narušují krajinný ráz území, nepřípustné je také narušení harmonického měřítka krajiny 
rušivými a měřítkově se vymykajícími stavbami a prvky. Nově vznikající zástavba proto 
musí respektovat svou výškou a architektonickým zpracováním stávající zástavbu 



v dotčeném území. V územním plánu je také použit a vysvětlen pojem ,,jednotný 
architektonický charakter‘‘, což jsou sjednocující vlastnosti architektonických objektů jako 
jsou např. stavební detaily, tvary střech, použité materiály atp. Pro všechny tři pozemky 
tedy platí – střechy s výrazným sklonem, symetrická, valbová, polovalbová nebo sedlová. 

4) Konkrétní sklon střech není územním plánem dán. Jinak platí předchozí bod č. 3. 

Dále uvádíme a odkazujeme na předchozí odpověď, zaslanou žadateli dne 8. 2. 2021. Je potřeba 
záměr posuzovat z pohledu požadavků nadřazené dokumentace, územního plánu v platném znění 
a dále pak dle §18 a §19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). 

Tímto Vám poskytujem požadované informace. 

S pozdravem a přáním hezkého dne 

 

 

        JUDr. Jana Říhová 
vedoucí odboru kanceláře starosty 

Městského úřadu Jindřichův Hradec 
 


