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Úvod 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Knínice (dále jen „zpráva“) vychází z § 55 odst. 1 
stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“). V § 55 
odst. 1 stavebního zákona je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let 
po vydání územního plánu zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. V souladu 
s tímto ustanovením, a na základě nových skutečností, přistoupil Úřad územního plánování 
Městského úřadu Telč, jako pořizovatel územního plánu, ke zpracování zprávy o uplatňování 
dokumentace Územního plánu Knínice. 

Obec Knínice je samostatnou obcí nacházející se na jižním okraji správního území obce s rozšířenou 
působností (ORP) Telč. 

Správní území obce Knínice je tvořeno katastrálním územím Knínice a skládá se ze dvou místních 
částí Knínice a Bohusoudov. 

Plošná výměra řešeného území je 1 066,17 ha, z toho je: 

zemědělský půdní fond  580,34 ha (54,43 % výměry), 
lesní půda    377,52 ha (35,41 %), 
vodní plochy   26,96 ha (2,53 %), 
zastavěné plochy   9,66 ha a ostatní plochy 71,70 ha (celkem 7,63 %). 

Na území obce žilo k 31. 12. 2010 celkem 193 bydlících obyvatel. 

Územní plán Knínice je zveřejněn na adrese:  

http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/uzemne_planovaci_dokumentac
e_ostatnich_obci_orp_telc_vc_vymezeni_zastaveneho_uzemi/kninice-1 

 

 

 

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě 
kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona) a vyhodnocení případných 
nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

Územní plán Knínice (dále jen „územní plán“ nebo „ÚP“) byl pořízen dle zákona č. 183/2006Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v tu dobu platném znění. ÚP Knínice vydalo 
Zastupitelstvo obce Knínice formou opatření obecné povahy dne 12. 2. 2009. ÚP Knínice nabyl 
účinnosti dne 8. 3. 2009. Za první sledované období 3/2009– 11/2014 vzešly požadavky na pořízení 
změny ÚP Knínice. K samotnému zpracování změny územního plánu však nedošlo. 

Pořizovatel proto vypracoval Zprávu o uplatňování Územního plánu Knínice za období 12/2014 – 
9/2021. 

Změny územního plánu ani podrobnější územně plánovací dokumentace, nebo územní studie, pro 
správní území obce Knínice nebyly doposud pořízeny. 

 
ZMĚNY PODMÍNEK NA ZÁKLAĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN 
Novely stavebního zákona 
Během sledovaného období došlo k řadě novel stavebního zákona. Je proto potřeba uvést územní 
plán do souladu s platným znění zákona. 
 
Změny mapových podkladů 
Během sledovaného období došlo ke změně mapových podkladů. 

Dne 19. 5. 2011 rozhodl pozemkový úřad o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě PÚ-
214/2004 – 202.2, což má za důsledek změnu katastrální mapy jako mapového podkladu.  

Důsledkem KPÚ je např. upřesnění rozsahu vymezených zastavitelných ploch v krajině (plochy pro 
ČOV), dále upřesnění rozsahu vymezených ploch a koridorů prvků lokálního ÚSESu a upřesnění 
koncepce dopravní infrastruktury v krajině.  

Důsledkem výměny vlastnických práv v pozemkové úpravě je také zrušení požadavku obce na 
uplatnění předkupního práva k dotčeným pozemkům vymezenou plochou pro ČOV a VPS TI 2 a TI 4.  

 
 
 
 

http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/uzemne_planovaci_dokumentace_ostatnich_obci_orp_telc_vc_vymezeni_zastaveneho_uzemi/kninice-1
http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/uzemne_planovaci_dokumentace_ostatnich_obci_orp_telc_vc_vymezeni_zastaveneho_uzemi/kninice-1
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Aktualizace územně analytických podkladů 
Během sledovaného období došlo k pořízení Čtvrté úplné aktualizace územně analytických podkladů 
ORP Telč (ke dni 31. 12. 2016). Pátá úplná aktualizace ÚAP nebyla dosud zpracována. Podrobněji 
viz kapitola B. 

 
Aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 
Během sledovaného období došlo k vydání 2., 3., 4., 5., 6. a 8. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Kraje Vysočina a také rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 1/2017-118 z 13. 4. 2017. 
Podrobněji viz kapitola C. 
 
Aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky 
Během sledovaného období byly schváleny aktualizace Politika územního rozvoje ČR č. 2, č. 3, č. 4 a 
č. 5. Podrobněji viz kapitola C. 

 
Vyhodnocení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině od vydání ÚP 
Zastavitelné plochy: 

označení 
plochy v ÚP 

druh plochy 
výměra 

z ÚP (ha) 

z toho 
využito/realizováno pozn. 

cca ha cca % 

Z1 - BSz - C smíšená obytná se zemědělstvím 2,240 0,700 31 
v Knínicích, 1x RD; možno 
umístit ještě cca 10 RD 

Z4 - BSr - F plocha smíšená obytná s rekreací  2,062 0 0 
v Bohusoudově; možno 
umístit ještě cca 15 RD 

∑ ploch smíšených obytných zastavitelných 4,302 0,700 16 
možno ještě umístit 10 RD 
v Knínicích a 15 RD v Bohus. 

Z2 - VZ - D výroby a skladování  0,476 0,476 100 
zrealizované skladovací 
haly 

Z3 - TI - E plocha technické infrastruktury  0,020 0 0 ČOV pro Knínice 

∑ ploch zastavitelných – VZ, TI 0,496 0,476 96 -- 

∑ ploch zastavitelných - BSz, BSr, VZ,TI 4,798 1,176 25 
celkem možno umístit 

ještě cca 25 RD 

viz legenda 
v HV 

plochy dopravní infrastruktury (DI) – 
místní komunikace 

--- 0 0 

v ÚP je značeno obecně; 
v místní části Bohusoudov 
k zastavitelným plochám 
BSr 

viz legenda 
v HV 

plochy dopravní infrastruktury (DI) – 
účelové komunikace 

--- 0 0 

v ÚP je značeno obecně; 
komunikace pro 
umožnění přístupu 
k jednotlivým 
zemědělským pozemkům 

viz legenda 
v HV -  P 

plochy dopravní infrastruktury (DI) – 
parkoviště  

--- 0 0 
navržená veřejná 
parkoviště u občanského 
vybavení v centru obce 

Zdroj výměr: dokumentace územního plánu-odůvodnění 

 

Plochy přestavby v zastavěném území: 

označení 
plochy v ÚP 

druh plochy 
výměra 

z ÚP (ha) 

z toho 
využito/realizováno pozn. 

cca ha cca % 

P1 - BSz - A3 
plocha přestavby na plochu smíšenou 
obytnou 

0,166 0 0 možno umístit cca 1-2 RD 

P2 - BSz - A2 
plocha přestavby na plochu smíšenou 
obytnou 

0,335 0 0 možno umístit cca 2 RD 

P3 - BSz - A4 
plocha přestavby na plochu smíšenou 
obytnou 

0,066 0,066 100 1 x RD  

P4 - BSz - A1 
plocha přestavby na plochu smíšenou 
obytnou 

0,217 0,189 87 
1 x RD; možno ještě 
umístit cca 1 RD 
 

P5 - BSz - B 
plocha přestavby na plochu smíšenou 
obytnou 

cca 3,3 0 0 
přestavba zeměd. areálu; 
možno umístit cca 20 RD  

∑ ploch přestavby na BSz cca 4,084 0,255 6 
možno ještě umístit cca 
25 RD 

Zdroj výměr: dokumentace územního plánu-odůvodnění 
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ÚP vymezuje tyto plochy změn v krajině: 

označení plochy 
v ÚP 

druh plochy 
výměra z ÚP 

(ha) 

z toho 
využito/realizováno 

zbývá 
využít (ha) 

pozn. 

cca ha cca % 

viz legenda v HV 

plochy PL – H 
plochy lesní  2,100 2,100 100 0 -- 

viz legenda v HV 

plochy VV – G 
plochy vodní a vodohospodářské  

G1 obnova rybníka na Želetavce 3,323 0 0% 3,323 -- 

G2 obnova rybníka nad U Skřípa 0,563 0,563 100% 0 -- 

G3 obnova rybníka pod U protržené 
hráze 

0,332 0,332 100% 0 
-- 

viz legenda v HV plochy přírodní 

plochy přírodní – pro založení 
prvků ÚSES – biocentrum C3 a 
biokoridory K3 a K4  

5,184 4,923 95% -- -- 

∑ ploch změn v krajině (bez ploch přírodních) 11,502 7,918 68,8% 3,584 -- 
Zdroj výměr: dokumentace územního plánu-odůvodnění a info určeného zástupce obce 
 

ÚP vymezuje tyto plochy územních rezerv: 

označení 
plochy  

popis 

R 1 - OS plocha územní rezervy pro občanské sportovní vybavení pro plochy smíšené obytné s rekreací v m.č. Bohusoudov 

R 2 - RI plocha územní rezervy pro rekreaci individuální ve vazbě na navrhovanou vodní nádrž na vodním toku Želetavka 

 

ÚP vymezuje tyto plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie: 

označení 
plochy 

popis 
podmínka pro zpracování 

ÚS  
lhůta pro pořízení ÚS (zaevidování) 

pořízena ÚS 
ano/ne 

Z 1 
zastavitelná plocha 
smíšená obytná se 
zemědělstvím 

------ nejpozději po zastavění nebo vydání územního 
rozhodnutí na plochy proluk P1 – P4 ne 

Z 4 

zastavitelná plocha 
smíšená obytná s 
rekreací 

územní studie musí 
obsahovat posouzení 
kapacity stávajícího vodního 
zdroje o vydatnosti 0,2 l/s 

nejdříve při projevení reálného developerského 
zájmu o tento specifický druh výstavby jako 
celku 

ne 

P 5 

plocha přestavby na 
plochu smíšenou 
obytnou 

předchozí nutnost zrušení 
ochran. pásma 
zemědělského areálu a 
odstranění hospodářských 
staveb. 

v období realizace kanalizačních stok odpadních 
vod a vyřešení čištění odpadních vod pro 
zastavěné území nebo po odstranění stávajících 
zemědělských staveb a zrušení ochran. pásma 
zemědělského areál 

ne 

 

ÚP nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 
o parcelaci. Nevymezuje také plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu ani nestanovuje pořadí změn tzv. etapizaci. ÚP nevymezuje 
architektonicky nebo urbanisticky významné stavby. 

 

Od vydání Územního plánu Knínice došlo k výstavbě ve vymezené zastavitelné ploše Z1 a v ploše 
přestavby P3. V každé ploše je realizován 1 rodinný dům (RD). Vymezené zastavěné území je nutné 
aktualizovat. 

V plochách smíšených obytných je možno ještě umístit celkem cca 50 rodinných domů. 

Plocha Z2 výroby a skladování je celá využita. 

Plochy technické infrastruktury Z3 a plochy dopravní infrastruktury nejsou dosud realizovány. 

Plocha Z3 pro ČOV v k.ú. Knínice není dosud realizována. Plochu je nutno dát do souladu 
s dokumentací KPÚ. 

Z ploch změn v krajině byly realizovány téměř všechny záměry na vymezených plochách, kromě 
obnovy rybníka na Želetavce.  

Potřeby rozvoje obce lze realizovat v rámci dosud nevyužitých vymezených zastavitelných ploch nebo 
v rámci zastavěného území a dle stanovené základní koncepce rozvoje území. Není třeba vymezovat 
nové zastavitelné plochy. 
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Stanovená koncepce rozvoje veřejné infrastruktury nebyla dosud naplněna.  Zastavitelné plochy 
dopravní infrastruktury – místní komunikace k zastavitelným plochám v místní části Bohusoudov – 
nebyly dosud realizovány. Zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace pro 
umožnění přístupu k zemědělským pozemkům – nejsou dosud realizovány. Plochy je nutno dát do 
souladu s dokumentací KPÚ. 

Koncepce zásobení území pitnou vodou stanovená v ÚP byla stanovena na podkladě tehdy platné 
nadřazené územně plánovací dokumentace Velkého územního celku Javořická vrchovina s možností 
napojení na systém zásobení pitnou vodou i sousední obec Budeč. Z tohoto důvodu ÚP vymezuje 
koridor vodovodního řadu pro obec Budeč. V současně platném koncepčním dokumentu pro oblast 
vodohospodářskou – Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVK) – již toto řešení 
není uvedeno. Je nutné přehodnotit aktuálnost záměru s ohledem na PRVK.  

Koncepce rozvoje odkanalizování území a čištění odpadních vod je v souladu s Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, který uvažuje v obci Knínice s výstavbou nové jednotné 
kanalizace a s vybudováním ČOV. V místní části Bohusoudov ÚP v souladu s PRVK řeší 
odkanalizování pomocí individuálních jímek na vyvážení. Pro zastavitelnou plochu smíšenou obytnou 
s rekreací Z4 odhadem pro cca 15 RD je navržena malá společná domovní čistírna s vyústěním do 
bezejmenné vodoteče. 

  

Požadavky vyplývající z aktualizací a jiných změn na základě, kterých byl územní plán vydán 

 Územní plán je nutno uvést do souladu s dokumentací KPÚ.  

 Územní plán promítnout na podklad nové katastrální mapy, upřesnit vymezení nových 
zastavitelných ploch a koridorů v krajině a upřesnit koncepci dopravní infrastruktury v krajině 
v souladu s plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav. 

 Strojově čitelný formát (§ 20a SZ).  

 Jednotný standard územně plánovací dokumentace (§ 20a SZ).  

 Stanovit podmínky využití k ploše zeleně ochranné a estetické – ZO a k ploše těžby nerostů 
neevidované – TN. 

 Přehodnotit aktuálnost záměru vodovodního řadu pro obec Budeč, případně záměr z ÚP vyřadit. 

 Aktualizovat vymezené zastavěné území. 

 U vymezených VPO PO1, PO2, PO3, ES1, ES2, ES3 vyřadit možnost použít předkupní právo.  

 U stanovených VPS s možností využití institutu předkupního práva doplnit určení v čí prospěch 
předkupní právo svědčí. 

 Přehodnotit etapizaci výstavby v území dle charakteru stanovené lhůty pro pořízení ÚS pro 
plochu Z1. Případně stanovit etapizaci, pokud to bude účelné. 

 Stanovit jasnou lhůtu pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti 
(pořízení územní studie) v určených plochách jako závazné podmínky pro rozhodování v těchto 
plochách. Lhůtu určit maximálně do 4 let od vydání změny. Marným uplynutím této lhůty 
omezující podmínka v ploše zaniká (přechodné ustanovení zákona č. 350/2012 Sb., bod 5). 

 

Požadavky vlastníků pozemků uplatněné v uplynulém období: 

navrhovatel / 
vlastník 

pozemku 

druh 
stavby 

na pozemku p. č. důvod změny poznámka 

pan Pavel 
Anděl,  
čp. 23 

bydlení p.č. 137 a 139/14 
v k.ú. Knínice 

 změnu využití 
pozemků v ZÚ z ploch zeleně, 
částečně veřejné (ZI, ZV) a 
z plochy výroby a skladování 
(VZ) na plochu smíšenou 
obytnou se zemědělstvím (BSz) 

ZO schválilo zapracování prověření 
požadovaného podnětu k pořízení změny 
územního plánu obce pana P. A. do Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Knínice 
v uplynulém období – od 3/2015 do současnosti 
– zasedání ze dne 11. 3. 2021 

 

Požadavky obce na změnu: 

 Stanovené podmínky využití pro plochy smíšené obytné v odstavci e) změnit takto: 

 zvýšit hodnotu výškové hladiny staveb z 6,0 m na 7,0 metrů;  

 zvýšit hodnotu vymezení maximální rozlohy stavebního pozemku v ploše z 1 200 m2 na 2 000 m2. 
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B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 

Územně analytické podklady ORP Telč (UAP) byly pořízeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a jsou 
průběžně aktualizovány. Čtvrtá úplná aktualizace UAP byla provedena ke dni 31. 12. 2016. Pátá 
úplná aktualizace ÚAP nebyla dosud zpracována. 

 

Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území v ÚAP: 
 *** územní podmínky vyváženost podmínek pro rozvoj území 

obec pro životní prostředí (Z) pro hospodářství (H) 
pro soudržnost 
společenství 
obyvatel (S) 

dobrý stav špatný stav 

Knínice + - + Z,S H 

 

Komentář: 

Životní prostředí 

+ regionální a místní ÚSES 

+ přírodně zachovalá oblast 

+ ucelené skupiny lesních pozemků 

- KES = 0,78 – nestabilní krajina 

 

 

 

Hospodářství 

- chybí významnější 

zaměstnavatelé v obci 

- cestovní ruch je v obci zastoupen 

jen minimálně 

+ pokles míry nezaměstnanosti 

-dopravně periferní poloha 

 

Soudržnost spol. obyvatel 

+ nárůst počtu obyvatel 

+ stabilní věkové poměry 

- velká migrace 

- starší populace 

- vysoký průměrný věk.

 

Územní podmínky pro životní prostředí a pro soudržnost společenství obyvatel jsou vyhodnoceny 
kladně a územní podmínky pro hospodářství jsou vyhodnoceny záporně. 

Záporné hodnocení územních podmínek pro hospodářství je dáno absencí významnějších 
zaměstnavatelů v obci, minimálním zastoupením cestovního ruchu v obci a dopravně periferní 
polohou obce.  

V aktualizovaných ÚAP byly určeny tyto problémy k řešení územním plánem: 

Identifikace problémů dle problémového výkresu: 

Identifikace Popis problému Lokalizace Charakteristika 

U1 nevyužívané výrobní areály Knínice Zemědělský areál 

U6 brownfield Knínice Zemědělský areál 

H9 Nakládání s odpadními vodami Knínice Do recipientu bez ČOV 

D2.3 chybějící autobusová HD přímo do obce  Knínice - Bohusoudov zastávka BUS v Knínicích 

D4.2 
nedostatečné šířkové a konstrukční 
uspořádání úseků komunikací I., II. a III. 
třídy 

Knínice - příjezd od 
Krasonic 

zúžení komunikace vzrostlými stromy  

O4 Rozpor ve vymezení ÚSES v ÚP a ZÚR Knínice 
Po zrušení článku v ZÚR – vychýlení 
ÚSES v ÚP mimo koridor v ZÚR 

S1 
střet zastavitelné plochy a koridoru dopravy s 
půdou I. a II. třídy kategorie ochrany 

Knínice zastavitelná plocha na kvalitní orné půdě 

S5 
střet zastavěného území se záplavovým 
územím 

Knínice  
záplavové území Q100; aktivní zóna 
Želetavka   

Zdroj: ÚAP ORP Telč 

Vyhodnocení ÚP vzhledem k požadavkům z ÚAP: 

Obec Knínice patří mezi skupinu malých sídel, u kterých zpravidla není možné (ani udržitelné) zajistit 
jejich plné vybavení veřejnou infrastrukturou a nabídkou ploch pro výrobu nebo služby pro zajištění 
zaměstnání v místě. Obyvatelé obce budou i nadále za zaměstnáním vyjíždět.  

Pro nerušící drobnou výrobu a služby ÚP nabízí plochy smíšené obytné se zemědělstvím. 

Nabídka ploch pro podnikatelské aktivity obyvatel v ÚP je s ohledem na charakter území obce 
dostatečná a není třeba navrhovat nové plochy. Dlouhodobě nevyužívaný výrobní zemědělský areál 
je ÚP navržen ke změně využití pro bydlení smíšené se zemědělstvím pro umožnění 
samozásobitelského zemědělského hospodaření a nerušící služby a drobné výroby. 

Pro zvýšení počtu zaměstnavatelů je možno využít stávající plochy výroby a skladování 
a s omezením také plochy smíšené obytné se zemědělstvím.  

ÚAP definují tyto požadavky na odstranění identifikovaných problémů (závady): 
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Druh 
závady 

Identifikace 
Požadavek na odstranění 
závady 

Vyhodnocení splnění 
požadavku 

poznámka 

Urbanistická 

U1 
navrhnout jiné vhodné 
využití 

požadavek již splněn plocha přestavby P5 

U6 
navrhnout jiné vhodné 
využití 

požadavek již splněn plocha přestavby P5 

Hygienická H9 
řešit koncepci nakládání s 
odpadními vodami 

požadavek již splněn 
zastavitelná plocha Z3 
a VPS TI1, TI2, TI3 a 
TI4   

Dopravní 

D2.3 
řešit dopravní obslužnost 
obce 

požadavek splněn v rámci 
koncepce dopravní infrastruktury 

-- 

D4.2 
územně plánovacími nástroji 
řešit normové šířkové 
uspořádání komunikací 

požadavek splněn v rámci 
koncepce dopravní infrastruktury 

-- 

Střety 
záměrů 
s limity 
využití 
území 

S1 minimalizovat dotčení 
nové zastavitelné plochy na půdě 
I. a II. třídy ochrany nejsou 
navrhovány 

Střet zastavitelných 
ploch s půdou I. a II. 
třídy kategorie 
ochrany je ošetřen 
souhlasným 
stanoviskem orgánu 
ochrany 
zemědělského 
půdního fondu.  

S5 minimalizovat dotčení  požadavek viz níže -- 

 

Požadavky na ÚP z ÚAP: 

 Vyhodnotit střet zastavěného území s vymezeným záplavovým územím vodního toku Želetavky a 
navrhnout opatření pro minimalizaci střetů. 

 
 
 

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentaci vydanou krajem 

C.1. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR  

Ve sledovaném období byly schváleny aktualizace Politiky územního rozvoje ČR č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. 
Pro řešení ÚP Knínice nevyplývají z PÚR žádné zvláštní požadavky kromě respektování obecných 
republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.  

Obec Knínice  

 se nenachází v rozvojové oblasti ani ose, 

 se nenachází ve specifické oblasti, 

 ani se v ní nenachází koridor nebo plocha dopravní ani technické infrastruktury 

vymezených v platné Politice územního rozvoje ČR. 

 

 

C.2. Soulad s územně plánovací dokumentací Kraje Vysočina 

V období 12/2014 – 9/2021 došlo k vydání 2., 3., 4., 5., 6. a 8. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Kraje Vysočina a také rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 1/2017-118 z 13. 4. 2017.  

Obec Kninice se i nadále 

 nenachází v rozvojové ose nebo oblasti republikového ani krajského významu, 

 nenachází v centru osídlení, 

 nenachází ve specifické oblasti, 

 ani se v ní nenachází koridor nebo plocha dopravní ani technické infrastruktury. 

vymezených v platných Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. 

 

Vymezení prvků ÚSES ze zásad územního rozvoje bylo od vydání Územního plánu Knínice 
upraveno. V Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina, které byly podkladem pro Územní plán 
Knínice bylo vymezeno regionální biocentrum 649 Jezbiny a regionální biokoridor 522 Pařezitá – 
Jezbiny. V platných zásadách regionálního rozvoje již regionální biokoridor 522 Pařezitá – Jezbiny 
nezasahuje, naopak došlo k rozšíření regionálního biocentra 649 Jezbiny. I z tohoto důvodu je 
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potřeba pořídit změnu Územního plánu Knínice tak, aby došlo k zajištění souladu s nadřazenou 
krajskou územně plánovací dokumentací.  

 

Grafické znázornění prvků regionálního ÚSES 
 

 
Výřez z Výkresu ploch a koridorů, vč. územního systému 
ekologické stability I.2 ze Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina, úplné znění po vydání aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 
8.  
 

 
Výřez z výkresu VPS a VPO ze Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina, úplné znění po vydání aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 
8. 
 

 
Výřez z Hlavního výkresu č.v. 2 Územního plánu Knínice 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Srovnání ploch prvků ÚSES v ZÚR a ÚP 

 

 

 
 

Požadavky na ÚP z platné PÚR a ZÚR: 

 Uvést do souladu vymezení prvků ÚSES dle platných zásad územního rozvoje. 

 Uvést textovou část územního plánu do souladu s aktualizovanými podmínkami pro prvky ÚSES 
z platných zásad územního rozvoje. 

 Prověřit, a případně zohlednit a zapracovat ostatní požadavky a podmínky vyplývající z platných 
Zásad územního rozvoje Kraje vysočina po aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8. 
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D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního 
zákona 

Jak je zřejmé z kap. A. této zprávy, od vydání územního plánu byly využity vymezené zastavitelné 
plochy smíšené obytné cca z 16 %. V ploše Z1 se nachází 1 RD, což tvoří podle vlastnických vztahů 
cca 31 % plochy. Na zbývající ploše je možno umístit ještě cca 10 RD. Plocha Z4 v k.ú. Bohusoudov 
není dosud využita. Na ploše je možno umístit cca 15 RD.  

Z ploch přestavby, se stanoveným způsobem využití pro smíšenou obytnou výstavbu, je ze 100 % 
využita plocha P3, na které se nachází 1 RD. Plocha P4 je využita z 87%. Vzhledem k větší ploše 
stavebního pozemku pro povolený RD (1 893 m2) by bylo možno tento pozemek, druh pozemku 
zahrada, zmenšit a v rámci plochy P4 umístit ještě 1 RD. Plochy P1, P2 a P5 nejsou dosud ke 
stanovenému účelu využity. V plochách přestavby je možno umístit až cca 25 RD.  

V obci Knínice je možno umístit na vymezených zastavitelných plochách a plochách přestavby cca 35 
RD a v místní části Bohusoudov cca 15 RD. 

Zastavitelná plocha  Z3 pro technickou infrastrukturu – ČOV Knínice – nebyla dosud využita.  

Zastavitelná plocha výroby a skladování Z2 je využita ze 100 %.  

Nové podněty pro vymezení nových zastavitelných ploch nebyly v uplynulém období zaznamenány, 
pouze podněty na plochu přestavby v rámci zastavěného území.  
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E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu 

E.a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

Změna územního plánu nepředpokládá změnu žádné z koncepcí (urbanistické, veřejné infrastruktury, 
uspořádání krajiny) stanovené platným Územním plánem Knínice. 

 

- upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 
o Z politiky územního rozvoje nevyplývají žádné nové požadavky. 

 
- upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

o Uvést do souladu vymezení prvků ÚSES dle platných zásad územního rozvoje. 
o Uvést textovou část územního plánu do souladu s aktualizovanými podmínkami pro prvky 

ÚSES z platných zásad územního rozvoje. 
o Prověřit, a případně zohlednit a zapracovat ostatní požadavky a podmínky vyplývající 

z platných Zásad územního rozvoje Kraje vysočina po aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8. 
 

- upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů 
o Vyhodnotit střet zastavěného území s vymezeným záplavovým územím vodního toku 

Želetavky a navrhnout opatření pro minimalizaci střetů. 
 

- ostatní 
o Územní plán je nutno uvést do souladu s dokumentací KPÚ.  

o Územní plán promítnout na podklad nové katastrální mapy, upřesnit vymezení nových 
zastavitelných ploch a koridorů v krajině a upřesnit koncepci dopravní infrastruktury 
v krajině v souladu s plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav. 

o Strojově čitelný formát (§ 20a SZ).  
o Jednotný standard územně plánovací dokumentace (§ 20a SZ).  
o Stanovit podmínky využití k ploše zeleně ochranné a estetické – ZO a k ploše těžby 

nerostů neevidované – TN. 
o Přehodnotit aktuálnost záměru vodovodního řadu pro obec Budeč, případně záměr z ÚP 

vyřadit. 
o Aktualizovat vymezené zastavěné území. 
o Přehodnotit etapizaci výstavby v území dle charakteru stanovené lhůty pro pořízení ÚS 

pro plochu Z1. Případně stanovit etapizaci, pokud to bude účelné. 
o Prověřit změnu využití pozemků p. č. 137 a 139/14 v k. ú. Knínice v zastavěném území z 

ploch zeleně, částečně veřejné (ZI, ZV) a z plochy výroby a skladování (VZ) na plochu 
smíšenou obytnou se zemědělstvím (BSz) s cílem umožnit umístit stavbu pro bydlení se 
souvisejícími stavbami. V souvislosti s touto změnou prověřit zastavitelné plochy a jejich 
případnou redukci v rozsahu případné nové zastavitelné plochy. 

o U plochy smíšené obytné prověřit zvýšení výškové hladiny staveb z 6 m na 7 m 
o U plochy smíšené obytné prověřit zvýšení vymezení maximální rozlohy stavebního 

pozemku z 1 200 m2 na 2 000 m2 

 

 

E.b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit 

Bez požadavků. 

 

 

E.c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

- U vymezených VPO PO1, PO2, PO3, ES1, ES2, ES3 vyřadit možnost použít předkupní právo.  
- U stanovených VPS s možností využití institutu předkupního práva doplnit určení v čí prospěch 

předkupní právo svědčí. 
- U vymezených VPS TI 1, TI 3 a TI 5, pro které postačí zřízení věcného břemene, vyřadit možnost 

použít předkupní právo (novela ustanovení § 101 SZ). 
- Vyhodnotit účelnost uplatňování předkupního práva k dotčeným pozemkům vymezenou plochou 

pro ČOV a VPS TI 2 a TI 4. Případně tyto VPS z ÚP vyřadit. 
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Požadavky k jednotlivým plochám: 

označení 
VPS,VPO 

popis dle ÚP 

požadavek prověřit 
ano / ne; 

upřesnění požadavku, důvod 
požadavku, cíle … 

poznámka 

Veřejně prospěšné stavby - VPS 

DI 1 
jednosměrná místní komunikace 
v m.č.Bohusoudov, č.p. 467/1, 535/1, 535/2, 
1304/1 

ano – KPÚ; 
vyřadit pro neúčelnost a upravit 

koncepci DI – převzít z KPÚ 

nová parcelace; p.p.č. 
2093 a 2090 ve vlastnictví 

obce pro stejný účel 

DI 2 
účelová komunikace pro hospodaření v území 
Knínice, č.p. 1097/24, 1097/26, 1097/27, 1112/1, 
1278 

ano – KPÚ; 
vyřadit pro neúčelnost a upravit 

koncepci DI – převzít z KPÚ 

nová parcelace; p.p.č. 
2379 ve vlastnictví obce 

pro stejný účel 

DI 3 
místní komunikace pro novou plochu BSz v území 
Knínice, č.p. 269/1, 269/2 

ano – nejasné určení dotčených 
parcel; ponechat pokud to bude 

účelné 

p.p.č. 269/6 ve vlastnictví 
obce 

DI 4 
plocha pro rozšíření dopravního koridoru 
(pozn. VPS je pouze v grafice, v textu chybí) 

ano;  
prověřit účelnost vymezení a 

případně doplnit do dokumentace ÚP 

spíše chybné mapování 
hranice p.p.č. 215/1, 214 

TI 1 
rozšíření vodovodní sítě a výstavba kanalizační 
stoky pro nové plochy v m.č. Bohusoudov, č.p. 
467/1, 526, 535/1, 1208/2, 1304/1 

ano; 
prověřit účelnost vymezení a účelnost 
způsobu vymezení; případně upravit 

vymezení plochy 

je nutné vymezit plochu 
jako koridor pro vedení 
vodovodu a kanalizace; 

koridor pro účely 
vyvlastnění; již nelze pro 

předkupní právo  

TI 2 
plocha pro čistírnu odpadních vod (ČOV) v 
m.č.Bohusoudov, č.p. 467/1 

ano – KPÚ; 
prověřit účelnost vymezení; případně 

upravit vymezení plochy 

p.p.č. 2111 ve vlastnictví 
obce 

TI 3 

koridory kanalizačních stok odpadních vod pro 
obec Knínice, č.p. 139/3, 139/4, 139/5, 144, 173/1, 
201, 204, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 206, 208, 
210, 269/1, 375/1, 376, 941/3, 1163/2, 1164/1, 
1164/2, 165/2, 1166/1, 1166/2, 1168/1, 1169/2, 
1181, 1182/1, 1183, 1184, 1322 

ano; 
prověřit účelnost rozsahu a způsobu 

vymezení; případně upravit vymezení 
plochy 

 

je nutné vymezit koridor 
pro vedení kanalizačních 

stok; pouze pro hlavní 
stoky a přívod na ČOV; 

koridor pro účely 
vyvlastnění; již nelze pro 

předkupní právo 

TI 4 
plocha pro čistírnu odpadních vod (ČOV) v obci 
Knínice, č.p. 375/1 

ano – KPÚ; 
prověřit účelnost vymezení; případně 

upravit vymezení plochy  

p.p.č. 2438 ve vlastnictví 
obce 

TI 5 
koridor vodovodního řadu pro zásobování obce 
Budeč, č.p. 391/1, 1197 

ano; 
prověřit účelnost vymezení a účelnost 
způsobu vymezení; případně upravit 

vymezení plochy 

je nutné vymezit koridor 
pro vedení vodovodu; 

koridor pro účely 
vyvlastnění; již nelze pro 

předkupní právo 

Veřejně prospěšná opatření - VPO 

PO 1 
obnova rybníka na vodním toku Prokopka, č.p. 
741/3 

ano – KPÚ; 
prověřit účelnost vymezení; případně 
upravit vymezení plochy do souladu s 

KPÚ 

již nelze uplatňovat 
předkupní právo 

PO 2 
obnova rybníka na vodním toku Prokopka, č.p. 
741/1, 741/2 

ano – KPÚ; 
prověřit účelnost vymezení; případně 
upravit vymezení plochy do souladu s 

KPÚ 

již nelze uplatňovat 
předkupní právo  

PO 3 
nový rybník na významném vodním toku 
Želetavka, č.p. 1068, 1072, 1293, 1318, 1423 

ano – KPÚ; 
prověřit účelnost vymezení; případně 
upravit vymezení plochy do souladu s 

KPÚ 

již nelze uplatňovat 
předkupní právo 

ES 1 
plocha pro založení místního biokoridoru K3 – 
součást ÚSES, č.p. 896/1, 903, 904, 972, 1244/1, 
1245/1, 1256, 1280/1 

ano – KPÚ; 
prověřit účelnost vymezení; případně 
upravit vymezení plochy do souladu s 

KPÚ 

již nelze uplatňovat 
předkupní právo 

ES 2 
plocha pro založení místního biocentra C3 – 
součást ÚSES, č.p. 972, 987/2 

ano – KPÚ; 
prověřit účelnost vymezení; případně 
upravit vymezení plochy do souladu s 

KPÚ 

již nelze uplatňovat 
předkupní právo 

ES 3 
plocha pro založení místního biokoridoru K4 – 
součást ÚSES, č.p. 1004/1, 1041, 1042/1, 1042/2, 
1266, 1267, 1268, 1289, 1317 

ano – KPÚ;  
prověřit účelnost vymezení; případně 
upravit vymezení plochy do souladu s 

KPÚ 

již nelze uplatňovat 
předkupní právo 
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E.d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 

o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci 

- Stanovit jasnou lhůtu pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti 
(pořízení územní studie) v určených plochách Z1, Z4 a P5 jako závazné podmínky pro 
rozhodování v těchto plochách. Lhůtu určit maximálně do 4 let od vydání změny. Marným 
uplynutím této lhůty omezující podmínka v ploše zaniká (přechodné ustanovení zákona 
č. 350/2012 Sb., bod 5). 

- Vyhodnotit vhodnost a účelnost vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci. Případně je vymezit. 

 

Požadavky k jednotlivým plochám s podmíněním územní studií (ÚS): 

označení 
plochy 

popis dle ÚP 
podmínka pro zpracování ÚS 

dle ÚP 
lhůta pro pořízení ÚS dle ÚP 

požadavek prověřit 
ano / ne 

Z 1 
zastavitelná plocha 
smíšená obytná se 
zemědělstvím 

------ nejpozději po zastavění nebo 
vydání územního rozhodnutí 
na plochy proluk P1 – P4 

ano; 
stanovit jasnou lhůtu pro 

zaevidování ÚS 

Z 4 

zastavitelná plocha 
smíšená obytná s 
rekreací 

územní studie musí obsahovat 
posouzení kapacity stávajícího 
vodního zdroje o vydatnosti 0,2 l/s 

nejdříve při projevení reálného 
developerského zájmu o tento 
specifický druh výstavby jako 
celku 

ano; 
stanovit jasnou lhůtu pro 

zaevidování ÚS 

P 5 

plocha přestavby 
na plochu 
smíšenou obytnou 

předchozí nutnost zrušení ochran. 
pásma zemědělského areálu a 
odstranění hospodářských staveb. 

v období realizace 
kanalizačních stok odpadních 
vod a vyřešení čištění 
odpadních vod pro zastavěné 
území nebo po odstranění 
stávajících zemědělských 
staveb a zrušení ochran. 
pásma zemědělského areál 

ano; 
stanovit jasnou lhůtu pro 

zaevidování ÚS 

 

 

E.e) Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Návrh Změny územního plánu bude zpracován jako invariantní. V území nejsou navrhovány žádné 
záměry, jež by vyžadovaly variantní řešení. 

 

 

E.f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Změna územního plánu bude zpracována vektorově nad katastrální mapou ve strojově čitelném 
formátu (upřednostňován bude formát *shp). 

Návrh změny územního plánu bude pro účely veřejného projednání odevzdán ve dvou tištěných 
vyhotoveních a v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu (nejlépe ve formátu *.pdf). 
Obdobně platí pro případné opakované veřejné projednání. Předpokladem je pořizování změny 
zkráceným postupem. 

Případné úpravy mezi veřejným a opakovaným veřejným projednáním budou zpracovány v režimu 
změn. 

Výsledná změna územního plánu bude odevzdána ve čtyřech vyhotoveních, spolu s datovým 
nosičem, který bude obsahovat kompletní grafickou část ÚP ve vektorovém formátu (např. *.dgn, 
*.dwg, *.shp,…) i v rastrovém formátu (např. *.jpg, *.pdf,…) a dále textovou část změny územního 
plánu ve formátu *.doc nebo *.pdf. Kompletně tedy ve strojově čitelném formátu. 

Změna územního plánu bude zpracovávána v rozsahu měněných částí včetně srovnávacího textu. 

 

ÚP bude obsahovat 

Textovou část 

Grafickou část 

a) Výkres základního členění území 1 : 5 000 
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b) Hlavní výkres 1 : 5 000 

c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 

 

Odůvodnění ÚP bude obsahovat 

Textovou část 

Grafickou část 

a) Koordinační výkres 1 : 5 000 

b) Výkres širších vztahů 1 : 50 000 

c) Výkres předpokládaných záborů ZPF 1 : 5 000 

V případě potřeby může změna územního plánu obsahovat další výkresy či schémata. 

 

Úplné znění – pro potřeby nabytí účinnosti změny územního plánu 

Textovou část výroku – výroková část v rozsahu celého textu 

Grafickou část výroku – bude vyhotovena v rozsahu měněných výkresů a měřítku 1 : 5 000 

Textová část odůvodnění – u úplného znění se nezpracovává 

Grafickou část odůvodnění – pouze koordinační výkres 1 : 5 000 včetně upravených limitů s 
poznámkou, že „limity využití území byly upraveny v souladu s právními předpisy, rozhodnutími a 
platnými limity k datu…“ 

 

Další požadavky 

- Všechny výkresy grafické a textové části budou opatřeny tímto záznamem o účinnosti: 

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 

Změnu č. 1 Územního plánu Knínice vydalo Zastupitelstvo obce Knínice 

Datum nabytí účinnosti  

Pořizovatel Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování 

Oprávněná úřední osoba Ing. arch. Lukáš Pivonka 

Funkce referent odboru rozvoje a územního plánování 

Razítko a podpis  

 

- Pořizovatel dále požaduje, aby v průběhu prací na návrhu změny územního plánu a před jeho 
odevzdáním projektant změnu v její rozpracovanosti konzultoval s pořizovatelem a určeným 
zastupitelem. 

 

 

E.g) V případě hlavního města Prahy vymezení řešeného území, pokud bude územní plán 
vydán pro část území města 

Netýká se 
 
 

E. h) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území  

Viz následující kapitola F). 

 

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast 

Bude doplněno na základě projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Knínice. V 
současné době pořizovatel nepředpokládá zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo 
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast neboť lze důvodně 
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předpokládat, že dotčený orgán u navrhovaných změn vyloučí významný negativní vliv na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Ve správním území obce Knínice ani v jeho blízkosti se 
nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. 

 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 
variant vyžadováno 

Bude doplněno na základě projednání. V současné době pořizovatel nepředpokládá variantní 
zpracování návrhu změny územního plánu. 

 

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny 
A. až D. vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

Pořízení nového územního plánu není navrhováno - navrhovanými změnami nebude podstatně 
měněna koncepce územního plánu. 
 

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

Bez požadavků – nebyly zjištěny žádné negativní dopady na udržitelný rozvoj území vyplývající 
z územního plánu. 

 

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Bez požadavků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:    Mgr. Edita Hoštičková 

referentka odboru rozvoje a územního plánování  

Městského úřadu Telč 

Spolupráce s určeným zastupitelem: Stanislav Veselý, zastupitel obce pověřený výkonem 
pravomocí starosty obce Knínic 

Datum zpracování:   září 2021 


