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Doplnění k návrhu změny č. 2 Územního plánu Telč 

 

I.  

Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování (dále jen „MÚ Telč“) vydal veřejnou vyhlášku 

ze dne 13. 5. 2016, čj. Telč 3551/2016 ORÚP, sp. zn. MěÚTelč 3301/2016 ORÚP, kterou oznámil 

projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Telč (dále jen „návrh zprávy“), který je 

pořízen pro katastrální území Telč a Studnice u Telče.  

Podatel k návrhu zprávy uplatnil dne 13. 6. 2016 vyjádření, ve kterém, mimo jiné požádal, aby do 

Zprávy o uplatňování ÚP Telč a následné změny ÚP Telč byl zahrnut a zapracován jeho požadavek na 

možnost umístění rodinné ekofarmy v rozsahu a účelu využití uvedeného v podání.  

Následně při projednávání výše uvedených návrhů vyjádřil MěÚ Telč názor, že do Zprávy o uplatňování 

ÚP Telč nebude již takto zasahovat, a předloží Zastupitelstvu města Telč návrh na provedení Změny č. 

2 Územního plánu Telč, který by se výhradně týkal k. ú. Studnice u Telče, a kterým by se samostatně 

řešily nejen návrhy Podatele, ale také dalších navrhovatelů pro dané k. ú., které byly doručeny na MěÚ 

Telč. 

Dne 2. 10. 2016 bylo datovou schránkou Podateli doručeno pod č. j. Telč 6631/2016 K-Piv, datované 

dne 22. 9. 2016 „Oznámení o výsledku jednání Zastupitelstva města Telč“, a následně dne 4. 10. 2016 

bylo datovou schránkou Podateli doručeno pod č. j. Telč 6825/2016 K – Piv, datované dne 30. 9. 2016  

„Opravné oznámení o výsledku jednání Zastupitelstva města Telč“, ve kterém bylo sděleno, že 

Zastupitelstvo města Telč (dále ZMT) dne 19. 9. 2016 usnesením UZ 124-9/12/2016 rozhodlo o pořízení 

změny č. 2 Územního plánu Telč (dále ÚPT) na návrh Podatele. Dále v oznámení uvedeno, že prvním 

krokem v procesu pořízení Změny č. 2 ÚPT bude vypracování návrhu zadání Změny č. 2 ÚPT. 

 

II.  

S ohledem na výše uvedené má podatel za to, že v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 

v platném znění, bylo jeho návrhu částečně, byť jiným způsobem, vyhověno s tím, že nyní je nutné, 
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s ohledem na vývoj a aktuální platný stav věci, provést doplnění či upřesnění návrhů Podatele před 

vlastním zahájením procesu Změny č. 2 ÚPT.  

Proto Podatel předkládá MěÚ Telč následující shrnutí, upřesnění a doplnění svých návrhů na 

provedení Změny č. 2 Územního plánu Telč, pro k.ú. Studnice u Telče, takto :  

 

1) Vymezit na pozemku p. č. 577/1 zastavitelnou plochu o celkové výměře 2.500m2 pro 

umístění stavby rodinné zemědělské usedlosti (ekofarmy), jako nezbytné základny pro 

obhospodařování uceleného bloku zemědělských a lesních pozemků, a rybníků, 

soustředěných kolem objektu farmy v celkové výměře cca 50 ha, které jsou v majetku 

Podatele. Přesné umístění této návrhové plochy je zakresleno v příloze č. 1 tohoto podání, 

Situačním návrhu ve výřezu mapy KN. 

 

2)  V návrhu zadání a dalších fázích specifikovat definici způsobu využití vymezené 

zastavitelné plochy takto:  

Základní definice návrhové plochy – Plochy pro zemědělství smíšené VZ-S 

Hlavní způsob využití – Stavby zemědělské výroby, lesnictví a rybářství; související technické 

zázemí, vybavení a skladování; vč. nezbytné technické infrastruktury a přidružené drobné 

výroby 

Přípustné využití:  

- Stavby a zařízení pro zemědělskou, lesnickou výrobu a rybářství vč. staveb souvisejícího 

technického a provozního zázemí, vybavení a skladování    

- Zázemí a obytné prostory správce a personálu pro provoz objektu dle hlavního způsobu 

využití.  

- Doplňkové ubytování pro rekreaci/agroturistiku v apartmánech a pokojích se zázemím, 

v rozsahu maximálně 8 ubytovacích jednotek v celé návrhové ploše, vč. souvisejícího 

zázemí a základních služeb pro hosty, a to pouze jako součást hlavního objektu pro 

zemědělství, lesnictví a rybářství 

- Doplňková řemeslná výroba, maloobchodní prodej a služby související s hlavním 

způsobem využití  

- Související dopravní a technická infrastruktura nezbytná pro provoz a obsluhu přípustných 

staveb 

Nepřípustné využití:  

- Jakékoliv jiné druhy staveb mimo uvedené přípustné využití,    

Podmínky prostorového uspořádání : 

Negativní vlivy na nejbližší okolí vyplývající z chovu hospodářských zvířat nesmí překročit limity 

stanovené příslušnými platnými normami a vyhláškami  

Maximální výška římsy 7 m / hřebene střechy 11 m / Obecně  

 

3) Odůvodnění návrhu umístění objektu farmy  na pozemku p.č. 577/1   
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Obecně je třeba u objektů s prioritně zemědělským účelem využití, které zahrnuje i chov 

hospodářských zvířat, byť v omezeném, či lépe, uměřeném rozsahu, najít lokalitu která bude 

současně plnit celou řadu téměř protichůdných podmínek. Lze demonstrovat na těchto 

příkladech  

Odstup od trvalých obydlí kvůli možnému rušení či obtěžování  zápachem   X   umístění v místě 

s dopravní dostupností a inženýrskými sítěmi 

Blízkost zdrojů krmiv, pastvin, vody, etc.        X       minimalizace narušení  expozic a pohledů ve volné 

krajině    

 Umístění na pozemcích vlastněných zemědělcem   X   ochrana ZPF  

Zcela jistě nelze z logiky věci nikde a nikdy splnit všechna kritéria současně. Proto je třeba 

uvážit všechna pro a proti a najít kompromisní řešení. A právě pro navrhovanou lokalitu platí 

doložitelně situace, že je optimálním průnikem pro a proti, což Podatel odůvodňuje takto  

a) Ochrana ZPF  - parcela č. 577/1,resp. její větší část, byla historicky zatříděna do nejvyšší 

kvalitativní, tedy 1. třídy. Bohužel, jak platí pro celou ČR, dosavadní způsoby hospodaření 

s půdou, které se po r. 1989 ještě dokonce zhoršily, zapříčinily, že dnes je půda na parcele 

577/1 degradována na hranici mezi 3. a 4. třídou. Toto je výsledek komisionálního šetření 

provedeného dne 28. 7. 2016 Státním pozemkovým úřadem, za účasti zástupců MěÚ Telč a 

Města Telč. Zápis z průběhu místního šetření a výsledků je k dispozici v příloze. Správní 

řízení a změně operátu BPEJ v KN již probíhá s předběžným termínem ukončení říjen 2016. 

Podmínka ochrany ZPF 1. a 2. tř. je tak naplněna. Navíc Podatel připomíná svůj opakovaně 

deklarovaný záměr hospodařit, po vybudování zázemí, na půdě tradičními způsoby s cílem 

revitalizovat již prokazatelně erodovanou půdu a obnovit či zlepšit její životodárnost.   

Závěr: Navrhovaná plocha pro umístění farmy není v rozporu se zákonem č.334/1992 Sb. o 

ochraně zemědělského půdního fondu. 

b) Odstup od trvalých sídelních celků pro daný typ stavby z hlediska eliminace rušivých 

faktorů plynoucích z provozu – vybraná lokalita je od nejbližšího sídelního celku, osady 

Studnice u Telče, vzdálena cca 500m a navíc v konfiguraci terénního reliéfu o cca 50 

výškových metrů níže. Tyto parametry v podstatě vylučují jakýkoliv potenciál rušení 

obyvatel sídelního celku Studnice u Telče z  tohoto hlediska. Jako podpůrný argument je 

samostatně doloženo písemné souhlasné stanovisko osadního výboru Studnice u Telče, 

jako legitimního orgánu místní samosprávy, k návrhu Podatele. K případné námitce 

možného rušení uživatelů rekreačních chat v sousedství navrhované lokality podatel uvádí, 

že odstup od nejbližší chaty činí v nejkratší přímce více než 60 m, a od provozní části 

s uvažovanými prostory pro ustájení zvířat je to dokonce 80 m. Tyto nejbližší chaty jsou 

navíc již dnes fakticky odstíněny souvislou hradbou stromové zeleně, jak dokládá 

pohledová fotografie v příloze. V další samostatné příloze, situační mapce návrhu umístění 

farmy, je zřejmé splnění minimálních hygienických ochranných pásem (poloměr 30 m). Pro 

odstranění případných pochybností podatel doplňuje, že k datu podání disponuje 

souhlasnými písemnými stanovisky s navrhovaným umístěním od 21 majitelů těchto 

rekreačních chat, a konstatuje, že přesná lokace umístění vlastního objektu farmy, i vedení 

propojující příjezdové cesty, byla finalizována právě s ohledem na přání většiny majitelů 

nejbližších rekreačních chat. V neposlední řadě je třeba doplnit, že rekreační objekty jsou 

užívány a obývány toliko sezónně, velmi nahodile, a v drtivé většině jen o víkendech či v 1-2 

týdnech letních prázdnin.                                                                                                                                                                                                                                                      
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Závěr: Navrhovaná plocha není v konfliktu se zákonnými podmínkami pro ochranu 

obytných a sídelních celků před nepříznivými vlivy vyplývajícími z provozu navrhovaného 

způsobu využití.  

c) Minimalizace zástavby volné krajiny – navrhovaná lokalita není nedotčenou volnou 

krajinou, protože v daném prostoru se nachází poměrně rozsáhlá zástavba rekreačními 

objekty, kterých se zde, v rozvolněné struktuře, nachází celkem 27.  Tato rekreační chatová 

zástavba se rozkládá na území celkem cca 3,0 ha, tedy 30.000 m2. Je napojena ze dvou 

stran účelovými zpevněnými komunikacemi na silnici II. tř. č 406 a silnici vedoucí ze 

Studnice do Mysliboře; Obě tyto účelové komunikace jsou současně ve vlastnictví podatele 

a i z tohoto hlediska lze navrhovanou lokalitu považovat za relevantní. Dané území je také 

zasíťováno okruhově 2 kapacitními kabely NN s perspektivou možného posílení v případě 

potřeby z trafostanice na pozemku podatele. Rekreační objekty, které byly v území 

vystavěny již v II. pol. 20 století, jsou architektonicky nesourodé, některé jsou zděné, 

některé dřevěné, různého objemu hmot a velikostí, s různými přístavky, většinou různě 

oplocené, a mnohé by bylo možné vzhledem k jejich velikosti a provedení považovat spíše 

za rodinné domy. Pozemkové parcely, na kterých se chaty nacházejí, jsou tvořeny směsicí 

zahrad a zahrádek, vč. osázení velmi různorodou flórou od růžových keřů, zeleninových 

záhonů, přes hybridy ovocných stromů, až po cypřiše a túje, jež jsou pro toto území 

naprosto cizorodé a nepůvodní. Celé území v navrhované lokalitě tak nemá estetickou, 

kulturní ani historickou hodnotu, která by mohla být předmětem ochrany, a to ani 

zastavěná část (různorodé chatky), tak ani pole, na kterém má záměr stát. V souhrnu tedy 

není záměr umísťován do volné a nedotčené krajiny, nýbrž do území již evidentně 

nezanedbatelně zastavěného se všemi důsledky z toho plynoucími. Platný ÚP pro tuto 

lokalitu svým způsobem vymezení tzv. zastavěného území výhradně v půdorysu 

jednotlivých chat v KN (navíc neodpovídajícího v mnoha případech skutečné realitě) 

nereflektuje skutečný stav.  

Závěr: Navrhovaná plocha není v rozporu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., ani 

zákona č.114/1992 Sb. 

d) Ochrana krajinného rázu – Předně je třeba uvést, že navrhovaná lokalita (v současnosti 

pole) není zvláště chráněným územím, územním systémem ekologické stability, ani 

významným krajinným prvkem definovaným v § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny (vymezení návrhové plochy je situováno do současného pole). Pokud 

bude posuzována otázka, zda navrhovaná stavba, v dané lokalitě, nevytvoří nežádoucí 

dominantu krajiny, případně nějakou jinou významnou dominantu či estetickou hodnotu 

nepoškodí, je evidentní, že již samotnou konfigurací terénu a mohutnými hradbami 

vzrostlých lesních kultur a okolních remízků a stromů v zahradách je navrhovaná lokalita 

dokonale ukryta před pohledy z kteréhokoliv testovaného místa všech, (nikoliv jenom) 

veřejně přístupných komunikací i ostatních míst, v celém relevantním okruhu okolí. 

Navrhovanou stavbu bude možné spatřit pouze až po vstupu na příjezdovou účelovou 

cestu ke stávající chatové oblasti ze silnice spojující Studnici a Mysliboř, a to navíc až po 

projití dalších cca 150 m a překonání dvou zákrut kolem vzrostlého lesa, kdy teprve z jižní 

hráze rybníka p. č. 581/12, bude možné objekt spatřit. Z opatrnosti podatel dodává, že ani 

z krátkého výseku ze silnice na Mysliboř přes pole p. č. 566/1 není možné navrhovanou 

lokalitu spatřit, protože silnice se v tomto úseku svažuje a pole na p. č. 566/1 zde tvoří 

terénní vlnu s převýšením. Pro účely prověření a doložení této podmínky bylo testováno 5 

nejvíce exponovaných míst z různých směrů, a fotografie dokládající výše uvedená tvrzení 
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jsou v příloze vč. situační mapky se zakreslením míst jejich expozic. Z hlediska prověření, 

zda se nejedná o objekt, který svou podstatou účelu, navrhovaným provedením, velikostí či 

rozsahem záboru nemá odpovídající relevanci v daném území Telčska a Vysočiny obecně, 

či nenarušuje přírodní, kulturní a historickou charakteristiku místa či oblasti a nesnižuje 

estetickou a přírodní hodnotu místa, byl proveden poměrně rozsáhlý terénní průzkum i 

analýza dostupných mapových a historických zdrojů. Detailní výsledky jsou předkládány 

v příloze. Podatel v této části nejprve odkazuje  na zjištění uvedená v předchozím bodu 3.b) 

v části popisující stávající stav dotčeného území. Dále uvádí, že z uvedeného průzkumu je 

jednoznačně potvrzeno, že krajina celé Vysočiny i okolí Telče je významně osazena jak 

historickými, tak i relativně novodobými, solitérními stavbami různých statků, 

zemědělských areálů, mlýnů, penziónů, hospodářských dvorů, areálů pil, hájoven, atd. O 

stavbách realizovaných v posledních letech typu velkokapacitních kravínů, vepřínů, 

bioplynových stanic, větrných elektráren nemluvě. Zjištění průzkumu prokazují, že tyto 

objekty či celé areály, byly a jsou stavěny na místech, která byla vždy účelově vybrána jako 

nejvýhodnější pro jejich funkční určení, a to naprosto přirozeně a logicky, prioritně mimo 

intravilány obcí. Nemálo obcí či osad naopak vznikalo až jako následná zástavba, kolem, či 

v blízkosti těchto objektů. Nelze tedy argumentovat, že navrhovaný objekt relativně malé 

rodinné farmy (či statku) usazený v území, které má přímo obhospodařovat, nemá 

historickou a kulturní relevanci a není v souladu s kulturní a historickou charakteristikou 

místa či oblasti; Právě naopak jde o kontinuální pokračování přirozeného vývoje osídlování 

kulturní krajiny, které započalo již v dobách osvícenství, a je naprosto nezpochybnitelné, že 

na území Vysočiny či Telčska neexistuje nějaký neměnný krajinný ráz. Všechny lesy, 

rybníky, pole, louky, cesty atd. jsou jen výsledkem doslova dramatického přetváření této 

krajiny lidskou činností. Otázku přiměřenosti navrhovaného záboru lze odpovědět opět 

porovnáním s relevantními objekty stejného či podobného účelu využití. I zde lze jasnými 

průkaznými doklady doložit, že se jedná naopak o velmi uměřený rozsah. V přiložené 

dokumentaci jsou uvedeny příklady původních, i stávajících a nových, selských stavení, 

statků či farem, které zabírají minimálně srovnatelné, a mnohdy daleko větší plochy. Tento 

argument platí jak v absolutní hodnotě navrhovaného záboru (2500 m2), tak v poměru 

k obhospodařovanému území (2500 m2: 50 ha). Podatel dále odkazuje na výstupy práce 

kolektivu autorů Bukáček, Culek, Bukáčková, Matějka, Chroust, Rusňák z materiálu 

“Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina“ z roku 2010, kde v části 7., vymezujícím 

Stanovení ochranných podmínek oblastí krajinného rázu, se v odst. 7.12, pro Telčsko a 

Dačicko zcela konkrétně specifikují tyto podmínky (pod každým odstavcem zhodnocen 

soulad s návrhem podatele na ekologickou farmu pro zemědělství): 

- Zamezit výstavbě průmyslových center a hal, rodinné výstavbě ve volné krajině 

Záměr není v rozporu – stavba není ani jednou z vyjmenovaných 

- Zamezit výstavbě výškových staveb a větrných elektráren v celé oblasti 

Záměr není v rozporu – maximální navrhovaná výška hřebene střechy 11m není výškovou stavbou  

- Zamezit výstavbě dominant technicistní povahy a kulturních dominant narušujících typický obraz 

města Telč nebo potlačujících uplatnění typických kulturních dominant v území 

Není v rozporu – lokalita je vzdálena od okraje Telče přes 3,5km za několika horizonty  

- Zajistit ochranu horizontů před výstavbou objektů přesahujících výšku lesa a výstavbou budov 

uplatňujících se ve vymezeném horizontu 

Záměr není v rozporu – stavba nenarušuje žádný horizont ani nepřesáhne výšku lesa – je v údolí  

- Zajistit ochranu širšího krajinného rámce kulturního prostoru Telče 

Není v rozporu – nijak nemůže narušovat krajinný rámec Telče – nachází se, mj. na území jiného k.ú.   
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- Zamezit nevhodně výstavbě necitlivě vedených komunikací potlačujících přírodní charakter typických 

prostorů s rybníky a vodními toky, zejména v nivě Moravské Dyje 

Není v rozporu – nejde o komunikaci   

- Zamezit scelování polí u prostorů s dochovanými prvky původního členění krajiny 

Není v rozporu – naopak záměrem podatele, je znovuobnovení a vybudování remízků, mezí a dalších 

krajinných prvků, rozčleňujících stávající polní celky na menší  

- Zamezit technickým úpravám vodních toků a budování přehrad, potlačujících typický charakter údolí 

Není v rozporu – irelevantní pro záměr   

 

- Zamezit vzniku nevhodně urbanizovaných prostorů na okrajích sídel venkovského charakteru a 

nevhodným dostavbám uvnitř sídel bez vazby na základní dochovanou urbanistickou strukturu sídla 

- Není v rozporu – nezasahuje do okraje sídla venkovského charakteru   

Výsledek tohoto testování plnění uvedených podmínek zcela konkrétních definic je zřejmý. 

Navrhovaný objekt není v rozporu ani s jedním z těchto bodů.  

S ohledem na všechna výše uvedená zjištění a průkazné doklady je mimo jakoukoliv 

pochybnost, že otázka posouzení dopadů navrhované stavby na krajinný ráz byla velmi 

důkladně prozkoumána s tím, že umístění navrhované stavby nijak nepoškozuje krajinný 

ráz dotčeného území a ani navrhované provedení není v rozporu s historickým, 

urbanistickým i architektonickým rázem či duchem místa či oblasti. K tomuto podatel pro 

přesnost odkazuje na přiloženou vizualizaci zamýšleného konceptu architektonického 

provedení budoucí farmy, která tvaroslovím konvenuje s typickými siluetami sídel stejného 

či obdobného účelu v oblasti, stejně jako použitý princip uzavřeného selského statku 

s vnitřním dvorem.        

Závěr: Navrhovaná plocha není v rozporu s ustanovením zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochranně přírody a krajiny, nenarušuje tedy krajinný ráz, historické a kulturní a estetické 

hodnoty území;  Uvažované architektonické provedení není v rozporu s typickými principy 

a siluetami architektury obdobných srovnatelných staveb v regionu Vysočiny.  

e) Ochrana vod, lesů a ovzduší - navrhované umístění na parcele č. 577/1 , respektuje také 

přiměřeně ochranné pásmo lesa, přičemž je z obou stran (tj. východ a západ), kde sousedí 

s lesními pozemky, zachován odstup 25 m; Navíc jsou lesní pozemky v okolí v majetku 

podatele. Z hlediska ochrany vod podatel uvádí, že pro čištění odpadních vod je 

preferováno a uvažováno vybudování přírodě blízké kořenové čistírny odpadních vod tzv. 

II. Generace, kde je již zajištěno plnění limitů i pro vyčištění vody od fosfátů atd.. V průběhu 

zpracování projektové dokumentace v dalších stupních bude konečné řešení zadáno 

autorizovanému projektantovi s prokazatelnými referencemi již hotových a provozovaných 

KČOV s ověřitelnými výsledky funkčnosti, a průběžně konzultováno s příslušným odborem 

životního prostředí, jehož požadavky a připomínky budou bez výhrad respektovány tak, 

aby v žádném případě nemohlo dojít, při budoucím provozu, k ohrožení povrchových nebo 

dokonce spodních vod. K danému podatel podotýká, že rybníky i vodoteče v dotčeném 

území jsou jeho vlastnictvím, a sám má tak nejvyšší zájem na jejich ochraně. Zásobování 

objektu pitnou vodou je předpokládáno z vlastní/ch studně/í  (vrtané nebo kopané) 

Z dostupných hydrogeologických map i ověřením u majitelů některých chat v okolí, kteří 

studnu mají a dělali rozbory vody, lze předpokládat dostatečnou kapacitu i kvalitu 

spodních vod v dané lokalitě. Jako zdroj užitkové vody bude primárně využíván zásobník 

akumulující v dostatečné kapacitě dešťovou vodu, svedenou ze všech střech objektu. 

Dešťová voda z nádvoří a komunikace bude zasakována. Vytápění je potom předpokládáno 
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nejmodernějšími kotli na biomasu (štěpky, pelety, dřevo). Protože objekt bude stavěn 

v nizkoenergetickém standardu, bude potřebný výkon na úrovni malého tepelného zdroje. 

Závěr: Navrhovaná plocha a umístění farmy není v rozporu se zákonem č.289/1995 Sb. 

Zákon o lesích (lesní zákon); Neohrozí ani kvalitu povrchových a spodních vod, a není 

v rozporu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon); S ohledem na uvedený 

způsob vytápění není záměr ani v rozporu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

 

III. 

Podatel připomíná, že v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (dále jen „stavební zákon“), je cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a 

pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který 

uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Podatel se domnívá, že záměr rodinné ekofarmy tyto podmínky přesně naplňuje.  

Stejně tak dle ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona územní plánování zajišťuje předpoklady pro 

udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového 

uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 

zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.  

V případě záměru malé ekofarmy jde beze sporu o udržitelné hospodaření v krajině, navíc je zde 

potenciál pro hospodářský rozvoj v případě realizace výrobně obchodního provozu k této farmě (v jiné 

lokalitě - není předmětem tohoto záměru), což v případě chybějícího areálu vlastní farmy, však nebude 

možné. Dle názoru podatele má jeho záměr jak prvky soukromého zájmu, tak i zájmu, a v širším 

kontextu dle současného stavu poznání lze úspěšně tvrdit, že minimálně stejné váhy, 

veřejného (trvale udržitelný rozvoj, šetrné hospodaření v krajině, provádění úprav a používání 

postupů zabraňujících erozi půdy a naopak podporující zasakování dešťových vod a jejich zadržení 

v krajině, uměřený hospodářský rozvoj, výroba a prodej lokálních a zdravých potravin, vytvoření 

nových pracovních míst, všeobecný rozvoj místní části Studnice, potenciál agroturistiky atd.).  

Argument relevance veřejného zájmu také podatel dovozuje ze Strategie resortu Ministerstva 

zemědělství  ČR s výhledem do r. 2030, která byla Vládou České republiky schválena dne 

2.5.2016, kde je, mimo jiné, jasně definováno, že je „….nutné realizovat a podporovat takový 

rozvoj zemědělství, které je klíčem podnikatelských aktivit venkovských oblastí, založených na 

malých a středních farmách především rodinného typu, které jsou perspektivou žádoucího 

rozvoje lidského a sociálního kapitálu venkova..“ atd. (celý materiál je veřejně přístupný).  I tyto 

okolnosti by měly být brány v úvahu při posuzování žádosti podatele.  

Podatel k návrhu doplňuje, že navrhované umístění vychází mimo jiné z nezbytné podmínky blízkosti 

(vlastního) rybníka, jako jednoho z klíčových segmentů budoucího hospodářství, a také je důležitá 

přirozená dostupnost vodního zdroje pro chovaná zvířata pod trvalým dozorem. Stejně tak je důležitá 

blízkost lesa (opět vlastního), aby hospodářským zvířatům, v plánovaném režimu volného chovu, bylo 

umožněno přirozené krytí před nepřízní počasí a bezstresové žití. Právě i (nejen) z těchto důvodů byla 

podatelem vybrána navrhovaná lokalita umístění farmy.  

Z hlediska podobných případů si podatel dovoluje odkázat na dosud vydaná rozhodnutí či vyjádření 

Města Telč či MěÚ Telč, ale i jiných orgánů státní správy v kraji Vysočina, k jiným záměrům a návrhům, 

které byly umisťovány často do volné krajiny. Jako příklad z poslední doby uvádí schválení rozšíření 

zastavitelného území pro záměr vybudování tzv. „Hospodářského dvora“ či „Ranče“ v lokalitě „Panské 
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Nivy“ v k. ú. Telč, kdy zadavatel ÚPT nechal vymezit v dotčeném území plochu pro poměrně rozsáhlou 

výstavbu areálu pro turistický ruch, ačkoliv pozemky i zbořeniště tzv. bývalého ranče byl v době 

zpracování ÚP v majetku Města Telč, které tak mohlo tuto stavbu na velmi exponovaném místě 

odstranit a ÚPT nevytvářet podmínky pro zastavění této lokality. Několik dalších příkladů objektů 

umístěných v krajině, a často na pohledově exponovaných místech či dokonce horizontech, (tedy 

zjevně ne zcela v souladu s citovanou Strategií ochrany krajinného rázu kraje Vysočina – viz odst. II. 

3.d), jako např. „Hotel Penzion Medličky“ v k. ú. Švábov u Batelova., je uváděno v příloze.  

Podatel proto věří, že v případě jeho záměru rodinné ekofarmy (která je svými propozicemi menší než 

mnohé z v příloze uvedených staveb) bude ze strany orgánů veřejné správy postupováno obdobně 

jako v případě těchto jiných navrhovatelů.  

Na závěr ještě podatel dodává, že dle ust. § 55 odst. 4 stavebního zákona je možné změnou územního 

plánu vymezit zastavitelné plochy pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené 

zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Jak pořizovatel návrhu zprávy 

sám uvádí, platný ÚP Telč pro místní část k. ú. Studnice nevymezuje žádné nové rozvojové a 

zastavitelné plochy vyjma plochy pro ČOV. Žádné plochy pro malé (ani jiné) farmy či objekty 

obdobného účelu, tedy zemědělství nejsou v ÚP Telč k. ú. Studnice vymezeny, přestože tyto 

záměry patří právě mimo zastavěné území obce a v případě malých farem jsou rozhodně v souladu 

s principem trvale udržitelného rozvoje a udržitelného hospodaření v krajině.  

 

Závěr: 

Podatel žádá, aby do Návrhu zadání Změny č. 2 ÚP Telč byl zahrnut a zapracován jeho požadavek na 

možnost umístění rodinné ekofarmy v rozsahu a účelu využití jak výše uvedeno, a to na pozemku p. č. 

577/1 v k. ú. Studnice u Telče, v místě, specifikovaném situačním návrhem umístění v příloze. 

Dále podatel žádá, aby pro projednávání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Telč dotčenými orgány státní 

zprávy byl, jako příloha k materiálu, rozesílaném Odborem rozvoje a územního plánování MěÚ Telč, 

použit tento přípis , vč. všech příloh, jež jsou nedílnou jeho součástí.  

V Brně dne ………….. 2016  

Farma Telč Studnice, a. s. 

 

 








































































































