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Sdělení úřadu územního plánování 

 

S odvoláním na Vaši žádost o vyjádření čj. 595/2020/Se ze dne 19. 10. 2020 týkající se kolize 

záměru elektrického ohradníku a využívaného propojení mezi Jenišovicemi a Zalažany Vám 

Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního 

plánování jako úřad územního plánování sděluje, že územně plánovací dokumentací obce 

Jenišovice je Územní plán Jenišovice v úplném znění po vydání změny č. 1 ÚP Jenišovice, která 

nabyla účinnosti 22. 9. 2017. Zpracovatelem územního plánu Jenišovice byla Ing. arch. Jana 

Šejvlová z firmy Regio, projektový atelier, Hradec Králové. V současné době je projednávána 

změna č. 2 ÚP Jenišovice. 

Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního 

plánování jako úřad územního plánování sděluje, územní plán Jenišovice v úplném znění po vydání 

změny č. 1 ÚP vymezil funkční využití pozemků následovně: 

- p. č. 459 v k. ú. Jenišovice – stabilizovaná plocha částečně smíšená obytná venkovská, 

částečně veřejného prostranství, 

- p. č. 446 v k. ú. Jenišovice – stabilizovaná plocha NSpz – nezastavitelná smíšené přírodní, 

- p. č. 427/6 v k. ú. Jenišovice – částečně stabilizovaná plocha NSpz – nezastavitelná smíšená 

přírodní, částečně návrhová plocha DS2 - plochy dopravní infrastruktury - silniční – místní a 

účelové komunikace umisťované mimo zastavěné území, konkrétně pod označením ZDk2, 

což je koridor pro umístění pěší a cyklistické komunikace z Martinic do Zalažan, 

realizovatelná za podmínky, že nebude zvyšována niveleta terénu z důvodu polohy v 

záplavovém území.  

 

Podmínky využití stanovené územním plánem Jenišovice pro plochy dopravní infrastruktury - 

silniční – DS1, DS2: 

hlavní využití: 

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro dopravu pěší a cyklistickou, plochy 

pro dopravu v klidu a dalších dopravních zařízení neliniového charakteru, pokud nejsou součástí 

jiných funkčních ploch. 

 

přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení silnic II. a III. třídy včetně součástí komunikací (odvodnění 

komunikací, zářezy, násypy, opěrné a zárubní zdi, mosty, stavby protihlukové ochrany, stavby 

retenčních nádrží na dešťovou vodu apod.) pouze na plochách DS1, 

- pozemky, stavby a zařízení místních a účelových komunikací včetně součástí komunikací, 
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- pozemky, stavby a zařízení pro dopravu v klidu (odstavné a parkovací plochy), 

- pozemky, stavby a zařízení pro veřejnou dopravu (zastávky veřejné autobusové dopravy a 

jejich vybavení), 

- komunikace pro pěší a cyklisty, 

- stavby a zařízení technické infrastruktury, 

- zeleň na dopravních plochách, zeleň ochranná, doprovodná, interakční prvky, 

- zeleň přírodního charakteru v úsecích zahrnutých do vymezených prvků ÚSES, 

- opatření k ochraně území proti záplavám, 

- veřejná prostranství, 

- v plochách koridorů budou nevyužité části koridorů (po dokončení staveb komunikací 

včetně souvisejících staveb) přičleněny k sousedícím plochám dle následných řízení o umístění 

staveb; v nemovitostech dotčených dočasným záborem se obnoví původní stav využití. 

 

nepřípustné využití: 

- jiné využití než výše uvedené. 

podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- doprovodná zeleň na plochách bude respektována a doplňována tak, aby dotvářela obraz 

krajiny. 

 

Návrhová plocha ZDk2 nebyla zařazena územním plánem mezi veřejně prospěšné stavby ani 

veřejně prospěšná opatření, pro něž lze vyvlastnit či použít předkupní právo. To vyplývá ze 

skutečnosti, že daný záměr nenaplňuje takový veřejný zájem, který by převýšil nad právem 

vlastnickým. Záměr tak může být realizován, aniž by nepřiměřeně omezil vlastníka na jeho 

vlastnických právech, komunikace tedy může vést i po jiných pozemcích a daného vlastníka na jeho 

právu zásadně neomezit.  

 

Dle názoru úřadu územního plánování záměr realizace elektrického ohradníku nijak neznemožňuje 

budoucí využití části pozemků k případné realizaci účelové komunikace (podmínkou je samozřejmě 

v tomto případě souhlas vlastníka pozemku s realizací záměru v rámci územního rozhodnutí).  

 

Záměr vlastník s úřadem územního plánování konzultoval a vzhledem ke skutečnosti, že obec 

Jenišovice nezpracovává v současné době žádnou podrobnější dokumentaci pro realizaci účelové 

komunikace, bylo dohodnuto, že realizace elektrického ohradníku není v rozporu s plánovaným 

využitím ploch. Fakt, že na daných pozemcích se nachází využívaná nelegální komunikace, nebyl 

samozřejmě brán na zřetel, protože v daných mapových podkladech není plocha stabilizovanou 

plochou komunikace, ani veřejným prostranstvím, ale pozemkem v soukromém vlastnictví a záměr 

realizace elektrického ohradníku tak není v rozporu s územním plánem.  

 

Úřad územního plánování tak vycházel z faktu, že vlastnické právo nemůže být omezeno záměrem, 

který není aktuální, ale jedná se pouze o koncepční záměr, přičemž obec Jenišovice nejedná 

s vlastníky pozemků o jejich odkupu do svého vlastnictví a status quo se tak zásadně a nevratně 

nemění.  

 

Právní řád České republiky v oblasti územního plánování důsledně posuzuje měřítko přiměřenosti. 

V popisovaném případě nepovažuje úřad územního plánování nesouhlas veřejnosti s realizací 

elektrického ohradníku za přiměřený tomu, aby si nárokovala využití soukromého pozemku jako 

nelegální cesty pouze z důvodu, že předchozí vlastníci tento stav trpěli. Takový zásah do 

vlastnického práva se nejeví jako přiměřený, proto se úřad územního plánování domnívá, že 

realizace elektrického ohradníku na soukromém pozemku je do doby realizace účelové komunikace 

(nikoli využívání současné, jedná se o plochu ZDk2 návrhovou, nikoli stabilizovanou) v souladu 

s dosavadním využitím území a neshledává rozpor s územním plánem. 
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Výřez z hlavního výkresu ÚP Jenišovice: 
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Výkres koncepce technické infrastruktury ÚP Jenišovice: 

 
 

 

 

 

S pozdravem. 

 

 

 

                    Ing. Petr Kopecký 

vedoucí Odboru úz.plánování a reg.rozvoje 

 

                                                                            v z. Ing. Alena Stará, vedoucí odd. úz. plánování                                              
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