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ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

řešené území  obec Mysliboř, k.ú. Mysliboř  

kód obce 587567 
počet obyvatel 223 (sčítání 2001) 

rozloha řešeného území 736,87 ha 

kraj Kraj Vysočina 

obec s rozšířenou působností Telč 

 

 

Mapové podklady: 

• KMD - mapy katastru nemovitostí, zpracováno v prostředí MicroStation. 

• Výškopis byl získán z map v měř. 1 : 10000.  

• Na základě podkladů poskytnutých Obecním úřadem Mysliboř, Městským úřadem Telč a 
skutečností zjištěných vlastním průzkumem byl mapový podklad pro potřeby územního plánu 
doplněn a upraven do současného stavu k roku 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDIS KA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM  

 

Charakteristika řešeného území: 

Katastrální území Mysliboř se nachází v oblasti Českomoravské vysočiny, v jižní části 
jihlavského okresu, v těsném severním sousedství města Telč. Území katastru obce je kopcovité, 
obec je situována v údolí říčky Votavnice. V tomto údolí je vytvořena kaskáda rybníků, které jsou 
zásobovány vodou z potoků ze SZ strany. Hydrogeologicky je oblast zařazena do povodí Dyje. 
Nadmořská výška se pohybuje od 520 m.n.m. do cca 600 m.n.m. (severní a západní část katastru). 
Katastr je tvořen typickými vrchovinovými svahy se střídavými porosty. Zvlněná krajina okolí obce tvoří 
přívětivé prostředí s krásnými krajinnými průhledy. Vodní toky jsou zastoupeny potokem Votavice, 
Myslibořským a Paseckým potokem Obytné části sídla Mysliboř doplňují areály zemědělského 
družstva Sídlo má dobrou dopravní dostupnost do krajského města (dojížďková vzdálenost je cca 35 
km).  

Na komunikační síť je řešené území napojeno zejména silnicí III/02321 Telč – Sedlejov. 

Zásobování obce vodou - obec není napojena na veřejný vodovod, jednotlivé objekty jsou 
zásobovány individuálně vlastními studnami. Zásobování plynem – obec je zásobována zemním 
plynem ze STL plynovodu od jihovýchodu.  
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Postavení obce v systému osídlení, širší vztahy, zá jmové území 

Obec leží v jižním části kraje poblíž města Telč. Hlavní vazby souvisejí s dojížďkou za prací, 
školstvím, správními institucemi, kulturou. Obec spáduje do Telče – pověřené obce, do Jihlavy - sídla 
kraje Vysočina. Dojížďková vzdálenost do krajského města Jihlava je 35 km, do Telče cca 3km. 

V zájmovém území je silný turistický ruch zaměřený hlavně na rekreaci spojenou s turistikou a 
cykloturistikou a poznávání pamětihodností  (krásná krajina, historická města Telč, Slavonice, Třešť,... 
). Obec je součástí mikroregionu Telčsko.  

Obec navazuje na území Javořické vrchoviny - území, které si zachovalo maximum přírodních hodnot 
a vysokou kvalitu životního prostředí a jehož kvalita krajinného rázu a symbioza osídlení s krajinou je 
jedinečná. 

 

 

Dokumentace zpracovaná krajem: 

• Zásady územního rozvoje kraje Vyso čina (ZÚR) – ú činnost od 22.11.2008.  V ZÚR nejsou 
v řešeném území obce Mysliboř vymezeny konkrétní záměry ani plochy pro veřejně prospěšné 
stavby. 

• Aktualizace programu rozvoje kraje Vyso čina (GaREP spol. s r.o. Brno, 11/2002), schváleno 
zastupitelstvem kraje dne 12.2. 2002. - vzhledem k velikosti obce a nevýznamnému postavení ve 
struktuře osídlení kraje, nevyplývají z programu žádné konkrétní požadavky na územně 
technickou problematiku řešeného území. Pro obec jsou důležité aktivity související s cíly (číselné 
označení dle „Aktualizace“) - 1.3. ekonomická stabilizace venkova s důrazem na integraci 
ekonomických aktivit a polyfunkční využívání krajiny, 1.4. podpora rozvoje cestovnímu ruchu a 
4.1. podpora trvalé udržitelnosti krajiny Vysočiny. 

• Plán rozvoje vodovod ů a kanalizací  (PRVKUK) – (AQUA PROCON, a.s., 2004) 

 

ÚPD okolních obcí:  

Z ÚPD okolních obcí byly zapracovány tyto požadavky: 

� je zohledněna návaznost ÚSES 

 

 

 

b)  ÚDAJE O SPLN ĚNÍ ZADÁNÍ A POKYN Ů PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU  

 

Požadavky vyplývající ze zadání ÚP Mysliboř byly respektovány. 

Návrh ÚP je zpracován v souladu  se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu (dále jen SZ). 
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c)  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY,  
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE 
VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ  

 

Vytvoření předpokladů pro trvalý soulad všech hodnot území - přírodních, urbanistických, 
kulturních a civilizačních je jeden z nejdůležitějších úkolů územního plánu. 

c)1.  Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení a vybrané varianty – urbanistická 
koncepce, koncepce uspo řádání krajiny, řešení ÚSES 

c)1.1.  Urbanistická koncepce  

� Plochy smíšené obytné  

• Plochy smíšené obytné byly vymezeny z důvodu možnosti variabilnějšího využití zastavěného 
území. Stávající plochy zahrnují obytnou zástavbu sídla. Plochy jsou stabilizované, v 
zastavěném území nejsou plochy, které by vyžadovaly plošnou přestavbu. V současné době 
je nedostatek vhodných ploch pro rozvoj bydlení.  

• Hlavní rozvoj ploch smíšených obytných ploch je směrován na severní straně od stávající 
obytné zástavby (SO-1a, SO-1b a SO-3)  

• Rozvoj Mysliboře částečně omezuje existence areálu ZD s vyhlášeným PHO a bariéra 
železnice na východní straně.  

 

� Plochy rekreace  

• Do plochy rekreace je zahrnut pozemek jedné stávající rekreační chaty na západní straně od 
centra obce. S rozvojem ploch pro rodinnou rekreaci se nepočítá. 

 

� Plochy ob čanského vybavení   
• Objekt občanského vybavení je víceúčelový objekt (obecní úřad s hospodou) , prodejna 

smíšeného zboží, hasičská zbrojnice  . 
• Nové plochy nejsou s ohledem na velikost sídel vymezeny.  
• Další potřeby situování zařízení typu občanského vybavení v řešeném území lze realizovat 

využitím ploch smíšených obytných. 

 

� Plochy ob čanského vybavení – sportu a rekreace  
• Plochy pro sport jsou v řešeném území zastoupeny areálem na fotbal, situovaným na 

západním okraji obce. Poblíž je situována plocha pro hřiště na odbíjenou. 
• Na severovýchodní straně u silnice směrem na Sedlejov je umístěn areál sportovní střelnice. 
• Dětské hřiště v centru Mysliboře (R-4) bylo z důvodu malého rozsahu a umožnění budoucího 

variabilního řešení prostoru návsi zařazeno do ploch veřejných prostranství.  
• S ohledem na uvažovaný rozvoj ploch bydlení (ploch smíšených obytných), budou v rámci 

řešení veřejných prostranství těchto ploch umístěny i plocha pro dětské hřiště. 
 

� Plochy výroby a skladování   

• Zemědělské areály se nachází: 
na jižní straně od obce vedle silnice směrem na Telč (V-1) – v areálu ZD Sedlejov je 

provozována živočišná výroba. 
na severozápadní straně od obce (V-2) – živočišná výroba, odchovna dobytka 

• Nové plochy nejsou vymezeny, z důvodu plošných rezerv areálů stávajících. 
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� Plochy sídelní zelen ě 
 
Veřejná zeleň 
• Stabilizované plochy nejsou vymezeny. Zatravněné plochy v centru sídla byly zahrnuty do 

ploch veřejných prostranství. Obec má velice kvalitní přírodní prostředí, zeleň proniká formou 
nivy vodních toků do zastavěného území sídla. 

 
zeleň zahrad  
• Do stabilizovaných ploch smíšených obytných byly zařazeny i plochy zahrad, které plní funkci 

doplňkově produkční a kompoziční při přechodu zástavby do krajiny a které současně slouží 
obyvatelům ke krátkodobé rekreaci.  

• Nová plocha zemědělských ploch – zahrad (ZZ) je navržena ve vazbě na rozvojovou plochu 
smíšenou obytnou (SO-3). Důvodem vymezení je snaha o zvětšení rozsahu zahrad u 
navržených ploch bydlení, avšak bez možnosti výstavby rodinných domů – respektování 
ochranného pásma železnice - vzdálenosti 60m. 

Variantní řešení 

Variantní řešení vymezení ploch s rozdílným způsobem využití nebylo vzhledem ke stabilizované 
urbanistické struktuře prověřováno. 

 

c)1.2.  Koncepce uspo řádání krajiny, ÚSES  

Územní plán je koncipován se snahou o zachování krajiny a přírodních hodnot území. 
S ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné plochy 
a stavby s výjimkou těch, které rozšiřují stávající zastavěné území. Tento princip je uplatněn a je 
respektován v celém správním území obce. 

 

ÚSES 

Navržené řešení územního systému ekologické stability vychází z územně technického 
podkladu – nadregionální a regionální ÚSES ČR (MMR a MŽPO,ČR,1996), nadřazené územně 
plánovací dokumentace a oborové dokumentace ÚSES zpracované pro řešené území.  

V rámci zpracování územního plánu byly koordinovány rozvojové záměry na území obce 
s navrženým místním územním systémem ekologické stability. 

Řešené území bylo zpracováno v Plánu lokálního ÚSES pro k.ú. Mysliboř (H-projekt, 2008), 
který je plně respektován. Při řešení územního plánu byla řešena návaznost a koordinace jednotlivých 
částí, dodržení reprezentativnosti, návaznosti jednotlivých skladebných částí, návaznost na okolní 
katastry obcí. 

 

Širší vztahy 

Z pohledu širších územních vazeb je při tvorbě místního systému vycházeno ze schváleného 
„ÚSES Sedlejov“ a „ÚSES Telč“. Nadregionální  systém není v území vymezen, pouze v nejsevernější 
části do něj zasahuje ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K 123 spojující neregionální 
biocentra „55 - Špičák“ a „88 - Pařezitý–Roštejn“. 

 

Místní systém ekologické stability 

Lokální územní systém ekologické stability zahrnuje celkem 3 větve, reprezentující  základní 
typy ekosystémů v krajině. Tyto větve se spojují v lokálním biocentru LBC 5 na východní straně od 
obce. 



 9  

Navržené prvky ÚSES 

 

Označení prvku: LBC3     

Označení prvku: LBC 1     

Název prvku: U Homolky      

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  severní okraj katastru      

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum –funk ční, existující 

Způsob lokalizace: orienta čně lokalizováno 

Celková výměra: 2,5 ha            Celková délka: 

Výměra v k.ú.:       2,5 ha  Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege (les)  

Podstatná charakteristika stanoviště: Převážně smrkový porost uvnit ř většího lesního celku.  

Cílový stav:  přírod ě blízké pom ěry s druhov ě pestrými porosty.  

Ohrožení: holose č, větr. polomy, námraza, výsadba nevhodných d řevin  

Návrh opatření: V rámci obnovních postup ů posilovat zastoupení d řevin dle p řirozené druhové 
skladby odpovídající místním podmínkám.  

Označení prvku:  LBC 2   

Název prvku:  Červenky     

Název k.ú.:   Myslibo ř    

Poloha:   severn ě od obce p ři komunikaci na Sedlejouv     

Přesah do k.ú.:  ano  

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum – funk ční, existující 

Způsob lokalizace: vymezeno 

Celková výměra:    cca 3,4 ha   Celková délka: 

Výměra v k.ú.: cca 3 ha   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:   významný krajinný prvek ex lege (les)  

Podstatná charakteristika stanoviště: převážně smrkový porost s bohatším zastoupením 
ostatních d řevin po okrajích jednotlivých porostních celk ů. 

Cílový stav: přírod ě blízké pom ěry s druhov ě pestrými porosty 

Ohrožení: holose č, větr. polomy, námraza, výsadba nevhodných d řevin 

Návrh opatření: V rámci obnovních postup ů posilovat zastoupení d řevin dle p řirozené druhové 
skladby odpovídající místním podmínkám.  
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Název prvku: Zoulinky      

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  severn ě od obce na Paseckém potoce p ři okraji lesní celku 

Přesah do k.ú.: ne  

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum – funk ční, existující  

Způsob lokalizace: částečně lokalizováno 

Celková výměra: 2,7 ha  Celková délka:  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege – vodní tok, údoln í niva, les  

Podstatná charakteristika stanoviště: podmá čená olšina s výskytem dalších druh ů dřevin kolem 
vodního toku Pasecký potok v levé části navazující na v ětší lesní komplex. V lokalit ě se 
vyskytuje bledule jarní.  

Cílový stav: podmá čená olšina s r ůznov ětým porostem s místním zastoupením i dalších 
především listnatých druh ů dřevin  

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, zm ěna vodního režimu, výsadba nevhodných druh ů dřevin 
(smrk)  

Návrh opatření: udržení šetrného lesního hospoda ření, ponechání části odum řelých d řevin, 
podpora r ůznov ěkosti porostu  

 

Označení prvku: LBC4     

Název prvku: Obecní rybník      

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  severozápadn ě od obce na vodním toku Votavice nedaleko komunikac e na 
Studnice 

Přesah do k.ú.: ne  

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum – funk ční, existující  

Způsob lokalizace: částečně lokalizováno 

Celková výměra: 2,5 ha  Celková délka:  

Výměra v k.ú.:        Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege – rybník, vodní to k, údolní niva  

Podstatná charakteristika stanoviště: drobná vodní plocha na okraji lesního celku s navaz ujícím 
podmá čeným zhlavím porostlé p řirozenou vegetací (vrba, olše, …). Rybník je z velk é části 
zanesen sedimentem. Pod hrází je podmá čená údolnice s p řirozeným porostem d řevin. 
V rybníku a p řilehlých tocích je evidován výskyt raka říčního a n ěkolika zvlášt ě chrán ěných 
druh ů obojživelník ů. 

Cílový stav:  extenzivn ě využívaný rybník s vhodnou obsádkou umož ňující rozvoj druh ů vyšších 
rostlin a živo čichů. Podmáčené stanovišt ě s rozvojem druh ů vázaných na vodu.  

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, zm ěna vodního režimu, výsadba nevhodných druh ů dřevin, 
intenzivní chov ryb, p řílišné zahloubení nádrže p ři případném odbahn ění rybníka  
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Návrh opatření: extenzivní chov ryb, možné částečné odstra ňování části d řevin (spíše 
pro ředění), ponechání části odum řelých d řevin na míst ě jako biotop pro ptáky a bezobratlé, 
podpora r ůznov ěkosti porostu  

 

Označení prvku: LBC5     

Název prvku: U Podhajského      

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  pod obcí na soutoku Votavice s  Myslibo řským potokem 

Přesah do k.ú.: ano   

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum – funk ční, existující  

Způsob lokalizace: lokalizováno 

Celková výměra: 4,8 ha        Celková délka:  

Výměra v k.ú.:  3,9 ha   Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege – vodní tok, údoln í niva  

Podstatná charakteristika stanoviště: soutok vodních toku Votavice a Myslibo řského potoka. 
Vodní koryta nap římená upravená, údolnice z velké části zatravn ěná, pravideln ě kosená, 
částečně zalesn ěná. Podél vodních tok ů se začínají uplat ňovat p řirozený doprovodný porost 
dřevin.  

Cílový stav: druhov ě bohatý lu ční porost se stabilním vodním režimem.  

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, zm ěna vodního režimu, výsadba nevhodných druh ů dřevin  

Návrh opatření: pravidelné kosení travních porost ů, redukce nevhodných druh ů dřevin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 12  

Lokální biokoridory 

Označení prvku: LBK1     

Název prvku: Podél Zahumenic      

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  severn ě od obce na hranici katastru se Sedlejovem   

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– funk ční, existující, sm ěrov ě lokalizováno  

Celková výměra:   Celková délka: 1,4 km  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege  - les  

Podstatná charakteristika stanoviště: hospodá řský les prom ěnlivého stá ří a druhového složení. 
Převažující d řevina je smrk. 

Cílový stav:  les p řirozeného druhového složení odpovídající místním po dmínkám a 
konkrétnímu stanovišti. Podpora r ůznov ěkosti porostu a ke řového patra.  

Ohrožení: výsadba nep ůvodních druh ů dřevin, holose čné hospoda ření, malá druhová pestrost 
dřevin  

Návrh opatření: dosadba v regionu p ůvodních p ředevším listnatých druh ů dřevin, podpora 
různov ěkosti porostu  

 

Označení prvku: LBK2     

Název prvku: Od Červenky do B řezy     

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  severovýchodn ě od obce na hranici katastru se Sedlejovem   

Přesah do k.ú.: ano 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– částečně funk ční, částečně existující, sm ěrov ě lokalizováno, částečně návrh  

Celková výměra:   Celková délka: 1,2 km  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  částečně významný krajinný prvek ex lege  - les, jinak bez ochrany  

Podstatná charakteristika stanoviště: částečně hospodá řský les mez na okraji pole  

Cílový stav:  druhov ě bohatý  luční porost s dopln ěn doprovodnými d řevinami až souvislý pás 
dřevin složení odpovídající p ůvodním místním druh ům  

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, výsadba nep ůvodních druh ů dřevin,malá druhová pestrost 
dřevin  

Návrh opatření: dosadba v regionu p ůvodních p ředevším listnatých druh ů dřevin, podpora 
různov ěkosti porostu, založení lu čního druhov ě bohatého porostu  
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Označení prvku: LBK3     

Název prvku: Pasecký potok - sever     

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  severn ě  cca 1,4 km od obce   

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– funk ční, existující, sm ěrov ě lokalizováno  údolní niv ě 

Celková výměra:   Celková délka: 0,5 km  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege  - vodní tok, údol ní niva  

Podstatná charakteristika stanoviště: v minulosti nap římený vodní tok lemovaný p řirozen ě se 
vyvíjející d řevinnou skladbou. Na levé stran ě voního toku hospodá řsky využívané louky 
ovlivn ěné vyšší hladinou spodní vody. V horní části zazemn ěná drobná vodní plocha. 

Cílový stav:  druhov ě pestrá p řirozen ě se vyvíjející údolní niva s doprovodnými r ůznov ětými 
dřevinami podél vodního toku.   

Ohrožení: výsadba nep ůvodních druh ů dřevin, holose čné hospoda ření, malá druhová pestrost 
dřevin, intenzivní využívání malé vodní nádrže  

Návrh opatření: podpora r ůznov ěkosti porostu, zachování lu čních porost ů včetně jejich 
pravidelného kosení, p řípadná šetrná obnova malé vodní plochy (zachování m ělkovodního 
charakteru)  

 

 

Označení prvku: LBK4     

Název prvku: Pasecký potok - jih     

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  severn ě  od obce   

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– funk ční, existující, sm ěrov ě lokalizováno  údolní niv ě 

Celková výměra:   Celková délka: 1,3 km  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege  - vodní tok, údol ní niva  

Podstatná charakteristika stanoviště: v minulosti nap římený vodní tok lemovaný p řirozen ě se 
vyvíjející d řevinnou skladbou, v části navazující na obec je porost pravideln ě redukován. 
V horní části jsou d řeviny zastoupeny ve v ětší mí ře a to i do druhového složení. Spodní část je 
využívána jako pastvina. 
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Cílový stav: druhov ě pestrá p řirozen ě se vyvíjející údolní niva s doprovodnými r ůznov ětými 
dřevinami podél vodního toku. V míst ě pastviny druhov ě bohatý pastevní porost.   

Ohrožení: výsadba nep ůvodních druh ů dřevin, ruderalizace  

Návrh opatření: podpora r ůznov ěkosti porostu, zachování lu čních porost ů včetně jejich 
pravidelné pastvy  (p řípadn ě kosení). P ři realizaci bude zajišt ěna prostupnost za ú čelem 
zajišt ění přístupu na navazující zem ědělské pozemky  

 

 

 

Označení prvku: LBK5    

Název prvku: Votavice     

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  po Votavici p řes st řed obce 

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– funk ční, existující, sm ěrov ě lokalizováno  

Celková výměra:   Celková délka: 1,7 km  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege  - vodní tok, údol ní niva  

Podstatná charakteristika stanoviště: v minulosti nap římený vodní tok v horní části dokonce 
částečně zatrubn ěn protékající dv ěma vodníma nádržema p řed obcí a dv ěma na návsi. 
Biokoridor kon čí u soutoku s Myslibo řským potokem.  

Cílový stav: funk ční vodní soustava s p řiměřenou intenzitou hospoda ření na vodních nádržích. 
Doprovodná zele ň vodních tok ů blížící se p řirozené druhové skladb ě s různým strá řím. U 
lučních porost ů – vysoká druhová pestrost porostu.   

Ohrožení: výsadba nep ůvodních druh ů dřevin, intenzivní rybníká řské hospoda ření 

Návrh opatření: podpora r ůznov ěkosti porostu, zachování lu čních porost ů včetně jejich 
pravidelného kosení  
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Označení prvku: LBK6     

Název prvku: Myslibo řský potok     

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  východn ě cca 300 m od obce   

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– funk ční, existující, sm ěrov ě lokalizováno  údolní niv ě 

Celková výměra:   Celková délka: 0,9 km  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege  - vodní tok, údol ní niva  

Podstatná charakteristika stanoviště: v minulosti nap římený vodní místy lemovaný p řirozen ě se 
vyvíjející d řevinnou skladbou. Jinak lu ční porosty hospodá řsky využívány pravideln ě koseny. 

Cílový stav: druhov ě pestrá p řirozen ě se vyvíjející údolní niva s doprovodnými r ůznov ětými 
dřevinami podél vodního toku. Druhov ě pestré lu ční porosty.  

Ohrožení: výsadba nep ůvodních druh ů dřevin, rozrání luk, ruderalizace, eutrofizace  

Návrh opatření: zachování lu čních porost ů včetně jejich pravidelného kosení, podpora 
druhového složení doprovodných d řevin p ůvodních druh ů rozdílného v ěkového složení. P ři 
realizaci bude zajišt ěna prostupnost za ú čelem zajišt ění přístupu na navazující zem ědělské 
pozemky.  
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Interak ční prvky  

Označení prvku:  IP 1   

Název prvku:  V Pasekách     

Název k.ú.:   Myslibo ř    

Poloha:   severn ě  od obce     

Přesah do k.ú.:         ne 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvek – funk ční, existující 

Způsob lokalizace:          jednozna čně lokalizovaný 

Celková výměra:   Celková délka: 300 m 

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana d řevin rostoucích mimo les  

Podstatná charakteristika stanoviště: skalní výchoz obklopený oranou zem ědělskou p ůdou. 
Výskyt r r ůzných druh ů dřevin, biotop obratlovc ů i bezobratlých.  

Cílový stav:  prosv ětlený remíz se zastoupením p ředevším pionýrských druh ů dřevin 

Ohrožení: neuvážené kácení, výsadba nevhodných druh ů dřevin, absence údržby - zar ůstání 
náletem, intenzivní chem. post řik okolních pozemk ů 

Návrh opatření: uvážená redukce náletových d řevin - prosv ětlení 

 

 

Označení prvku:  IP 2   

Název prvku:  Kázky na Dílech     

Název k.ú.:   Myslibo ř    

Poloha:   severn ě od obce cca 800 m     

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvek – funk ční, existující 

Způsob lokalizace: jednozna čně lokalizovaný 

Celková výměra: 0,25 ha Celková délka:  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:  

Legislativní ochrana:  registrovaný významný krajinný prvek (§ 6 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochran ě přírody a krajiny  

Podstatná charakteristika stanoviště:  tři ostr ůvky výchozu cordieritické pararuly, umíst ěné ve 
velkém poli severn ě od obce s výskytem náletových b říz, ptáčnic, osik. Lokalita je rovn ěž 
významným biotopem obratlovc ů i bezobratlých a významnou krajinnou dominantou.  

Cílový stav:  prosv ětlený skalní výchoz s vysokou druhovou rozmanitostí  

Ohrožení: neuvážené kácení, nevhodná výsadba, absence údržby,  ruderalizace, eutrofizace a 
chemizace 

Návrh opatření: redukce náletových d řevin, ob časná se č s odstran ěním pose čené hmoty 



 17  

 

Označení prvku:  IP 3   

Název prvku:  Na Vrších     

Název k.ú.:   Myslibo ř   

Poloha:   severozápadn ě od obce    

Přesah do k.ú.:         ne 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvek – funk ční, existující 

Způsob lokalizace:          jednozna čně lokalizovaný 

Celková výměra: 0,8 ha  Celková délka:  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana d řevin rostoucích mimo les  

Podstatná charakteristika stanoviště: skalní výchoz s výskytem  r ůzných druh ů dřevin, biotop 
obratlovc ů i bezobratlých.  

Cílový stav:  prosv ětlený remíz se zastoupením p ředevším pionýrských druh ů dřevin 

Ohrožení: neuvážené kácení, výsadba nevhodných druh ů dřevin 

Návrh opatření: uvážená redukce d řevin  

 

 

Označení prvku:  IP 4   

Název prvku:  V Kopcích     

Název k.ú.:   Myslibo ř    

Poloha:   západn ě od obce     

Přesah do k.ú.:         ne 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvek – funk ční, existující 

Způsob lokalizace:          jednozna čně lokalizovaný 

Celková výměra: 0,25 ha Celková délka:  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana d řevin rostoucích mimo les  

Podstatná charakteristika stanoviště: kamenitá lada s výskytem  r ůzných druh ů dřevin, biotop 
obratlovc ů i bezobratlých.  

Cílový stav:  prosv ětlený remíz se zastoupením p ředevším pionýrských druh ů dřevin 

Ohrožení: neuvážené kácení, výsadba nevhodných druh ů dřevin 

Návrh opatření: redukce d řevin  
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Označení prvku:  IP 5   

Název prvku:  V Loužkách     

Název k.ú.:   Myslibo ř    

Poloha:   v polích západn ě od obce  

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvek – funk ční, existující 

Způsob lokalizace: jednozna čně lokalizovaný 

Celková výměra: 1,1 ha       Celková délka:    

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana d řevin rostoucích mimo les  

Podstatná charakteristika stanoviště: dva malé a dva v ětší remízky s r ůznorodým druhovým 
složením d řevin sloužící jako druhové refugium v zem ědělsky obd ělávané krajin ě  

Cílový stav:  druhov ě pestrá spole čenstva kamenic, úvoz ů apod. 

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, výsadba smrku a nep ůvodních druh ů dřevin, neuvážené 
kácení 

Návrh opatření:  minimalizace zásahu, dosadba vhodných druh ů, prosv ětlení porostu 

 

 

Označení prvku:  IP 6   

Název prvku:  Příkopy     

Název k.ú.:   Myslibo ř   

Poloha:   v polích jihozápadn ě od obce  

Přesah do k.ú.:          ne 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvek – funk ční, existující 

Způsob lokalizace: jednozna čně lokalizovaný 

Celková výměra: 0,07 ha     Celková délka:    

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana d řevin rostoucích mimo les  

Podstatná charakteristika stanoviště: skalní výchoz výskytem pionýrských d řevin  

Cílový stav:  přírod ě blízký druhov ě pestrý porost d řevin a suchomilných trávník ů 

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, výsadba smrku a nep ůvodních druh ů dřevin, neuvážené 
kácení 

Návrh opatření:  minimalizace zásahu, prosv ětlení porostu 
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Označení prvku:  IP 7   

Název prvku:  Pohorky     

Název k.ú.:   Myslibo ř   

Poloha:   jihozápadn ě od obce  

Přesah do k.ú.:          ne 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvek – funk ční, existující 

Způsob lokalizace:          jednozna čně lokalizovaný 

Celková výměra: 3,2 ha     Celková délka:    

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana d řevin rostoucích mimo les  

Podstatná charakteristika stanoviště: skalní výchozy se samovoln ě vzniklým porostem d řevin, 
drobný lesík a lu ční porost  

Cílový stav:  přírod ě blízký druhov ě pestrý porost d řevin a suchomilných trávník ů 

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, výsadba smrku a nep ůvodních druh ů dřevin, neuvážené 
kácení, rozorání louky 

Návrh opatření:  minimalizace zásahu, prosv ětlení porost ů dřevin, náhrada smrkových porost ů 

 

 

 

Označení prvku:  IP 8   

Název prvku:  U pahorku     

Název k.ú.:   Myslibo ř   

Poloha:   na jihozápadním okraji katastru  

Přesah do k.ú.:  

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvky – funk ční, existující 

Způsob lokalizace:  lokalizován 

Celková výměra: 1 ha                   Celková délka:    

Výměra v k.ú.:        Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  ochrana d řevin rostoucích mimo les, VKP ex lege dle zákona o ochran ě 
přírody – vodní tok, údolní niva, rybník  

Podstatná charakteristika stanoviště: údolní niva s drobným vodním tokem a dv ěma drobnýma 
vodníma plochami  

Cílový stav:  přírod ě blízký druhov ě pestrý porost údolní nivy, extenzivn ě využívané vodní 
plochy s bohatým zastoupením rostlinných i živo čišných druh ů 

Ohrožení: eutrofizace vodních ploch, výsadba smrku a nep ůvodních druh ů dřevin, neuvážené 
kácení 

Návrh opatření:  částečná redukce d řevin, extenzivní hospoda ření na vodních plochách 
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Označení prvku:  IP 9   

Název prvku:  Alej podél cesty do Tel če    

Název k.ú.:   Myslibo ř   

Poloha:   podél komunikace sm ěrem k Tel či 

Přesah do k.ú.: Telč 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvky – funk ční, existující 

Způsob lokalizace:  jasn ě lokalizován 

Celková výměra:                          Celková délka:  1 km   

Výměra v k.ú.:        Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  ochrana d řevin rostoucích mimo les  

Podstatná charakteristika stanoviště: alej ovocných d řevin (jablka, švestky) podél komunikace, 
místy r ůzně velké mezery  

Cílový stav:  souvislá alej ovocných vysokokmenných d řevin p ůvodních krajových odr ůd  

Ohrožení: výsadby nevhodných jedinc ů a druh ů 

Návrh opatření:  dosadba ovocných vysokokmenných jedinc ů původních krajových odr ůd do 
vzniklých mezer 

 

 

 

 

 

 

 

Označení prvku:  IP10  

Název prvku:  U Skaláku     

Název k.ú.:   Myslibo ř   

Poloha:   na jihozápadním okraji katastru  

Přesah do k.ú.:         ne 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvky – funk ční, existující 

Způsob lokalizace:  lokalizován 

Celková výměra: 3,3 ha               Celková délka:    

Výměra v k.ú.:        Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana d řevin rostoucích mimo les  

Podstatná charakteristika stanoviště: skalní výchozy s p řirozen ě se vyvíjejícím porostem 
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pionýrských d řevin, hospodá řský les, extenzivní lu ční porost  

Cílový stav:  druhov ě pestrý porost d řevin a suchomilných trávník ů 

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, výsadba smrku a nep ůvodních druh ů dřevin, neuvážené 
kácení, rozorání luk 

Návrh opatření:  minimalizace zásahu, prosv ětlení porost ů dřevin, náhrada smrkových porost ů, 
zachování se čení lu čních porost ů 

 

 

 

Označení prvku:  IP11   

Název prvku:  Alej na Dlouhé ho ře     

Název k.ú.:   Myslibo ř   

Poloha:   podél polní cesty od železnice k IP10 

Přesah do k.ú.: Telč 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvek, neexistující - návrh 

Způsob lokalizace:  jasn ě lokalizován 

Celková výměra:                          Celková délka:  1 km   

Výměra v k.ú.:        Délka v k.ú.:   1,2 km  

Legislativní ochrana:  ochrana d řevin rostoucích mimo les  

Podstatná charakteristika stanoviště: návrh aleje v regionu p ůvodních druh ů a navázání na 
sporadickou existující linii  

Cílový stav:  souvislá alej d řevin tvo řící krajinnou dominantu území  

Ohrožení: výsadby nep ůvodních druh ů 

Návrh opatření:  výsadba v regionu p ůvodních druh ů dřevin a následná pé če o ně. Při realizaci 
bude zajišt ěna prostupnost za ú čelem zajišt ění přístupu na navazující zem ědělské pozemky. 

 

Prostupnost krajiny  

Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury – hlavních účelových 
komunikací, které tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a přístup na pozemky ZPF a 
PUPFL. V obci bude v dohledné době prováděny komplexní pozemkové úpravy, jež budou dále řešit 
přístupnost zemědělských i lesních pozemků v katastru obce.   

 

 

Protierozní opat ření  

Řešené území se nenachází v krajině s vysokým stupněm erozního ohrožení. Lokality 
s potenciálním rizikem zvýšené hodnoty vodní eroze jsou hospodářsky využívány jako trvalé travní 
porosty - louky snižující erozi půdy. 
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Změny a úpravy provedené v rámci zpracování ÚP: 

Lokální ÚSES 

• vymezené skladebné části byly zkoordinovány s rozvojovými záměry obce  

• zpřesněny hranice některých prvků ÚSES tak, aby kopírovali vlastnické hranice dle katastrální 
mapy 

 

 

c)2.  Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení a vybrané varianty – koncepce 
dopravní infrastruktury 

 

c)2.1.  Popis sou časného stavu  

Železniční doprava 

Řešeným katastrálním územím obce Mysliboř je vedena jednokolejná železniční trať č.227  
Kostelec u Jihlavy – Slavonice a zpět, využívaná pro osobní i nákladní dopravu. Trať má regionální 
význam. Trasa železnice je v území stabilizována. V zastavěném území se nachází železniční 
zastávka Mysliboř.  

Ve výhledových záměrech se řešeného území nedotýká trasa vysokorychlostní tratě.  

 

Silni ční doprava 

Stávající dopravní skelet: 

Silnice II/403 (Kouty – Stonařov - Telč. Směrové a šířkové vedení nevykazuje v řešeném 
území dopravní závady. Sčítání 2005: 892 vozidel/24 hod 

Silnice III. třídy  
III/023 21 –Telč – Mysliboř - Sedlejov 

 

Nemotorová doprava 

Přes obec nevede žádná značená turistická trasa. 

Přes řešené území je směrována tato značená cyklistická trasa:  

cyklotrasa č. 5091 Telč – Mysliboř – Sedlejov – Třešť po silnici III. třídy a vyhovuje 
tedy podmíněně 

 

Statická doprava 

Vzhledem k charakteru zástavby jsou osobní automobily odstavovány převážně na vlastních 
pozemcích majitelů rodinných domů v individuálních garážích. Nové plochy nejsou vymezeny - 
parkování a odstavení vozidel lze realizovat v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní 
infrastruktury. 
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Veřejná doprava 

Veřejná doprava je stabilizována. Nejsou navrhovány změny.  

Veřejná doprava je zajišťována linkovými autobusy a především železniční dopravou.  

Izochrony dostupnosti pokrývají celé zastavěné území.  

Železniční zastávka Mysliboř na trati č.227 je významná pro celé řešené území. Na železniční 
zastávce se ve všední den uskuteční cca 24 spojů za 24h.  

 

Hospodá řská doprava 

Zemědělská a lesní doprava využívá stávající účelové komunikace a silnice III. třídy.  

 

Dopravní za řízení 

V řešeném území se nenachází, s výstavbou se neuvažuje. 

 

 

c)2.2.  Intenzita silni ční dopravy  

Intenzita dopravy je převzata z výsledků celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti 
ČR v r. 2005. V řešeném území byla sčítána intenzita dopravy na 1 stanovišti. Pro stanovení intenzit v 
roce 2020 bylo použito výhledových koeficientů stanovených ŘSD ČR. Max očekávané výhledové 
intenzity na silnici III/02321 : 340 voz/24 hod. 

 
 

c)2.3.  Hluk z dopravy  

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády  č. 148/2006 Sb., jež 
nahrazuje Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. s platností od 1.června 2006. Nejvyšší přípustná ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a 
příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. V denní době u obytné zástavby nesmí být 
překročena hodnota 55 dB a v noční době 45 dB od silniční resp. 50 dB od železniční dopravy, pokud 
se nezohlední další korekce, což v případě železnice představuje 60 dB v denní a 55 dB v noční době 
v OPŽ a v případě hlavních komunikací ( I. a II.tř.) představuje 60 dB v denní a 50 dB v noční době. 
Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních 
útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění bylo 
novelizováno. 
 
1. Hluk ze železni ční dopravy  
Denní doba  6 - 22 hod. 
- osobní vlaky - n = 20 vlaků/16 hod 

trakce = motorová  F4 = 1,0 

v = 40 km/hod   F5 = 0,6 

počet vozů = 2   F6 = 0,57 

X =59,85, Y = 57,9 dB 
- nákl. vlaky -     n = 4 vlaků/16 hod 

trakce = motorová  F4 = 1,0 

v = 40 km/hod   F5 = 0,6 

počet vozů = 6   F6 = 0,765 

X = 16,1, Y =52,1 dB 
Ekvivalentní hladina hluku - LAeq = 58,9 dB 
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Izofona hluku 55 dB - ve vzdálenosti 13,9 metr ů, 60 dB nebude dosaženo 
Noční doba  22 - 06 hod. 
- osobní vlaky - n = 4 vlaky/8 hod 

trakce = motorová  F4 = 1.0 

v = 40 km/hod   F5 = 0,6 
počet vozů = 2   F6 = 0,7 

X = 23,94, Y = 53,8 dB 
- nákl. vlaky -     n = 0 vlaky/8 hod 
Izofona hluku 50 dB - ve vzdálenosti 13,7 metrů  
Rozhodující je posouzení v denní době. Tato hodnota se nevztahuje na okolí železniční zastávky, zde 
je potřeba provést měření v terénu.  
Negativní vliv provozu železnice je minimální. 
 
 
2. Hluk od silni ční dopravy  
Silnice III/02321    

Negativní vliv provozu silnic III.tř. je minimální. Ve dne, kdy je stav nejméně příznivý, nebude 
povoleného limitu 55 dB dosaženo. 

 

c)2.4.  Zdůvodn ění přijatého řešení  

Silniční doprava – účelové komunikace 

V řešeném území – krajině je navržena síť účelových komunikací (DU). Komunikace jsou 
navrženy převážně v trasách již využívaných cest. Důvodem vymezení účelových komunikací je 
zajištění prostupnosti krajiny, přístupu na pozemky a napojení na okolní obce. Účelové komunikace 
budou dále podrobněji řešeny v připravovaných komplexních pozemkových úpravavách. 

 

Silniční doprava – místní komunikace 

 Komunikace, navržené pro obsluhu rozvojových ploch v Mysliboři byly s ohledem na jejich 
budoucí charakter (zklidněné komunikace) zařazeny do ploch veřejných prostranství (U), jež jsou 
součástí rozvojových ploch smíšených obytných (SO). Pro obslužnost navrhované plochy SO-1b je 
navržena místní komunikace podél stávajících zahrad - DS-1. 

 

c)3.  Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení a vybrané varianty – koncepce 
technické infrastruktury 

 

c)3.1.  Popis stávajícího stavu, zd ůvodn ění přijatého řešení  

Zásobování vodou: 

Zdroje vody: 

• Vodovodní síť včetně ochranného pásma se v území nevyskytuje 

• Zdrojem pitné vody jsou studny na vlastních pozemcích  u nemovitostí,  

• Farma ZD je zásobována pitnou vodou ze 2 studní 

• Bývalá část ZD v severozápadním okraji má vlastní studnu 

• V severní části k.ú. při silnici III. tř. je studna využívaná bramborárnou v sousedním k.ú. Sedlejov 

Pro realizaci zásobování obce pitnou vodou je doporučeno jímání v trati V Kopcích 
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Odkanalizování: 

Stoková síť 

V území vybudována základní síť kanalizačních stok včetně O.P., vypouštění odpadních vod 
povoleno do r. 2017. Kanalizace je navržena jednotná se zaústěním do navrhované ČOV. Ochranné 
pásmo do průměru 500 mm včetně je 1,5 m. 

Technický objekt odvádění a čištění odpadních vod v obci se  v současné době nevyskytuje. 

 

Čistírna odpadních vod 

Čistírna odpadních vod je navržena na východní straně obce za železniční tratí v nivě potoka 
Votavice. Přečištěné odpadní vody budou do tohoto potoka vypouštěny. Budování ČOV vyvolá úpravy 
terénu a trasování potoka. Toto bude řešeno až vlastním projektem ČOV. 

Navrhovaná ČOV bude obsahovat tyto objekty : odlehčovací šachta, česla hrubá ručně 
stíraná, měrná šachta – Thomsonův přeliv, štěrbinová nádrž (doba zdržení skutečná pro 1,5 Qv – 1,5 
h, objem vyhnívacího prostoru – 50 l/obyv.), stabilizační nádrž (biologický rybník) – dvoustupňové 
uspořádání bez trvalé aerace (nátoková část – 20%, odtoková část – 80% z celkové plochy) plocha na 
1 obyvatele – 15 m2. 

Dimenzování zařízení ČOV bude vztaženo k cílovému uvažovanému počtu obyvatel – 300 
osob. 

Hygienické pásmo bude stanoveno v souladu s ČSN 75 6401 (do vzdálenosti 100 m proti 
směru převládajícího větru a ve směru větru 200 m). 

 

 

Vodní toky, záplavové území a extravilánové vody: 

 

Vodní toky: 

Povodí vodního toku, rozvodnice 

       Katastrální území obce Mysliboř je součástí horního povodí řeky Moravská Dyje. Katastr 
spadá do tří hydrologických území; čísla jejich hydrologických pořadí jsou 4-14-01-006 (potok 
Votavice), 4-14-01-007 (Moravská Dyje) a 4-14-01-008 (Telčský potok). Největší díl katastu odvodňuje 
povodí Votavice, zbývající pásy území při jižní a jihozápadní hranici odvodňuje Telčský potok a Mor. 
Dyje. Vlastním katastrem obce protéká potok Votavice (správce ZVHS ÚP Jihlava), Myslibořský (4-14-
01-006/012) a Pasecký potok (4-14-01-006/008); tyto zde v katastru mají celé nebo alespoň část 
prameniště. Jihozápadní hranici odvodňuje bezejmenný přítok Telčského potoka. Část plochy katastru 
je meliorována. 

Vodní nádrže, rybníky: 

Obecní, bezejmenné, Mlynářský, Na návsi I, Na návsi II, Vyvadilův rybník 

 

Záplavové území není v KÚ Vysočina stanoveno. 

 

 

Zásobování elektrickou energií: 

Podzemní vedení VN se v území nevyskytuje 

Nadzemní vedení VN 22kV Telč, Rovná Pole – Jihlava, odbočka Mysliboř, přípojka obec Mysliboř, 
přípojka ZD jih, přípojka bývalé ZD severozápad 
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Pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě 
nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější či realizovat navrženou sloupovou trafostanici 
na severní straně navrhované smíšené obytné zástavby SO-1. 

 

Potřeba nového příkonu 

Pro stanovení výkonových zatížení novou výstavbou jsou použity hodnoty uvedené ve směrnici 
E.ON č. 13/98.: 

bytový odběr   0,83 kW/bj  

nebytový odběr   0,35 kW/bj 

 Návrh nové výstavby: 
bydlení I.etapa (SO-1, SO-2, SO-4, SO-5): 20 bytů v rodinných domech  

potřebný příkon     20 x (0,83 + 0,35) = 23,6 kW 
bydlení II.etapa (SO-3):    25 bytů v rodinných domech  

potřebný příkon     25 x (0,83 + 0,35) = 29,5 kW 

 

Zásobování plynem: 

Obec Mysliboř je napojena na středotlaký plynovod DN 150, PN 3 na trase Urbanov, Žatec, 
Mysliboř. Z tohoto plynovodu je k obci vyvedena středotlaká přípojka DN 100, PN 3, ukončená 
hlavním uzávěrem  středotlaké přípojky před obcí – za tratí 

Ochranné pásmo 4,0 m, v zastavěném území 1,0 m 

Rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci ploch veřejných 
prostranství a ploch dopravu infrastruktury. 

 

VVTL plynovod, produktovody, ropovod 

Řešeným územím neprocházejí trasy zvláštních inženýrských sítí. 

 

VTL plynovody 

Podél jihovýchodní hranice obce prochází trasa VTL plynovodu a v katastru obce – 
v jihovýchodní části – je umístěna stanice katodové ochrany (SKAO) VTL plynovodu. Anoda SKAO 
má stanovené ochranné pásmo 100m. 

 

STL plynovody 

STL plynovod přivádí zemní plyn do zastavěného území místní části Mysliboř a dále pokračuje 
směrem na Urbanov a Žatec.  

 

NTL plynovody 

V řešeném území se nenacházejí NTL plynovody. 

Zhodnocení STL plynovodů 

Vzhledem ke stáří STL rozvodné sítě lze konstatovat, že STL rozvody jsou po technické 
stránce i kapacitně vyhovující. Není uvažováno s rekonstrukcemi, pouze se uvažuje budování dalších 
STL rozvodů v závislosti na rozvoji obce.  

Regulační stanice 

V řešeném území se nenachází VTL regulační stanice . 
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Zásobování teplem: 

Pro zásobování teplem v řešeném území bude využíván zemní plyn, příp. elektřina. 

Podpořit využití obnovitelných zdrojů energie 

Obnovitelné zdroje energie – nejsou využívány. 

 

Spoje: 

optický kabel Telč – Mysliboř – Sedlejov – Urbanov 

telefonní rozvody v obci kabellizovány 

ochranné pásmo 1,5 m 

telekomunikace a radiokomunikace jsou stabilizované 

v případě dalšího rozvoje mobilních operátorů navrhnout společný objekt 

 

 

Zdůvodn ění přijatého řešení 

Zásobování vodou je stabilizováno, zastavitelné plochy budou v I.etapě řešeny individuálně 
studněmi, II. etapa je navrhována zásobovat vodou z centrálního zdroje v lokalitě V kopcích s rozvody 
uloženými  v rámci veřejných prostranství a dopravních ploch.  

Odkanalizování je nevyhovující. V  sídle je navržena splašková kanalizace, která bude 
odvádět splaškové vody na čistírnu odpadních vod.  

Zásobování plynem a teplem je stabilizováno. 

Zásobování el. energií je stabilizováno. 

 

c)3.2.  Zdůvodn ění vybrané varianty  

V konceptu ÚP nebyly variantní řešení prověřovány. 

 

c)3.3.  Ochranná a bezpe čnostní pásma  

Viz. kap. c)6.  Soulad návrhu ÚP s požadavky právních předpisů  

 

 

c)4.  Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů řešení ve vztahu k rozboru 
udržitelného rozvoje území 

Při řešení ÚP nedochází k narušení vyváženého vztahu a podmínek udržitelného rozvoje 
území. 

ÚP vytváří podmínky pro trvale udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah hospodářského 
rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek. 

životní prost ředí 

Řešení územního plánu respektuje historický vývoj území a charakter krajiny. Důraz je kladen 
na rozvíjení příznivé kvality obytného prostředí v součinnosti s rozvojem a podporou rekreačního 
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potenciálu území. Prioritně jsou rozvíjeny tzv. měkké formy rekreačního využívání, charakteristické 
koexistencí a vzájemnou podporou rekreačních aktivit a zemědělského a lesního hospodaření.  

Celková hygienická situace v řešeném území je dobrá. Nadměrným znečištěním ovzduší, což 
je jeden z hlavních faktorů při posuzování úrovně životního prostředí, řešené území postiženo není. 

přírodní a kulturní hodnoty území 

Řešené území se vyznačuje vysokou kvalitou přírodního prostředí. Územní plán vymezuje 
hodnoty kulturního dědictví, hodnoty přírodní a krajinné, které vystihují charakteristiky, typické pro 
řešené území. Územní plán je koncipován se snahou o zachování všech přírodních a kulturních 
hodnot území: 

• S ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území nebudou v krajině navrhovány žádné 
plochy a stavby s výjimkou těch, které jsou vymezeny územním plánem. 

ovzduší 

• Plynofikací obce byl částečně řešen problém znečištění ovzduší z topenišť. Problém znečištění 
ovzduší z topenišť řešit důsledným využíváním plynu a využitím obnovitelných zdrojů energie. 

• Stávající plochy výroby – nepřipouští činnosti, děje a zařízení, narušující svým provozováním a 
technickým zařízením užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižující kvalitu prostředí 
souvisejícího území.  

• Provozovny drobné výroby, jejichž situování je umožněno v rámci jiných ploch (např. ploch 
smíšených obytných), nesmí dle regulativů svým provozováním a technickým zařízením narušit 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižovat kvalitu prostředí souvisejícího území. 

• Zemědělský areál v Mysliboři v současnosti zohledňuje existenci okolních ploch bydlení –
vyhlášené pásmo ochrany prostředí nepřekračuje hranici areálu.  

• Kolem ČOV, navržené na východní straně od sídla je vymezena limitní hranice negativního vlivu 
ĆOV.  

• Rozvojové plochy bydlení  nejsou zasaženy dopady hluku z železnice a ze silnice III/02321. 

voda, záplavové území 

o Na ploše k.ú. Mysliboř není vymezeno záplavové území.  

 

 

sociální soudržnost 

Pro udržení a posílení sociální soudržnost jsou vytvářeny tyto podmínky: 

V sídle jsou vytvořeny podmínky pro zastavení nepříznivého trendu, a to klesajícího počtu obyvatel a 
zvrácení zvyšujícího se věku obyvatel – vymezením nových ploch pro bydlení, využití stávajících 
ploch pro výrobu a sport jsou vytvořeny podmínky pro udržení obyvatel, zvláště mladých rodin, v obci. 

• nové plochy pro bydlení  

• dojíždění za prací je vyváženo možností bydlení v příznivém životním prostředí. 

 

hospodá řský rozvoj 

S ohledem na ochranu přírodních hodnot území je rozvoj na poli hospodářském uvažován jen 
v omezené míře a je orientován na ekonomičtější využití stávajících ploch. Za prací se bude i nadále 
dojíždět.  

Další možnosti pro podnikání v řešeném území jsou v umožnění podnikat na vlastních pozemcích 
v rámci zastavěného území - byly vymezeny plochy smíšené obytné, které drobnou výrobu a 
zemědělství podmíněně připouštějí. 
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c)5.  Soulad návrhu s požadavky stavebního zákona a  jeho provád ěcích 
vyhlášek 

Odůvodn ění ploch s rozdílným zp ůsobem využití, vymezených nad rámec vyhlášky: 

Návrh je v souladu s požadavky stavbeního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a plochy s rozdílným 
způsobem využití (nad rámec vyhlášky) nebyly vymezeny. 

 

 

c)6.  Soulad návrhu ÚP s požadavky právních p ředpis ů  

 

c)6.1.  Vstupní limity využití území   

Limity vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí. 

 

Nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek 

V území se daný typ stavby nevyskytuje. 

 

ochrana přírody a přírodních zdrojů 

  Na katastrálním území Mysliboř se nalézá stáním orgánem ochrany přírody evidované území 
– lokality: 

Pastvina u obce – evidovaná lokalita, západní okraj zastavěné části obce, nad silničkou 
směrem do Studnic. Kosený nízkostébelný trávník s výchozy skalek, výskyt v regionu xerofytních 
druhů rostlin a hmyzu 

Kázky na Dílech jsou tři ostrůvky výchozu cordieritické pararuly, umístěné ve velkém poli 
severně od obce s výskytem náletových bříz, ptáčnic, osik. Lokalita je rovněž významným biotopem 
obratlovců i bezobratlých a velmi významnou krajinnou dominantou. 

K ochraně jsou doporučeny: 

• dub a modřín u železniční zastávky, 

• lípy u křížku při silnici III/02321 a příjezdové cesty k železniční zastávce 

• borovice v Příkopech 

• vodní toky a plochy – významný krajinný prvek ze zákona  

• pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) - významný krajinný prvek ze zákona 

• ochranná pásma vodních zdrojů stanovená vodoprávním úřadem (viz. Grafická část) 
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Ochrana dopravní a technické infrastruktury 

• silniční ochranné pásmo silnice II. a III.třídy - 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního 
pásu, mimo souvisle zastavěné území 

• ochranné pásmo nadzemního vedení vn 22 kV - 10(7)m od krajního vodiče 
a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně: 
- pro vodiče bez izolace - 7 m 
- pro vodiče s izolací základní – 2m 
- pro závěsná kabelová vedení – 1m 
b) u napětí nad 35kV a do 110kV včetně – 12m 
c) u napětí nad 110kV a do 220kV včetně – 15m 

• ochranné pásmo stožárové trafostanice - 10(7)m  

• ochranné pásmo VTL plynovodu – 4 m na obě strany od půdorysu 

• bezpečnostní pásmo VTL plynovodu – 20 m na obě strany od půdorysu 

• ochranné pásmo anody SKAO VTL plynovodu - 100 m   

• STL plynovody v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu) – 1m,  mimo zastavěné území 4m (na 
obě strany od půdorysu) 

• ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizačních sběračů: 
- ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu od 

vnějšího líce potrubí 

 

ochrana před povodněmi 

• záplavová území stanovená vodoprávním úřadem – na území se nevyskytují 

 

ostatní limity 

• ochranné pásmo pozemků PUPFL – 50 m od okraje lesa 

• územní rozhodnutí č. 1-6-83 o umístění stavby výkrmny pro 250 ks skotu včetně vyhlášení PHO 
(zákaz výstavby bytových občanských, tělovýchovných, rekreačních a jiných staveb vyžadujících 
hygienickou ochranu) 

• V souladu s Vodním zákonem mohou správci vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud 
je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků 
sousedících s korytem vodního toku, a to 

– u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry 
– u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry 

 

c)6.2.  Civilní ochrana  

 

a/  Ochrana území p řed průchodem pr ůlomové vlny vzniklé zvláštní povodní  

V řešeném území se neočekává průchod průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. 

 

b/  Zóny havarijního plánování  

Řešené území se nenachází v zóně havarijního plánování. 

Podle analýzy možného vzniku mimořádné události, která je součástí Havarijního plánu kraje,  
žádná firma svou produkcí a skladováním nebezpečných látek neohrožuje území řešené tímto 
územním plánem.“ 
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c/  Ukrytí obyvatelstva v d ůsledku mimo řádné události  

Ukrytí obyvatelstva zabezpečuje obecní úřad pouze při vyhlášení válečného stavu. Ukrytí 
bude provedeno  ve vytipovaných  podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v 
provozních a výrobních objektech  po jejich úpravě na improvizované úkryty.  

V případě potřeby ukrytí obyvatel a návštěvníků obce při vzniku mimořádné události (MU) 
v době míru zajišťuje obecní úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami / průmyslová 
havárie, únik nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod./ především za využití ochranných 
prostorů jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a  provozních,výrobních a dalších 
objektů, kde budou improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek.“ 
- hlavní kapacita je v prostorách obecního úřadu. 

Výrobní provozy si zajišťují ukrytí pro své zaměstnance ve vlastní režii v prostorách 
provozoven.  

  Pro ukrytí předpokládaného přírůstku obyvatel je nutné, aby nová zástavba byla realizována 
v maximální míře s podsklepením a s možností využití těchto prostor pro ukrytí obyvatelstva v případě 
ohrožení. Nejvýhodnější řešení je zcela zapuštěné podlaží, případně více než 1,7 m pod úrovní 
okolního terénu. 

 

d/  Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Zajištění evakuace organizuje obecní úřad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší je 
možný v těchto stávajících objektech: 
- obecního úřadu v Mysliboři 
-  

e/  Skladování materiálu civilní ochrany a humanitá rní pomoci 

Toto opatření bude dle potřeby zajišťováno v době po vzniku mimořádné události. K tomu 
budou využity vhodné prostory v rámci obce případně blízkého okolí. Skladování prostředků 
individuální ochrany pro zabezpečované skupiny osob ve školských a zdravotnických  zařízeních bude 
prozatímně řešeno v centrálních skladech mimo správní území obce. “ 

Skladování materiálů humanitární pomoci dle situace a organizátora. Prostory pro sklad se 
nacházejí v objektu obecního úřadu.  

 

f/  Vyvezení a uskladn ění nebezpe čných látek mimo sou časně zastav ěná území a zastavitelná 
území obce 

V řešeném území se nenacházejí nebezpečné látky v takovém množství aby bylo nutno tímto 
způsobem snižovat riziko spojené  s případnými haváriemi. 

V případě havárie na komunikacích bude problém řešen operativně dle místa havárie. 

g/  Plochy záchranných, likvida čních a obnovovacích prací pro odstran ění nebo snížení 
škodlivých ú činků kontaminace, vzniklých p ři mimo řádné události 

Jedná se o zařízení napojená na kanalizaci a vodovod, pro dekontaminační plochy postačí 
zpevněná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít 
z jedné strany příjezd a z druhé strany odjezd s  přívodem vody nebo páry. 

Místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel lze využít: 

– areálu zemědělského družstva v Mysliboři s vazbou na jeho hygienické zázemí  

Záhraboviště není v řešeném území vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě 
nákazy a odvezena do  míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny. 
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h/  Ochrana p řed vlivy nebezpe čných látek skladovaných v území 

Na řešeném území je možno využít ochranných vlastností budov, které bude nutno upravit 
proti proniknutí kontaminantů (uzavření a utěsnění otvorů, oken a dveří, větracích zařízení) a dočasně 
ukrývané osoby chránit improvizovaným způsobem  (ochrana dýchacích cest,očí a povrchu těla).“ 

 

i/  Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektri ckou energií 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude  řešit obec Mysliboř a jeho 
orgány ve spolupráci s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plánů pro případy mimořádné 
situace.“ 

Obyvatelé obce jsou zasobováni vodou z individuálních studní na svých pozemcích. V případě 
kontaminace podzemních vod je nutno zabezpečit zásobování pitnou vodou z jiného zdroje (např. 
cisterny, balená voda).  

Zásobování elektrickou energií bude řešeno instalací náhradního zdroje. 
 

j/  Zajišt ění varování a vyrozum ění o vzniklém ohrožení 

Varování o vzniklém ohrožení bude v řešeném území zajištěno spuštěním sirén a předáním 
varovných informací občanům cestou OÚ za využití rozhlasů, pojízdných rozhlasových zařízení, 
předání telefonických informací  a dalších náhradních prvků varování. 

 

 

c)7.  Zdůvodn ění přijatého řešení – vymezení ve řejně prosp ěšných staveb a 
veřejně prosp ěšných opat ření 

c)7.1.   Plochy a koridory s  možností vyvlastn ění a uplatn ění předkupního práva  

Veřejně prosp ěšné stavby: 

• plochy a koridory technické infrastruktury (ČOV) 

Důvod vymezení - jedná se o stavbu, která je nezbytná pro zajištění obsluhy řešeného území . 

 

c)7.2.   Plochy a koridory s  možností vyvlastn ění bez p ředkupního práva  

 

Veřejně prosp ěšné stavby: 

• koridory technické infrastruktury (kanalizační přivaděč na ČOV vč. účelové komunikace) 

Veřejně prosp ěšná opat ření: 

• prvky navrženého ÚSES – lokální biocentra LBC 1 až LBC 5 a lokální biokoridory LBK 1 až LBK 6  

Důvod vymezení - jedná se o opatření sloužící ochraně přírody a krajiny. 

 

c)7.3.  Vymezení dalších ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejně prosp ěšných opat ření, pro 
které lze uplatnit p ředkupní právo  

Nejsou vymezeny. 
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d)  INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ, INFORMACE O RESPEKTOVÁNÍ STANOVISKA 
K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO 
STANOVISKO NEBYLO RESPEKTOVÁNO  

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území v intencích nového stavebního 
zákona nebylo požadováno.  

 

e)  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA (PUPFL)  

e)1. Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na ZPF 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve 
smyslu zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 
1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady 
č. 10/1993 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu. 

Struktura p ůdního fondu v území obce Myslibo ř  

 

 Struktura katastru, ČSÚ 2002 

 Mysliboř 

Celková výměra 736,87 

Zemědělská půda 530,52 

- orná půda 460,38 

- zahrady 9,13 

- TTP 61,01 

Nezemědělská půda  

- PUPFL 151,27 

- vodní plochy 4,28 

- zastavěné plochy 6,44 

- ostatní plochy 44,34 

 

Bonitované p ůdně ekologické jednotky 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací 
činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ).  

Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní 
sazba odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb.(příloha A). 

Zemědělský půdní fond je dle jednotlivých BPEJ zařazen v území do tříd ochrany I. – V. 
Převážná část je v třídě I., tedy s nejvyšším stupněm ochrany.Rozvojové možnosti obce, pokud jde o 
novou výstavbu, jsou velmi omezené, protože zemědělský půdní fond v této třídě ochrany obec téměř 
obklopuje. Nová zástavba by měla navazovat na stávající, včetně komunikačního napojení, pro její 
realizaci bude třeba požadované pozemky vyjmout. 
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Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokal it v grafické části dokumentace, údaje o 
celkovém úhrnu záboru ZPF 

Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu. Rozvojové 
transformační plochy (přestavbové) nejsou zahrnuty do vyhodnocení. Rozvojové plochy pro bydlení 
jsou navrženy s vymezenou etapizací. Reagují na potřeby v rozvoji obce.  

 

 

 plocha 
celkem 

v zastavěném 
území 

mimo 
zastavěné 

území 

zemědělská 
půda 

nezemědělská 
půda 

DU – doprava 0,44 0 0,44 0,44 0 

DS – doprava 0,10 0 0,10 0,10 0 

H – vodní plochy 0,58 0 0,58 0,58 0 

SO – smíšená 
funkce bydlení 

6,47 0 6,47 6,30 0,17 

T (ČOV)- tech. 
vybavenost 

0,82 0 0,82 0,62 0,20 

SUMA 8,41 0 8,41 8,04 0,37 

      

ÚSES – územní 
systém ekologic. 
stability 

18,16 0 18,16 18,16 0 

      

 

Navrhováno je cca 8,04 ha záboru ZPF. Zábor vysoce chráněných půd (I.) dosahuje hodnoty 
5,78 ha. Pro návrhovou plochu ZZ-1 (zahrady) bude třeba změnit druh pozemku „orná půda“ (BPEJ 
7.29.11 – I.třída ochrany) v rozsahu 0,61 ha na „zahrada“. Omezení využití pozemků ZPF pro prvky 
ÚSES v rozsahu 18,16 ha – vynětí není navrženo. 

• vyhodnocení koridorů – zejména dopravní stavby liniového charakteru - jsou navrženy plochou 
pro dopravu. Zábor zemědělského půdního fondu je vyhodnocen v reálné šíři.  

• Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Zemědělská prvovýroba je zaměřena na živočišnou i rostlinnou výrobu. Hlavní stávající areál 
pro zemědělskou výrobu je umístěn na jihovýchodním okraji zastavěného území obce Mysliboř, druhý 
menší areál je situován na severozápadní straně od obce. Nové plochy nejsou navrhovány. 

 

Uspo řádání zem ědělského p ůdního fondu a pozemkové úpravy 

Převážná část území je podřízena zemědělské velkovýrobě. V řešeném území nejsou dosud 
zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).  

 

Síť zemědělských ú čelových komunikací 

V řešeném území je stávající síť zemědělských účelových komunikací, jež je podřízena 
nutnostii obhospodařování území.  
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Zdůvodn ění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami a ve třídě 
ochrany I a II 

Rozhodující návrhové plochy pro bydlení SO-1a, SO-1b a SO-3 jsou lokalizovány především 
na severní straně od centra stávající obytné zástavby a na tuto zástavbu bezprostředně navazují. Obě 
lokality jsou na pozemcích třídy ochrany I. Zarovnávají vybíhající enklávu stávajícího zastavěného 
území a doplňují prostor k železniční trati a ke státní silnici. Plocha SO-1a je částečně situována na 
pozemku třídy ochrany V. Návrhová plocha SO-2 doplňuje stávající zástavbu v obci na její západní 
straně. Návrhové plochy jsou situovány bez výraznějšího narušení celistvosti navazujících ploch orné 
půdy.  

Návrhové plochy pro obytnou výstavbu není možné umístit na jiných pozemcích s nižší třídou 
ochrany přiléhajících ke stávající obytné zástavbě obce – např. na jižní straně od centra obce, kde 
jsou pozemky s třídou ochrany III. (v části jsou též pozemky třídy ochrany I.), neboť tyto pozemky 
navazují na stávající areál zemědělské výroby s jeho ochranným pásmem, tyto pozemky nelze připojit 
na stávající komunikační síť obce (bez dalších výraznějších zásahů do ZPF), ani na stávající i 
budovanou technickou infrastrukturu obce. Pozemky na jihovýchodní straně od obce s třídou ochrany 
III. nejsou uvažovány k využití pro obytnou výstavbu z důvodu oddělení těchto pozemků stávající 
železniční tratí (s jejím ochranným pásmem) a zároveň z důvodu navrženého PHO ČOV. Pozemky na 
severozápadní straně od stávající zástavby v obci jsou třídy ochrany též I. a jsou hůře přístupné. 
Proluky či zbytkové plochy v zastavěném území obce či navazující na zastavěné území nelze zastavět 
z hledisek zákonem chráněných zájmů – biokoridor, ochranné pásmo dráhy,... 

Lokalizace čistírny odpadních vod je podmíněna přírodními podmínkami a je na pozemku třídy 
ochrany V. a na ostatní ploše. 

V území je navrhována lokalita pro umístění vodní plochy, která je navržena za účel zejména 
zadržení vody v krajině, ochranu před erozí a posílení ekologického významu území. Tato plocha je 
navržena v západní části území. Je na pozemku třídy ochrany V. 

Plochy rozvojové výrobní nejsou navrženy.  

 

Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území - nezemědělská půda využitelná pro 
rozvoj zastavitelného území . Navrhovaná lokalita pro umístění ČOV je navržena částečně i na 
nezemědělské půdě v zastavitelném území. Ostatní nezemědělské plochy nejsou navrhovány 
k novému využití pro jejich nevhodné umístění, či z jiných důvodů (ochrana). 

Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy 
v zastavěném území:  nebyly uvažovány 

Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk: Domovní fond je stabilizován, v dobrém stavu. 
S odstraněním stávajících budov pro potřeby výstavby se neuvažuje. 

Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní 
schválené dokumentaci: Obec nemá územně plánovací dokumentaci 

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 
zákona č. 114/1992 Sb. V platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce: navrhované 
plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. 

 Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území: v řešení 
návrhu územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny, jež by podstatně ovlivnily 
hydrologické a odtokové poměry.  

Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části a ve výkrese 
II.3 – Výkres předpokládaných záborů ZPF. 

Etapizace výstavby: návrhové plochy určené pro smíšenou obytnou výstavbu budou využívány 
postupně – po etapách. Jako první etapa zástavby je určena plocha SO-1a a SO-1b společně 
s komunikačním napojením DS-1, jako druhá je určena plocha SO-3 a SO-2. Plochy SO-4 a SO-5 
jsou pouze doplňkové a do etapizace nejsou zahrnuté. Plocha SO-3 může být budována až po vydání 
stavebního povolení na 75% počtu rodinných domků navržených v 1. etapě – plocha SO-1a, SO-1b. 
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Vyhodnocení jednotlivých lokalit 

 

 

úhrnná výměra lokality v ha výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur 
v ha Poznámka 

zastavěné území zastavěné území 
číslo 

navržené 
funkční 

využití lokality 

katastrální 
území 

celkem 
v mimo 

druh 
pozemku celkem 

v mimo 

výměra 
nezem, 
ploch 

BPEJ,třída ochrany 
ZPF, 

výměra BPEJ I. a II. 
třídy ochrany 

 

SO-1a bydlení Mysliboř 2,29 0 2,29 orná půda 2,29 0 2,29 0 
7.29.11 

7.29.44 

I. 

V. 
1,88 I. etapa 

SO-1b bydlení Mysliboř 0,40 0 0,40 
orná půda 

TTP 

0,29 

0,11 

0 

0 

0,29 

0,11 
0 7.29.11 I. 0,40 I. etapa 

SO-2 bydlení Mysliboř 0,40 0 0,40 orná půda 0,40 0 0,40 0 7.29.11 I. 0,40 II. etapa 

SO-3 bydlení Mysliboř 3,00 0 3,00 
orná půda 

TTP 

2,64 

0,36 

0 

0 

2,64 

0,36 
0 7.29.11 I. 3,00 II. etapa 

SO-4 bydlení Mysliboř 0,21 0 0,21 TTP 0,21 0 0,21 0 7.50.11 III.   

SO-5 bydlení Mysliboř 0,17 0 0,17 ostat.plocha 0,00 0 0,00 0,17     

DS-1 doprava Mysliboř 0,10 0 0,10 orná půda 0,10 0 0,10 0 7.29.11 I. 0,10 místní komunikace             I. 
etapa 

DU-1 doprava Mysliboř  0,33 0 0,33 
orná půda 

TTP 

0,21 

0,12 

0 

0 

0,21 

0,12 
0    účelová komunikace na ploše 

zemědělské 

DU-2 doprava Mysliboř  0,11 0 0,11 TTP 0,11 0 0,11 0 7.67.01 V.  účelová komunikace 

ČOV technická 
vybavenost 

Mysliboř  0,82 0 0,82 
TTP 

ostat.plocha 

0,62 

0 

0 

0 

0,62 

0 
0,20 7.67.01 V.   

H-1 vodní 
plocha 

Mysliboř  0,58 0 0,58 orná půda 0,58 0 0,58 0 7.68.11 V.   

ZZ-1 
zemědělská 
plocha - 
zahrada 

Mysliboř  0,61 0 0,61 orná půda 0,61 0 0,61 0 7.29.11 I. 0,61 nebude vyňata ze ZPF, změna 
druhu pozemku na „zahrada“ 
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      v     mimo                               

 

 

úhrnná výměra lokality v ha výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur 
v ha Poznámka 

číslo 
navržené 
funkční 

využití lokality 

katastrální 
území 

celkem zastavěné území druh 
pozemku celkem zastavěné území 

výměra 
nezem, 
ploch 

BPEJ,třída ochrany 
ZPF, 

výměra BPEJ I. a II. 
třídy ochrany 

 

ZZ-2 
zemědělská 
plocha - 
zahrada 

Mysliboř  0,22 0 0,22 ostatní 
plocha 0 0 0 0,22  .   

LBC-5 lokální 
biocentrum 

Mysliboř  2,21 0 2,21 TTP 2,21 0 2,21 0 7.67.01 V.   

LBK-1 lokální 
biokoridor 

Mysliboř  0,33 0 0,33 TTP 0,33 0 0,33 0 7.67.01 V.   

LBK-2 lokální 
biokoridor 

Mysliboř  3,10 0 3,10 

TTP 

TTP 

orná 

orná 

3,10 0 

1,05 

0,45 

0,99 

0,61 

0 

0 

0 

0 

7.67.01 

7.29.44 

7.29.44 

7.29.14 

V. 

V. 

V. 

III. 

  

LBK-3 lokální 
biokoridor 

Mysliboř  1,39 0 1,39 
TTP 

TTP 
1,39 0 

0,29 

1,10 

0 

0 

8.50.11 

7.67.01 

IV. 

V. 
  

LBK-4 lokální 
biokoridor 

Mysliboř  4,22 0 4,22 
TTP 

TTP 
4,22 0 

1,34 

2,88 

0 

0 

7.68.11 

7.88.11 

V. 

V. 
  

LBK-5 lokální 
biokoridor 

Mysliboř  4,63 0 4,63 TTP 4,63 0 4,63 0 7.67.01 V.   

LBK-6 lokální 
biokoridor 

Mysliboř  2,28 0 2,28 
orná 

TTP 
2,28 0 

0,79 

1,49 

0 

0 

7.67.01 

7.67.01 

V. 

V. 
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e)2. Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na PUPFL 

 

Všeobecné údaje o lesích  

Výměra a rozložení lesů v území, lesnatost 

Lesnatost v území je střední. Na vlastním katastru obce zabírají pozemky určené k plnění 
funkce lesa cca  151,27 ha.  V širším územním obvodu je zastoupení lesních  porostů vysoké. Je 
soustředěno do větších lesních celků. 

 

Členění lesů podle kategorií 

V řešeném území jsou zastoupeny lesy hospodářské 

 

Věková a druhová skladba 

Převažují středněvěké porosty s proměnnou druhovou skladbou. Převažují porosty smrku a 
borovice, s porostními skupinami s druhově pestrým zastoupením přírodě blízké dřevinné skladby.  

 

Navrhovaná opat ření, vyhodnocení 

K záboru PUPFL nedojde. Ochranné pásmo lesa bude dotčeno pouze při realizaci budování 
vodního zdroje T-1 a účelové komunikace podél lesa na severní straně od obce při silnici směrem na 
Sedlejov DU-1. 

 

Vymezení staveb ve řejně prosp ěšných:  

Jako veřejně prospěšná opatření na PUPFL jsou vymezeny prvky ÚSES – lokální biocentra 
LBC 1 až LBC 5 a lokální biokoridory . 

 

 

 

 

    Vypracoval : 

 

 

 

 

 

 

       ing.arch. Miroslav Dvořák 


