
Věc: Odpověď na petici 

 

Vážení signatáři petice,  

 

zastupitelstvo obce Osová Bítýška (dále jen „Zastupitelstvo“) obdrželo dne 11. 5. 2022 

ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZPP“) petici č. j. 384/22 (dále jen „Petice“). V rámci Petice žádáte o „…zastavení 

záměru stavby polyfunkční třípodlažní budovy v lokalitě u hřbitova (parcela 30/30) o zastavěné 

ploše 504 m2 a zpevněné plochy 700 m2, celkem tedy zastavěná plocha přes 1 200 m2 a 33 

parkovacích míst.“   

 

V Petici dále uvádíte, že „…by touto stavbou došlo k narušení soukromí a kvality 

bydlení v lokalitě stávajících domů…“ a že „…polyfunkční dům by zásadním způsobem 

převyšoval veškerou zástavbu v navazujícím nejbližším okolí a narušil by pietní místo hřbitova. 

Velmi komplikované by byly spoluvlastnické vztahy mezi soukromými vlastníky a obcí. Dalšími 

negativními důsledky stavby by byly: navýšení provozu, zvýšený hluk a zastínění stávajících 

domů.“  

 

1. Stanovisko k obsahu petice 

 

Zastupitelstvo je přesvědčeno o tom, že výstavba „Polyfunkčního domu“ je zcela 

v souladu s územně plánovací dokumentací, přičemž vychází z analýzy textové a obrazové 

části územního plánu obce Osová Bítýška, kterou považuje za základ své argumentace.  

 

Posouzení otázky, zda výstavba „Polyfunkčního domu“ je či není v souladu s územním 

plánem je otázkou právní kvalifikace stavebního záměru, územního řízení a vydání územního 

rozhodnutí, které bude vycházet z právního názoru příslušného stavebního úřadu. 

Zastupitelstvo se nedomnívá, že by realizací záměru došlo k narušení soukromí a kvality 

bydlení v lokalitě stávajících domů, naopak výstavnou „Polyfunkčního domu“ dojde 

k zásadnímu zlepšení občanské vybavenosti obce.  

 

Stejně tak se nedomnívá, že by výstavbou „Polyfunkčního domu“ došlo k narušení 

pietního místa hřbitova. Tuto záležitost pak starostka obce konzultovala Římskokatolickou 

farností Osová Bítýška, přičemž tato prostřednictvím R. D. Ing. arch. Jiří Jeniše dala za pravdu 

názoru zastupitelstva, když uvedla, že výstavbou nedojde k narušení pietního místa, jak 

uvádíte v Petici. 

 

Co se týče navýšení provozu, zvýšení hlučnosti a zastínění stávajících domů, to vše 

bude posuzováno v rámci územního a stavebního řízení.  

 

Zastupitelstvo zajišťuje, jako nejvyšší orgán v samostatné působnosti městského 

obvodu, ochranu všestranného rozvoje svého území, potřeb svých občanů a veřejného zájmu, 

jak mu je uloženo zákonem (dle § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů) a záměr výstavby „Polyfunkčního domu“ zhodnotilo jako nejlepší možné 

řešení.  



2. Způsob vyřízení petice 

Vzhledem k výše uvedenému dospělo Zastupitelstvo k závěru, že Petice není 

opodstatněná.  

 

V Osové Bítýšce, dne 9. 6. 2022 

 

 

________________________ 

     Mgr. Lenka Štěpánková  

             starostka obce 
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