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II. ODŮVODNĚNÍ ŮZEMNÍHO PLÁNU 
IIA. Textová část odůvodnění územního plánu  

 
 
 

1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE 
VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 
1.1. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 

Aktualizace č. 1, 2 a 3 
 

 Řešené území tvořené k. ú. Krahulčí u Telče nenáleží podle tohoto dokumentu do žádné 
republikové rozvojové oblasti nebo osy.  

 Obec se nenachází podle tohoto dokumentu v republikové specifické oblasti.  

 Do řešeného území nezasahují koridory a plochy dopravní infrastruktury vymezené PÚR 
ČR. 

 Do řešeného území nezasahují koridory a plochy technické infrastruktury a související 
rozvojové záměry vymezené PÚR ČR. 

 ÚP respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území.  

 Územní plán Krahulčí je v souladu s obecnými zásadami politiky územního rozvoje. 

 Při řešení ÚP Krahulčí jsou respektovány republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje  

 
Přínos řešení ÚP Krahulčí k naplnění republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území (označení priorit odpovídá označení v PÚR ČR): 
 
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. 
Způsob: V územním plánu jsou stanoveny podmínky ochrany hodnot území (zejména hodnot 
urbanistických, kulturních, historických a přírodních). U ploch s rozdílným způsobem využití 
(RZV) jsou stanoveny podmínky využití, které rovněž zajišťují ochranu výše uvedených 
hodnot. V ÚP je respektována současná urbanistická struktura sídla, vymezení ploch 
veřejných prostranství definuje a zachovává historickou stopu zástavby. Pro jednotlivé plochy 
RZV jsou definovány podmínky prostorového uspořádání nové zástavby i zástavby ve 
stabilizovaných plochách.  
Územní plán stanovuje podmínky ochrany kulturní krajiny. V nezastavěném území jsou 
vymezeny prvky územního systému ekologické stability, jsou vymezeny plochy změn v krajině, 
je navrženo doplnění krajinné zeleně kolem cest a ploch výroby a skladování.  
  
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 
Způsob: Vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj obce zohledňuje požadavky na 
hospodaření na zemědělské půdě. Živočišná výroba se v řešeném území nenachází. 
V plochách bydlení je přípustný chov drobného hospodářského zvířectva, v plochách 
smíšených je přípustná zemědělská malovýroba. Obě tyto činnosti však nesmí ohrozit okolní 
obytné nemovitosti. Rybářství - jsou respektovány vodní plochy v řešeném území, z nichž část 
je využívána k chovu ryb. Z  hlediska lesního hospodářství jsou respektovány pozemky určené 
k plnění funkce lesa, je vymezena jedna menší plocha změn v krajině pro zalesnění. Výstavba 
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rybníků a zalesňování je přípustnou nebo podmíněně přípustnou činností v jednotlivých 
plochách RZV.  
 
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 
Způsob: V rámci zvolené urbanistické koncepce je upřednostněno komplexní řešení.  
Rozvojové plochy navazují na stabilizované plochy shodných, popř. slučitelných typů ploch 
s rozdílným způsobem využití.  
 
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné 
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 
V průběhu zpracování byly prověřovány rozvojové záměry sousedních obcí. 
 
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky 
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.  
Způsob:  ÚP plán vymezuje stabilizované plochy výroby a skladování. V řešeném území je 
velký zaměstnavatel - masozávod Krahulík, a. s. a nachází se zde ještě několik menších 
zaměstnavatelů. Všechny firmy využívají stávající plochy výroby a skladování, které jsou 
dostačující. Nejsou vymezeny zastavitelné plochy pro výrobu a skladování. Rovněž v plochách 
smíšených obytných je umožněna podnikatelská činnost, služby a řemesla.   
 
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch, hospodárně 
využívat zastavěné území, zajistit ochranu nezastavěného území a veřejné zeleně, včetně 
minimalizace její fragmentace. 
Způsob:  Podmínky využití ploch výroby a skladování umožňují polyfunkční využívání (pro 
různé druhy výroby, komerční aktivity, služby apod). 
Zastavitelné plochy navazují na zastavěné území. Volná krajina je respektována bez 
fragmentace zastavitelnými plochami.  
Ochrana nezastavěného území je zajištěna stanovením podmínek pro využití ploch 
nezastavěného území dle § 18 odst. 5 stavebního zákona.  
 
(20) Rozvojové záměry, které mohou ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat kompenzační opatření. S ohledem na to při územně 
plánovací činnosti respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti krajiny a 
kvality životního prostředí.  
Způsob: Plochy podstatně ovlivňující charakter krajiny nejsou vymezeny. Zastavitelné plochy 
jsou vymezeny především v návaznosti na zastavěné území. U ploch s rozdílným způsobem 
využití jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání.  
Vlivy na přírodní hodnoty území jsou zmírněny návrhem prvků ÚSES, návrhem protierozních 
opatření, doplněním doprovodné zeleně v krajině a prostorovými regulativy ploch v krajině. 
 
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny. 
Do řešeného území nezasahuje migrační koridor ani migračně významné území, migrační 
prostupnost proto není navrženým řešením územního plánu omezena. Pro zlepšení 
prostupnosti území pro volně žijící organizmy je vymezen ÚSES. 
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(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu při zachování a rozvoji hodnot území.  
Způsob: V územním plánu jsou stanoveny podmínky k ochraně urbanistických, 
architektonických, kulturních a historických hodnot obce, které jsou předpokladem k zachování 
a rozvoji turistiky a cestovního ruchu. Rovněž jsou stanoveny podmínky k ochraně krajiny.  
V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy rodinné rekreace. Územní plán 
nenavrhuje nové plochy rekreace. V obci se nachází několik penzionů, které podporují 
cestovní ruch v území.    
Rozvoj cestovního ruchu a turistiky je podpořen vymezením plochy občanského vybavení - se 
specifickým využitím pro umístění rozhledny na Nováčkově kopci východně od obce.  
K rozvoji cestovního ruchu přispívá i síť cyklotras a turistické trasy, které územní plán 
respektuje a vytváří podmínky pro jejich rozvoj. Na většině ploch v krajině je přípustná 
realizace nových cyklostezek a cyklotras.  
Je uvažováno s realizací stezky pro pěší a cyklisty Telč - kostel sv. Jana Nepomuckého - 
Krahulčí. Trasa cyklostezky není zatím přesně specifikována. V rámci přípustných činností lze 
pro hromadnou rekreaci a turistiku využít stabilizované i navrhované plochy jiných ploch RZV, 
zejména ploch občanského vybavení a bydlení.  
Navržená opatření a změny v nezastavěném území přispějí také k posílení estetických a 
rekreačních funkcí krajiny (návrh ÚSES, doplnění doprovodné zeleně v krajině). 
 
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní 
a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace 
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat 
vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo 
jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými 
opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl 
zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a 
železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i 
možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví 
obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného 
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os.  
Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet 
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva 
a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území 
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  
Způsob: Pro zkvalitnění dopravní infrastruktury je v územním plánu vymezen koridor pro 
homogenizaci silnice I/23 a koridor pro přeložku silnice I/23. Trasy těchto koridorů jsou dány 
vymezením v ZÚR. Dále do řešeného území zasahuje koridor pro jižní obchvat Telče (dáno 
vymezením dle dopravní studie a dle ÚP Telče. Jedná se o záležitost nadmístního významu, 
která není obsažená v ZÚR. Koridor je vymezen v navrhované Aktualizaci č. 4 ZÚR.  
Většina zastavitelných ploch pro bydlení u stávající silnice I/23 je vymezena v dostatečné 
vzdálenosti, aby byly eliminovány nepříznivé účinky ze silniční dopravy. Pouze zastavitelná 
plochy Z5 je vymezena jako plocha s podmíněně přípustným využitím z hlediska hluku 
z dopravy. V podrobnější dokumentaci staveb bude nutno doložit, že pro chráněné prostory 
nebudou překračovány hygienické limity hluku vzhledem k provozu na silnici I/23.  
Hlavní cestní síť k zajištění přístupu k zemědělským pozemkům a k zajištění prostupnosti 
krajiny je vymezena v odůvodnění ÚP Krahulčí – „Koordinačním výkresu“. Obecně je 
stanovena přípustnost cestní sítě v nezastavěném území. Je respektována síť cyklotras. Je 
uvažováno s realizací stezky pro pěší a cyklisty Telč - kostel sv. Jana Nepomuckého - 
Krahulčí. Cyklotrasy jsou přípustné na většině ploch s RZV dle stanovených podmínek využití 
jednotlivých ploch.  
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Technická infrastruktura v obci je vyhovující. Obec má vyřešeno zásobování vodou ze 
skupinového vodovodu Mrákotín – Krahulčí – Hostětice. Kanalizační systém obce je 
vyhovující, kanalizační síť je jednotná zaústěna do ČOV (biologické rybníky). Zásobování 
elektrickou energií je dostatečné, nová výstavba bude pokryta ze stávajících trafostanic. Obec 
je komplexně plynofikována. 
 
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro 
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy 
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů. 
Způsob: Z ploch výroby a skladování jsou v území zastoupeny plochy lehkého průmyslu – 
areál masokombinátu Krahulík a. s. a v odsunuté poloze areál stavební firmy „STARKON 
STAV, s. r. o. ”Zastavitelné plochy výroby a skladování nejsou územním plánem navrhovány. 
V plochách výroby a skladování jsou stanoveny podmínky využití tak, aby případné zařízení a 
stavby nesnižovaly kvalitu okolního prostředí (především ploch s převahou bydlení) a 
nezvyšovaly dopravní zátěž v území.  
Zastavitelné plochy bydlení jsou vymezeny v dostatečné odstupu od ploch výroby a 
skladování a je zajištěna jejich ochrana před negativní vlivy z těchto ploch. 
 
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky 
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 
minimalizovat rozsahu případných škod.  
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a 
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod. 
Způsob: V řešeném území je vyhlášeno záplavové území na toku Myslůvka rozhodnutím RŽP 
OkÚ Jihlava ŽP/Vod-892/91-Če-234/6. Aktivní zóna není stanovena. 
Záplavové území částečně zasahuje do zastavěné části obce V záplavovém území nejsou 
vymezeny nové zastavitelné plochy, pouze plocha přestavby z bývalé zemědělské usedlosti na 
plochu občanského vybavení částečně zasahuje do záplavového území.  
Územní plán navrhuje plochy změn v krajině pro protierozní opatření (trvalý travní porost a 
další protierozní úpravy). Protierozní opatření jsou rovněž obecně přípustná v plochách RZV 
zastoupených v nezastavěném území.   
 
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to 
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy 
nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky 
na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného 
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. 
S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a 
cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.  
Způsob: Veřejná hromadná doprava je zajištována autobusovou dopravou se zastávkami v 
obci. Železniční doprava není v řešeném území zastoupena. V rámci řešeného území jsou 
plochy dopravní a plochy veřejných prostranství na sebe navázány, včetně cestní sítě v 
krajině. V řešeném území se nachází síť cyklotras a turistické trasy, které územní plán 
respektuje a vytváří podmínky pro jejich rozvoj. Na většině ploch v krajině je přípustná 
realizace nových cyklostezek a cyklotras.  
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(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 
budoucnosti. 
Způsob: Technická infrastruktura včetně zásobování vodou je v obci dostatečná a zajistí 
dobrou úroveň i do budoucna.   
Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny s možností napojení na technickou infrastrukturu. 
Způsob napojení jednotlivých lokalit je vyznačen v odůvodnění ÚP - v jednotlivých doplňujících 
výkresech technické infrastruktury. 
 
1. 2. Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
 
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina v platném znění. 
 
Územní plán Krahulčí respektuje podmínky vyplývající pro řešení území ze Zásad územního rozvoje 
Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 6 (ZÚR).   
- Aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 23. 10. 2012); 
- Aktualizace č. 2 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 7. 10. 2016); 
- Aktualizace č. 3 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 7. 10. 2016); 
- Aktualizace č. 5 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 30. 12. 2017); 
- Aktualizace č. 6 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 14. 6. 2019); 
- Rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 1/2017-118 z 13. 4. 2017; 
 

Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina v platném znění (ZÚR). 

 ZÚR stanovují priority územního plánování v Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného 
rozvoje území.  

 Územní plán respektuje priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění 
udržitelného rozvoje území.  

 Řešené území není zařazeno do žádné republikové nebo krajské rozvojové oblasti nebo 
osy. 

 Správní území obce není zařazeno do specifické oblasti krajského významu.   

 ZÚR vymezují koridor silnice I/23 v šířce 150 m zahrnující: 
a) koridor pro homogenizaci stávajícího tahu; 
b) koridory pro umístění nových staveb: 

         - silnice I/23 Mrákotín – Krahulčí – přeložka I/23 Krahulčí;   

 ZÚR vymezují veřejně prospěšnou stavbu v oblasti dopravy – silnici I/23 (DK03).   

 Na území obce není v ZÚR vymezeno veřejně prospěšné opatření. 

 ZÚR vymezují typy krajin a stanovují zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách 
v území v nich: 
- krajina lesozemědělská harmonická 
- krajina lesozemědělská intenzivní 
- krajina rybniční 
- krajina lesní   

 ZÚR vymezují oblasti krajinného rázu a stanovují zásady pro činnost území a rozhodování  
o změnách v území v nich:  
- CZ0610-OB012 Telčsko-Dačicko (východní část řešeného území) 
- CZ0610-OB004 Křemešnicko (západní část řešeného území)  

 
Popis způsobu naplnění priorit územního plánování v Kraji Vysočina pro zajištění udržitelného 
rozvoje území: 
 
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Kraje 
Vysočina založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji 
a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje 
sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánu obcí, 
regulačních plánu a při rozhodování o změnách ve využití území. 
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Z hlediska hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území je obec Krahulčí zařazena 
podle úplné aktualizace ÚAP 2016 do kategorie 1 s pozitivním hodnocením pilíře životního 
prostředí, sociodemografického pilíře i pilíře ekonomického.   
Řešení územního plánu vytváří předpoklady k udržení a posílení hodnocených pilířů 
udržitelného rozvoje území. Územní plán podporuje zachování vztahů ve společenství lidí, 
ochrany životního prostředí i hospodářský rozvoj obce úměrný její velikosti.  
K posílení sociodemografického pilíře udržitelného rozvoje území jsou v ÚP vymezeny 
rozvojové plochy bydlení. K posílení pilíře pro hospodářský rozvoj jsou vymezeny 
stabilizované plochy výroby a skladování, které jsou dostačující. Zastavitelné plochy pro 
výrobu a skladování nejsou navrženy.  K posílení environmentálního pilíře je navržen územní 
systém ekologické stability krajiny a jsou stanoveny podmínky k ochraně krajiny v řešeném 
území.  
 
(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměru 
stanovených v Politice územního rozvoje (dále jen „PÚR “) a současně vymezených v ZÚR 
Kraje Vysočina. 
Netýká se řešeného území. 
 
(03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území specifických 
oblastí a hospodářsky problémových regionů, zejména těch se soustředěnou podporou státu 
podle Strategie regionálního rozvoje České republiky 2006, kterými jsou na území Kraje 
Vysočina správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Třebíč a správní 
obvod ORP Bystřice nad Perštejnem. Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zlepšení 
dopravní dostupnosti a obslužnosti, zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury a 
možnosti oživení místní ekonomiky obcí zejména vymezováním ploch pro rozvoj 
ekonomických aktivit využívajících místní zdroje, místní produkty, hospodářský a rekreační 
potenciál krajiny a rozvíjející tradiční hospodářská odvětví a lokální hospodářský potenciál 
území včetně zemědělství, lesnictví či cestovního ruchu. 
Netýká se řešeného území.  
 
(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje 
založené na městech Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou, 
zejména: a) posilovat význam krajského města Jihlava v sídelní struktuře České republiky; b) 
posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP; c) podporovat funkční vztahy mezi 
městy a venkovským osídlením. 
Netýká se řešeného území. 
 
(05) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování a realizaci potřebných staveb a opatření 
pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje a pro vzájemné provázání 
různých druhů dopravy včetně veřejné dopravy osob, a to zejména s cílem zlepšit dopravní 
vazby: a) krajského města Jihlava na krajská města sousedních krajů; B) významných center 
osídlení ke krajskému městu Jihlava; c) ostatních center osídlení k významným regionálním 
centrům Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou. 
Netýká se řešeného území.   
 
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které 
vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit 
zejména na: a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; b) 
minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahů do pozemků 
určených k plnění funkcí lesa; c) ochranu pozitivních znaků utvářejících území a lokality 
s vysokou hodnotou krajinného rázu a území, v nichž se pozitivní působení znaků krajinného 
rázu vizuálně a funkčně uplatňuje; d) ochranu kvality životního prostředí, včetně ochrany 
kvality podzemních a povrchových vod; e) snižování potenciálních rizik a přírodních katastrof 
v území a zvyšování přirozené retence srážkových vod; f) zachování a citlivé doplnění výrazu 
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sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a omezit 
nežádoucí vzájemné srůstání sídel a fragmentaci krajin; g) ochranu území a ploch prvků 
územního systému ekologické stability nadregionálního, regionálního i lokálního významu a 
zlepšování migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, včetně 
ochrany existujících i potenciálních migračních tras živočichů a sítě veřejně přístupných 
účelových komunikací a pěších a cyklistických stezek, cest a pěšin ve volné krajině. 
Priority jsou naplněny. V Územním plánu jsou stanoveny podmínky ochrany přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot řešeného území. Je stanovena koncepce uspořádání krajiny, 
jsou stanoveny podmínky ochrany krajinného rázu.  V řešeném území jsou vymezeny prvky 
územního systému ekologické stability krajiny, jsou vymezeny plochy změn v krajině pro 
protierozní opatření, zalesnění, nové vodní plochy. Migrační koridory územím neprochází, 
řešené území není migračně významným územím.  Je podpořen rozvoj cyklostezek a 
účelových komunikací přípustnou nebo podmíněně přípustnou činností v plochách v krajině 
dle stanovených podmínek ploch RZV.  
 
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území 
kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a osách. Přitom se soustředit zejména na: 
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a 
architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných 
prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a 
zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny; b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného 
území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel a v souvislosti s tím zajišťovat 
plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a 
přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině; c) 
intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace včetně rozšiřování sítě pěších 
a cyklistických tras; d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména 
aplikovaného výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika);  e) uplatnění 
mimoprodukční funkce zemědělské krajiny, tedy zajistit účelné členění pozemkové držby 
prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou 
stabilitu krajiny, pozitivně působících na vzhled krajiny a eliminujících erozní poškození; f) 
uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem 
umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území; g) rozvíjení systémů dopravní 
obsluhy a technické vybavenosti, likvidace odpadních vod a soustav zásobování vodou a 
energiemi včetně využívání energie z alternativních zdrojů a na využití surovinových zdrojů 
pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a 
pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje. 
Řešené území není součástí žádné republikové ani krajské rozvojové oblasti nebo osy.  
Územní plán navrhuje urbanistické a architektonické řešení sídla s důrazem na posílení kvality 
života obyvatel a obytného prostředí, vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a 
zachování celistvosti obce. ÚP navrhuje prvky zvyšující ekologickou stabilitu krajiny, stanovuje 
podmínky ochrany krajiny a vymezuje plochy změn v krajině.  
Rozvoj cestovního ruchu a turistiky je podpořen vymezením plochy pro umístění rozhledny. Na 
většině ploch RZV v krajině je přípustné nebo podmínečně přípustné umístění turistických,  
cyklistických tras a stezek.  
Pro zlepšení dopravní infrastruktury jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury pro 
přeložky a úpravy silnic.  
Technická infrastruktura v obci je dostatečná a vyhovuje i do výhledu. ÚP plán navrhuje 
doplnění technické infrastruktury pouze k nově navrženým zastavitelným plochám. ¨ 
 
(08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje při 
zachování požadavku na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území specifických 
oblastí takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání 
území a neohrozí zachování jeho hodnot. 
Netýká se řešeného území.  
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(08a) Vytvářet na území kraje a zejména ve venkovských územích a oblastech a ve 
specifických oblastech podmínky pro zachování a další rozvoj hospodářského potenciálu 
zemědělství a lesnictví a pro ochranu a hospodářské využití kvalitní orné a lesní půdy, při 
současném zachování a dalším posilování ekologických funkcí krajiny. 
Navržené změny v území nesníží zemědělský a lesnický hospodářský potenciál území. 
 
(08b) Vytvářet územní podmínky pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný 
rozvoj území kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v území a stanovení 
podmíněnosti rozvoje území odpovídajícím rozvojem veřejné infastruktury pro zajištění 
obsluhy území. 
V územním plánu není stanovena etapizace. Zastavitelné plochy Z1, Z2 a Z3 včetně 
souvisejících ploch veřejných prostranství jsou podmíněny zpracováním společné územní 
studie, která bude mít za úkol řešit zejména veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Zastavitelné plochy Z7, Z9, Z10 mají v podmínkách pro využití ploch stanovenu podmínku 
vybudování nezbytné veřejné dopravní infrastruktury před povolením staveb nebo alespoň 
před započetím jejich užívání.   
 
(08c) Vytvářet územní podmínky pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a 
železniční dopravy na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového 
uspořádání území, zejména návrhem ploch pro bydlení v dostatečném odstupu od dopravně 
zatížených silnic a železnic, návrhem obchvatů a přeložek mimo intenzivně obydlená území 
anebo návrhem dalších vhodných stavebně technických, provozních či organizačních 
opatření.  
(08d) Předcházet střetům vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného 
plošného a prostorového uspořádání území, zejména chránit obytná a rekreační území před 
negativními vlivy z koncentrovaných výrobních činností a z dopravy. 
Pro zmírnění negativních účinků tranzitní dopravy je navržena přeložka silnice I/23.  Koncepce 
rozvoje a vymezení zastavitelných ploch s chráněnou zástavbou (zejména ploch bydlení) 
eliminuje negativní účinky silniční dopravy na obyvatele Krahulčí. Zastavitelné plochy pro 
bydlení jsou v naprosté většině vymezeny mimo dopravně zatíženou silnici I/23. Plocha Z5 u 
této silnice je pak vymezena jako plocha s podmíněně přípustným využitím. 
Zastavitelné plochy pro bydlení nejsou vymezeny v návaznosti na plochy výroby a skladování.  
 
(09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů s cílem 
optimalizovat dostupnost obslužných funkcí i pres hranice kraje (odstraňování 
administrativních bariér). 
Netýká se řešeného území.  
 
(09a) Koordinovat návrh na rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany s ostatními aktivitami 
v území s ohledem na zajištění udržitelného rozvoje území a s územně plánovacími 
dokumentacemi obcí sousedního Jihomoravského kraje. 
Netýká se řešeného území. 
 
Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 
ZÚR vymezují koridor silnice I/23 v šířce 150 m zahrnující: 

a) koridor pro homogenizaci stávajícího tahu; 
b) koridory pro umístění nových staveb: 

- silnice I/23 Mrákotín – Krahulčí – přeložka I/23 Krahulčí; 
Vymezení koridorů je zpřesněno v souladu se ZÚR Kraje Vysočina.  
 
Krajinné typy  
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ZÚR vymezují typy krajin charakterizované převažujícím nebo určujícím cílovým využitím. 
Správní území obce je zařazeno do krajinných typů: krajina lesozemědělská harmonická, 
krajina zemědělská intenzivní, krajina rybniční a krajina lesní.  
 
ZÚR stanovují v typech krajiny tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v 
území: 
 
Krajina lesozemědělská harmonická 
a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků; 
b) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesu a eliminovat tak 
rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením; c) respektovat cenné 
architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými 
stavbami; d) zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a 
trvalých travních porostu; e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, 
nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit, rekreační zařízení s vyšší kapacitou 
lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti krajiny; f) chránit luční porosty. 
Zahrnuje největší část řešeného území kolem zastavěného území.  
Koncepce územního plánu minimalizuje dotčení PUPFL. Nezbytný zábor  PUPFL je navržen 
pouze v koridoru pro homogenizaci a přeložku silnice I/23.  
V území jsou navrženy zásady ochrany architektonicky cenných území a staveb. Podmínky 
v zastavitelných plochách jsou stanoveny tak, aby byla dodržena hmotová a tvarová 
návaznost na stávající objekty. Územní plán navrhuje v tomto typu krajiny plochy změn 
v krajině -  zatravnění, zalesnění.  
Intenzifikace chatových lokalit není navržena. Je posílen rozvoj cestovního ruchu návrhem 
rozhledny na Nováčkově kopci.  
 
Krajina zemědělská intenzivní 
a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; b) respektovat 
cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými 
stavbami;  
c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně, 
zvýšením podílu zahrad, trvalých travních porostů apod.; d) zvýšit prostupnost krajiny obnovou 
cestní sítě. 
Krajina zemědělská intenzivní zahrnuje východní část řešeného území.  Zastavitelné plochy 
jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území, tak aby byl eliminován zábor zemědělského 
půdního fondu. V území jsou navrženy zásady ochrany architektonicky cenných území a 
staveb. Podmínky v zastavitelných plochách jsou stanoveny tak, aby byla dodržena hmotová a 
tvarová návaznost na stávající objekty. Územní plán navrhuje v tomto typu krajiny plochy 
změn v krajině -  zatravnění, dále je navrženo doplnění krajinné zeleně kolem polních cest.  
Hlavní cestní síť k zajištění přístupu k zemědělským pozemkům a k zajištění prostupnosti 
krajiny je vymezena v odůvodnění ÚP Krahulčí – „Koordinačním výkresu“. Obecně je 
stanovena přípustnost cestní sítě v nezastavěném území.  
 
Krajina rybniční 
a) zachovat v nejvyšší možný míre stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků;  
b) zabezpečit ekologicky únosné formy hospodaření na rybnících; c) eliminovat riziko ohrožení 
kvality vod; d) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je 
hmotově a tvarově vhodnými stavbami; e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro 
udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit; f) chránit mokřadní 
a luční ekosystémy; g) chránit a rozšiřovat doprovodnou zeleň rybníků; h) podporovat retenční 
funkce krajiny. 
Typ krajiny zahrnuje malou západní část katastrálního území v návaznosti na krajinu rybniční  
na katastrálním území Mrákotín u Telče. 
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Zásady jsou respektovány. Je respektováno využívání lesních a zemědělských pozemků, jsou 
respektovány vodní plochy a je umožněno ekologicky únosné hospodaření na rybnících. Jsou 
stanoveny požadavky na ochranu urbanistické struktury. V území krajinného typu se 
nenachází chatové lokality. 
 
Krajina lesní 
a) minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, zejména omezit zábor těchto pozemků na 
nezbytně nutnou míru; b) lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené skladbě 
lesu a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením, zejména 
velkoplošnou holoseč a výsadbou jehličnatých monokultur; c) rozvíjet cestovní ruch ve 
formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových 
lokalit; d) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově 
a tvarově vhodnými stavbami; e) eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu 
umístěním nevhodných staveb, zejména vertikálních a liniových. 
Typ krajiny zahrnuje velmi malou část katastrálního území Krahulčí (jihozápadní okraj u 
hranice s obcí Borovná. Zásady jsou v tomto území respektovány. Intenzifikace chatových 
lokalit není navržena. V územním plánu jsou stanoveny podmínky k ochraně urbanistických, 
architektonických, kulturních a historických hodnot obce. 
 
Oblasti krajinného rázu. 
 
ZÚR stanovují ve všech oblastech krajinného rázu pro činnost v území a rozhodování o 
změnách v území zásadu chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvářející 
jedinečnost krajiny, jimiž jsou zejména: 
- typický reliéf v makro i mezo měřítku 
- typická struktura kulturní krajiny včetně stop tradičních způsobů hospodaření 
- přírodní složky krajiny, charakter zalesnění, lesních okraje, vzorek drobných ploch a linií 

zeleně apod. 
- historické krajinářské úpravy 
- hydrografický systém včetně typického charakteru údolí daného jak jeho morfologií, tak 

historickým využitím toku 
- typické kulturní dominanty v krajinné scéně a to včetně typické siluety 
- sídelní struktura 
- urbanistická struktura sídel 
- měřítko a hmota tradiční architektury 
- typické siluety sídel a charakter okrajů obcí s cennou architekturou, urbanistickou 

strukturou a cennou lidovou architekturou 
Řešení územního plánu tyto zásady respektuje.  Jsou respektovány přírodní složky krajiny, je 
uveden požadavek na respektování stop tradičních způsobů hospodaření (agrárních mezí). 
Jsou stanoveny podmínky ochrany historických krajinářských úprav. Jsou stanoveny 
požadavky na ochranu urbanistické struktury sídla, ochranu dominant sídla, siluety sídla a 
dálkových pohledů na sídlo. 
 
Řešené území spadá do oblastí krajinného rázu: 

 

 CZ0610 - OB004 Křemešnicko (západní část řešeného území)  
ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB004 Křemešnicko tyto specifické 
zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 
a) neumisťovat stavby s charakterem dominanty do vymezujících horizontů a krajinných 

předělů přesahujících svou výškou krajinné přěděly Čeřínku, Špičáku, Vysokého 
Kamene, Křemešníku a do prostoru s dochovanými znaky původní struktury krajiny a s 
ohledem na komponované krajinné prostory v okolí panských sídel a měst; 

b) respektovat prostory komponované krajiny v okolí Batelova a Třešti. 
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 CZ0610 - OB012 Telčsko-Dačicko (východní část řešeného území)  
ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB012 Telčsko – Dačicko tyto specifické 
zásady 
pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 
a) věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování výškových staveb 

přesahujících dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu v celém prostoru oblasti; 
b) neumisťovat stavby charakteru dominant narušujících typický obraz města Telč nebo 

potlačujících uplatnění typických kulturních dominant v území; 
c) chránit znaky širšího krajinného rámce kulturního prostoru Telče; 
d) chránit přírodní charakter typických prostorů s rybníky a mokřady zejména v nivě 

Moravské Dyje.  
Specifické zásady, týkající se řešeného území ve všech oblastech jsou v ÚP Krahulčí 
respektovány a jsou uvedeny v opatření k ochraně a tvorbě krajiny v ÚP Krahulčí.  
 
1. 3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů  
 
Postavení obce v systému osídlení 
 

 Řešené území se leží v jihozápadní části Kraje Vysočina.  

 Obec leží na silnici I/23, které je významnou komunikací spojující Kraj Vysočina, Jihočeský 
kraj a Jihomoravský kraj. 

 Obec Krahulčí leží poblíž nejvyššího bodu Českomoravské vrchoviny - Javořice, v údolí 
říčky Myslůvky. Nadmořská výška obce je kolem 530 m. 

 Obec Krahulčí se nachází 3 km jihozápadně do Telče 16 km jihozápadně východně od 
Třeště a 33 km od krajského města Jihlavy. 

 Obec náleží do správního obvodu města Telč, které je pro Krahulčí obcí s rozšířenou 
působností (ORP). 

 Celková výměra řešeného území je 363,9776 ha.  

 V obci bylo přihlášeno 602 trvale bydlících obyvatel (údaj k 1. 1. 2018). 

 Obec Krahulčí je členem Mikroregionu Telčsko a Regionu renesance.   

 Obec má v současné době význam především obytný, rekreační i výrobní.  

 V obci působí regionálně významný zaměstnavatel v oblasti průmyslu, jedná se o velkého 
zaměstnavatel, který vytváří pracovní místa pro obyvatele ze širokého regionu. 
Masokombinát vytváří pracovním příležitosti pro přibližně 350 lidí. 

 Obyvatel využívají rovněž pracovní příležitosti v Telči, Jihlavě nebo Třešti. 

 Z hlediska občanské vybavenosti se v obci nachází mateřská škola, kulturní dům, hasičská 
zbrojnice, sportoviště, prodejna, restaurace s ubytováním, jídelna. Vyšší občanská 
vybavenost je dostupná v Telči a Jihlavě.  

 V obci je poměrně vyhovující technická infrastruktura - vodovod, kanalizace s čistírnou 
odpadních vod (biologické rybníky) a plynofikace. 

 
Širší dopravní vztahy 
 
Obec Krahulčí leží na silnici I/23 Dráchov - Jindřichův Hradec - Třebíč – Brno.  Silnice I/23 je 
zařazena do základní páteřní sítě Kraje Vysočina a je spojnicí mezi Jihočeským krajem, 
Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina. 
Krajské město Jihlava je dostupné odbočkou v Telči po silnici II/406 do Třeště a dále do 
Jihlavy. Vzdálenost do Jihlavy je cca 33 km. 
Nejbližší napojení na dálnici D1 je rovněž v Jihlavě.  
Železnice v obci není. Nejbližší železniční stanice je v Telči (4 km). 
 
Vztah k navazující ÚPD okolních obcí 
 



Územní plán Krahulčí - ODŮVODNĚNÍ 

 

 

- 15 - 

 

V územním plánu je zejména koordinováno vymezení prvků ÚSES a řešení dopravní a 
technické infrastruktury. 
 
Sousedními územními obvody jsou obce a katastrální území (k. ú.): 

 město Telč (k. ú. Telč) 

 obec Mrákotín (k. ú. Mrákotín u Telče)    

 obec Borovná (k. ú. Borovná 

 obec Horní Myslová - k. ú. Horní Myslová) 

 obec Hostětice (k. ú. Hostětice) 
 
 

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA  
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHTEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT 
V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.  

 
Cíle územního plánování 
 
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
V ÚP jsou vytvořeny předpoklady pro výstavbu vymezením rozvojových ploch jednotlivých 
funkcí obce podle stanovené urbanistické koncepce.  
Z hlediska hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území je obec Krahulčí zařazena 
podle úplné aktualizace ÚAP 2016 do kategorie 1 s pozitivním hodnocením pilíře životního 
prostředí, sociodemografického pilíře i pilíře ekonomického.   
Řešení územního plánu vytváří předpoklady k udržení a posílení hodnocených pilířů 
udržitelného rozvoje území. Územní plán podporuje zachování vztahů ve společenství lidí, 
ochrany životního prostředí i hospodářský rozvoj obce úměrný její velikosti.  
K posílení sociodemografického pilíře udržitelného rozvoje území jsou v ÚP vymezeny 
rozvojové plochy bydlení. K posílení pilíře pro hospodářský rozvoj jsou vymezeny 
stabilizované plochy výroby a skladování, které jsou dostačující. Zastavitelné plochy pro 
výrobu a skladování nejsou navrženy.  K posílení environmentálního pilíře je navržen územní 
systém ekologické stability krajiny a jsou stanoveny podmínky k ochraně krajiny v řešeném 
území.  
 
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a 
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem 
sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 
Veřejné i soukromé záměry na změny v území jsou koordinovány, věcně je koordinována 
výstavba a další aktivity ovlivňující rozvoj území obce. Koordinace záměrů je zohledněna 
zejména vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro jejich 
využití.  
 
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé 
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu 
veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. 
Vybrané záměry jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby. Veřejně prospěšná opatření 
nejsou v ÚP Krahulčí vymezeny.    
 
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání 
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krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem 
na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s 
ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Územní plán vytváří předpoklady pro zajištění souladu přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot v území se zřetelem na zachování příznivého životního prostředí. Koncepce územního 
plánu navrhuje opatření směřující k optimálnímu využívání území, které umožňuje dlouhodobý 
vyvážený a harmonický rozvoj obce.  
V nezastavěném území jsou řešením územního plánu vytvořeny předpoklady k posílení 
biodiverzity a ekologické stability území. Jako vzájemně propojený soubor je vymezen územní 
systém ekologické stability území.  
V zastavěném území je kladen důraz na respektování a využití stávajícího domovního fondu a 
využitelných ploch zastavěného území. Zastavitelné plochy navazují na zastavěné území  
a vytvářejí ucelený obvod sídla. Z hlediska způsobu využití ploch změn v území jsou navrženy 
především plochy pro bydlení, občanské vybavení a plochy smíšené obytné. 
 
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové 
komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, 
ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u 
uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s 
nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v 
případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodů veřejného zájmu výslovně 
nevylučuje. 
Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené územním plánem chrání 
nezastavěné území obce. Případné umístění staveb a zařízení ve volné krajině je možné 
uskutečnit podle § 18 odst. 5 stavebního zákona. Umísťování těchto staveb a zařízení nesmí 
narušit zejména přírodní hodnoty území a krajinný ráz území. V územním plánu je u 
vybraných ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou zastoupeny v nezastavěném území, 
stanovena přípustnost, popř. podmíněná přípustnost těchto staveb a zařízení. Dále je u 
uvedených ploch stanoveno nepřípustné využití. 
 
(6) Na nezastavitelných pozemcích lez výjimečně umístiti technickou infrastrukturu způsobem, 
který neznemožní jejich dosavadní užívání. 
Podmínky využití ploch s rozdílným využitím stanovené územním plánem chrání nezastavěné 
území obce. V územním plánu je u vybraných ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou 
zastoupeny v nezastavěném území, stanovena přípustnost nebo podmíněná přípustnost 
těchto staveb a zařízení.  
 
Úkoly územního plánování 
 
a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. 
Základním úkolem bylo zachování hodnot území vzniklých předchozím vývojem a jejich 
udržení pro budoucí generace. V územním plánu jsou zohledněny hodnoty obsažené v ÚAP, 
zejména urbanistické a architektonické hodnoty, historické a kulturní hodnoty a přírodní 
hodnoty území. Byly stanoveny podmínky ochrany hodnot. Aktuální stav území byl sledován 
také v průběhu zpracování návrhu ÚP, změny v území byly zapracovány.  
 
b) Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území.  
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V ÚP je stanovena urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny.  V rámci 
urbanistické koncepce jsou stanoveny podmínky plošného a prostorového uspořádání, které 
jsou v podrobnosti územního plánu obsaženy v grafické a textové části územního plánu. Jsou 
stanoveny podmínky využití jednotlivých ploch RZV. Součástí ÚP jsou také podrobnější 
podmínky, za kterých je možné změny v území provádět. V ÚP je umožněn rozvoj jednotlivých 
funkcí obce. V ÚP jsou stanoveny zásady koncepce uspořádání krajiny s ohledem na 
zachování a rozvoj jednotlivých funkcí krajiny. Navržená urbanistická koncepce a koncepce 
uspořádání krajiny respektuje hodnoty území, které byly vyhodnoceny v ÚAP. 
 
c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou 
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 
Při návrhu změn v území byly zohledněny požadavky na veřejné zdraví, životní prostředí a 
přírodní podmínky území. Navrhované rozvojové plochy jsou vymezeny tak, aby umožnily 
účelné a ekonomické napojení rozvojových ploch na veřejnou infrastrukturu. 
 
d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a 
veřejných prostranství. 
Urbanistické, architektonické a estetické požadavky na změny v území jsou stanoveny 
zejména v podmínkách ochrany urbanistických, architektonických, historických a kulturních 
hodnot území a  podmínkách plošného a prostorového uspořádání (urbanistické koncepci). 
 
e) Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího 
území. 
Požadavky jsou uvedeny v podmínkách ochrany urbanistických a architektonických hodnot, 
v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití, v podmínkách prostorového 
uspořádávání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, v podmínkách vymezení 
zastavitelných ploch a systému veřejné zeleně. 
 
f) Stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci). 
Etapizace není stanovena. 
 
g) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof  
a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem. 
Způsob: V řešeném území je vyhlášeno záplavové území na toku Myslůvka rozhodnutím RŽP 
OkÚ Jihlava ŽP/Vod-892/91-Če-234/6. Aktivní zóna není stanovena. Tento limit je zakreslen 
v Koordinačním výkresu ÚP Krahulčí.  
Záplavové území částečně zasahuje do zastavěné části obce. Zastavitelné plochy jsou 
vymezeny mimo záplavové území. Do vyhlášeného záplavového území zasahuje malá část 
plochy přestavby P1 – plocha občanského vybavení (OV) pro potřeby obce - bývalá 
zemědělská usedlost.  
Územní plán navrhuje plochy změn v krajině pro protierozní opatření (trvalý travní porost a 
další protierozní úpravy). Protierozní opatření jsou rovněž obecně přípustná v plochách RZV 
zastoupených v nezastavěném území.   
Pro posílení ekologické stability jsou v nezastavěném území vymezeny prvky ÚSES.   
 
h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. 
Územní plán vymezuje stabilizované zastavitelné plochy výroby a skladování, které jsou 
dostačující. Nové zastavitelné plochy nejsou vymezeny. Rovněž v ostatních plochách např. 
plochách občanské vybavenosti, plochách smíšených obytných a plochách bydlení je možné 
umístit neobtěžující komerční aktivity a další činnosti, které mohou přinést pracovní příležitosti.  
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i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj 
rekreace a cestovního ruchu.  
Současná sídelní struktura území je respektována. Územní plán vytváří podmínky pro 
stabilizaci a vyvážený rozvoj návrhem nových zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěná 
území.   
 
 
 
j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z 
veřejných rozpočtů na změny v území. 
Územní plán vytváří podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků vymezením 
zastavitelných ploch v návaznosti na stávající zastavěné území sídla a s ohledem na 
hospodárné napojení rozvojových ploch na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.  
 
k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany. 
Požadavky civilní ochrany jsou uvedeny v kapitole 4.2 textové části odůvodnění územního 
plánu. 
 
l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. 
Územní plán nenavrhuje v řešeném území asanace ani rekultivaci území.  
 
m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními 
vlivy záměrů na území a navrhnout kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpisy 
nestanoví jinak.  
Územní plán respektuje podmínky pro ochranu území stanovené ve zvláštních právních 
předpisech.  
 
n) Regulovat rozsah ploch pro využití přírodních zdrojů 
Územní plán nenavrhuje nové plochy pro využívání přírodních zdrojů.  
 
o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a 
ekologie a památkové péče.  
Územní plán uplatňuje a koordinuje poznatky z oboru architektury, urbanismu, územního 
plánování, ekologie, ale i dalších oborů.   
 
 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
Při pořizování územního plánu bylo postupováno dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek 
v platném znění. 
Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v 
souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a její přílohou č. 7 i v souladu s 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. 
Základní členění ploch s rozdílným způsobem využití vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb.  
o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Tyto plochy jsou podle 
specifických podmínek a s ohledem na charakter území v souladu s výše uvedenou vyhláškou 
podrobněji členěny.  
Nad rámec uvedené vyhlášky jsou vymezeny plochy zeleně ZS - Zeleň - soukromá a 
vyhrazená,  ZP – Zeleň – přírodního charakteru, ZX - Zeleň - se specifickým využitím.  
Podrobnější členění a názvy ploch s rozdílným způsobem využití využívají metodiku MINIS. 
Tuto metodiku přijal KÚ Kraje Vysočina pro digitální zpracování územních plánů.  
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ZS - Zeleň -  soukromá a vyhrazená  
Plochy jsou vymezeny k zajištění podmínek pro pěstební aktivity, pro zemědělskou činnost 
samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na okolní prostředí.  
Samostatné plochy zeleně – soukromé a vyhrazené využívá také metodika MINIS. 
Důvodem vymezení je potřeba stanovit podmínky využití ploch ZS - zeleně soukromé a 
vyhrazené, zejména zahrad a sadů v zastavěném území. Jde o plochy zahrad, které mají 
většinou přímou vazbu na stávající nemovitosti, ale nejsou součástí ploch bydlení nebo ploch 
smíšených obytných a zároveň nejsou vhodné k zástavbě rodinnými domy.  

 
ZP - zeleň -  přírodního charakteru  
Důvodem vymezení je potřeba stanovit podmínky ploch zeleně udržovaných v přírodě blízkém 
stavu v zastavěném území, např. lesní půdy v zastavěném území, zeleně kolem kostela sv. 
Jana Nepomuckého, která má přírodní charakter. Tato zeleň většinou neslouží jako plochy 
veřejných prostranství - veřejné zeleně, ale má spíše funkci ochrannou a izolační.  
Samostatné plochy zeleně - přírodního charakteru využívá také metodika MINIS. 
 
ZX - zeleň -  se specifickým využitím  
Důvodem vymezení je potřeba stanovit podmínky ploch navrhovaného komerčního 
zahradnictví.  
Samostatné plochy zeleně - se specifickým využitím umožňuje také metodika MINIS. 
 
 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY DALŠÍCH ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ.  

 

 Řešení územního plánu respektuje limity využití území, především ochranná pásma a jejich 
ochranné režimy. Respektuje kulturní, civilizační a přírodní hodnoty v řešeném území.   

 Respektovány jsou vodní toky v řešeném území, v územním plánu je stanovena podmínka 
respektovat manipulační pásmo vodních toků, respektován je režim ochranných pásem 
vodních zdrojů (Zákon č. 254/2001 Sb. - vodní zákon).  

 Územní plán respektuje trasy a ochranná pásma silnic dle §30 a §32 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.  

 Respektovány jsou přírodní hodnoty území, plochy PUPFL. Vymezeny jsou skladebné části 
územního systému ekologické stability včetně ochranného režimu (Zákon č. 114/1992 Sb., 
č. 289/1995 Sb.) 

 Nejsou navrhovaná nové významné zdroje znečištění (Zákon č. 201/2012 Sb.) 

 Respektovány jsou objekty v zájmu památkové péče, respektována je urbanistická 
struktura v částech původní zástavby (Zákon č. 20/1987 Sb.) 

 Respektovány jsou požadavky dalších zvláštních předpisů - např. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, č. 44/1988., o ochraně využití nerostného bohatství apod.   

 
4. 1. SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ  
 
Viz část zpracovaná pořizovatelem.   
 
4. 2. KOORDINACE Z HLEDISKA POŽADAVKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA   
 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na kvalitu ovzduší  
 

 Obec Krahulčí leží v oblasti, kde je málo znečištěné ovzduší.  

 V řešeném území se nenachází významné zdroje znečištění ovzduší 

 Ze zdrojů znečišťování jsou nejpodstatnější - silnice I/23, výrobní areály.  
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 V zimním období je pak znečištění ovzduší způsobené vytápěním domácností pevnými 
palivy, obec Krahulčí  je však plynofikována. Pevnými palivy vytápí své nemovitosti pouze 
část obyvatel obce.  

 Výroba a skladování:  
 Zemědělská výroba - v řešeném území se nenachází živočišná výroba.  
 Kolem ploch výroby a skladování se doporučuje výsadba ochranné a izolační zeleně 

v samotných plochách výroby.  
 

 Vliv dopravy 
 Hluk z dopravy -  negativně jsou ovlivňovány především objekty bydlení u silnice I/23, 

která v současné době prochází obcí.  
 V ÚP Krahulčí je vymezen koridor dopravní infrastruktury CD2 pro přeložku této silnice 

mimo zastavěné území obce.  
 U zastavitelných ploch bydlení v návaznosti na silnici I/23 (Z5) je stanovena 

podmíněná přípustnost z hlediska hluku z dopravy.  
Program ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina obsahuje konkrétní opatření (projekty), 
Tyto konkrétní projekty se netýkají řešeného území. 
Dále obsahuje opatření obecnějšího charakteru. Z obecných opatření, která se týkají řešeného 
území lze uvést:    

 Omezení prašnosti z plošných a liniových zdrojů (povrchy komunikací). 

 Zvýšení plynulosti silniční dopravy  - rekonstrukce průtahu silnic.  

 Podpora veřejné dopravy. 

 Podpora úspory energií v domácnostech. 

 Vzdělávání a ekologické po 

 vědomí v problematice znečištění ovzduší vytápěním domácností.  

 Zlepšení regulace vytápění veřejných budov.  
Řešení územního plánu je v souladu s „Programem ke zlepšení kvality ovzduší Kraje 
Vysočina“ ve znění 3. Aktualizace (rok 2012).  
V územním plánu nejsou navržena žádná konkrétní opatření ke zlepšení ochrany ovzduší. Ke 
snížení prašnosti přispějí navržená opatření změn v krajině - např. výsadba doprovodné a 
liniové zeleně apod.  
 
Požadavky požární bezpečnosti  
 
Požadavky na zajištění požárního zásahu budou řešeny v souladu s ustanovením § 21 
vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Jedná se 
zejména o zajištění dostatečného zdroje požární vody a dále zajištění přístupových 
komunikací, případně nástupních ploch pro požární techniku v souladu s normovými 
hodnotami. V dalších fázích územní a stavební dokumentace staveb je třeba respektovat 
požadavky na zajištění požárního zásahu, ty budou řešeny v souladu s ustanovením § 21 
vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Jedná se 
zejména o zajištění dostatečného zdroje požární vody a dále zajištění přístupových 
komunikací, případně nástupních ploch pro požární techniku v souladu s normovými 
hodnotami. 
 
Civilní ochrana  
Podle ustanovení §19 a §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., (ve znění pozdějších předpisů) a podle 
rozpracovaných úkolů Havarijního plánu Kraje Vysočina. 

 
a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
 
Vodní toky 

 V řešeném území je vyhlášeno záplavové území na toku Myslůvka rozhodnutím OkÚ RŽP 
Jihlava ŽP/VOD-892/91-ČE-234/6. 



Územní plán Krahulčí - ODŮVODNĚNÍ 

 

 

- 21 - 

 

 V záplavovém území se nachází obytné území „Trnkův mlýn”, malá část ploch pro rodinnou 
rekreaci a stabilizované plochy výroby a skladování. Do záplavového území také zasahuje 
plocha přestavby P1 – plocha občanského vybavení.   

 
Vodní plochy 

 Samotné sídlo není ohroženo zvláštní povodní z vodních ploch.  

 Pouze objekty pod hrázemi rybníků na toku Myslůvka mohou být ohroženy zvláštní 
povodní.  

b) Vymezení zón havarijního plánování 
 

 Řešené území není zařazeno v zóně havarijního plánování.  
 
c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
 

 ukrytí se předpokládá v úkrytech budovaných v době ohrožení; 

 k úkrytům budou využívány především prostory skladovací a sklepy; 

 úkryty by měly být prostory zcela zapuštěné, výjimečně částečně zapuštěné (ochranný 
součinitel  

 K = min. 5); 

 situování úkrytů by mělo být takové, aby bylo zajištěno jejich rychlé obsazení, opuštění  
a při poškození úkrytů možnost vyproštění; 

 potřebná plocha úkrytu vychází z požadavku 1,5 m2 plochy na osobu; 

 kryty nutno situovat v dostupné vzdálenosti od pracovišť a obydlí - 100 až 500 m; 
 
Obecné zásady situování úkrytů 
 

 U individuální zástavby doporučit budování suterénních prostor.  

 Zajistit ukrytí u veřejné občanské vybavenosti.  
 
d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
 

 V obci Krahulčí není počítáno s evakuací obyvatelstva mimo území obce, ani není počítáno 
s ubytovací povinností v obci. 

 
e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
 

 Při skladování materiálů humanitární pomoci lze využít např.: 
- v kulturním domě (víceúčelové budově obecního úřadu);   
- ve výrobních areálech. 

 
f) Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území obce 
 

 Není vymezeno.  

 Pro případné havarijní uložení těchto látek je výběr úložiště třeba provést tak, aby nebyla 
zasažena obytná zóna obce, objekty občanského vybavení, vodní zdroje.  

 
g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých 
    účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události 
 

 Stanoviště vyprošťovací techniky, umývárny a chemické odmořování - výrobní areály.  
 
h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
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 V řešeném území nejsou skladovány nebezpečné látky ani není s jejich skladováním 
uvažováno. 

 
i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
 

 V obci Krahulčí je vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu 
pro obce Mrákotín, Krahulčí, Dobrá Voda. Obec je zásobena z prameniště „Světlá” a 
prameniště „Lhotka”. Prameniště se nachází mimo řešené území obce Krahulčí. 

 Nouzové zásobování je možné:   
a) využitím místních zdrojů užitkové vody z veřejných i soukromých studní; 
b) dovozem pitné vody z cisteren plněných ze zdroje Řásná (podle Plánu rozvoje vodovodů  

a kanalizací kraje).  

 Návrh řešení zásobení elektrickou energií - náhradní zdroj v nutném rozsahu (stanoviště 
první pomoci, velitelské stanoviště). 

 
4. 3. OCHRANA A BEZPEČNOST STÁTU   
 
Zájmy obrany státu 

 Celé správní území obce je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR 

 Všeobecně (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 183/2006 o územním plánování a 
stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb vždy jen 
základě závazného stanoviska ČR - Ministerstva obrany: 
- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny), 
- stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, 

větrných elektráren apod.), 
- stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN, 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. 

třídy, objektů na nich, výstavba a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, 
čerpacích stanic PHM apod 

- nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů, 
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity, 
- zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady), 
- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní 

stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny, 
- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich 

rušení, 
- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich, 
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod., 
- stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným 

územím ČR – MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany), 
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit ČR-MO. 

 
 

5. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ 
VÝSLEDKU VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.  

 

 Na správním území obce Krahulčí se nenachází evropsky významná lokalita soustavy  
Natura 2000.   

 Nejbližší lokalitou je lokalita CZ 06113335 Borovná (k. ú. Borovná), která je od jižního 
okraje řešeného území vzdálena vzdušnou čarou cca 1 km. Další lokalitou je lokalita 
CZ0610029 - Horní Mrzatec (k. ú. Mrákotín a Lhotka u Mrákotína) vzdálená od 
severozápadní hranice řešeného území cca 2,9 km 
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 Na správním území obce Krahulčí a v okolních obcích není evidována ptačí oblast.  

 Koncepce rozvoje správního území Krahulčí navazuje na dosavadní koncepci rozvoje obce 
obsaženou v současně platné územně plánovací dokumentaci.  

 Koncepce rozvoje navrhovaná ÚP Krahulčí nemůže mít vliv na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany 
přírody podle ustanovení § 77 a odst. 4  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů ve svém stanovisku k zadání rovněž vyloučil 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast.  

 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán dle § 22 písm. 
b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o EIA) ve svém stanovisku 
k zadání č.j. KUJI 55078/2017, OZPZ 2177/2017 ze dne 4. 8. 2017 požadoval, vzhledem 
k potencionálnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, zpracovat vyhodnoceni 
vlivů Územního plánu Krahulčí na životní prostředí.  

 Vliv rozvojových záměrů krajského významu, které jsou do územního plánu přeneseny  
ze ZÚR (koridory pro homogenizaci a novou trasu silnice I/23 ), byl posouzen ve 
vyhodnocení vlivu ZÚR Kraje Vysočina na životní prostředí.  

 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj je obsaženo v samostatné příloze ÚP Krahulčí.  
 
 

 6. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ. 

 
6. 1. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

 Zastavěné území bylo vymezeno podle zásad uvedených v ust. § 58 zák. č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Zobrazuje stav k 30. 09. 2018.  

 Jako podklad pro vymezení zastavěného území byla použita mapa KMD vydaná 30. 12. 
2013.  

 Do zastavěného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu (tj. v části obce vymezené  
k 1. září 1966) a dále pozemky vně intravilánu, mezi které patří: zastavěné stavební 
pozemky, kterými se rozumí pozemky evidované v katastru nemovitostí jako stavební 
parcely a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, které tvoří se 
stavební parcelou a na ní stojícími budovami souvislý celek, pozemní komunikace nebo 
jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, ostatní veřejná 
prostranství.        

 Na území obce, které je tvořeno k. ú. Krahulčí u Telče, jsou vymezena tato zastavěná 
území: 
 zastavěné území sídla Krahulčí; 
 zastavěné území části sídla Dobrá Voda;  
 zastavěné území Trnkova mlýna, osady „Papírna” a dalších samot v krajině; 
 zastavěné území okolí kostela sv. Jana Nepomuckého na východním okraji obce; 
 zastavěná území ploch a objektů rekreace v krajině; 
 zastavěné území ploch a objektů výroby a skladování v krajině; 
 zastavěná území ploch a objektů technické infrastruktury a objektů hrází vodních nádrží 

v krajině; 
 zastavěné území plochy občanského vybavení v krajině. 

 
 
6. 2.  ZDŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY  

A ROZVOJE JEHO HODNOT   
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ZDŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

 Koncepce rozvoje území vychází z širších vztahů území a požadavků obsažených 
v základních koncepčních materiálech (PÚR ČR, ZÚR Kraje Vysočina).  

 V koncepci rozvoje území byly zohledněny silné stránky území formulované v dokumentech 
strategického plánování. 

 Při koncepci rozvoje obce bylo zohledněno:  
 Zájem o bydlení v obci (nárůst počtu obyvatel od roku 2001 z 570 na 644 obyvatel 

v roce 2011, tj. 74 obyvatel za 10 let. Od roku 2011 do roku 2017 počet obyvatel opět 
klesl z 644 na 602 obyvatel. To je dáno nepřipraveností stavebních pozemků.   

 Bydlení venkovského typu ve velmi pěkném prostředí z hlediska krajiny v dobré 
dopravní dostupnosti především do Telče, ale také Třeště.  

 Řešení územního plánu vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající  
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, 
aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.  

 Z hlediska vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje je území obce zařazeno do kategorie 1 
s pozitivním hodnocením všech tří pilířů udržitelného rozvoje. Navrhovaná koncepce 
posiluje rozvoj obce ve všech směrech. Koncepce rozvoje bydlení a ploch občanského 
vybavení přispívá k udržení stabilizovaného pilíře pro soudržnost obyvatel. Respektováním 
stávajících ploch výroby a skladování, které jsou v obci dostatečné, posilují hospodářský 
rozvoj obce. Pro posílení pilíře životního prostředí jsou vymezeny plochy změn v krajině, 
územní systém ekologické stability a liniová a ochranná zeleň kolem cest a komunikací.   

 Koncepce rozvoje území a základní urbanistická koncepce vycházejí z respektování 
stávající urbanistické struktury obce.  

 Urbanistická koncepce ÚP vychází z prostorového vymezení území v současné územně 
plánovací dokumentaci.  

 Cílem návrhu územního plánu bylo vyhodnotit podmínky pro rozvoj obce a zajistit základní 
funkce sídla.  

 V ÚP je navrženo rozvíjet především obytnou funkci v rozsahu odpovídajícím významu 
obce, a dále zajistit podmínky rozvoje občanského vybavení a dopravní a technické 
infrastruktury.  

 
Demografické údaje 
 
Demografické údaje byly převzaty dle údajů Českého statistického úřadu v tabulce počtu 
obyvatel vždy k 31. prosinci.   
 
Vývoj a prognóza počtu trvale bydlících obyvatel  
 
 

 
Sídlo 

 
31. 12. 1991 31. 12. 2001 31. 12. 2011 31. 12. 2017 2030

 

KRAHULČÍ 511 570 644 602 667       

 
Věková struktura obyvatelstva 

 
Věková struktura obyvatelstva v Krahulčí v roce 2011:  
16,30 % obyvatel v předproduktivním věku (105 obyvatel) 
71,12 % obyvatel v produktivním věku (458 obyvatel) 
12,58 % obyvatel v poproduktivním věku (81 obyvatel) 
Průměrný věk 37,8 obyvatel.  
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Věková struktura obyvatelstva v Krahulčí k 31. 12. 2017 (Český statistický údaj) 
14,62 % obyvatel v předproduktivním věku (88 obyvatel) 
68,94 % obyvatel v produktivním věku (415 obyvatel) 
16,44 % obyvatel v poproduktivním věku (99 obyvatel) 
Průměrný věk 40,6 obyvatel.  
 

Průměrná věková struktura podle Sčítání v roce 2011 (dle sčítání): 
v ČR   14,5 % - 69,7 % - 15,9 % 
Kraj Vysočina  14,6 % - 69,1 % - 16,3 % 
Pracovní příležitosti a pohyb za prací 
Největšími zaměstnavatelem v obci je firma Krahulík – Masozávod Krahulčí, a. s., která vytváří 
pracovní místa pro obyvatele ze širokého regionu. 
V obci dále sídlí VRABEL ENTERPRISE, s. r. o., UNIPRO s. r. o., KOCANDA s. r. o., B. Fero, 
a. s., AGROPELETY S. R. O., BH TRANS, s. r. o.  
Cílem vyjížďky je zejména Telč, Studená a Jihlava. Vzdálenost do Telče činí cca 4 km, Jihlava 
je vzdálena cca 33 km. 
 
ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 
 
Ochrana historických a kulturních hodnot  
 
V řešeném území se nachází nemovité kulturní památky 
 

číslo rejstříku parcelní číslo památka 

34830/7-4956 st. 31/1, st. 31/2 kostel sv. Jana Nepomuckého 

28566/7-4958 st. 224 zvonice 

33545/7-4959 713/1 boží muka v obci 

68722/7-4961 613/3 krucifix u kostela 

 
Nemovité kulturní památky musí být respektovány včetně prostředí památek, jejich ochrana  
a údržba se provádí podle zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči. Nesmí být 
narušeny nebo zničeny přístupové cesty ani exponované pohledy na tyto nemovité kulturní 
památky. 
 
V řešeném území se nenachází:  

 národní kulturní památky; 

 památkové rezervace 

 památkové zóny; 

 památky UNESCO; 

 vesnická ani krajinná památková zóna.  
 
Seznam území s archeologickými nálezy 

 23 - 43 - 02/4 - Středověké a novověké jádro obce Krahulčí - ÚAN II.  

 23 - 43 - 01/5 - ZSV (zaniklá středověká ves) Rysov - ÚAN I.  

 Za území ÚAN III je považováno celé zbylé řešené území. 
 
Ochrana archeologických lokalit 
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Součástí kulturních a civilizačních hodnot území jsou i archeologické památky (archeologické 
nálezy ve smyslu § 23 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o Státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, 
jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému 
ústavu a umožnit mu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území archeologický 
výzkum (par. 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o Státní památkové péči ve znění pozdějších 
předpisů). 
 
Na základě metodiky Národního památkového ústavu lze vyčlenit celkem čtyři kategorie území 
s archeologickými nálezy (ÚAN): 
1) Území s archeologickými nálezy kategorie I: území s pozitivně prokázanými a dále 

předpokládaným výskytem archeologických nálezů (v řešeném území se nachází 1 
lokalita).  

2) Území s archeologickými nálezy kategorie II: území, na němž dosud nebyl pozitivně 
prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie tomu nasvědčují (v řešeném 
území se nachází jedna lokalita).  

3) Území s archeologickými nálezy kategorie III: území, na němž nebyl dosud rozpoznán a 
pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné 
indicie (veškeré území státu kromě kategorie IV - tedy celé řešené území). 

4) Území s archeologickými nálezy kategorie IV: území, na němž není reálná 
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškerá vytěžená území, doly, lomy, 
cihelny, pískovny apod.) - v řešeném území se nenachází.  

 
V grafické části odůvodnění ÚP Krahulčí (Koordinačním výkresu) jsou zakresleny nemovité 
kulturní památky a archeologické lokality kategorie I. a II.  
 
V územním plánu jsou vymezeny historické a kulturní hodnoty, a to:  
 
Památky místního významu:  

 Kříže, boží muka       
 
Pietní místa 

 CZE6112 - 9193 – památník obětem 1. světové války. 
Źulový pomník v obci u silnice I/23.      

 
 Ochrana přírodních hodnot území  
 
NATURA 2000  

 V řešeném území se nenachází.  

 Lokality NATURA 2000 se nachází na sousedním katastrálním území Mrákotín u Telče: CZ 
0610029 - Horní Mrzatec (4 km severozápadně od katastrální hranice) 

 
Přírodní park  

 Celé řešené území se nachází v navrhovaném přírodním parku Javořická vrchovina.  

 Na území Jihočeského kraje je přírodní park již vyhlášen.  
 
Zvláště chráněná území  

 V  řešeném území se nenachází.  
 
Památné stromy 

 Lípa velkolistá - východně od obce směrem k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého.  
 
Registrované významné krajinné prvky  

 V řešeném území se nenachází 
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Evidované lokality zvláště chráněných druhů  

 V řešeném území se nenachází 
 
V ploše Z11 pro bydlení v rodinných domech (navazuje na zastavěné území Dobré Vody) je 
nálezovou databází AOPK identifikován výskyt ohroženého druhu prstnatce májového 
(Dactylorhyza majalis) /luční rostlina/. Biotop do návrhové plochy Z11 zasahuje pouze 
částečně. Pro danou lokalitu požaduje vyhodnocení SEA deklarovat nezbytnost pořízení 
inventarizačního biologického průzkumu, na jehož základě bude požadován transfer 
chráněných jedinců do nedotčené části biotopu.  
Požadavek je uveden v podmínkách využití plochy Z11. U plochy Z11 je stanoveno 
podmíněně přípustného využití – využití plochy pouze po předchozím provedeném 
biologickém průzkumu a na základě jeho vyhodnocení a doporučení a následně na základě 
udělené výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a podmínek tohoto rozhodnutí. 
 
Významné krajinné prvky  

 V řešeném území jsou zastoupeny významné krajinné prvky zákonné dle zák. č. 114/92 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – vodní toky, rybníky, lesy, 
údolní nivy. 

 
Migrační propustnost krajiny pro velké savce 

 Migračně významné území ani migrační koridor se ve správním území obce nenachází. 
 
Oblasti krajinného rázu (dle ZÚR v platném znění) 
 
Řešené území spadá do oblasti krajinného rázu: 

 CZ0610-OB004 Křemešnicko – západní část řešeného území; 

 CZ0610-OB012 Telčsko-Dačicko – východní část řešeného území; 
 
ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB004 Křemešnicko tyto specifické zásady  
pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: a) neumisťovat stavby s charakterem 
dominanty do vymezujících horizontu a krajinných předělů přesahujících svou výškou krajinné 

předěly Čeřínku, Špičáku, Vysokého Kamene, Křemešníku a do prostorů s dochovanými 
znaky původní struktury krajiny a s ohledem na komponované krajinné prostory v okolí 
panských sídel a měst; b) respektovat prostory komponované krajiny v okolí Batelova a Třešti. 
 
ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB012 Telčsko – Dačicko tyto specifické 
zásady 
pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 
a) věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování výškových staveb přesahujících 
dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu v celém prostoru oblasti; 
b) neumisťovat stavby charakteru dominant narušujících typický obraz města Telč nebo 
potlačujících uplatnění typických kulturních dominant v území; 
c) chránit znaky širšího krajinného rámce kulturního prostoru Telče; 
d) chránit přírodní charakter typických prostorů s rybníky a mokřady zejména v nivě Moravské 
Dyje.  
Řešení územního plánu zásady týkající se řešeného území respektuje.  
 
Krajinné typy (podle ZÚR)  
 
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina vymezují typy krajin charakterizované převažujícím 
nebo určujícím cílovým využitím. Správní území obce je zařazeno do krajinných typů: krajina 
lesozemědělská harmonická, krajina zemědělská intenzivní, krajina rybniční a krajina lesní.  
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ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území.  
 
Krajina lesozemědělská harmonická 
a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků;  
b) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesu a eliminovat tak 

rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením;  
c) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a 

tvarově vhodnými stavbami;  
d) zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých 

travních porostu;  
e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování 

a intenzifikaci chatových lokalit, rekreační zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze 
na základě vyhodnocení únosnosti krajiny;  

f)  chránit luční porosty. 
 
Krajina zemědělská intenzivní 
a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu;  
b) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a 

tvarově vhodnými stavbami; 
c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně, 

zvýšením podílu zahrad, trvalých travních porostů apod.;  
d) zvýšit prostupnost krajiny obnovou cestní sítě. 
 
Krajina rybniční 
a) zachovat v nejvyšší možný míre stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků;  

b) zabezpečit ekologicky únosné formy hospodaření na rybnících;  
c) eliminovat riziko ohrožení kvality vod;  
d) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a 

tvarově vhodnými stavbami;  
e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování 

a a intenzifikaci chatových lokalit;  
f)  chránit mokřadní a luční ekosystémy;  
g) chránit a rozšiřovat doprovodnou zeleň rybníků;  
h) podporovat retenční funkce krajiny. 
 
Krajina lesní 
a) minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, zejména omezit zábor těchto pozemků na 

nezbytně nutnou míru; 
b) lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené skladbě lesů a eliminovat tak rizika 

poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením, zejména velkoplošnou holosečí a 
výsadbou jehličnatých monokultur; 

c) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a 
intenzifikaci chatových lokalit; 

d) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a 
tvarově vhodnými stavbami; 

e) eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných staveb, 
zejména vertikálních a liniových. 

Řešení územního plánu zásady týkající se řešeného území respektuje.  
 
6. 3. ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE 

 
SOUČASNÁ URBANISTICKÁ KONCEPCE A KOMPOZICE 
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 Zástavba rodinných domů rodinných domů je převážně dvoupodlažní, resp. jednopodlažní 
s obytným podkrovím. Zástavba bytových domů má 2 – 3 nadzemní podlaží s plochou 
střechou. 

 Starší zástavba, bývalé zemědělské usedlosti s hospodářským zázemím je situována 
především v prostoru kolem návsi.  

 V zastavěném území se nenachází žádná významná dominanta.  

 Dominantou nezastavěného území je kostel sv. Jana Nepomuckého na návrší východně od 
obce směrem k Telči.   

 Urbanistická koncepce je vyjádřená zejména vymezením ploch s rozdílným způsobem 
využití a stanovením podmínek jejich využití včetně podmínek prostorového uspořádání. 

 Urbanistická koncepce vychází z respektování současné urbanistické struktury obce  
a respektováním hodnot území.  

 Koncepce územního plánu vychází tedy z přírodních podmínek (morfologie terénu, 
vodoteče apod.) a ze stávajícího funkčního členění.  

 Obec bude rozvíjena jako kompaktní sídlo.  

 Navržená koncepce vychází z principů trvale udržitelného rozvoje venkova, vytváří územně 
technické podmínky pro zachování a kultivaci prostorových kvalit obce a krajiny.  

 Ve volné krajině nejsou vytvářena nová sídla nebo samoty.  
 
ZDŮVODNĚNÍ STANOVENÉ URBANISTICKÉ KOMPOZICE  

Územní plán vymezuje v řešeném území stavební dominantu:  

 Kostel sv. Jana Nepomuckého  

Územní plán vymezuje v řešeném území významné vyhlídkové body: 

 U kostela sv. Jana Nepomuckého.  

 Nováčkův kopec s navrhovanou rozhlednou.  

V Územním plánu Krahulčí jsou stanoveny zásady urbanistické kompozice, a to: 

 při umisťování nové zástavby v celém území obce respektovat měřítko prostoru a 
urbanistickou strukturu danou historickým vývojem; 

 při přestavbách a zástavbách proluk v celém území obce respektovat charakter současné 
okolní zástavby; 

 respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídla a doplňovat je hmotově a 
tvarově vhodnými stavbami; 

 respektovat dominantu kostel sv. Jana Nepomuckého; 

 při změnách v území respektovat dálkové pohledy na obec; 

 v celém řešeném území nepřipouštět zásahy, narušující přírodní průhledy a dominanty 
v krajině; 

 stavební činností v urbanizovaném území i ve volné krajině nevytvářet nové dominanty 
krajiny; 

 ve volné krajině neumisťovat vertikální stavby vyšší než 10 m od úrovně upraveného terénu 
s výjimkou staveb veřejné infrastruktury a navrhované rozhledny.  

 
ODŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉ URBANISTICKÉ KONCEPCE 

 Urbanistická koncepce je vyjádřená zejména vymezením ploch s rozdílným způsobem 
využití a stanovením podmínek jejich využití včetně podmínek prostorového uspořádání.  

 
Územní plán vymezuje plochy RZV dle časového horizontu na:  

 plochy stabilizované - současný způsob využití beze změn;  

 plochy změn - rozvojové plochy (zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy změn 
v krajině) - změna současného způsobu využití;   
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Poznámka:  
Plochy územních rezerv (plochy k prověření potřeby rozvoje jednotlivých funkcí)  - potřeba 
těchto ploch byla během zpracování návrhu ÚP prověřována a plochy územních rezerv nejsou 
v ÚP Krahulčí vymezeny.   
 
KONCEPCE ROZVOJE PLOCH BYDLENÍ A PLOCH SMÍŠENÝCH OBYTNÝCH 
 
Stanovení koncepce rozvoje bydlení 
Plochy bydlení jsou v ÚP členěny na:  
 BH – Bydlení - v bytových domech 
 BV - Bydlení v rodinných domech - venkovské  

 
Územní plán rovněž vymezuje plochy smíšené obytné (plochy bydlení + drobné provozovny 
majitelů:  
 Plochy smíšené obytné - venkovské - SV 

 
Při stanovení koncepce rozvoje bydlení a vymezení rozvojových ploch bydlení byly 
zohledněny následující východiska: 

 Během zpracování územního plánu bylo prověřováno využití volných ploch v zastavěném 
území obce a využití navržených zastavitelných ploch vymezených v současně platné 
územně plánovací dokumentaci. Vymezení rozvojových ploch bydlení a ploch smíšených 
vychází z Územního plánu obce Krahulčí (2005).  

 Respektování návaznosti na zastavěné území, návaznosti na stabilizované plochy 
bydlení, dodržení kompaktního obvodu zástavby sídla, nerozšiřování obytné zástavby do 
volné krajiny.  

 V souladu s dosavadní koncepcí je navržen rozvoj obytného území obce především 
východním a jihovýchodním směrem. Rozvoj západním směrem není vhodný, je zde 
navržena pouze jedna menší plocha smíšená obytná.  

 V ÚP byla prověřena využitelnost ploch vymezených v dosavadním ÚPO. V současně 
platné územně plánovací dokumentaci je vymezeno 12,14 ha ploch pro bydlení a smíšené 
území obytné (dle textové části ÚPO). Nový územní plán navrhuje pro bydlení v rodinných 
domech a pro plochy smíšené 9,5076 ha, což je o 2,6324 ha méně.  

 Změny byly konzultovány s určeným zastupitelem.  
 
Prognóza vývoje počtu obyvatel 
 

 
Sídlo 

 
31. 12. 1991 31. 12. 2001 31. 12. 2011 31. 12. 2017 2030

 

KRAHULČÍ 511 570 644 602 667       

 
 
Lokality obytné výstavby 
 
V ÚP jsou pro bydlení nebo s převahou bydlení vymezeny tyto zastavitelné plochy:   
Z1 – Z11 - bydlení - v rodinných domech - venkovské  
Z13 - Z15  - plochy smíšené obytné - venkovské. 
 
Plochy bydlení   
- Z1 - 8 RD (v ploše bude nutné vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu, přes tuto 

plochu bude řešeno i dopravní napojení zastavitelné plochy Z2, plocha částečně omezena 
bezpečnostním pásmem VTL plynovodu).  Na plochu bude zpracována územní studie 
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společná pro plochy Z1,Z2,Z3 pro bydlení v rodinných domech a Z17 , Z18 pro veřejná 
prostranství.  

- Z2 - odhad v návrhovém období cca 5  RD. Jednotlivé parcely budou zastavovány potomky 
majitelů navazujících nemovitostí, kteří jsou převážnými vlastníky jednotlivých parcel 
navržených pro výstavbu. Lze také předpokládat, že lokalita bude zastavována postupně. 

- Plocha je rovněž značně omezena vysokotlakým plynovodem a jejím bezpečnostním 
pásmem. Na plochu bude zpracována územní studie společná pro plochy Z1,Z2,Z3 pro 
bydlení v rodinných domech a Z17 , Z18 pro veřejná prostranství.  

- Z3 - cca 5 RD - předpokládá se výstavba podél stávající místní komunikace. Plocha 
omezena vysokotlakým plynovodem a další technickou infrastrukturou. Na plochu bude 
zpracována územní studie společná pro plochy Z1,Z2,Z3 pro bydlení v rodinných domech a 
Z17 , Z18 pro veřejná prostranství.  

- Z4 - 2 RD (omezeno vysokotlakým plynovodem, rodinné domy s hlubokými parcely se 
zahradou směrem do krajiny).  

- Z5 - 2RD 
- Z6 - 0 RD - vymezeno pouze pro možné rozšíření či přístavbu stávajícího rodinného 

domu.  
- Z7 -  cca 4 RD 
- Z8 - cca 4 RD 
- Z9  - cca 6 RD - v ploše nutné vybudovat komunikaci.   
- Z10 -  cca 4 RD - v ploše bude nutné vybudovat komunikaci 
- Z11 - cca 8 RD - v ploše bude nutné vybudovat komunikaci.  
- Celkem v plochách bydlení je navrženo 48 bytových jednotek.  
 
Plochy smíšené obytné - venkovské  
- Z13 - 3 bytová jednotka  
- Z14 - 1 bytová jednotka  
- Z15 - 1 bytová jednotka   
 
Celkem v plochách smíšených obytných jsou navrženy cca 5 bytových jednotek (bydlení 
majitelů + drobná výroba a služby, zemědělská malovýroba apod.).  
 
KONCEPCE ROZVOJE PLOCH REKREACE 

 V řešeném území se nachází stávající plochy rekreace RI - rekreace - plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci.  

 Zastavitelné plochy rekreace územní plán nevymezuje. 

 Plochy hromadné rekreace ani zahrádkové osady nejsou v ÚP Krahulčí vymezeny.  
 
Pěší turistika a cykloturistika  

 Územím prochází cyklotrasa č. 5124 Javořice - Knínice a cyklotrasa č. 1113 Jindřichův 
Hradec - Telč.  

 Cyklotrasy jsou součástí značených cyklotras v regionu Telčsko.   

 Cyklistická doprava využívá i ostatní siliční síť 

 Katastrem obce i vlastní obcí prochází značená turistická trasa Dobrá Voda - Krahulčí - 
Hostětice.  

 Je dlouhodobě uvažováno se s realizací stezky pro pěší a cyklisty Telč - kostel sv. Jana 
Nepomuckého - Krahulčí. V ÚP není tato stezka vyznačena. Cyklostezky jsou přípustné 
nebo podmíněně přípustné v jednotlivých plochách RZV v krajině.  

 Stávající cyklotrasy jsou vyznačeny v Koordinačním výkresu odůvodnění ÚP Krahulčí.  
 
KONCEPCE ROZVOJE PLOCH OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
 
Základní informace o stávající občanské vybavenosti na území obce: 
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 Základní občanská vybavenost vzhledem k velikosti obce je dostatečná.  

 Vyšší občanskou vybavenost navštěvují občané v Telči, Třešti, případně v krajském města 
Jihlavě, Dačicích nebo Třebíči.  

 
Obecní úřad, knihovna  - umístěno ve víceúčelové budově na návsi.  
 
Základní škola  - V obci se nachází dvoutřídní základní škola v severní části obce. Zajišťuje 
výuku pro žáky 1.- 4. ročníku základní školy. Kapacita školy je 40 žáků. Žáci čtyř ročníků jsou 
rozděleni do dvou tříd. Žáci vyšších ročníků navštěvují základní školu v Telči, případně 
Mrákotíně.  
 
Mateřská škola - zařízení v centrální části obce, dvojtřídní mateřská škola.  
Kulturní zařízení - je zastoupeno společenským sálem ve víceúčelové budově.   
 
Pošta - v obci se nenachází, poštou spadá obec pod Telč.  
 
Fara, hřbitov - tato zařízení se v obci nenacházejí. Obec Krahulčí spadá pod farnost Telč.  
 
Kostel sv. Jana Nepomuckého - poutní kostel na návrší nad Telčí.  
 
Hasičská zbrojnice - vyhovující zařízení, umístěné v severní části poblíž základní školy.  
 
Sportovní plochy - Hřiště se nachází v centrální části obce, další menší hřiště je mezi základní 
školou a hasičskou zbrojnicí.  
 
Rekreační zařízení 
V obci se nachází dva rodinné penziony - penzion „Na Kocandě“ a „U Matějů“ 

 
Zdravotnictví 
V obci se nenachází žádné zdravotnické zařízení. Základní zdravotní péče je zajištěna v Telči.  
 
Vyšší občanskou vybavenost navštěvují obyvatelé především v Telči, Třešti a krajském městě 
Jihlavě. 
 
Obchodní zařízení a služby 
 
Prodejny  
Prodejna - poblíž bytových domů.  
 
Pohostinství  

 Hostinec - ve víceúčelové obecní budově.  

 Restaurace „Na Kocandě” 
 
Penziony 

 penzion „U Matějů” 

 penzion „Za Vrškem” 
 

Služby 
Autoopravna - v obci se nachází autoopravny.  
 
ODŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉ KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
 
Plochy občanského vybavení jsou v ÚP členěny na:  
 OV - Občanské vybavení   
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 OS - Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení  
 OX – Občanské vybavení – se specifickým využitím  

 

 Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z12 – občanské vybavení – se specifickým 
vybavením. Plocha je určena pro výstavbu turistické rozhledny.  

 Územní plán vymezuje v Krahulčí rovněž plochu přestavby pro občanské vybavení - veřejná 
infrastruktura v centrální části obce. Plocha bude využita pro potřeby obce.  

 
Zahradnictví 
V Územním plánu Krahulčí je vymezena specifická plocha ZX (Zeleň - se specifickým využitím) 
- na severovýchodním okraji řešeného území směrem k Telči. Tato plocha je vymezena pouze 
pro účely zahradnictví - potřeby pěstitelské. Plocha je vymezena jako plocha změn v krajině.  
KONCEPCE ROZVOJE PLOCH VÝROBY  
 
Stávající výrobní zařízení v řešeném území: 
 
Firma Krahulík - masozávod Krahulčí, a. s.  
Firma Krahulík se zabývá zpracováním masa a výrobou uzenin.  
 
V obci sídlí další firmy: 

 VRABEL ENTERPRISE, s. r. o. 

 UNIPRO, s. r. o. 

 KOCANDA s. r. o. 

 B. Fero a. s.  

 AGROPELETY s. r. o. 

 BH TRANS s. r. o. 

 STARKON STAV, s. r. o. ¨ 
 
Zemědělství 
Areál zemědělské výroby se v obci nenachází.  
 
Koncepce ploch výroby a skladování  

 V řešeném území jsou vymezeny pouze stabilizované plochy VL - Výroba a skladování – 
lehký průmysl. 

 Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy výroby a skladování.   
 
KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
 

 V řešeném území jsou vymezeny dva druhy ploch veřejných prostranství a to:  
 PV - Veřejná prostranství;  
 ZV – Veřejná prostranství – veřejná zeleň (s převahou zeleně).  

 V rámci stávajících i zastavitelných ploch veřejných prostranství je stanoveno maximálně 
umisťovat zeleň. 

 V ÚP jsou u některých zastavitelných ploch pro bydlení vymezeny plochy veřejných 
prostranství. 

 Tyto plochy jsou vymezeny u ploch pro bydlení s výměrou samotné plochy nebo na sebe 
navazujících ploch větší jak 2 ha.  

 Vymezení těchto ploch bylo konzultováno s určeným zastupitelem.  

 Plochy veřejných prostranství mohou být umisťovány i na jiných plochách s rozdílným 
způsobem využití v rámci přípustného, popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch, 
především v plochách bydlení, plochách smíšených obytných a plochách občanského 
vybavení apod.  
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ZDŮVODNĚNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
 
Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití: 
 
Základní členění ploch s rozdílným způsobem využití vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb.  
O obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Tyto plochy jsou podle 
specifických podmínek a s ohledem na charakter území v souladu s výše uvedenou vyhláškou 
podrobněji členěny. Členění a názvy ploch odpovídají metodice MINIS.  
Nad rámec uvedené vyhlášky jsou vymezeny plochy zeleně.  
 
 
 
 
Územní plán vymezuje v rámci řešeného území tyto plochy s rozdílným způsobem 
využití 
 

Označení Název Odůvodnění 

PLOCHY BYDLENÍ   

BH Bydlení – v bytových domech 

Účelem samostatného vymezení této plochy je 
vymezení plochy bydlení v bytových domech. 
Zastoupeny jsou pouze stabilizované plochy bydlení 
- v bytových domech.  
 

BV 
 

Bydlení v rodinných domech - 
venkovské  
 

Účelem samostatného vymezení této plochy je 
vymezení stabilizovaných a rozvojových ploch 
bydlení v rodinných domech. Takto je vymezena 
většina rodinných domů v obci.  
Část zemědělských usedlostí nebo rodinných domů 
s drobnými výrobními provozovnami či zemědělskou 
malovýrobou apod. je pak vymezena jako plochy 
smíšené obytné - venkovské.  V tomto ÚP nebylo 
účelné členění ploch bydlení v rodinných domech 
na dvě skupiny - městské a příměstské a venkovské 
(dle metodiky MINIS).  
Podmínky v těchto plochách jsou přizpůsobeny 
venkovskému charakteru bydlení.   

PLOCHY REKREACE  

RI 
Rekreace – plochy staveb 
pro rodinnou rekreaci 

Účelem samostatného vymezení této plochy je 
zajištění podmínek pro přiměřené umístění, 
dostupnost a využívání staveb individuální rekreace 
mimo lesní půdu a k zajištění podmínek pro jejich 
užívání v souladu s jejich účelem.  
Je vymezeno několik drobnějších ploch rodinné 
rekreace na jihozápadním okraji řešeného území 
směrem k Dobré Vodě.  
Zastavitelné plochy nejsou vymezeny.  

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

OV Plochy občanského vybavení  
Účelem samostatného vymezení této plochy je 
zajištění podmínek pro přiměřené umístění, 
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Označení Název Odůvodnění 

dostupnost a využívání staveb především veřejného 
občanského vybavení a k zajištění podmínek pro 
jejich užívání v souladu s jejich účelem.  
Podmínky v plochách občanského vybavení jsou 
vzhledem k velikosti obce stanoveny tak, aby zde 
mohla být realizována občanská vybavenost veřejné 
infrastruktury, ale i občanská vybavenost jiného 
charakteru - např. komerční zařízení menšího 
rozsahu a další funkce 

OS 
Občanské vybavení - 
tělovýchovná a sportovní 
zařízení  

Účelem samostatného vymezení této plochy je 
zajištění podmínek pro přiměřené umístění, 
dostupnost a využívání staveb veřejného 
občanského vybavení a k zajištění sportovních 
funkcí obce. 
Jsou vymezeny pouze stávající plochy, které jsou 
vzhledem k velikosti obce dostačující.   

OX 
Občanské vybavení – se 
specifickým využitím 

Plocha je vymezena za účelem stanovení podmínek 
pro specifický způsob využití území pro rozhlednu.  
 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

SV 
Plochy smíšené obytné - 
venkovské  

Plochy se vymezují jako polyfunkční s hlavní 
obytnou funkcí společně s možným využitím pro 
občanskou vybavenost veřejnou i komerční 
menšího rozsahu, dále pak neobtěžující drobnou a 
řemeslnou výrobu, případně zemědělskou 
malovýrobu.  
Takto je vymezena část stávajících zemědělských 
usedlostí nebo rodinných domů s drobnými 
výrobními provozovnami či zemědělskou 
malovýrobou apod.  
V návaznosti na tyto stávající plochy jsou vymezeny  
i nové zastavitelné plochy tohoto typu.  

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

DS 
Dopravní infrastruktura - 
silniční  

Plochy jsou vymezeny k zajištění dopravní 
přístupnosti sídla. Jako plochy dopravní 
infrastruktury DS je vymezena silnice I/23, silnice III. 
tříd a hlavní místní komunikace do Mrákotína.  
Pro zlepšení dopravní infrastruktury jsou vymezeny 
koridory dopravní infrastruktury pro homogenizaci 
silnic I/23 a koridor pro přeložku silnice I/23. 
Zároveň do řešeného území zasahuje koridor pro 
jižní obchvat Telče dle dopravní studie a dle ÚP 
Telč.   

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

TI 
Technická infrastruktura - 
inženýrské sítě  

Vymezeny k zajištění ploch technické infrastruktury 
(např. vodojem, telekomunikační zařízení apod.).  
Nové zastavitelné plochy nejsou vymezeny.  



Územní plán Krahulčí - ODŮVODNĚNÍ 

 

 

- 36 - 

 

Označení Název Odůvodnění 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

VL 
Výroba a skladování – lehký 
průmysl 

K zajištění podmínek převážně pro výrobní zařízení, 
které svými negativními vlivy nepřekročí výrobní 
areály, případně pro drobnou a řemeslnou výrobu a 
komerční aktivity.   

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

PV Veřejná prostranství  

K zajištění podmínek pro přiměřené umístění, 
rozsah a dostupnost pozemků veřejných 
prostranství s převažující dopravní funkcí a 
k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s 
jejich významem a účelem. 
Takto jsou vymezeny především místní, účelové a 
pěší komunikace, veřejná prostranství na návsi v 
zastavěném území s výjimkou ploch DS a hlavní 
místní a účelové komunikace v krajině.   

ZV 
Veřejná prostranství - veřejná 
zeleň  

K zajištění podmínek pro přiměřené umístění, 
rozsah a dostupnost pozemků veřejných 
prostranství s převažující funkcí zelení a k zajištění 
podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich 
významem a účelem.  
Většinou parkově upravená a veřejně přístupná 
zeleň.  

PLOCHY ZELENĚ  

ZS 
Zeleň - soukromá a 
vyhrazená 

Důvodem vymezení je potřeba stanovit podmínky 
využití ploch ZS - zeleně soukromé a vyhrazené, 
zejména oplocených zahrad a sadů v zastavěném 
území, které však nejsou nebo nebudou součástí 
ploch bydlení nebo ploch smíšených obytných.  
Vymezeno k zajištění podmínek pro soukromé 
aktivity pěstební a pro zemědělskou činnost 
samozásobitelského charakteru.  
Samostatné plochy zeleně používá také metodika 
MINIS (metodika zpracování ÚP), kterou se obec 
Panenská Rozsíčka zavázala použít vzhledem 
k dotacím KÚ Kraje Vysočina.  

ZP Zeleň - přírodního charakteru  

Důvodem vymezení je potřeba stanovit podmínky 
ploch zeleně udržovaných v přírodě blízkém stavu, 
např. zeleně, která je součástí lesní půdy, součástí 
veřejné zeleně spíše přírodního charakteru 
v zastavěném území. Samostatné plochy zeleně - 
přírodního charakteru využívá také metodika MINIS. 
V řešeném území je takto vymezena lesní půda 
uvnitř zastavěného území a dále pak zeleň kolem 
poutního kostela sv. Jana Nepomuckého 
v severovýchodní části řešeného území.  

ZX 
Zeleň - se specifickým 
využitím  

V řešeném území je takto vymezena plocha pro 
zahradnictví vymezená v krajině v severovýchodní 
části řešeného území směrem k Telči.  
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Označení Název Odůvodnění 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

W 
Plochy vodní a 
vodohospodářské  

Jako plochy vodní a vodohospodářské jsou 
vymezeny pozemky vodních toků, vodní plochy 
(rybníky) hospodářského, protipovodňového, 
rekreačního charakteru, biologický rybník, včetně 
hrází a zařízení na nich. Jsou vymezeny k zajištění 
podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před 
jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního 
režimu území a plnění dalších účelů stanovených 
právními předpisy upravujícími problematiku na 
úseku vod a ochrany. Drobné vodní toky nebo malé 
rybníčky (tůňky, mokřady apod.) mohou být i 
součástí ostatních ploch RZV - např. ploch 
smíšených nezastavěného území, ale i ploch 
bydlení , ploch smíšených obytných apod.  
Vzhledem k tomu, že plochy vodní a 
vodohospodářské jsou vymezeny i v krajině jsou 
podmínky využití v této ploše stanoveny s ohledem 
na § 18, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. v platném 
znění. 
Územní plán vymezuje jako plochy vodní a 
vodohospodářské plochu změn v krajině K2.    

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  

NZ Plochy zemědělské  

K zajištění podmínek pro převažující zemědělské 
využití nezastavěného území - převážně orná půda, 
případně louky a pastviny (trvalý travní porost).  
Zahrnují též související dopravní infrastrukturu - 
polní cesty.  
Podmínky využití v této ploše jsou stanoveny 
s ohledem na § 18, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění.  
 

PLOCHY LESNÍ  

NL  Plochy lesní  

K zajištění podmínek využití pozemků pro les, 
případně další pozemky související s touto lesní 
půdou - lesní cesty, ostatní půda.  
Podmínky využití v této ploše jsou stanoveny 
s ohledem na § 18, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění.  
Územní plán vymezuje jako plochu lesní plochu  
změn v krajině K3.  

PLOCHY PŘÍRODNÍ  

NP Plochy přírodní  

Jsou vymezeny k zajištění podmínek pro ochranu 
přírody a krajiny, biocenter. Tyto plochy jsou v ÚP 
vymezeny jako stabilizované. Jedná se v  převážné 
části o lesní půdu, krajinou zeleň a trvalý travní 
porost. 
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Označení Název Odůvodnění 

Podmínky využití v této ploše jsou stanoveny 
s ohledem na § 18, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění.  

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

NS 
Plochy smíšené 
nezastavěného území  

K zajištění podmínek pro převažující zemědělské 
využití s významným podílem na ekologické stabilitě 
území. 
K zajištění zachování a obnovy přírodních a 
krajinných hodnot území; s ohledem na charakter 
nezastavěného území nebo jeho ochranu není 
účelné jeho podrobnější členění.  
Jsou to většinou plochy trvalých travních porostů, 
ostatní půda - meze, remízky, případně pozemky 
menších vodních ploch a koryt a pozemky 
související dopravní infrastruktury (účelové 
komunikace)  
Podmínky využití v této ploše jsou stanoveny 
s ohledem na § 18, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění.  
V řešeném území jsou jako plochy smíšené 
nezastavěného území vymezeny plochy změn 
v krajině K4 - K6.    

 
ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 
 

 
Plocha 

 

Výměra  
Celkem  

Popis 

PLOCHY BYDLENÍ   
BV - BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ 

Z1 1,314 

 Plocha vymezena v současně platné ÚPD pro bydlení a 
pro park (veřejnou zeleň)  

 Na plochu bude zpracována územní studie společná pro 
plochy Z1,Z2,Z3 pro bydlení v rodinných domech a Z17, 
Z18 pro veřejná prostranství. 

Z2 
 

1,472 

 Nově navržená zastavitelná plocha. 

 Plocha vymezena v návaznosti na stávající zástavbu.  

 Lze předpokládat, že jednotlivé parcely budou zastavěny 
pouze potomky majitelů navazujících nemovitostí, kteří 
jsou převážnými vlastníky jednotlivých parcel navržených 
pro výstavbu. Velká část parcel bude dlouhodobě 
nezastavěna a využívána jako zahrada k navazujícím 
nemovitostem. Plocha je rovněž značně omezena 
vysokotlakým plynovodem a jejím bezpečnostním 
pásmem.  

 Na plochu bude zpracována územní studie společná pro 
plochy Z1,Z2,Z3 pro bydlení v rodinných domech a Z17 , 
Z18 pro veřejná prostranství.  

Z3 
 

1,387 

 Zástavba proluky mezi zastavěným územím.  

 Nově navržená zastavitelná plocha.  

 Na plochu bude zpracována územní studie společná pro 
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Plocha 

 

Výměra  
Celkem  

Popis 

plochy Z1,Z2,Z3 pro bydlení v rodinných domech a Z17 , 
Z18 pro veřejná prostranství. 

 Plocha je omezena vysokotlakým plynovodem.  

Z4 1,037 

 Nově vymezená plocha.  

 Plocha omezená vedením VTL a návazností na lesní 
půdu.  

 Nově navržená zastavitelná plocha. 

Z5 
 

0,312 
 Plocha vymezena v současně platné v ÚPD zastavěném 

území obce pro bydlení. 

Z6 
 

0,180 
 Cca z ½ vymezené v současně platné ÚPD pro bydlení. 

Z7 
 

0,534 
 Převážná část plochy vymezená v současně platné ÚPD 

pro bydlení 

Z8 0,557 
 Plocha vymezena v současně platné ÚPD pro sport a 

rekreaci, rozsah zastavitelné plochy je mírně zmenšen. 
 

Z9 0,763 
 Převážná část plochy vymezená v současně platné ÚPD 

pro bydlení.  

Z10 0,622 
 V současně platné ÚPD stávající plocha individuálních 

zahrad. 

  Nově vymezená plocha.  

Z11 0,607 
 Plocha u Dobré Vody vymezená pro bydlení v současně 

platné ÚPD. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
OV - OBČANSKÉ VYBAVENÍ  

P1 0,583  Plocha přestavby pro potřeby obce. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
OX - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM 

Z12 0,160 
 Plocha pro rozhlednu. 

 Bez záboru zemědělské půdy.  

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  
SV - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ 

Z13 0,402 
 Převážná část plochy vymezená v současně platné ÚPD 

pro bydlení.  

Z14 0,406  Nově vymezená plocha  

Z15 0,104  Plocha vymezena v platné ÚPD pro bydlení.  

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  
DS - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ 

Z16 0,174 
 Plocha pro garáže. 

 Plocha vymezená v současně platné ÚPD pro stejný účel.  
 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ    
PV - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Z17 0,255 

 Plocha vymezena v platné ÚPD jako příjezdová 
komunikace k navrhované zástavbě a jako veřejná zeleň - 
parky.  

 Veřejné prostranství k zastavitelné ploše Z1 a Z2.  
 

Z18 0,268  Veřejné prostranství k zastavitelné ploše Z3.  
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Plocha 

 

Výměra  
Celkem  

Popis 

 Nově vymezená plocha.  
 

PLOCHY ZELENĚ 
ZS – ZELEŇ – SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ 

Z19 0,410  Plocha pro zahradu. 

Z20 0,583 
 Plocha z velké části vymezena v současně platné ÚPD  

pro bydlení 

Z21 0,630  Plocha vymezena v současně platné ÚPD pro bydlení. 

 
ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE SÍDELNÍ ZELENĚ 
 

V ÚP je stanovena koncepce sídelní zeleně. Zeleň v obci je tvořena:   

 plochami zeleně na veřejných prostranstvích:  

 ZV - veřejná prostranství - veřejná zeleň 

 samostatně vymezenými plochami zeleně, které jsou členěny v souladu s metodikou 
MINIS:  

 ZS - zeleň - soukromá a vyhrazení (zahrady)  

 ZP - zeleň - přírodního charakteru  

 ZX - zeleň - se specifickým využitím (zahradnictví)  

 ostatní sídelní zelení, která je součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití 
(především ploch PV - veřejná prostranství, ploch občanského vybavení apod.).   

V ÚP Krahulčí jsou stanoveny podmínky pro rozvoj a ochranu sídelní zeleně, a to: 

a) respektovat a rozšiřovat veřejnou zeleň v plochách veřejných prostranství PV a ZV; 
b) respektovat a chránit zeleň přírodního charakteru kolem Kostela sv. Jana 

Nepomuckého; 
c) respektovat další hodnotné plochy zeleně, hodnotné solitéry a stromořadí 

v zastavěném území;  
d) při úpravách ploch zeleně a ozelenění nových ploch použít vhodnou skladbu dřevin a 

maximálně využívat domácí druhy dřevin.  
 
6. 4. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
 
Širší dopravní vztahy 

 Obec Krahulčí leží na silnici I/23 Dráchov - Jindřichův Hradec - Třebíč – Brno.  Silnice I/23 
je zařazena do základní páteřní sítě Kraje Vysočina a je spojnicí mezi Jihočeským krajem, 
Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina. 

 Krajské město Jihlava je dostupné odbočkou v Telči po silnici II/406 do Třeště a dále do 
Jihlavy. Vzdálenost do Jihlavy je cca 33 km. 

 Napojení na nadřazenou dopravní síť, dálnici D1, je možné přes Jihlavu (23 km) na exitu  
112 Jihlava, který je vzdálen od Panenské Rozsíčky cca 35 km. 

 Město Telč je vzdálené cca 4 km po silnici I/23.  

 Železnice řešeným územím neprochází, nejbližší železniční stanicí pro osobní a nákladní 
přepravu se nachází v Telči (cca 4 km) na regionální trati č. 227 Kostelec u Jihlavy – 
Slavonice.  
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Silniční doprava 
 
Katastrálním územím Krahulčí procházejí tyto silnice: 

 I/23  Dráchov – Jindřichův Hradec – Třebíč - Brno 

 III/02320 Telč - Hostetice  

 III/40615 silnice I/23 – Dobrá Voda – silnice III/40614 
 
Silnice I/23 - Dráchov - Jindřichův Hradec - Třebíč - Brno 

 Silnice je zařazena do celostátní nadřazené silniční sítě a tvoří páteř dopravního skeletu 
obce. 

 Silnice prochází zastavěným územím obce Krahulčí ve směru západ - východ.  

 Silnice je spojnicí obce Krahulčí s městem Telč a rovněž zajišťuje přímou dopravní obsluhu 
přiléhajících objektů pro bydlení, občanské vybavenosti i areálu firmy Krahulík a. s.  

 Územní plán vymezuje pro homogenizaci silnice I/23 koridor dopravní infrastruktury CD1. 
V nezastavěném území je směrem k Telči vymezen koridor převážně v šíři 150 m, směrem 
k Mrákotínu v jihozápadní části řešeného území je pak koridor vymezen v různých šířkách. 
V zastavěném území je koridor zpřesněn na šířku stávající plochy dopravní infrastruktury - 
silniční.  

 Pro novou trasu silnice I/23 je vymezen koridor CD2 o šířce podle ZÚR tedy převážně 150 
m. 

 Pro záměr homogenizace silnice I/23 s dílčími obchvaty sídel byla zpracována technická 
studie „Aktualizace tahu silnice I/23, hranice Jihočeského kraje – křižovatka D1 Kývalka“ 
(VIAPONT s.r.o., 7/2004). 

 V ÚP Krahulčí je rovněž navržen koridor dopravní infrastruktury pro silnici I/23 - jižní 
obchvat Telče: 
 Koridor v současné době není vymezen v ZÚR v platném znění.  
 Koridor pro přeložku silnice I/23 - jižní obchvat  je řešen v ÚP Telče (nabytí účinnosti 

2015).  
 Na přeložku I/23 je zpracovaná „Územní studie - Přeložka I/23 Telč“ - objednatel 

Krajský úřad Kraje Vysočina (ÚS z roku 2016). 
 Cílem této studie bylo prověření variantního vedení přeložky silnice I/23 řešící 

zkvalitnění trasy této silnice na území města Telč. Pro severní variantu byla výchozím 
podkladem „Technická studie silnice I/23 - severní obchvat (Viapont s. r. o.). Pro jižní 
variantu byl podkladem platný územní plán města. Trasa i koridor jižní varianty jsou 
oproti ÚP Telče upraveny. Jižní varianta se jeví dle této studie jako nejvýhodnější. 

 Koridor pro jižní obchvat Telče je rovněž navržen v návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR.  
 Z tohoto důvodu je vymezen koridor (jeho část zajištující návaznost) pro jižní obchvat i 

na území obce Krahulčí.  
 Tento koridor je vymezen jako záležitost nadmístního významu, která není řešena 

v ZÚR.  
 

Silnice III/02320 Telč - Hostětice  

 Silnice je zařazena v ostatní silniční síti a řešeným území prochází pouze v okrajové 
poloze, v severovýchodním cípu řešeného území.  

 Trasa silnice je v řešeném území stabilizována, případné úpravy budou prováděny ve 
stávající trase za účelem zlepšení technických parametrů a odstranění dopravních závad.     

  
Silnice III/40615 - silnice I/23 - Dobrá Voda -  silnice III/40614  

 Silnice zajišťuje propojení silnic  I/23 a III/40614. 

 Silnice je zařazena v ostatní silniční síti a řešeným území prochází pouze jihovýchodním 
okrajem řešeného území.  

 Silnice zajišťuje dopravní spojení obce Krahulčí s osadou Dobrá Voda. 

 Nepřehledné je dopravní napojení na silnici I/23 (mimo území obce Krahulčí).  
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 V Dobré Vodě zajišťuje silnice i dopravní obsluhu přilehlé zástavby. 

 Trasa silnice je v řešeném území územně stabilizovaná, případné úpravy budou prováděny 
ve stávající trase za účelem zlepšení technických parametrů a odstranění dopravních 
závad.     

 
Místní komunikace 

 Trasy stávajících místních komunikací jsou stabilizované. 

 Místní komunikace na Mrákotín je vymezena jako plocha DS - dopravní infrastruktura - 
silniční.  

 Umístění staveb dopravní infrastruktury (tedy i místních komunikací) je přípustné 
v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití.  

 Třídy místních komunikací (podle vyhlášky č. 104/97 Sb.) – místní komunikace III. třídy.  

 Funkční skupiny místních komunikací (podle ČSN 736110).   
 
Cyklistické a turistické trasy a cyklostezky  

 Územím prochází cyklotrasa č. 5124 Javořice - Knínice a cyklotrasa č. 1113 Jindřichův 
Hradec - Telč.  

 Cyklotrasy jsou součástí značených cyklotras v regionu Telčsko.   

 Katastrem obce i vlastní obcí prochází značená turistická trasa Dobrá Voda - Krahulčí - 
Hostětice.  

 Je zpracován regulační plán pro zřízení stezky pro pěší a cyklisty Telč - kostel sv. Jana 
Nepomuckého - Krahulčí.  

 Značené cyklistické trasy vedou po silnicích III. třídy. 

 Cyklistická doprava využívání i ostatní silniční síť 

 Stávající cyklotrasy jsou vyznačeny v Koordinačním výkresu odůvodnění ÚP.   
 
Zemědělská doprava (účelové komunikace) 

 Hlavní zemědělské a lesní cesty jsou v ÚP vymezeny jako plochy veřejných prostranství.  

 Ostatní účelové komunikace jsou součástí jednotlivých ploch RZV vymezených v krajině, 
např. ploch zemědělských, ploch lesních, ploch smíšených nezastavěného území apod.  

 Celý systém polních cest je napojen na veřejnou silniční síť.  

 V rámci přípustných činností na plochách v nezastavěném území lze umístit účelové 
komunikace.  

 
Parkoviště 

 Odstavování vozidel v prostoru stávající i nové zástavby bude vzhledem k charakteru 
zástavby realizováno převážně ve vlastních objektech nebo na vlastních pozemcích. 

 Parkování vozidel u výrobních objektů a zařízení občanské vybavenosti je řešeno 
individuálně u jednotlivých objektů, především v návaznosti na příjezdové komunikace. 

 Větší nároky na parkování u areálu firmy Krahulík, a. s. jsou řešeny samostatným 
oboustranným parkovištěm u silnice I/23, přičemž část do obce je součástí plochy DS - 
dopravní infrastruktura - silniční, část směrem k masozávodu je součástí ploch výroby a 
skladování.  

 V územním plánu je tedy vymezena pouze jedná samostatná plocha pro parkování -  
u masozávodu směrem k návsi.  

 Ostatní parkovací plochy v obci jsou součástí jednotlivých ploch RZV zastavěného území, 
například ploch veřejného prostranství, ploch občanské vybavenosti, ploch výroby, ploch 
bydlení v bytových domech.  

 Umístění parkoviště je přípustné na většině ploch s rozdílným způsobem využití 
v zastavěném území i zastavitelných plochách.  

 V navazujících řízeních je třeba respektovat požadavek na umístění odstavných a 
parkovacích stání na stavebním pozemku podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
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Garáže 

 Územní plán navrhuje pro garáže zastavitelnou plochu Z16 jako plochu dopravní 
infrastruktury - silniční. 

 Plocha je vymezena v návaznosti na bytové domy.  

 Umístění garáží je rovněž přípustné v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití  
dle stanovených podmínek jednotlivých ploch.  

 
Chodníky      

 Chodníky jsou částečně vybudovány kolem silnice v zastavěné části obce.   

 V grafické části nejsou chodníky podél silnic zakresleny, jsou součástí především ploch 
dopravní infrastruktury - silniční, ploch veřejného prostranství a dalších.  

 
Hromadná doprava  

 Hromadná doprava je zajišťována autobusovými linkami hromadné dopravy. 

 Zastávky jsou vybudovány v centru obce u silnice I/23. Směrem na Mrákotín je zastávka u 
tenisových kurtů a směrem na Telč pak u penzionu Na Kocandě.  

 Zastávka je vyhovující, nejsou vymezeny změny.  

 Případné úpravy zastávky budou realizovány v rámci ploch dopravní infrastruktury nebo 
ploch veřejného prostranství.  

 
Železniční doprava 

 Katastrálním územím železniční trať neprochází. 

 Nejbližší železniční stanice pro osobní a nákladní přepravu je v Telči (cca 4 km) na 
regionální trati č. 227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice.  

 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
Vodní toky 
 

 Území náleží do povodí Moravské Dyje. V řešeném území se nachází vodní tok Myslůvka, 
který protéká velkou částí řešeného území od západu k jihu. Vodní tok Myslůvka má 
vyhlášeno záplavové území. Od severu k jihu přitéká z katastrálního území Hostětice 
Krahulčí potok, který protéká zastavěným územím a pod rybníkem Suchý ústí do Myslůvky. 

 V severovýchodní části řešeného území pramení Svatojanský potok a teče směrem k Telci, 
kde se vlévá do Telčského potoka. 

 Na katarálním území se nachází ještě dva bezejmenné vodní toky, které se vlévají  
do Myslůvky.  

 
Výčet toků je patrný z následující tabulky. 
 
Seznam vodních toků dle Centrální evidence toků: 
 

ID číslo Název toku Správce 

10100482 Myslůvka Povodí Moravy, s. p. 

10189592 PP Myslůvky Povodí Moravy, s. p. 

10192023 LP Myslůvky Povodí Moravy, s. p. 

10206443 vodní recipient mimo vodní tok správce se neurčuje 

10190496 vodní recipient mimo vodní tok správce se neurčuje 

10207722 vodní recipient mimo vodní tok správce se neurčuje 
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ID číslo Název toku Správce 

10100482 Myslůvka Povodí Moravy, s. p. 

10189592 PP Myslůvky Povodí Moravy, s. p. 

10194528 Krahulčí potok Povodí Moravy, s. p. 

10191907 Svatojanský potok Povodí Moravy, s. p.  

150000870 vodní recipient mimo vodní tok správce se neurčuje 

 
Vodní plochy 

 Vodní nádrže zaujímají 12,4551 ha, což je 3,42 % z celkové rozlohy katastrálního území.  

 Na vodním toku Myslůvka se nachází rybník Valcha, Suchý a dvě vodní nádrže pod obcí.  

 Západně od obce, na přítocích Myslůvky je několik menších vodních ploch.  

 Zastavěnou částí obce protéká Krahulčí potok, na kterém se nachází menší vodní plochy 
(např. U Školky, Adamcův). V zastavěném území jsou i soukromé vodní plochy, které jsou 
součástí ostatních ploch RZV - ploch smíšených obytných - venkovských, zeleně - 
soukromé a vyhrazené.  

 V severovýchodní části katastrální hranice se nachází Pospíchalův rybník a nově 
vybudovaná vodní plocha.  

 
 
Záplavové území 
V řešeném území je vyhlášeno záplavové území na toku Myslůvka rozhodnutím OkÚ RŽP 
Jihlava ŽP/VOD-892/91-ČE-234/6. 
 
Ochrana vodních toků  

 U všech vodních toků v řešeném území budou respektována ochranná (provozní) pásma  
v souladu s vodním zákonem – zák. č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 49, 
odst. (2). 

 U významných vodních toků je ochranné (provozní) pásmo 8 m od břehové hrany toku.  

 U drobných vodních toků je ochranné (provozní) pásmo 6 m od břehové hrany toku. 
 
Ochranná pásma vodních zdrojů 

 V řešeném území se nenachází ochranná pásma vodních zdrojů  
 
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
 
Stávající stav 

 V obci Krahulčí je vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu 
pro obce Mrákotín, Krahulčí a Hostětice.  

 Rozvodná síť je pod tlakem VDJ Krahulčí o objemu 20 m3.  

 Rozvodná síť je z litiny DN 80 - 70 mm. 

 Zdrojem pitné vody je prameniště „Světlá” o vydatnosti 5,8 l/s a prameniště „Lhotka” o 
vydatnosti 3,65 l/s. Prameniště Světlá leží asi 4 km severozápadně od obce Mrákotín. 
Sestává ze 13 kopaných studní S1 - S13 a jednoho zářezu. Prameniště Lhotka se stává ze 
tří pramenišť: U Hájovny, Dobrovodský pramen a U Březové boudy. Voda je v prameništi 
jímána a akumulována v nádržích s odkyselovací stanicí Světlá 20 m3 a Lhotka 3,90 m3. 
Akumulace vody probíhá ve čtyřech vodojemech: VDJ Mrákotín 80 m3 (600,4/597,65 m n. 
m.), VDJ Krahulčí 500 m3 (pro zásobení masokombinátu), nový VDJ Krahulčí 20 m3 a VDJ 
Dobrá Voda 100 m3. 

 Součástí vodovodu je také zásobovací řad z rekreační oblasti Lipky do VDJ Krahulčí pro 
zásobování masokombinátu. 
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 Hlavní vodojem (Mrákotín) - tlakově ovládá podřízené zásobní vodojemy.  

 Zásobní vodojem (Dobrá Voda, Hostětice) - slouží k vyrovnání odběrových rozdílů, 
vytvoření zásoby vody a vyrovnání tlaků.  

 Přerušovací vodojem (Krahulčí) - používá se v oblastech s velkým výškovým rozdílem. 
Rozděluje vodovod na tlaková pásma tak, aby tlak ve spotřebišti dosáhl hodnot max. 0,65 
MPa.  

 Vodojem pro obec Krahulčí byl vystavěn a zprovozněn v roce 2010. Do té doby byl pro 
dodávku vody do obce používán jako hlavní vodojem Mrákotín, na zásobovací řad do obce 
bylo nutné z důvodu pro snížení tlaku osadit redukční ventily. Stavba vodojemu zahrnovala i 
výstavbu nových řadů  pro připojení na systém.  

 Zásobovací řad do obce je veden z vodojemu Krahulčí nově vybudovaným úsekem 
z potrubí PE do armaturní šachty na pozemku vodojemu do masozávodu. Dále je veden 
potrubím PVC 160 mm k obci Krahulčí, kde je  přepojena do potrubí LT 80 mm,  

 Zástavba v obci je výškově situována v rozsahu 516 - 540 m. n,. m.  

 Nad obcí Krahulčí je vybudován vodojem 500 m3 pro potřeby masozávodu. Tento vodojem 
je v současné době využíván pouze vlastníkem - t. j. firmou Krahulík, a. s. Z vodojemu je do 
objektů firmy proveden, v části trasy zdvojený, samostatný a od rozvodu obce oddělený 
vodovodní řad.   

 
Ochranná pásma vodovodu 

 Ochranné pásmo vodovodu do průměru 500 mm včetně je 1,5 m od líce potrubí - zákon  
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích … v platném znění (zákon o vodovodech  
a kanalizacích). 

 Ochranné pásmo vodovodu nad průměr 500 mm: 2,5 m od líce potrubí - zákon  
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích … v platném znění (zákon o vodovodech a 
kanalizacích).    

 
Navrhovaná koncepce 

 Stávající koncepce zásobení obyvatel pitnou vodou zůstane zachována. 

 Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova 
(rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souviseních objektů.  

 Je uvažováno s rekonstrukcí některých pramenišť a s napojením studní v oblasti „Světlá.“ 

 Bude realizována dostavba vodovodní sítě v navrhovaných lokalitách. 

 V odůvodnění ÚP jsou orientačně znázorněna možná místa napojení jednotlivých lokalit.  

 Technická infrastruktura (vodovodní řady a další zařízení na vodovodní sít včetně nových 
studní či vrtů) je přípustná ve všech plochách s rozdílným způsobem využití v zastavěném 
území.  

 V krajině je pak přípustná veřejná technická infrastruktura a vodovodní přípojky.  

 Nové vodovodní řady budou umisťovány zejména na veřejných prostranstvích a na 
jednotlivých zastavitelných plochách.  

 Koncepce zásobování pitnou vodou obce Krahulčí je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů 
a kanalizací Kraje Vysočina. 

 Nutno respektovat vodárenská zařízení, objekty a vodovodní řady a jejich ochranná pásma 
podle zákona č. 274/2001 Sb. 

 
ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
Stávající stav 
 

 Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť a páteřní stoku v délce cca 5 400 m.  

 Kanalizace odvádí odpadní vody předčištěné v domovních biologických septicích  
do soustavy dvou biologických rybníků.  

 V obci se nachází čistírna odpadních vod ve formě dvou biologických rybníků. 
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 V roce 2013 byl realizován kanalizační sběrač, který odvádí většinu objemu odpadních vod 
obce a podchycuje všechny původní stoky. V místě přepojení jsou osazeny odlehčovací 
šachty či komory, které při zvýšených průtocích převádějí část do původního recipientu 
potrubní trasou staré stoky. Stavbou sběrače byl ze stokové sítě vypojen Krahulčí potok.  

 Největší část kanalizačních stok byla vybudována v 70. a 80. letech minulého století. 
Jednalo se o kratší stoky, zaústěné do Krahulčího potoka.  

 Dešťová voda je na veřejných prostranstvích jímána dešťovými vpustěmi. Pro vedením 
odlehčovacích míst na stokové síti je tato voda při zvýšených průtocích převáděna  
do Krahulčího potoka.  

 Kanalizační sběrač odvádí většinu objemu odpadních vod obce a podchycuje všechny 
původní stoky.  

 V místě přepojení jsou osazeny odlehčovací šachty či komory, které při zvýšených 
průtocích převádějí část do původního recipientu potrubní trasou staré stoky. 

 Stavbou sběrače byl ze stokové sítě vypojen Krahulčí potok.  

 Přítok balastních vod z prostoru intravilánu obce i z jejích okolí do kanalizace během roku 
klesá. 

 Dešťová voda je na veřejných prostranstvích jímána dešťovými vpustěmi, jejichž technické 
provedení je na různé, zčásti atypické úrovni. Provedením odlehčovacích míst na stokové 
síti je tato voda při zvýšených průtocích převáděna do Krahulčího potoka. 

 Stoková síť je převážně vybudována na veřejných a volně přístupných pozemcích, malá 
část je umístěna na pozemcích soukromých. 

 Stoková síť nemá proplachovací komory. 

 Na veřejnou kanalizaci obce není připojen žádný zdroj průmyslových odpadních vod.  

 Masozávod Krahulčí má vybudovanou čistírnu odpadních vod v samotném areálu firmy.  

 Po intenzifikaci (rekonstrukci) čistírny odpadních vod masozávodu jsou biologické rybníky 
v současné době dočišťovacím biologickým stupněm pouze pro splaškové vody z veřejné 
kanalizace obce 

 Předčištěné odpadní vody z obce a masokombinátu jsou vypouštěny do vodního toku 
Myslůvka.  

 
Ochranná pásma kanalizace 

 Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm včetně je 1,5 m od líce 
potrubí - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích… v platném znění (zákon o 
vodovodech  
a kanalizacích).  

 Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm: 2,5 m od líce potrubí - 
zákon  
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích … v platném znění (zákon o vodovodech a 
kanalizacích).    

 
Navrhovaná koncepce 
 

 Územní plán stanovuje respektovat stávající koncepci odkanalizování obce, tj. jednotnou, 
případně oddílnou kanalizací odvádějící odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod 
ve formě dvou biologických rybníků.   

 Bude vybudována kanalizace v místech, kde dosud není zrealizována.  

 Pro novou výstavbu budou dobudovány kanalizační řady. Bude preferováno odkanalizování 
zastavitelných ploch oddílnou kanalizací.  

 V plochách, které nebude možné z technických důvodů napojit na kanalizační systém obce 
je možná individuální likvidace odpadních vod v souladu s platnou legislativou (jímky na 
vyvážení, domovní ČOV, aj.)  

 Vzhledem k nízkému počtu obyvatel v místní části Mrákotína Dobrá Voda je v Územním 
plánu Mrákotín navrženo odkanalizování odpadních vod z jednotlivých domácností 
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individuálním způsobem (např. domovní čistírny, jímky na vyvážení). Čištění odpadních vod 
ze zastavitelné plochy Z11 navazující na Dobrou Vodu bude tak řešeno tímto způsobem.  

 Výstavba nové technické infrastruktury (kanalizační řady a další zařízení na kanalizační síti 
- např. šachty, čerpací stanice splašků, odlehčovací komory apod.) včetně rekonstrukce 
stávajících řadů je přípustnou činností ve všech plochách s rozdílným způsobem využití 
v zastavěném území. V nezastavěném území je pak přípustná veřejná technická 
infrastruktura a přípojky.  

 Územní plán stanovuje respektovat stávající kanalizační řady a zařízení na kanalizační síti 
(odlehčovací komory, čerpací stanice splašků apod.)  

 
Srážkové vody 

 Odvádění dešťových vod musí být řešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních 
poměrů v povodí. 

 Odvádění srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch bude v souladu 
s platnou legislativou řešeno přednostně vsakováním, není-li možné vsakování pak 
zadržováním a regulovaným odtokem, není-li možné zadržování a regulovaný odtok pak 
regulovaným vypouštěním do jednotné kanalizace. 

 Zástavba bude max. na 70 % pozemku s ponecháním 30 % volných ploch vhodných  
pro zasakování dešťových vod. 

 
 
 
 
 
ENERGETIKA 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM 
 
Stávající stav 

 Obec Krahulčí je komplexně plynofikována. 

 Řešeným územím prochází VTL plynovodní řad z Telče. 

 Jednotlivé objekty jsou napojeny na STL plynovodní síť z regulační stanice plynu umístění 
u bytových domů.   

 V řešeném území se rovněž nachází regulační stanice plynu pro masozávod Krahulík, a. s. 
 
Bezpečnostní a ochranná pásma  

 Jsou upravena novelou energetického zákona.  

 Ochranná a bezpečnostní pásma plynových zařízení stanovená podle zákona č. 458/2000 
Sb.,  
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely tohoto zákona zůstávají zachovány i 
po dni nabytí účinnosti novely tohoto zákona.  

 To znamená, že platí ochranná a bezpečnostní pásma z doby, kdy byly energetická 
zařízení vybudována a ta jsou zakreslena v ÚAP.  

 
Ochranná pásma činí (dle novely energetického zákona): 

 

Druh plynového zařízení Ochranné pásmo [m] 

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území 
obce (na obě strany od půdorysu) 

1 
 

ostatní plynovody a přípojky (na obě strany od půdorysu) 
mimo zastavěné území 

4 

ochranné pásmo technologických objektů  4 
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U vysokotlakých plynovodů v lesních průsecích musí být udržován volný pruh pozemků o 
šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.  

 
Bezpečnostní pásma (dle ÚAP) : 
 

Druh plynového zařízení Bezpečnostní pásmo [m] 

VTL plynovod do DN 100 včetně  15 

 
Navrhovaná koncepce 

 Stávající koncepce zásobování zemním plynem je vyhovující. 

 Zastavitelné plochy budou zásobeny plynem prodloužením stávajících plynovodních řadů a 
vybudováním plynovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem. 

 Nové plynovodní řady budou umisťovány zejména na veřejných prostranstvích a na 
jednotlivých zastavitelných plochách.  

 Technická infrastruktura (plynovodní řady a další zařízení na síti) je přípustná ve všech 
plochách s rozdílným způsobem využití v zastavěném území. V krajině je pak přípustná 
veřejná technická infrastruktura.  

 
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
 
Nadřazené soustavy 
 
Vedení VVN řešeným územím neprochází.  

 
Ochranná pásma: 
Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto 
zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku 
osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní a podzemní vedení, elektrické stanice, 
výrobny elektřiny a další zařízení. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
 

Druh zařízení 

Ochranné pásmo [m] 
pro vedení realizovaná: 

*do 
31.12.199

4 
**od 1.1.1995 ***od 1.1.2001 

Nadzemní vedení 

napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:    

 bez izolace 10 7 7 

 s izolací základní - - 2 

 závěsná kabelová vedení - - 1 

napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně 15 12 12 

Podzemní vedení 

napětí do 110 kV včetně 1 1 1 

 
* podle vládního nařízení č. 80/1957** podle zákona 222/1994 Sb. v platném znění 
*** podle zákona 458/2000 Sb. v platném znění 
 
V ochranném pásmu je zakázáno: 
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 zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby, umisťovat konstrukce, uskladňovat hořlavé 
a výbušné látky 

 provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce 

 provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost těchto zařízení 

 provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením  

 
Vedení VN 
 
Stávající stav 

 Řešené území k. ú. Telč je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Telč z 
nadzemního vedení s napětím 22 kV.  

 V řešeném území je v provozu celkem 7 trafostanic.  
 
Navrhovaná koncepce 

 Stávající koncepce je vyhovující, přenos požadovaného výkonu bude ve výhledu zajišťován  
i nadále ze stávajících linek VN a stávajících trafostanic.  

 Řešení elektrické energie bylo konzultováno se správcem sítě - společností E. ON.  

 Případná další nová nadzemní i podzemní vedení elektrické energie, jejich přeložky, 
umístění nových trafostanic a rekonstrukce stávajících na vyšší kapacitu, jsou přípustné dle 
stanovených podmínek v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití. 

 Připojení lokalit na elektrickou energii bude stanoveno na základě požadovaného příkonu 
jednotlivých odběratelů - žadatelů o připojení. 

 Stávající energetická zařízení budou respektována včetně ochranných pásem podle platné 
legislativy. 

 
Seznam stávajících i navrhovaných trafostanic v řešeném území  
 

Číslo Trafo kVA Druh TS 

TS1  400 Obec 600033  

TS2  100 Ekoranč 600960 

TS3 250 Tábor chaty 600201 

TS4 400 Zastávka ČD 600200 

TS5 250 Cizí trafostanice, hráz 600200 

TS6 x Cizí, Čepro 702110 

TS7 x Cizí 

 
TELEKOMUNIKACE 
 

 V řešeném území se nachází telekomunikační kabely.  

 Řešeným územím neprochází radioreléové trasy. 

 Respektovat zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích.  

 Je nutné respektovat telekomunikační zařízení včetně jejich ochranných pásem. 
 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
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 Likvidace komunálních odpadů v řešeném území bude řešena v souladu s programem 
odpadového hospodářství obce., tj. svozem a ukládáním na skládku mimo řešené území 
obce. 

 Vlastní nakládání s odpadem je řešeno dle obecně závazné vyhlášky obce.  

 Svoz komunálního i nebezpečného odpadu zajišťuje odborně způsobilá firma. 
 
OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
 
Pro zajištění rovnoměrného rozmístění a přiměřené dostupnosti důležitého občanského 
vybavení sloužícího veřejnému zájmu se vymezují „plochy občanského vybavení“, které jsou 
členěny na:  
OV - plochy občanského vybavení; 
OS - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení; 
OX - občanské vybavení - se specifickým využitím.  
Územní plán vymezuje nové zastavitelné plochy různých druhů občanského vybavení, 
podmínky využití této plochy jsou stanoveny v bodě 3.2. 
Občanská vybavenost může být umísťována i na jiných plochách rozdílného využití v rámci 
přípustného, popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch, především 
 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
 
Pro zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných 
prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem 
se vymezují „plochy veřejných prostranství“, členěné na „veřejná prostranství“ (PV) 
s převažující dopravní funkcí a „veřejná prostranství – veřejná zeleň“ (ZV) s převažující funkcí 
zeleně; podmínky využití těchto ploch jsou stanoveny v bodě 6. 
Vymezují se zastavitelné plochy veřejných prostranství Z17 a Z18 jako plochy „veřejná 
prostranství“ (PV); podmínky využití těchto ploch jsou stanoveny v bodě 3.2. 
Pozemky veřejných prostranství mohou být umisťovány i v jiných PRZV v rámci přípustného, 
popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch, především v plochách bydlení „bydlení - 
v rodinných domech - venkovské“ (BV).   
 
6. 5. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  
 
PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 
 
Krajinná charakteristika území 

 Vlastní sídlo je situováno převážně podél silnice I/23 a podél potoka Krahulčí, který protéká 
obcí od severu k jihu a je v zastavěné části obce zatrubněný.  

 Krajina, ve které se obec nachází, je součástí zvlněného pásu Jihlavských vrchů - 
Javořické vrchoviny, která je navržena k vyhlášení jako přírodní park Javořická vrchovina.  

 Řešené území má charakter kulturní krajiny. Obec je situována v malebném a přívětivém 
krajinném prostředí, ve kterém převládá zemědělská půda. Podíl trvalých vegetačních 
formací není výrazný. Území však působí harmonickým dojmem, neboť zejména v západní 
části jsou plochy orné půdy, luk a pastvin členěny různě velkými izolovanými lesy a vodními 
plochami.  

 Větší lesní komplex se nachází v severní části katastrálního území kolem vrchu „Lošek” 
(nejvyšší bod v řešeném území 594 m n. m.) a pod rybníkem Valcha. Menší plochy lesní 
půdy se rozprostírají v jižní části, mezi rybníky Valcha a Suchý a na svazích kolem toku 
Myslůvka.   

 Katastrální území Krahulčí u Telče přísluší do povodí Moravské Dyje. Většina katastru je 
odvodňována tokem Myslůvka - pravostranným přítokem Moravské Dyje. Východní část 
katastru pak Svatojánským potokem, zaústěným do Staroměstského rybníka v Telči. 
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Nejvýznamnějším tokem v území je Myslůvka, protékající od Hamerského rybníka pod 
Mrákotínem směrem k východu, od jižního okraje Krahulčí se pod Suchým rybníkem stáčí 
k jihovýchodu, směrem k Horní Myslové.  

 
Osídlení krajiny  

 Osídlení je soustředěno především do vlastního sídla Krahulčí, oddělené jsou plochy 
výroby - „Mlýn Papírna a Valcha“, dále pak plochy bydlení „Trnkův mlýn“, část „Dobré 
Vody“, která z převážné části náleží k Mrákotínu, na východním okraji směrem k Telči se 
nachází poutní kostel sv. Jana Nepomuckého.  

 
Geomorfologické a geologické poměry 

 Geomorfologicky  je oblast součástí  provincie Česká vysočina, soustava Česko-moravská, 
podsoustava Českomoravská vrchovina, celek Křižanovská vrchovina, podcelek Dačická 
kotlina. Základ geologické stavby území tvoří převážně migmatity a pararuly moldanubika, 
ojediněle doplněné žulami centrálního moldanubického masívu.  

 Při bázi svahů a v depresích se nacházejí kvartérní překryvy různozrnných nezpevněných 
svahových a naplavených sedimentů. 

 
Terénní reliéf 

 Rozpětí nadmořských výšek se pohybuje od 505 m (niva Myslůvky jižně od Krahulčí) do 
594 m (vrchol kopce Lošku severně od Krahulčí). 

 Reliéf území svým charakterem odpovídá členité pahorkatině až ploché vrchovině, střídají 
se v něm krátké hřbety s plochými temeny a různě skloněnými svahy a mírně zahloubená 
údolí s velmi proměnlivým profilem.  

 
 
 
Hydrologické poměry 

 Katastrální území Krahulčí náleží do povodí Moravské Dyje. Většina katastru je 
odvodňována potokem Myslůvkou (pravostranným přítokem Moravské Dyje), východní část 
pak Svatojánským potokem (původně pravostranným přítokem Telčského potoka, nyní 
zaústěným do Staroměstského rybníka v Telči). 

 Říční síť katastru tvoří potok Myslůvka, jeho dva levostranné přítoky (potok od Částkovic a 
Krahulčí potok), horní tok Svatojánského potoka a několik dalších drobných občasných 
toků. Nejvýznamnějším tokem v území je Myslůvka, protékající od Hamerského rybníka 
pod Mrákotínem celkově k východu a od jižního okraje Krahulčí (pod Suchým rybníkem) 
k jihovýchodu (k Horní Myslové). Ostatní toky jsou jen velmi málo vodné, pramení budˇ 
přímo v řešeném území nebo v jeho blízkosti. 

 Rozložení průtoku ve vodních tocích je v průběhu roku přirozeně nevyrovnané. Obecně 
nejvíce vody odteče v jarních měsících, nejméně koncem léta a na podzim, kdy některé 
drobnější toky vysychají. 

 V území je vybudováno několik rybníků. Na Myslůvce se v řešeném území nachází rybník 
„Suchý“, rybník „Valcha“, mezi masnou a Trnkovým mlýnem je pak biologický rybník. 
V řešeném území se nachází ještě několik  menších vodních ploch - v zastavěném území 
„Adamcův“ a „U školky“ na Krahulčím potoku, na východním okraji pak „Pospíchalův“ rybník 
a další bezejmenné vodní toky.  

 
Lesy 

 Zastoupení lesů na katastrálním území Krahulčí je poměrně nízké 

 V řešeném území se nachází celkem38,8344 ha lesní půdy, což je 10,67 % z celkové 
výměry řešeného území.  

 Lesnatost katastru se pohybuje nad průměrem České republiky i Kraje Vysočina. 

 Průměr České republiky činí 33,7 % z celkového území státu. Kraj Vysočina má pak 
průměrnou lesnatost 30,1 %. 
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 Severně od obce se nachází větší lesní komplex „Lošek“.  

 Zalesněna je také jihozápadní část katastrálního území kolem rybníku Valcha a pod částí 
toku Myslůvka. 

 V území se rovněž nachází několik drobných roztroušených lesíků.  

 Druhové zastoupení dřevin v porostech odpovídá převážně jejich produkčnímu charakteru. 
Celkově hlavní dřevinou je smrk, místy vytvářející monokultury nebo jehličnaté smíšené 
porosty s borovicí, ojediněle s modřínem. Ve velké části lesních porostů jsou zastoupeny i 
smíšené listnato-jehličnaté porosty, v nichž se významně uplatňuje vedle smrku, borovice a 
modřínu, zejména dub zimní, javor klen i buk lesní. 
 

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ 
 
Územní plán vymezuje plochy změn v krajině. Plochami změn v krajině se rozumí soubor 
ploch vně zastavěného území, ve kterých se předpokládá změna využití, např. realizace 
protipovodňových, protierozních úprav, výstavba vodních ploch, apod.  

 

 
Plocha 

 
Návrh funkčního využití Popis úpravy, podmínky využití 

K1 
Plochy zeleně 
Zeleň – se specifickým využitím (ZX) 

Plocha pro zahradnictví u silnice III/02320  
na severovýchodním okraji řešeného 
území. 

K2 Plochy vodní a vodohospodářské (w) 
Vodní plocha u Trnkova mlýna. 
Rybník v záplavovém území. 

K3 Plochy lesní (NL) 
Zalesnění na severním okraji obce. 
Umožnit realizaci přeložky silnice I/23. 

K4 
Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) 

Zatravnění na severozápadním okraji obce. 

K5 
Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) 

Zatravnění na západním okraji 
zastavěného území. 

K6 
Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) 

Zatravnění v návaznosti na stávající 
zástavbu v jihovýchodní části obce. 

 
ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 
 
Podkladové dokumentace 
Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny jsou: 

 ZÚR  Kraje Vysočina v platném znění.  

 Územní systém ekologické stability  

 Návrh místního územního systému ekologické stability v k. ú. Krahulčí (květen 2002) - 
zpracovatel firma Ageris, s. r. o. (RNDr. Josef Glos a RNDr. Jiří Kocián zpracovaný jako 
příloha k ÚPO Krahulčí.   

 
Prvky ÚSES jsou vymezeny v souladu se současně platnou územně plánovací dokumentací. 
Jednotlivé prvky jsou mírně upraveny především dle nových katastrálních map.  
 
Soulad s územně plánovací dokumentací sousedních obcí 
Vymezení prvků lokálního ÚSES bylo koordinováno se schválenou nebo rozpracovanou 
územně plánovací dokumentací sousedních obcí, tj.:  
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 Město Telč (k. ú. Telč) - ÚP z roku 2011, AS PROJECT CZ, s. r. o., Pelhřimov, Ing. arch. 
Ondráček Jiří.   

 obec Mrákotín (k. ú. Mrákotín u Telče) - ÚP obce z roku 2004, pořizován nový ÚP - 
Urbanistické středisko Jihlava, Ing. arch. Jiří Hašek.  

 obec Borovná (k. ú. Borovná) - ÚP z roku 2009 - Urbanistické středisko Brno, Ing. arch. 
Mackerle Pavel.  

 obec Horní Myslová - ( k. ú. Horní Myslová) - ÚP z roku 2012 - zpracovatel H-PROJEKT, 
Telč, Ing. arch. Dvořák Miroslav.  

 obec Hostětice (k. ú. Hostětice, k. ú. Částkovice u Hostetic ) - ÚP z roku 2010 (Urbanistické 
středisko Brno), Ing. arch. Mackerle Pavel, Změna č. 1 ÚP z roku 2012 (Urbanistické 
středisko Brno), Ing. arch. Cizrnová Vanda.    

 

 Lokální biocentra a lokální biokoridory jsou upraveny tak, aby navazovaly na zpracované 
nebo rozpracované ÚP sousedních měst a obcí.  

 Návaznost na sousední obce je znázorněna ve „Výkresu širších vztahů“ odůvodnění ÚP 
Krahulčí.   

 
Přírodovědná východiska, koncepce ÚSES 
Územní systém ekologické stability tvoří biocentra a biokoridory. 
Biocentrum je plocha, která svojí polohou v krajině a celkovou rozlohou umožňuje vznik 
sukcesně vyspělých a přirozeně stabilních (odolných antropickým tlakům z okolí) ekosystémů 
tvořených autochtonními druhy organizmů.  
Biokoridor je pás území propojující biocentra a umožňující mezi biocentry šíření autochtonních 
druhů organizmů.  
 
Funkčnost prvků ÚSES 
Potenciální funkčnost biocenter a biokoridorů vychází z celkové koncepce uspořádání prvků 
v krajině a dodržení prostorově funkčních parametrů. Významná je také poloha prvků 
vzhledem k charakteru území. Aktuální funkčnost biocenter a biokoridorů je pak dána 
především stavem bioty v daném prvku a v prvcích navazujících. 
 
Soustavy prvků ÚSES, minimální parametry a cílové ekosystémy 

 Jednou z podmínek zabezpečení funkčnosti základních skladebných částí ÚSES (a tedy i 
systému jako celku) je dodržení jejich limitujících prostorových parametrů. 

 V případě biocenter je limitujícím parametrem minimální potřebná výměra. 

 V případě biokoridorů jsou limitujícími parametry maximální přípustná délka a minimální 
potřebná šířka.   

 Limitující prostorové parametry pro biocentra a biokoridory v rozlišení podle jejich 
biogeografického významu a podle typů požadovaných cílových společenstev jsou uvedeny 
v Metodice vymezování územního systému ekologické stability (MŽP 2017).   

 Na území obce Krahulčí byly vymezeny hydrofilní a mezofilní soustavy prvků.  

 V rámci těchto soustav prvků ÚSES jsou rozlišovány větve ÚSES. Všechny prvky větve 
náleží vždy k jedné ze zastoupených soustav ÚSES. Jsou tvořeny vzájemně propojeným 
souborem biocenter a biokoridorů, přičemž k propojení biocenter jsou striktně využívány 
modální biokoridory, které propojují biocentra se stejnými nebo podobnými společenstvy.  

 Potenciální přírodní stav prostředí v trase modálního biokoridoru by se měl v rámci 
možností co nejvíce blížit potenciálnímu přírodnímu stavu propojovaných biocenter.  

 Modální biokoridory jsou tedy vedeny prostředím s co možná nejnižším gradientem 
ekologickým podmínek a jde tedy obvykle o trasy, které jsou vzhledem k propojovaným 
biocentrům nejprostupnější pro šíření autochtonních organizmů. 

 
Na území obce Krahulčí  byly vymezeny následující soustavy prvků ÚSES: 
 
Hydrofilní soustava  
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 Prvky soustavy jsou vymezovány v nivních polohách v jednoznačné vazbě na vybrané 
vodoteče.  

 Obligátní součástí prvků těchto soustav jsou příslušné vodní toky doplněné o nezbytné 
navazující biotopy niv  

 Minimální plocha lokálního biocentra hydrofilní soustavy je 1 ha. 

 Maximální délka lokálního biokoridoru hydrofilní soustavy je 2 000 m a jeho minimální šířka 
20 m.  

 V plochách prvků hydrofilních soustav jsou cílovým stavem dřevinné ekosystémy a 
ekosystémy proudících vod, které mohou být kombinovány s nedřevinnými ekosystémy 
(louky, mokřady) a ekosystémy stojatých vod (tůně, malé vodní nádrže).  

 Plochy je možné extenzivně využívat s ohledem na biodiverzitu autochtonních druhů 
organizmů (detaily týkající se využití a managementu ploch by měla specifikovat 
podrobnější dokumentace). 

 
Mezofilní soustava  

 Prvky soustavy jsou vymezovány v běžných mezofilních polohách, tedy mimo nivní (a 
suché) polohy.  

 Minimální plocha lokálního biocentra mezofilní soustavy je 3 ha. 

 Maximální délka lokálního biokoridoru mezofilní soustavy je 2 000 m a jeho minimální šířka 
15 m; 

 Maximální délka regionálního biokoridoru mezofilní soustavy je 700 m a jeho minimální 
šířka 40 m.  

 V plochách prvků mezofilní soustavy jsou cílovým stavem dřevinné ekosystémy, které 
mohou být v odůvodněných případech kombinovány s nedřevinnými ekosystémy (louky, 
paseky, lada, skalnaté svahové partie). Plochy je možné extenzivně využívat s ohledem na 
biodiverzitu autochtonních druhů organizmů. (Detaily týkající se využití a managementu 
ploch by měla specifikovat podrobnější dokumentace.) 

 V případě, že je u biocentra uváděna příslušnost ke smíšené soustavě prvků, je biocentrum 
tvořeno z části hydrofilní a mezofilní. Každá z těchto částí odpovídá nárokům na 
biocentrum v příslušné soustavě prvků ÚSES (minimální prostorové nároky, biogeografická 
poloha, cílové ekosystémy). 

 
Přehled navržených biocenter a odůvodnění jejich vymezení 
 

Označení 
biocentra 

Poloha Odůvodnění vymezení 
 

LC1 
Jihozápadně od Krahulčí 
„Nad Valchou“   

Hydrofilní biocentrum  podél vodního toku přírodě 
blízkého charakteru, dno údolí s vyvinutou potoční 
nivou, místy značně podmáčenou.  

Prostor potoční nivy a mírných úpatních částí svahu 
tvoří blízké společenstvo olší, místy též vrby a břízy. 
Vodní tok má v této části přírodě blízký až přirozený 
charakter koryta (místy meandruje) s vyvinutým, 
avšak mezernatým břehovým a doprovodným 
porostem olše.  

Cílový stav: vodní tok s břehovými a doprovodnými 
porosty, různorodá mokřadní až vlhkomilná 
společenstva.  

Doporučená opatření: Zachovat přirozený ghydrický 
režim, neodvodňovat, podporovat rozvoj domácích 
stanovištně odpovídajících dřevin.   

Vymezeno v souladu s rozpracovaným ÚP Mrákotín. 

LC2 
Jihozápadně od Krahulčí.  

„Skalník“   

Mezofilní biocentrum celé vymezené v řešeném 
území.  
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Strmý svah severozápadní orientace.  

Lesní porost s dominancí jehličnanů (smrk, 
borovice), v extrémních polohách (strmější část 
svahu) výchozy skalního podloží) mimo borovic 
četně i bříza.  

Doporučená opatření: do porostů zavést buk lesní a 
jedli bělokorou.     

LC3 
Severozápadně od Krahulčí  

„ Lošek“    

Mezofilní biocentrum celé vymezené v řešeném 
území.  

Různé strmé svahy JZ, J a JV orientace.  

Smíšené jehličnaté lesní porosty (smrk, borovice, 
dub zimní, místy bříza) ve svazích, místy s výchozy 
skalního podloží, suťovými kužely či stopami po 
drobné těžební činnosti. V nižším patře místy 
borůvka.  

Doporučená opatření: do porostů zavést buk lesní a 
jedli bělokorou, zvýšit podíl dubu zimního.  

Biocentrum oproti současně platné ÚPD zmenšeno 
tak, aby nezasahovalo do koridoru dopravní 
infrastruktury CD2 pro přeložku silnice I/23.  
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Přehled navržených biokoridorů a odůvodnění jejich vymezení 
 

Označení 
biokoridoru 

Poloha Návaznost mimo řešené území 

LK1 Jihozápadně od Krahulčí  

Hydrofilní větev vedené v údolní nivě kolem vodního 
toku Myslůvka.  
Upravený tok Myslůvka s oboustrannými úzkými 
doprovodnými pásy středně vzrostlých olší, přiléhající 
louky mají charakter extenzivně obhospodařovaných 
druhově pestrých bylinných společenstev.  
Doporučená opatření: Revitalizovat vodní tok, rozšířit 
pásy břehových a doprovodných porostů.  
Vymezeno v souladu s rozpracovaným ÚP Mrákotín.    

LK2 JZ a jižně od Krahulčí.    

Hydrofilní větev vedené v údolní nivě kolem vodního 
toku Myslůvka.  
Celý vymezen v řešeném území, navazuje na lokální 
biocentrum vymezené v ÚP Horní Myslová.  
Tok Myslůvka má v tomco úseku velmi proměnlivý 
charakter. V převážné části je upraven, místy prochází 
výrobně průmyslovými areály (pod rybníkem Valcha) a 
v prostoru masozávodu, kde břehové či doprovodné 
porosty téměř chybí. V upravených částech mimo 
zastavěné území jsou břehové porosty mezernaté, 
tvořené zejména olší, méně vrbou, případně břízou (platí 
i po břehové porosty rybníků Valcha a Suchý rybník). 
Z hlediska ekologické stability je nejcennějším úsekem 
tok v prostoru nad Suchým rybníkem - tok přírodě 
blízkého charakteru v podmáčené potoční nivě 
s olšinou.  
Doporučená opatření: revitalizace vodního toku, rozšířit 
dle možností pásy břehových a doprovodných porostů.  

LK3 
Na západním okraji 
řešeného území.     

Hydrofilní větev vedená kolem pravostranného přítoku 
Myslůvky.  
Upravený tok s různě širokými pásy břehových a 
doprovodných porostů olší, méně vrb. V části rybníky 
rovněž s břehovými a doprovodnými porosty olší a vrb.  
Doporučená opatření: revitalizovat vodní tok, rozšířit 
pásy břehových a doprovodných porostů v severní a 
jižní části.   

LK4 Jihozápadně od Krahulčí    

Mezofilní větev.  
Navazuje na ÚP Borovná.  
Lesní společenstva jehličnanů (smrk, místy borovice).  
Doporučená opatření: do porostu zavést buk lesní a jedli 
bělokorou.   

LK5 
Západně a jihozápadně 
od Krahulčí  

Mezofilní větev celá vymezená v řešeném území.  
Biokoridor je v jižní části veden svahem S orientace, 
částečně jehličnatým lesním porostem (smrk, borovice), 
částečně prostorem kulturní louky . Ve střední a severní 
části je trasa biokoridoru situována do jednotlivých 
situovaných lesních porostů  ukloněného hřbetu (místy 
smíšené porosty dubu, břízy, borovice, místy jehličnaté 
porosty, zejména smrku), v krátkém úseku na 
zemědělsky využívané plochy (kulturní louky).  
Doporučená opatření: zvýšit podíl dubu zimního, zavést 
buk lesní a jedli bělokorou.   

LK6 

Severně od Krahulčí Mezofilní větev.  
Vymezeno v souladu s ÚP Hostětice.  
Lesní porosty s převahou jehličnanů, místy 
v monokultuře (smrk, méně borovice), ve východní části 



Územní plán Krahulčí - ODŮVODNĚNÍ 

 

 

- 57 - 

 

Označení 
biokoridoru 

Poloha Návaznost mimo řešené území 

vyššé podíl dubu zimního, ve dně údolí Krahulčího 
potoka olše a vrby.  
Doporučená opatření: zvýšit podíl dubu zimního, zavést 
buk lesní a jedli bělokorou.    

 
Protierozní opatření 
Katastrální území Krahulčí u Telče není zranitelnou oblastí podle Nařízení vlády č. 262/2012 
Sb. v platném znění, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.  
Podíl orné půdy na celkové ploše řešeného území činí dle katastru nemovitosti 46,36 %. Podíl 
trvalých travních porostů (TTP) v řešeném území činí 24,06 %. 
Hlavními příčinami vodní eroze v daném území byly vytipovány tyto důvody:  

 uspořádání pozemků do velkých celků 

 způsob obhospodařování s častou orbou 

 nevhodné osevní postupy 
Přesto jsou doporučena opatření ke zmírnění negativního projevu vodní eroze (protierozní 
opatření) zajišťují zejména odvedení povrchových vod z povodí, snížení povrchového odtoku a 
zachycování smyté zeminy, retenci vody v krajině a ochranu zastavěného území a komunikací 
před důsledky eroze půdy. 
Protierozní opatření jsou členěna na:  
- na organizační (např. vhodné umístění plodin, osevní postupy, pásové pěstování plodin) 
- agrotechnická (např. půdo ochranné obdělávání)  
- biotechnická (např. příkopy, průlehy, terasy, protierozní nádrže, zatravnění) 
Nejúčinnější ochrana ohrožení půdy vzniká vhodnou kombinací těchto opatření.  
Obecně jsou však protierozní opatření přípustná v jednotlivých plochách s rozdílným 
způsobem využití, vymezených v krajině, dle stanovených podmínek těchto ploch.  
Protierozní význam má také vymezení ÚSES, cestní síť v krajině a doprovodná ochranná a 
izolační zeleň.  
 
Ochrana před povodněmi 
 
V řešeném území se nachází toto záplavové území 

 V řešeném území je vyhlášeno záplavové území na toku Myslůvka rozhodnutím OkÚ RŽP 
Jihlava ŽP/VOD-892/91-ČE-234/6. 

 Záplavové území je vedeno na jihozápadním a jižním okraji řešeného území.  

 V záplavovém území nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy.  
 
Nerostné suroviny 
 

 V řešeném území nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní 
zdroj. 

 V řešeném území nejsou stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ). 

 V řešeném území není stanoven dobývací prostor.  

 Do řešeného území zasahuje poddolované území (surovina grafit). 

 V území nejsou evidována žádná sesuvná území.  
 
6. 6. ZDŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK A ZÁSAD PRO ČINNOST V KRAJINĚ  
 
Územní plán Krahulčí vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky  
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a metodiky dle 
Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánů v GIS platného pro Kraj 
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Vysočina (MINIS). Podmínky pro využití ploch RZV jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. v platném znění.  
Stanovuje se hlavní využití, přípustné využití, případně podmíněně přípustné využití a 
nepřípustné využití v jednotlivých plochách RZV. Dále jsou stanoveny podmínky prostorového 
využití.   
 
a) stupeň  přípustné - optimální využití plochy, splňující podmínky, které jsou v území běžné, 

bezkolizní vztahy. 
b) stupeň podmíněně přípustné - plocha je k danému účelu využitelná při splnění uvedené 

podmínky.  
c) stupeň nepřípustné - zakázaný, nedovolený způsob využívání plochy. Jde o činnosti či děje, 

které nesplňují určující funkci dané plochy a jsou s ní v rozporu. U stupně nepřípustné 
nejsou ve výčtu činností v regulativech ploch uvedeny činnosti stojící v jasném a zásadním 
protikladu s funkcí hlavní.  

 
Základní pojmy v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
jsou stanoveny platnými právními předpisy. V souladu s požadavkem na zajištění 
srozumitelnosti a jednoznačnosti jsou pro účely Územního plánu Krahulčí použity a upřesněny 
některé pojmy.  
Vymezení pojmů je popsáno v textové části ÚP.  
 
6. 7.  ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY  
A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM VYVLASTNIT.   

 

 V souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění jsou v Územním plánu Krahulčí 
vymezeny veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit.   

 Veřejně prospěšné stavby vymezené v ZÚR v platném znění jsou do ÚP Krahulčí převzaty.  

 Veřejně prospěšná opatření nejsou územním plánem vymezena. 

 V ZÚR Kraje Vysočina nejsou na území obce vymezena veřejně prospěšná opatření pro 
založení prvků ÚSES.  

 Lokální prvky ÚSES nejsou jako veřejně prospěšná opatření vymezeny.  
 

 
Označení v ÚP 

Označení v ZÚR  Specifikace   

Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury  

VD1 DK03 

Homogenizace silnice I/23 včetně souvisejících 
investic a přeložek technické infrastruktury ve 
vymezeném koridoru CD1. 
Vymezeno v souladu se ZÚR Kraje Vysočina.  

VD2 DK03 

Přeložka silnice I/23 včetně souvisejících investic  
a přeložek technické infrastruktury ve 
vymezeném koridoru CD2.  
Vymezeno souladu se ZÚR Kraje Vysočina.  

VD3 - 

Přeložka silnice I/23 (jižní obchvat Telče) včetně 
souvisejících investic a přeložek technické 
infrastruktury ve vymezeném koridoru CD3. 
Vymezeno v souladu s ÚP Telče.  
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6. 8. ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH  
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEKUPNÍ PRÁVO.  

 
Územní plán Panenská Rozsíčka nevymezuje veřejné prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.    
 
6. 9. ZDŮVODNĚNÍ STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 

STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 
Kompenzační opatření nejsou stanovena.  
 
6. 10.  ZDŮVODNĚNÍ VY,MEZENÍ PLOCH, U KTERÝCH JE STANOVENA PODMÍNKA  
           ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE  
 
Územní plán stanovuje pořídit územní studii pro tyto zastavitelné plochy:  

 Společnou územní studii pro zastavitelné plochy Z1, Z2 a Z3 – pro bydlení v rodinných 
domech včetně související zastavitelné plochy Z17 a Z18 pro veřejné prostranství.   

 Vymezení těchto ploch bylo konzultováno s určeným zastupitelem.  
 
 

7. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. 

 
Vyhodnocení účelného využití zastavěných území 
 
Zastavěné území bylo vymezeno k 30. 09. 2018.  
Územní plán vymezuje tato zastavěná území:   
 zastavěné území sídla Krahulčí; 

 zastavěné území části sídla Dobrá Voda;  

 zastavěné území Trnkova mlýna, osady „Papírna” a dalších samot v krajině; 

 zastavěné území okolí kostela sv. Jana Nepomuckého na východním okraji obce; 

 zastavěná území ploch a objektů rekreace v krajině; 

 zastavěné území ploch a objektů výroby a skladování v krajině; 

 zastavěná území ploch a objektů technické infrastruktury a objektů hrází vodních nádrží 
v krajině; 

 zastavěné území plochy občanského vybavení v krajině; 

 

 Během zpracování územního plánu bylo prověřováno využití volných ploch v zastavěném 
území obce a využití navržených zastavitelných ploch vymezených v současně platné 
územně plánovací dokumentaci.  

 Vymezení rozvojových ploch bydlení a ploch smíšených vychází z Územního plánu obce 
Krahulčí (ÚPO 2005). 

 Zastavěné území obce je s ohledem na charakter a strukturu zástavby z větší části využito.  

 V zastavěném území jsou vymezeny zastavitelná plocha Z5 pro bydlení v rodinných 
domech (proluka mezi zástavbou řadových RD) a plocha přestavby P1 pro občanské 
vybavení.  

 V souladu s dosavadní koncepcí je rozvoj obytného území navržen především východním a 
jihovýchodním směrem. 
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 Rozvoj západním směrem není vhodný, je zde navržena pouze jedna menší plocha 
smíšená obytná.  

 V současně platné územně plánovací dokumentaci je vymezeno 12,14 ha ploch pro bydlení 
a smíšené území obytné (dle textové části ÚPO).Nový územní plán navrhuje pro bydlení 
v rodinných domech a pro plochy smíšené 9,5076 ha, což je o 2,6324 ha méně.  

 Lokalita vymezená v současně platné ÚPD jako plocha B1  není do územního plánu 
zahrnuta.   

 Rovněž plocha pro bydlení označené v ÚPO jako plocha D není společně s navazující 
plochou pro sport (plochou S) vymezena.  

 
Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 
Vývoj a prognóza počtu obyvatel:  
 

 
Rok  

 
31. 12. 2001 31. 12. 2011 31. 12. 2017 2030

 

Počet obyvatel 570 644 602 667       

Počet bytů  191 219 220 262 

Obyvatel/byt 2,98 2,94 2,74 2,55 

 

 Předpokládá se snižující se trend velikosti domácnosti (r. 2001 - 2,98 obyvatele na byt, r. 
2011 – 2,94 obyvatele /byt, prognóza r. 2030 – 2,55 obyvatele /byt).  

 Česká republika má již nyní průměrnou velikost domácností cca 2,47 obyvatele na byt.   
 
Prognóza potřeby počtu bytů: 
 
1. Potřeba bytů vyplývající z předpokládaného demografického vývoje:  

Nárůst počet trvale bydlících obyvatel: 2017 – 602 ob., 2030 – 667 obyvatel., nárůst  
65 obyvatel.  
Obyvatel/1 byt: 2,60 ob./1 byt 
Potřeby bytů pro nárůst počtu obyvatel: 65 ob. : 2,60 ob./byt = 25 bytů  

 
2. Potřeba bytů pro zlepšení kvality bydlení:  

Potřeby bytů pro zmenšení počtu obyvatel/byt :   
602 ob. – (220 bytů x 2,55 ob. /byt) = 41 obyvatel 
41 ob. : 2,55 ob. /byt = 16 bytů 

 
Vypočtená potřeba bytů celkem: 25 + 16= 41 bytů 
 
V územním plánu jsou tyto zastavitelné plochy pro bydlení nebo s převahou bydlení 
(plochy smíšené obytné): 
 
Lokality obytné výstavby 
 
V ÚP jsou pro bydlení nebo s převahou bydlení vymezeny tyto zastavitelné plochy:   
Z1 – Z11 - bydlení - v rodinných domech - venkovské  
Z13 - Z15  - plochy smíšené obytné - venkovské. 
 
Plochy bydlení   
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- Z1 - 8 RD (v ploše bude nutné vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu, přes tuto 
plochu bude řešeno i dopravní napojení zastavitelné plochy Z2, plocha částečně omezena 
bezpečnostním pásmem VTL plynovodu).  Na plochu bude zpracována územní studie 
společná pro plochy Z1,Z2,Z3 pro bydlení v rodinných domech a Z17 , Z18 pro veřejná 
prostranství.  

- Z2 - odhad v návrhovém období cca 5  RD. Dle parcel by zde mohlo být situováno cca 12 
RD. Lze však předpokládat, že jednotlivé parcely budou zastavěny pouze majiteli 
navazujících nemovitostí, kteří jsou převážnými vlastníky jednotlivých parcel navržených 
pro výstavbu, a využití lokality bude v delším časovém horizontu. Plocha je značně 
omezena vysokotlakým plynovodem a jejím bezpečnostním pásmem. Na plochu bude 
zpracována územní studie společná pro plochy Z1,Z2,Z3 pro bydlení v rodinných domech a 
Z17 , Z18 pro veřejná prostranství.  

- Z3 - cca 5 RD - předpokládá se výstavba podél stávající místní komunikace. Plocha 
omezena vysokotlakým plynovodem a další technickou infrastrukturou. Na plochu bude 
zpracována územní studie společná pro plochy Z1,Z2,Z3 pro bydlení v rodinných domech a 
Z17 , Z18 pro veřejná prostranství.  

- Z4 - 2 RD (omezeno vysokotlakým plynovodem, rodinné domy s hlubokými parcely se 
zahradou směrem do krajiny).  

- Z5 - 2RD 
- Z6 - 0 RD - vymezeno pouze pro možné rozšíření či přístavbu stávajícího rodinného 

domu.  
- Z7 -  cca 4 RD 
- Z8 - cca 4 RD 
- Z9  - cca 6 RD - v ploše nutné vybudovat komunikaci.   
- Z10 -  cca 4 RD - v ploše bude nutné vybudovat komunikaci 
- Z11 - cca 8 RD - v ploše bude nutné vybudovat komunikaci (plocha je součástí Dobré Vody, 

která náleží obci Mrákotín, tato plocha není tedy do obce Krahulčí započítána).   
- Celkem v plochách bydlení je navrženo 48 bytových jednotek, bez zastavitelné 

plochy Z11 pak 40 bytových jednotek.  
 
Plochy smíšené obytné - venkovské  
- Z13 - 3 bytová jednotka  
- Z14 - 1 bytová jednotka  
- Z15 - 1 bytová jednotka   
 
Celkem v plochách smíšených obytných jsou navrženy cca 5 bytových jednotek (bydlení 
majitelů + drobná výroba a služby, zemědělská malovýroba apod.).  
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro výrobu  

 Zastavitelné plochy pro výrobu nejsou v územním plánu vymezeny.  

 Stávající plochy výroby jsou pro obec Krahulčí dostatečné.  
 

 

8. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ - POŽADAVKŮ PRO ZPRACOVÁNÍ 
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU.   

 
A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 
dostupnosti veřejné infrastruktury.  

 
A.1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména prověření plošného a prostorového 

spořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 
zastavitelných ploch 
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(1) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území jsou respektovány - jsou vymezeny 

památky místního významu, pietní místa, je vymezena stavební dominanta,  
(2) Je stanovena ochrany kulturních, historických a architektonických hodnot včetně 

respektování památkově chráněných objektů a archeologických lokalit. Památkově 
chráněné objekty a archeologické lokality jsou zakresleny v odůvodnění ÚP Krahulčí - 
Koordinačním výkrese.  

(3) V obci se nachází několik penzionu, které podporují cestovní ruch v území. K rozvoji 
cestovního ruchu přispěje i navrhovaná rozhledna na Nováčkově kopci - vymezeno jako 
plocha občanského vybavení - se specifickým využitím.  
K rozvoji cestovního ruchu přispívá i síť cyklotras a turistické trasy, které územní plán 
respektuje a vytváří podmínky pro jejich rozvoj. Je uvažováno se zřízením stezky pro 
pěší a cyklisty Telč - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého - Krahulčí. Přesná trasa není 
ještě navržena, z tohoto důvodu není v ÚP vymezena. Na většině ploch v krajině je 
přípustná realizace nových cyklostezek a cyklotras.  
Navržená opatření a změny v nezastavěném území přispějí také k posílení estetických a 
rekreačních funkcí krajiny (návrh ÚSES, doplnění doprovodné zeleně v krajině). 

(4) Zastavitelné plochy přímo nezasahují do vymezených kulturních, architektonických a 
historických hodnot. U zastavitelných ploch jsou stanoveny podmínky využití, které 
vylučují možné střety s potřebami ochrany kulturních hodnot (výšková regulace staveb, 
procento zastavění).   

(5) Při vymezení zastavitelných ploch byly zohledněny dálkové pohledy na sídla a jejich 
dominanty.  U zastavitelných ploch jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání. 
Navrhovaná zástavba respektuje urbanistické a krajinářské hodnoty území. 

(6) Urbanistická koncepce navazuje na historickou urbanistickou strukturu sídla, jsou 
stanoveny podmínky zástavby s respektováním stávajícího charakteru zástavby včetně 
převládající hladiny zástavby Centrální veřejný prostor je respektován a je vymezen  
především jako veřejné prostranství s převahou zeleně(ZV). 

(7) ÚP respektuje a vymezuje ochranu významné stavební dominanty – poutního kostel sv. 
Jana Nepomuckého.  

(8) V území je umožněn rozvoj primární sektoru (zemědělství, rybářství, lesnictví) zejména 
vymezením ploch RZV a stanovením podmínek jejich využití. Vymezení zastavitelných 
ploch pro rozvoj obce zohledňuje požadavky na hospodaření na zemědělské půdě. 
Živočišná výroba se v řešeném území nenachází. V plochách bydlení je přípustný chov 
drobného hospodářského zvířectva, v plochách smíšených je přípustná zemědělská 
malovýroba. Obě tyto činnosti však nesmí ohrozit okolní obytné nemovitosti. Rybářství - 
jsou respektovány vodní plochy v řešeném území, z nichž část je využívána k chovu ryb. 
Z  hlediska lesního hospodářství jsou respektovány pozemky určené k plnění funkce 
lesa, je vymezena jedna menší plocha změn v krajině pro zalesnění. Výstavba rybníků a 
zalesňování je přípustnou nebo podmíněně přípustnou činností v jednotlivých plochách 
RZV.  

(9) Celková koncepce rozvoje obce včetně ochrany hodnot je v ÚP stanovena především 
vymezením jednotlivých stabilizovaných a rozvojových ploch s rozdílným způsobem 
vymezení, odůvodnění jejich vymezení  je podrobně uvedeno v kap. 6.3. Odůvodnění 
ÚP.       

(10) V ÚP jsou vymezeny rozvojové plochy pro bydlení – v rodinných domech – venkovské 
(BV) a plochy smíšené obytné - venkovské. Ty jsou navrženy s ohledem na 
demografický vývoj. Potřeba vymezení těchto ploch je zdůvodněna.   

(11) V plochách bydlení a plochách smíšených - obytných jsou stanoveny podmínky tak, aby 
v těchto plochách byl umožněn rozvoj služeb, drobné výroby, chov drobného 
hospodářského zvířectva, v plochách smíšených i zemědělská malovýroba. Tyto objekty 
a činnosti jsou většinou podmíněně přípustnou činností. Tyto činnosti nesmí hlukem či 
zápachem omezit sousední rodinné domy.  
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(12) V ÚP jsou vymezeny pouze stabilizované plochy výroby a skladování, které jsou pro 
potřeby obce dostačující. Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování nejsou tedy 
navrženy.  

(13) Požadavek vymezit stávající plochy občanského vybavení pro obecní úřad, základní a 
mateřskou školu, kulturní dům a hasičskou zbrojnici je respektován.  

(14) Požadavek vymezit plochy pro sport je respektován. Jsou vymezeny stávající plochy pro 
sport v centrální části obce a hřiště mezi školou a hasičskou zbrojnicí.  

(15) V zastavěném území je vymezena pouze jedna plocha pro bydlení v rodinných domech. 
Jedná se o proluku mezi stávající zástavbou. Jelikož je plocha vymezena na 
zemědělské půdě je navržena jako plocha zastavitelná. Plocha přestavby je vymezena 
v jižní části obce u masozávodu Krahulík. Jedná se o přestavbu z ploch bydlení 
(zemědělská usedlost) na plochu občanského vybavení. Je uvažováno s využitím plochy 
pro potřeby obce.  

(16) Ochrana nezastavěného území je zajištěna stanovením podmínek pro využití ploch 
nezastavěného území dle § 18 odst. 5 stavebního zákona. Jsou vymezeny plochy 
veřejné zeleně, jsou stanoveny podmínky ochrany veřejné zeleně a to i v jiných plochách 
RZV.  

(17) Některé plochy RZV (např. plochy občanského vybavení, plochy smíšené obytné - 
venkovské, plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské apod. umožňují dle 
stanovených podmínek využití i pro cestovní ruch - např. pro penzion, agroturistiku apod. 

(18) V řešeném území se nachází pouze menší plochy rodinné rekreace, a to na 
jihozápadním okraji obce. Plochy hromadné rekreace nejsou v řešeném území 
zastoupeny. ÚP nenavrhuje nové plochy rekreace. Pro rozvoj turistiky je vymezena 
zastavitelná plocha pro rozhlednu na Nováčkově kopci. Ta je vymezena jako plocha 
občanského vybavení - se specifickým využitím. Dále je umožněn rozvoj rekreace 
v plochách občanského vybavení, bydlení a plochách smíšených obytných stanovenými 
podmínkami těchto ploch (např. penzion, agroturistika apod.) Rozvoj cykloturistiky je 
umožněn stanovenými podmínkami v jednotlivých plochách RZV.  

(19) Zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny s odstupem od koridoru dopravní 
infrastruktury pro přeložku této silnice CD1.  

(20) V návaznosti na stávající silnici I/23 je vymezena pouze zastavitelná plocha Z5 
v zastavěném území. Tato plocha je vymezena s podmínečně přípustným využitím 
z hlediska hluku z dopravy na této silnici.  

(21) Zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny s dostatečným odstupem od 
průmyslových areálů. Areály zemědělské výroby nejsou v řešeném území zastoupeny.  
V územním plánu jsou stanoveny všeobecné podmínky chráněných prostor. Pojem 
chráněné prostory je definován.  

(22) V záplavovém území nejsou vymezeny zastavitelné plochy. Záplavové území zasahuje 
do malé části stávající zástavby - Trnkův mlýn, plochy výroby u rybníka Valcha, část 
ploch masozávodu Krahulík.  

(23) Stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu před povodněmi jsou přípustnou činností 
v jednotlivých plochách RZV v krajině. Konkrétní plochy nejsou stanoveny.  

(24) Jsou stanoveny podmínky odvádění dešťových vod. Odvádění dešťových vod musí být 
řešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů v povodí. Odvádění 
srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch bude v souladu s platnou 
legislativou řešeno přednostně vsakováním, není-li možné vsakování pak zadržováním a 
regulovaným odtokem, není-li možné zadržování a regulovaný odtok pak regulovaným 
vypouštěním do jednotné kanalizace. Zástavba bude max. na 70 % pozemku 
s ponecháním 30 % volných ploch vhodných pro zasakování dešťových vod. 

(25) Záplavové území je respektováno. V záplavovém území není vymezena zastavitelná 
plocha, pouze plocha přestavby P1 pro občanskou vybavenost. Přestavba z bývalé 
zemědělské usedlosti.   
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(26) Záplavové území zasahuje do malé části stávající zástavby - Trnkův mlýn, plochy výroby 
u rybníka Valcha, část ploch masozávodu Krahulík. Bylo prověřováno riziko 
povodňových škod a plochy pro přemístění zástavby nejsou vymezeny.  

(27) Zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území s možností 
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Možné napojení technické 
infrastruktury jednotlivých lokalit je znázorněno v doplňujících výkresech odůvodnění. U 
některých ploch je navrženo zpracování územní studie. U některých zastavitelných ploch 
je stanovena podmínka: „Nezbytná veřejná dopravní infrastruktura bude vybudována 
před povolením staveb nebo alespoň před započetím jejich užívání“. 

(28) Vyhlídkové body jsou respektovány, výšková regulace stanovena.  
(29) Zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území. Zastavitelná 

plocha Z11 je pak vymezena v návaznosti na Dobrou Vodu, která spadá pod obec 
Mrákotín.  

(30) Škrobárna je vymezena jako stávající plocha výroby a skladování - lehký průmysl. 
Plochy u rybníka Valcha jižně od stávající silnice I/23 i manipulační plochy severně od 
této silnice jsou v majetku a užívání stavební firmy Starkon, a s.  

(31) Plocha je vymezena jako plocha smíšená nezastavěného území, která umožňuje 
revitalizovat bývalou skládku. V současné době je zde trvalý travní porost a náletové 
dřeviny.   

(32) V Územním plánu jsou stanoveny podmínky ochrany přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot řešeného území. Je stanovena koncepce uspořádání krajiny, jsou 
stanoveny podmínky ochrany krajinného rázu.  V řešeném území jsou vymezeny prvky 
územního systému ekologické stability krajiny, jsou vymezeny plochy změn v krajině pro 
protierozní opatření, zalesnění, nové vodní plochy. 

(33) Územní plán navrhuje urbanistické a architektonické řešení sídla s důrazem na posílení 
kvality života obyvatel a obytného prostředí, vyvážené a efektivní využívání zastavěného 
území a zachování celistvosti obce. ÚP navrhuje prvky zvyšující ekologickou stabilitu 
krajiny, stanovuje podmínky ochrany krajiny a vymezuje plochy změn v krajině. Rozvoj 
cestovního ruchu a turistiky je podpořen vymezením plochy pro umístění rozhledny. Na 
většině ploch RZV v krajině je přípustné nebo podmínečně přípustné umístění 
turistických, cyklistických tras a stezek. Pro zlepšení dopravní infrastruktury jsou 
vymezeny koridory dopravní infrastruktury pro přeložky a úpravy silnic. Technická 
infrastruktura v obci je dostatečná a vyhovuje i do výhledu. ÚP plán navrhuje doplnění 
technické infrastruktury pouze k nově navrženým zastavitelným plochám. ¨ 

 
A.1.1. Požadavky obce na změny v území a na vymezení ploch 
 

 Bylo prověřeno využití rozvojových ploch obsažených v ÚPO Krahulčí. Většina 
zastavitelných ploch pro bydlení byla do ÚP převzata. Lokalita vymezená v současně 
platné ÚPD jako plocha B1 (označení záměru Z7 v průzkumech a rozborech) není do 
územního plánu zahrnuta.  Rovněž plocha pro bydlení označené v ÚPO jako plocha D není 
společně s navazující plochou pro sport (plochou S) vymezena. Specifikace převzatých a 
nově vymezených ploch je zobrazena ve výkrese předpokládaných záborů. Záměry byly 
konzultovány s určeným zastupitelem.  

 Využití statku u masny bylo prověřováno. Plocha je vymezena jako plocha přestavby P1 na 
plochu občanského vybavení.  

 Pozemky bývalé škrobárny jsou v majetku a užívání stavební firmy Starkon, a. s. Pozemky 
jsou tedy vymezeny jako stávající plochy výroby a skladování - lehký průmysl.  

 Plochy pro zahradnictví u silnice na Hostětice byly prověřovány. Plocha je vymezena jako 
plocha zeleně - se specifickým využitím. Plocha není vymezena jako plocha zastavitelná, 
ale pouze jako plocha změn v krajině a jsou u ní stanoveny specifické podmínky v souladu 
se zákonem.  

 V ÚP jsou vymezeny stabilizované i zastavitelné  plochy smíšené obytné. Takto je 
vymezena část stávajících zemědělských usedlostí nebo rodinných domů s drobnými 
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výrobními provozovnami či zemědělskou malovýrobou apod. V návaznosti na tyto stávající 
plochy jsou vymezeny i nové zastavitelné plochy tohoto typu. 

 Vymezení zastavitelných ploch a jejich rozsah a bylo konzultováno s určeným zastupitelem. 
 
 
 
 
A. 2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn. 
 
A. 2.1. Dopravní infrastruktura 

 V ÚP je stanovena základní koncepce dopravní infrastruktury. Územní plán vymezuje jako 
plochy dopravní infrastruktury silnice I. a III. třídy a hlavní místní komunikaci do Mrákotína.  
Ostatní místní komunikace jsou vymezeny jako veřejná prostranství. Jako veřejná 
prostranství jsou zakresleny hlavní veřejné účelové komunikace a hlavní polní a lesní 
cesty, ostatní komunikace jsou součástí ploch RZV a jsou zakresleny jako překryvná 
funkce v Koordinačním výkresu odůvodnění ÚP. 

 Prověření šířkových parametrů stávajících komunikací – je vymezen koridor pro 
úpravu silnice I/23. Je stanovena přípustnost umístění dopravní infrastruktury 
v plochách RZV, která umožňuje i rozšíření stávajících komunikací. Konkrétní 
rozšíření místních komunikací není navrženo.  

 Požadavek vymezit koridory dopravní infrastruktury je respektován. Jsou vymezeny  
koridory v souladu se ZÚR, dále je vymezen koridor pro jižní obchvat Telče v souladu 
s ÚP Telče i v souladu se zpracovanou dopravní studií. Jsou stanoveny podmínky 
v koridorech dopravní infrastruktury. Koridory pro cyklostezky nejsou   v ÚP 
vymezeny, obecně je stanovena přípustnost či podmínečná přípustnost výstavba 
cyklostezek v jednotlivých plochách RZV v krajině.  

Ostatní požadavky na řešení dopravní infrastruktury jsou respektovány.  

 Ověření docházkových vzdáleností -  dle ČSN se mají zastávky veřejné linkové 
dopravy dopravní umísťovat tak, aby docházková vzdálenost z výchozích a cílových 
nebyla větší než 500 m. V odvodněných případech mohou být vzdálenosti přiměřeně 
upraveny podle místní potřeby. Vzdálenost rozvojových ploch je až 700 m. Vzhledem 
k místním podmínkám, kde je zastávka vázána na polohu u silnice I/23 je tato 
vzdálenost akceptovatelná.  

 V ÚP jsou stanoveny podmínky pro  realizaci cyklostezek a cyklotras v zastavěném i 
nezastavěním území. Stávající cyklistické trasy a cyklostezky jsou respektovány - 
vyznačeno v Koordinačním výkresu odůvodnění ÚP.  

 Koridor pro homogenizaci silnice I/23 je vymezen v souladu s rozpracovaným ÚP 
Mrákotín.  

 V ÚP jsou stanoveny podmínky využití území v plochách koridorů dopravní 
infrastruktury.  

 Homogenizace silnice I/23 a přeložka této silnice ve vymezených koridorech jsou 
vymezeny jako veřejně prospěšné stavby. Koridor pro přeložku silnice I/23 byl 
vymezen dle ZÚR s přihlédnutím na technickou studii „Aktualizace studie tahu I/23“ 
(zpracovatel Viapont, s. r. o)  

 
A. 2.1. Požadavky obce na změny v území a na koncepci dopravní infrastruktury. 
 

 Prověření možnost výstavby cyklistické stezky Krahulčí - Telč - bylo prověřováno. 
Přesné vymezení trasy není známé z důvodu majetkoprávních vztahů. Po konzultaci 
s určeným zastupitelem není koridor pro tuto cyklostezku vymezen. Je stanovena 
přípustnost nebo podmínečná přípustnou výstavby cyklostezek v jednotlivých 
plochách RZV v krajině.  

 Plocha pro garáže byla prověřována a v ÚP je pro tyto účely vymezená zastgavitelná 
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plocha navazující na bytové domy.  

 Územní plán vymezuje jako plochy dopravní infrastruktury silnice I. a III. třídy a hlavní 
místní komunikaci do Mrákotína.  Ostatní místní komunikace jsou vymezeny jako 
veřejná prostranství. Jako veřejná prostranství jsou zakresleny hlavní veřejné účelové 
komunikace a hlavní polní a lesní cesty, ostatní komunikace jsou součástí ploch RZV 
a jsou zakresleny jako překryvná funkce v Koordinačním výkresu odůvodnění ÚP. 

 
A.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření  uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn. 
 
A. 2.2. Technická infrastruktura 
 

 V ÚP jsou vymezeny pouze stávající plochy technické infrastruktury, zastavitelné plochy 
nejsou vymezeny.  

 V ÚP nejsou vymezeny ani koridory technické infrastruktury. Stávající koncepce je 
vyhovující a nejsou navrženy změny.  

 Koncepce zásobování vodou a odkanalizování je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a 
kanalizací Kraje Vysočina.  

 Umístění malých zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu 
je přípustné jako stavby a zařízení technické infrastruktury.  

 
Zásobování pitnou vodou 
 

 Stávající technická infrastruktura pro zásobování pitnou vodou je respektována.  

 Prodloužení vodovodní sítě pro nové zastavitelné plochy je orientačně vyznačeno 
v doplňujícím výkresu odůvodnění, technická infrastruktura je přípustná ve všech 
plochách RZV v zastavěném území, také v krajině je na většině ploch RZV přípustná 
veřejná technická infrastruktura včetně přípojek. Vstup vodovodu do zastavitelné plochy 
není jednoznačně definován (v zastavitelných plochách není jednoznačně definováno ani 
umístěná komunikací).  

 Stávající vodárenská zařízení v řešeném území jsou respektována.  
 
Odkanalizování a čištění odpadních vod 

 Koncepce odkanalizování je v souladu s PRVK Kraje Vysočina.  

 Stávající technická infrastruktura pro odkanalizování obce je respektována včetně 
ochranných pásem.  

 Intenzifikace čistírny odpadních vod v masozávodu Krahulík již byla zrealizována, 
biologické rybníky jsou využívány pouze pro potřeby obce.  

 Prodloužení kanalizační sítě pro nové zastavitelné plochy je orientačně vyznačeno 
v doplňujícím výkresu odůvodnění, technická infrastruktura je přípustná ve všech 
plochách RZV v zastavěném území.  

 
Zásobování zemním plynem 

 Stávající plynárenská zařízení jsou respektována.  

 Prodloužení plynovodní sítě pro nové zastavitelné plochy je orientačně vyznačeno 
v doplňujícím výkresu odůvodnění, technická infrastruktura je přípustná ve všech 
plochách RZV v zastavěném území, v krajině pak je přípustná veřejná technická 
infrastruktura.  

 
Zásobování elektrickou energií 

 Stávající energetická zařízení včetně ochranných pásem jsou respektována.   

 Kapacitní pokrytí nárůstu potřeby elektrické energie pro novou výstavbu bylo prověřováno 
a konzultováno se správcem sítě. Pokrytí nárůstu bude zabezpečeno ze stávající sítě VN 
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a trafostanic. 

 Energetická zařízení (vedení VN, trafostanice) včetně jejich ochranných pásem jsou 
zakreslena v Koordinačním výkresu odůvodnění ÚP.  

 
Telekomunikační zařízení  

 V řešeném území se nachází telekomunikační zařízení a telekomunikační kabely. 
Stávající hlavní sdělovací kabely mimo zastavěné území jsou zakresleny v Koordinačním 
výkresu odůvodnění ÚP.  

 Telekomunikační zařízení v území jsou respektována včetně ochranných pásem. 
 
Odpadové hospodářství 

 Požadavky na odpadové hospodářství jsou respektovány. 
 
A. 2.3. Občanské vybavení 
 

 Stávající zařízení občanské vybavenosti byla prověřena a aktualizována, přehled aktuální 
občanské vybavenosti je uveden v textové části odůvodnění. Plochy občanské 
vybavenosti jsou dále podrobněji členěny. 

 S ohledem na zastoupení občanské vybavenosti v městysi nejsou odděleně vymezeny 
plochy komerční občanské vybavenosti a občanské vybavenosti – veřejné infrastruktury. 
Jsou vymezeny plochy OV – občanské vybavení.   

 Byly prověřovány plochy občanského vybavení vymezené v ÚPO. Pro občanskou 
vybavenost je vymezena pouze plocha přestavby, dále je vymezena specifická plocha 
občanského vybavení pro rozhlednu.   

 Umístění občanské vybavenosti je přípustné v dalších plochách RZV dle stanovených 
podmínek využití. 

 
A. 2.4. Veřejná prostranství 
 

 V ÚP je stanovena celková koncepce veřejných prostranství. Veřejná prostranství jsou 
dále členěna na plochy s převahou dopravní funkce a na plochy s převahou zeleně.  

 Stávající plochy zeleně v centrální části obce jsou vymezeny jako plochy veřejných 
prostranství, je stanoven požadavek na ochranu zeleně na veřejných prostranstvích.  

 ÚP vymezuje v souladu s legislativou pro zastavitelné plochy Z1, Z2 a Z3, které mají 
celkovou výměru větší jak 2 ha veřejná prostranství. Vymezení těchto ploch veřejných 
prostranství bylo konzultováno s určeným zastupitelem.  

 Plochy zeleně v areálu průmyslové výroby nejsou přímo vymezeny. Je stanovena 
všeobecná podmínka: „po obvodu ploch výroby a skladování doplnit ochrannou a izolační 
zeleň.“ 

 Plocha zeleně navržená v ÚPO není vymezena. Je zrušena i zastavitelná plocha pro sport 
a rekreace.  

 Veřejná prostranství jsou přípustná na většině ploch RZV v zastavěném území i 
zastavitelných plochách.  

 
A.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného  
a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 
 

 Obecné požadavky jsou respektovány.  

 Je stanovena koncepce uspořádání krajiny a jsou stanoveny podmínky využití ploch RZV 
v krajině. 
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 Požadavek umožnit umístění staveb a zařízení pro rozvoj primárního sektoru v souladu  s  
§ 18 odst. 5 stavebního zákona je splněn. Je uvedeno v podmínkách využití ploch 
v nezastavěném území. 

 Jsou stanoveny všeobecné podmínky ochrany krajinného rázu, ochrany přírodních hodnot.  

 V celém řešeném území jsou vymezeny prvky ÚSES. Plochy biocenter jsou vymezeny jako 
plochy přírodní. Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněných do 
ploch ÚSES platí kromě podmínek využití stanovených pro příslušné typy ještě další 
podmínky využití.  

 Je navržena ochrana zemědělských pozemků v I. a II. třídě ochrany stanovením podmínek 
jednotlivých ploch RZV v krajině.  

 Řešené území není migračně významným územím. Prostupnost krajiny je maximálně 
zajištěna.  

 Do pozemků určených k plnění funkce lesa zasahují pouze koridory dopravní infrastruktury 
vymezené dle ZÚR. Je vymezena plocha změn v krajině pro zalesnění. Stanovenými 
podmínkami využití ploch v nezastavěném území je umožněno rozšiřování lesních porostů. 

 Cestovní ruch je podporován návrhem plochy pro rozhlednu a umožněním cyklotras a 
cyklostezek v jednotlivých plochách RZV. Stanovenými podmínkami využití ploch 
v nezastavěném území je umožněno využití území pro nepobytovou rekreaci a cestovní 
ruch. 

 Je navrženo doplnění zeleně v krajině kolem komunikací a polních cest.  

 Polní a lesní cesty jsou přípustnou činností v jednotlivých plochách RZV v krajině.  

 Erozní ohrožení bylo vyhodnoceno. Jsou navrženy plochy změn v krajině s protierozním 
zatravněním. V ÚP jsou vymezeny plochy změn v krajině pro přispívající ke snížení 
erozního ohrožení a ke zvýšení přirozené retence srážkových vod. V plochách 
nezastavěného území jsou přípustná protierozní a protipovodňové opatření. 

 Vymezenými koridory dopravní infrastruktury není zvýšena fragmentace krajiny. Koridory 
jsou vedeny v souběhu se stávajícími komunikacemi - silnicí I. třídy, místní komunikací na 
Mrákotín. Koridor pro jižní obchvat Telče zasahuje do řešeného území minimálně.  

 Prověřit odclonění nežádoucích antropogenních dominant – je navrženo odclonění areálu 
ploch výroby a skladování ochrannou a izolační zelení 

 Podmínky využití ploch v krajině jsou v souladu se zásadami pro činnost v území a 
rozhodování o změnách v území jednotlivých krajinných typů dle ZÚR. 

 Jsou stanoveny podmínky využití v jednotlivých oblastech krajinného rázu. 

 V ÚP jsou stanoveny podmínky využití jednotlivých ploch RZV zastoupených v krajině. 
 
A.3.1. Požadavky obce na změny v území 
 

 Plocha pro rozhlednu na Nováčkově kopci byla prověřena a v ÚP je vymezena jako 
zastavitelná plocha specifické občanské vybavenosti.  

 Bylo prověřováno vymezení vodních ploch obsažených v ÚPO. Vodní plocha pod 
Trnkovým mlýnem v jižní části řešeného území je vymezena jako plocha změn v krajině.  

 Prvky ÚSES jsou vymezeny převážně v souladu s ÚPO s mírnými úpravami. Bylo třeba 
řešit návaznosti na stávající nebo rozpracované ÚP sousedních měst a obcí. Pro ÚPO 
Krahulčí byla zpracována samostatná příloha - „Návrh místního územního systému 
ekologické stability“ - projektant firma Ageris, s. r. o.  

 
B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 

využití, které bude nutno prověřit 
 
Účelnost vymezení ploch územních rezerv byla během zpracování návrhu ÚP vyhodnocena a 
územní rezervy nejsou v návrhu ÚP vymezeny.  
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C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 
předkupní právo   

 

 Požadavky jsou respektovány.  

 Do ÚP je převzata veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury ze ZÚR DK03 - silnice 
I/23. Je vymezena veřejně prospěšná stavba VD1 pro homogenizaci této silnice a VD2 pro 
přeložku silnice I/23.  

 Dále je vymezena veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury pro jižní obchvat Telče, 
který zasahuje do řešeného území.  

 Jiné veřejně prospěšné stavby nejsou vymezeny.  

 Veřejně prospěšné stavby a opatření s uplatněním předkupního práva nejsou vymezeny. 
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 

 
Bylo prověřováno vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením 
dohody o parcelaci.  
Požadavky na regulační plán, dohodu o parcelaci nejsou stanoveny. 
Na základě konzultace se zástupci obce (určeným zastupitelem) je navrženo zpracování 
společné územní studie pro zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech Z1, Z2 a Z3 a 
plochy veřejného prostranství Z17 a Z18 s cílem řešit především veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, parcelaci pozemků apod.  
 
E. Požadavky na zpracování variant řešení 
 
Bez požadavků.  
 
F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání 

obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
 

 Je respektováno, územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním, plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.  

 Obsahový standart odpovídá ustanovení § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně 
plánovací činnosti a to v rozsahu přílohy č. 7 k této vyhlášce v platném znění.  

 Územní plán je zpracován v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území, v platném znění.  

 Textová část (výroková) obsahuje kapitoly dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

 Textová část odůvodnění je zpracována jako samostatný dokument, obsah dokumentu je 
zpracován dle požadavků v zadání ÚP,  

 Grafická část ÚP obsahuje požadované výkresy, urbanistická koncepce a koncepce 
uspořádání krajiny, koncepce veřejné infrastruktury je sloučena do jednoho výkresu 
s názvem Hlavní výkres. Etapizace není navrženy - výkres pořadí změn v území tedy není 
zpracován.  

 Grafická část je zpracována nad platným mapovým podkladem.  

 Výkresy grafické části jsou opatřeny záznamem o účinnosti.  

 Grafická část odůvodnění - požadavky jsou respektovány.  

 Požadavek na zpracování Koordinačního výkresu jsou respektovány.  

 Ve výkrese širších vztahů jsou vyznačeny vazby na sousední obce a města - je tedy 
vyznačen ÚSES ze stávajících nebo rozpracovaných ÚP sousedních obcí a další 
návaznosti dle požadavků.  

 Výkres předpokládaných záborů je rovněž zpracován dle požadavků.  
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 V odůvodnění ÚP Krahulčí jsou zpracovány doplňující výkresy technické infrastruktury.  

 Územní plán je zpracován v souladu s metodikou digitálního zpracování územních plánů 
pro Kraj Vysočina (MINIS).  

 V průběhu prací na návrhu územního plánu projektant rozpracovanost konzultoval 
několikrát s určeným zastupitelem.  

 Počet vyhotovení bude v jednotlivých fázích odevzdán dle požadavků Zadání ÚP Krahulčí.  
 
G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území 
 
Zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a 
zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno. 

9. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU OBSAŽENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 
VYMEZENÍ. 

 

 Jako záležitost nadmístního významu, která není obsažena v ZÚR Kraje Vysočina 
vymezuje ÚP Krahulčí  koridor dopravní infrastruktury CD3 pro přeložka silnice I/23 (jižní 
obchvat Telče).   

 Koridor je vymezen tak, aby byl v souladu s platným Územním plánem města Telč a 
zároveň Územní studií - „Přeložka I/23“ (Zpracovalo SURPMO, a. s. - projektové středisko 
Hradec Králové), tedy jižní variantou této přeložky.  

 V územní studii byla posuzována severní a jižní varianta obchvatu. Koridor pro jižní 
variantu je oproti ÚP Telče v územní studii zpřesněn.  

 Výsledek studie - jižní varianta, ač nejdelší, se jeví jako nejvhodnější. Je vedena 
v dostatečné vzdálenosti od zastavěné části Telče, a tak ovlivnění kvality ovzduší a hluku 
z dopravy se projeví pro obyvatele Telče méně než v případě severní varianty. Varianta 
nezasahuje do žádného zvláště chráněného území, ani do památných stromů.  

 Koridor pro jižní obchvat Telče je rovněž navržen v návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR.  
 
 

10.  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO     
       ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

 
10. 1. Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu, BPEJ, třídy ochrany zemědělské  
         půdy 
 
Kraj:   Vysočina 
Obec:   Krahulčí, 587435 
Katastrální území: Krahulčí u Telče, 672203 
    
Sousedními územní obvody jsou obce a katastrální území (k. ú.): 
 

 město Telč (k. ú. Telč) 

 obec Mrákotín (k. ú. Mrákotín u Telče)    

 obec Borovná (k. ú. Borovná 

 obec Horní Myslová - k. ú. Horní Myslová) 

 obec Hostětice (k. ú. Hostětice, k. ú. Částkovice u Hostětic).  
  
Vymezení řešeného území 
 

 Územní plán bude zpracován pro správní území obce Krahulčí, tedy pro katastrální území 
Krahulčí u Telče. 
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 Řešené území se leží v jihozápadní části Kraje Vysočina.  

 Obec Krahulčí se nachází 3km jihozápadně do Telče, 16 km východně od Třeště a 33 km 
od krajského města Jihlavy. 

 Obce patří do správního obvodu města Telč, které je pro Krahulčí obcí s rozšířenou 
působností (ORP). 

 Celková výměra řešeného území je 363,9776 ha. V obci bylo přihlášeno 624 trvale 
bydlících obyvatel (údaj k 1. 1. 2016). 

 
 
 
 
 
Bilance druhů pozemků (kultur) zastoupených v řešeném území: 
 

   k. ú. KRAHULČÍ U TELČE  
celkem 

ha % 

  zemědělská půda 265,6156 72,98 

  z toho - orná půda 168,7263 46,36 

 - zahrada 8,1421 2,24 

 - ovocné sady 1,1642 0,32 

 - travní porosty 87,5830 24,06 

  nezemědělská půda 98,3620 27,02 

  z toho - lesní pozemek 38,8344 10,67 

 - vodní plocha 12,4551 3,41 

 - zastavěná plocha a nádvoří 9,6731 2,66 

 - ostatní plochy 37,3994 10,28 

  CELKEM 363,9776 100,00 

 
Přehled BPEJ v řešeném území a jejich zařazení do tříd ochrany zemědělské půdy 
 

BPEJ TŘÍDA OCHRANY ZPF 

73254 V 

73244 V 

73211 II 

73746 V 

73716 V 
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BPEJ TŘÍDA OCHRANY ZPF 

73214 V 

75011 III 

76701 V 

71512 III 

74300 II 

 
 
10. 2. Další výchozí údaje 
 
1. Mapa KMD platná od 30. 12. 2013. 
2. Hranice katastrálního území.  
3. Hranice zastavěných území. Zastavěná území jsou vymezena podle § 58 zákona  

č. 183 /2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 
Hranice zastavěných území jsou vymezena k datu 30. 09. 2018. Územní plán vymezuje 
tato zastavěná území:   
 zastavěné území sídla Krahulčí; 
 zastavěné území místní části Dobrá Voda;  
 zastavěné území Trnkova mlýna, mlýna Papírna a dalších samot v krajině; 
 zastavěná území ploch a objektů rekreace v krajině; 
 zastavěné území ploch a objektů výroby a skladování v krajině; 
 zastavěná území ploch a objektů technické infrastruktury a objektů hrází vodních nádrží 

v krajině; 
 zastavěné území plochy občanského vybavení v krajině; 

4. Hranice BPEJ – dle ÚAP Telč.  
5. Údaje o pozemcích – výměra a kultura celých zabíraných parcel – z oficiálních 

internetových stránek katastrálního úřadu. Části zabíraných parcel změřeny v počítači. 
6. Třídy ochrany zemědělské půdy – dle vyhlášky č. 48/2011 „O stanovení tříd ochrany“ 
7. Pozemky s provedenou investicí do půdy - meliorované pozemky – z územně analytických 

podkladů. 
8. Ve „Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu jsou rovněž zakresleny tyto jevy: 

 Stávající pozemky určené k plnění funkce lesa včetně vzdálenosti 50 m od lesní půdy. 

 Stávající plochy vodní a vodohospodářské, vodní toky, vodní plochy v jiných plochách 
RZV 

 Zastavitelné plochy. 

 Plochy přestaveb.  

 Plochy změn v krajině.   

 Navržené koridory dopravní infrastruktury. 

 Plochy určené k zastavění v současně platné ÚPD  

 Zastavitelné plochy ze současně platné ÚPD, u nichž je zrušeno určení k zastavění.  
 
10. 3.  Zastavitelné plochy a plochy přestavby včetně tabulkové části 
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Plocha 

 

Výměra  
Celkem  

Popis 

PLOCHY BYDLENÍ   
BV - BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ 

Z1 1,314 

 BPEJ - 73211 - II. třída ochrany, 73244 - V. třída ochrany. 

 Plocha vymezena v současně platné ÚPD pro bydlení a 
pro park (veřejnou zeleň)  

 Na plochu bude zpracována územní studie společná pro 
plochy Z1,Z2,Z3 pro bydlení v rodinných domech a Z17 , 
Z18 pro veřejná prostranství. 

Z2 
 

1,472 

 BPEJ 73211 - II. třída ochrany.  

 Nově navržená zastavitelná plocha. 

 Plocha vymezena v návaznosti na stávající zástavbu.  

 Lze předpokládat, že jednotlivé parcely budou zastavěny 
pouze potomky majitelů navazujících nemovitostí, kteří 
jsou převážnými vlastníky jednotlivých parcel navržených 
pro výstavbu. Velká část parcel bude dlouhodobě 
nezastavěna a využívána jako zahrada k navazujícím 
nemovitostem. Plocha je rovněž značně omezena 
vysokotlakým plynovodem a jejím bezpečnostním 
pásmem.  

 Na plochu bude zpracována územní studie společná pro 
plochy Z1,Z2,Z3 pro bydlení v rodinných domech a Z17 , 
Z18 pro veřejná prostranství.  

Z3 
 

1,387 

 BPEJ 75011 - III. třída ochrany, 73211 - II. třída ochrany. 

 Zástavba proluky mezi zastavěným územím.  

 Nově navržená zastavitelná plocha.  

 Na plochu bude zpracována územní studie společná pro 
plochy Z1,Z2,Z3 pro bydlení v rodinných domech a Z17 , 
Z18 pro veřejná prostranství. 

 Plocha je omezena vysokotlakým plynovodem.  

Z4 1,037 

 BPEJ 73211 - II. třída ochrany, 73746 - V. třída ochrany. 

 Nově vymezená plocha.  

 Plocha omezená vedením VTL a návazností na lesní 
půdu.  

 Nově navržená zastavitelná plocha. 

Z5 
 

0,312 
 BPEJ 75011 - III. třída ochrany. 

 Plocha vymezena v současně platné v ÚPD zastavěném 
území obce pro bydlení. 

Z6 
 

0,180 
 BEPJ 75011 - III. třída ochrany. 

 Cca z ½ vymezené v současně platné ÚPD pro bydlení. 

Z7 
 

0,534 
 BPEJ 73244 - V. třída ochrany a 75011 - III. třída ochrany. 

 Převážná část plochy vymezená v současně platné ÚPD 
pro bydlení 

Z8 0,557 
 BPEJ 73244 - V. třída ochrany. 

 Plocha vymezena v současně platné ÚPD pro sport a 
rekreaci,  rozsah zastavitelné plochy je mírně zmenšen. 

Z9 0,763 
 BPEJ 75011 -  III. třída ochrany 

 Převážná část plochy vymezená v současně platné ÚPD 
pro bydlení.  

Z10 0,622  BPEJ 75011 -  III. třída ochrany. 
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Plocha 

 

Výměra  
Celkem  

Popis 

 V současně platné ÚPD stávající plocha individuálních 
zahrad. 

  Nově vymezená plocha.  

Z11 0,607 
 BPEJ 73254 - V. třída ochrany. 

 Plocha u Dobré Vody vymezená pro bydlení v současně 
platné ÚPD. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
OV - OBČANSKÉ VYBAVENÍ  

P1 0,583 
 BPEJ 73244 - V. třída ochrany a 76701 - V. třída ochrany. 

 Plocha přestavby pro potřeby obce. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
OX - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM 

Z12 0,160 
 Plocha pro rozhlednu. 

 Bez záboru zemědělské půdy.  

 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  
SV - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ 

Z13 0,402 
 BPEJ 73244 - V. třída ochrany. 

 Převážná část plochy vymezená v současně platné ÚPD 
pro bydlení.  

Z14 0,406 
 BPEJ 71512 -  III. třída ochrany a 75011 - III. třída ochrany. 

 Nově vymezená plocha  

Z15 0,104 
 BPEJ 73211 - II. třída ochrany. 

 Plocha vymezena v platné ÚPD pro bydlení.  

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  
DS - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ 

Z16 0,174 

 BPEJ 73244 - V. třída ochrany. 

 Plocha pro garáže. 

 Plocha vymezená v současně platné ÚPD pro stejný účel.  
 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ    
PV - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Z17 0,255 

 BPEJ 73244 - V. třída ochrany. 

 Plocha vymezena v platné ÚPD jako příjezdová 
komunikace k navrhované zástavbě a jako veřejná zeleň - 
parky.  

 Veřejné prostranství k zastavitelné ploše Z1 a Z2.  
 

Z18 0,268 

 BPEJ 75011 - III. třída ochrany a 76701 - V. třída ochrany. 

 Veřejné prostranství k zastavitelné ploše Z3.  

 Nově vymezená plocha.  
 

PLOCHY ZELENĚ 
ZS – ZELEŇ – SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ 

Z19 0,410 
 Plocha pro zahradu. 

 BPEJ 75011 - III. třída ochrany. 

Z20 0,583 
 BPEJ 75011 -  III. třída ochrany a 73716 - V. třída ochrany. 

 Plocha z velké části vymezena v současně platné ÚPD pro 
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Plocha 

 

Výměra  
Celkem  

Popis 

bydlení 

Z21 0,630 
 BPEJ 75011 -  III. třída ochrany. 

 Plocha vymezena v současně platné ÚPD pro bydlení. 
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Obec : KRAHULČÍ 
Klimatický region: 7 
     

ČÍSLO 

LOKALITY 
ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCHY 

CELKOVÝ 

ZÁBOR 

ZPF 

(ha) 

ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR 

(ha) 

ZÁBOR ZPF PODLE TŘÍD OCHRANY 

(ha) INVESTICE  

DO PŮDY 

(ha) ORNÁ 

PŮDA 
ZAHRADY 

OVOCNÉ 

SADY 

TRVALÉ 

TRAVNÍ 

POROSTY 

I. II. III. IV. V. 

PLOCHY BYDLENÍ            

Z1 Bydlení v rodinných domech - venkovské 1,3136 1,3136 0 0 0 0 0,2193 0 0 1,0943 0 

Z2 Bydlení v rodinných domech - venkovské 1,4720 1,4720 0 0 0 0 1,4720 0 0 0 0 

Z3 Bydlení - v rodinných domech - venkovské 1,3874 1,3874 0 0 0 0 0,9238 0,4636 0 0 0,1970 

Z4 Bydlení - v rodinných domech - venkovské 1,0164 0 0 0 0,0164 0 0,1129 0 0 0,9038 0 

Z5 Bydlení - v rodinných domech - venkovské 0,3115 0 0 0 0,3115 0 0 0,3118 0 0 0 

Z6 Bydlení v rodinných domech - venkovské 0,1689 0 0 0 0,1689 0 0 0,1689 0 0 0 

Z7 Bydlení - v rodinných domech - venkovské 0,5342 0 0 0 0,5342 0 0 0,1273 0 0,4069 0 

Z8 Bydlení - v rodinných domech - venkovské 0,5567 0 0 0 0,5567 0 0 0 0 0,5567 0 

Z9 Bydlení - v rodinných domech - venkovské 0,7925 0 0 0 0,7925 0 0 0,7925 0 0 0,1934 

Z10 Bydlení v rodinných domech - venkovské 0,4713 0 0,4046 0 0,0667 0 0 0,4713 0 0 0,4556 

Z11 Bydlení v rodinných domech - venkovské 0,6067 0 0 0 0,6067 0 0 0 0 0 0,6067 

PLOCHY BYDLENÍ CELKEM 8,6312 4,1730 0,4046 0 3,0536 1,4720 1,2560 2,3354 0 2,9617 1,4527 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ            

Z12 
Občanské vybavení se specifickým využitím 

(rozhledna 
bez záboru ZPF (0,1598 ha - ostatní plocha) 

      

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ            

Z13 Plochy smíšené obytné - venkovské 0,4016 0 0 0 0,4016 0 0 0 0 0,4016 0 

Z14 Plochy smíšené obytné - venkovské 0,4059 0 0 0 0,4059 0 0 0,4059 0 0 0 
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ČÍSLO 

LOKALITY 
ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCHY 

CELKOVÝ 

ZÁBOR 

ZPF 

(ha) 

ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR 

(ha) 

ZÁBOR ZPF PODLE TŘÍD OCHRANY 

(ha) INVESTICE  

DO PŮDY 

(ha) ORNÁ 

PŮDA 
ZAHRADY 

OVOCNÉ 

SADY 

TRVALÉ 

TRAVNÍ 

POROSTY 

I. II. III. IV. V. 

Z15 Plochy smíšené obytné - venkovské 0,0907 0,0907 0 0 0 0 0,0907 0 0 0 0 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ CELKEM 0,8982 0,0907 0 0 0,8075 0 0,0907 0,3841 0 0,4016 0 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY            

Z16 Dopravní infrastruktura - silniční 0,1744 0 0 0 0,1744 0 0 0 0 0,1744 0 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ            

Z17 Veřejné prostranství k zastavitelným plochám   0,2552 0,2552 0 0 0 0 0 0 0 0,2552 0 

Z18 Veřejné prostranství k zastavitelným plochám 0,2683 0,2683 0 0 0 0 0 0,1302 0 0,1381 0 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

CELKEM 
0,5235 0,5235 0 0 0 0 0 0,1302 0 0,3933 0 

PLOCHY ZELENĚ

 

           

Z19 Zeleň - soukromá a vyhrazená 0,4095 0 0 0 0,4095 0 0 0,4095 0 0 0,1213 

Z20 Zeleň - soukromá a vyhrazená 0,5827 0 0 0 0,5827 0 0 0,5150 0 0,0677 0 

Z21 Zeleň - soukromá a vyhrazená 0,6298 0 0 0 0,9298 0 0 0,9298 0 0 0 

PLOCHY ZELENĚ

 
1,6220 0 0 0 1,9220 0 0 1,8543 0 0,0677 0,1213 
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PLOCHY PŘESTAVBY  

ČÍSLO 

LOKALITY 
ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCHY 

CELKOVÝ 

ZÁBOR ZPF 

(ha) 

ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR 

(ha) 

ZÁBOR ZPF PODLE TŘÍD OCHRANY 

(ha) INVESTICE  

DO PŮDY 

(ha) ORNÁ 

PŮDA 
ZAHRADY 

OVOCNÉ 

SADY 

TRVALÉ 

TRAVNÍ 

POROSTY 

I. II. III. IV. V. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 
           

P1 Plochy veřejné infrastruktury 0,1244 0 0,1244 0 0 0 0 0 0 0,1244 0 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
 
 
 
 
 



Územní plán Krahulčí - ODŮVODNĚNÍ 

 

 

- 79 - 

 

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ SE ZÁBOREM ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY  

ČÍSLO 

LOKALITY 
ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCHY 

CELKOVÝ 

ZÁBOR ZPF 

(ha) 

ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR 

(ha) 

ZÁBOR ZPF PODLE TŘÍD OCHRANY 

(ha) INVESTICE  

DO PŮDY 

(ha) ORNÁ 

PŮDA 
ZAHRADY 

OVOCNÉ 

SADY 

TRVALÉ 

TRAVNÍ 

POROSTY 

I. II. III. IV. V. 

K2 Plochy vodní a vodohospodářské 2,4255 0 0 0 2,4255 0 0,0679 0,0069 0 2,3506 2,1284 
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10. 4. Koridory dopravní a technické infrastruktury 
 
KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  
 
CD1 – Koridor pro homogenizaci silnice I/23 

 Koridor převzat ze ZÚR v šířce 150 metrů mimo zastavěné území Krahulčí.  

 V zastavěném území a u zastavitelných ploch šířka koridoru dle grafické části ÚP (Hlavní 
výkres).  

 V zastavěném území nedojde tedy k záboru zemědělské půdy. 

 Mimo zastavěné území se pro silnici I. třídy dle ZÚR předpokládá šíře tělesa cca 25 m.  

 Stávající šíře tělesa činí cca 13 m.  

 V případě realizace dojde pouze k mírným šířkovým nebo výškovým úpravám stávající 
trasy, případně úpravě oblouků, křižovatek apod.  

 Veřejně prospěšná stavba.  

 V případě, že dojde k realizaci přeložky silnice I/23 v koridoru CD2 je homogenizace této 
silnice bezpředmětná.  

 
CD2 - Koridor pro přeložku silnice I/23 

 Koridor převzat ze ZÚR v šířce cca 150 metrů.  

 Na severním okraji zastavěného území Krahulčí je pak koridor zpřesněn (šíře - dle grafické 
části)  

 Koridor pro přeložku vychází z technické studie „Aktualizace studie tahu I/23“ - zpracovatel 
Viapoint s. r. o. 06/2004.  

 V územním plánu je spočítán odborný odhad záboru, který vychází z toho, že pro silnici I. 
třídy se předpokládá šíře tělesa cca 25 m. 

 Dálka tělesa v řešeném území - cca 1800 m x 25= 1ha  

 Veřejně prospěšná stavba.  
 
CD3 - Koridor pro silnici I/23 - jižní obchvat Telče.  

 Koridor v současné době není vymezen v ZÚR.  

 Koridor pro přeložku silnice I/23 - jižní obchvat  je řešen v ÚP Telče (nabytí účinnosti 2015).  

 Na přeložku I/23 je zpracovaná „Územní studie - Přeložka I/23 Telč“ - objednatel Krajský 
úřad Kraje Vysočina (z roku 2016). 

 Cílem této studie bylo prověření variantního vedení přeložky silnice I/23 řešící zkvalitnění 
trasy této silnice na území města Telč. Pro severní variantu byla výchozím podkladem 
„Technická studie silnice I/23 - severní obchvat (Viapont s. r. o.). Pro jižní variantu byl 
podkladem platný územní plán města. Trasa i koridor jižní varianty jsou oproti ÚP Telče 
upraveny. Jižní varianta se jeví dle této studie jako nejvýhodnější. Koridor pro jižní obchvat 
Telče je rovněž navržen v návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR.  

 Z tohoto důvodu je vymezen koridor pro jižní obchvat i na území obce Krahulčí. Tento 
koridor je vymezen jako záležitost nadmístního významu, která není řešena v ZÚR.  

 V územním plánu je spočítán odborný odhad záboru, který vychází z toho, že pro silnici I. 
třídy se předpokládá šíře tělesa cca 25 m. 

 Veřejně prospěšná stavba.  
 
Veřejná dopravní infrastruktura je přípustná ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.   
Koridory jsou vymezeny na ochranu území pro realizaci dopravní infrastruktury. Přesnější 
vymezení tras dopravní infrastruktury, jakož i záboru zemědělské půdy, bude stanoveno 
v podrobnější dokumentaci. Působnost koridoru pro dopravní infrastrukturu končí realizací 
stavby.  
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Plocha 

 
Návrh funkčního využití 

Výměra zemědělské i nezemědělské 
půdy   

CD1 Koridor pro homogenizaci silnice I/23 

Délka silnice mimo zastavěném území 
činí na území obce cca 1900 m.  
Šíře stávajícího tělesa pak průměrně 
13m. Rozdíl mezi stávající a navrhovanou 
šíří je 12 m 
Zábor 1900 x 12 m = 2,28 ha   

CD2 Koridor pro přeložku silnice I/23 

Délka přeložky na území obce cca 1800 
m x 25 m šíře tělesa, zábor = max. 4,5 ha 
zemědělské i nezemědělské půdy. 
Předpokládá se, že skutečný zábor bude 
menší.   

CD3 
Koridor pro silnici I/23 - jižní obchvat 
Telče  

Délka přeložky na území obce cca 300 m 
x 25 m šíře tělesa, zábor = cca 0,75 ha 
zemědělské půdy.  
  

 
 
10. 5. Plochy změn v krajině  
 

 
Ploch

a 
 

Návrh funkčního využití 

Celková 
výměra 
plochy 
změn 

v krajině 
(ha) 

Poznámka  

K1 
Plochy zeleně 
Zeleň – se specifickým využitím 
(ZX) 

3,6368 
Plocha pro zahradnictví u silnice 
III/02320 na severovýchodním okraji 
řešeného území.  

K2 
Plochy vodní a vodohospodářské 
(w) 

2,4255 
Vodní plocha u Trnkova mlýna.  
Rybník v záplavovém území. 

K3 Plochy lesní (NL) 0,3688 

Zalesnění na severním okraji obce.   
Umožnit realizaci přeložky silnice 
I/23. Bez záboru ZPF (ostatní 
plocha). 

K4 
Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) 

1,0124 
Zatravnění na severozápadním 
okraji obce. 

K5 
Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) 

0,9342 
Zatravnění na západním okraji 
zastavěného území. 

K6 
Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) 

6,4708 
Zatravnění v návaznosti na 
stávající zástavbu v jihovýchodní 
části obce. 

 
Zábor zemědělské půdy bude u plochy změn v krajině K2 (vodní plocha) a K3 (zalesnění).  
U ostatních ploch nedojde k záboru zemědělské půdy nebo jenom k částečnému (u plochy K1 
pro zahradnictví).  
 
10. 6. Pozemkové úpravy, ÚSES, protierozní opatření 
 
Pozemkové úpravy 
Na katastrálním území Krahulčí u Telče nejsou zpracovány Komplexní pozemkové úpravy.  
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Protierozní opatření 
 
Katastrální území Krahulčí u Telče není zranitelnou oblastí podle Nařízení vlády č. 262/2012 
Sb. v platném znění, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.  
Podíl orné půdy na celkové ploše řešeného území činí dle katastru nemovitosti 46,36 %. Podíl 
trvalých travních porostů (TTP) v řešeném území činí 24,06 %. 
Hlavními příčinami vodní eroze v daném území byly vytipovány tyto důvody:  

 uspořádání pozemků do velkých celků 

 způsob obhospodařování s častou orbou 

 nevhodné osevní postupy 
Přesto jsou doporučena opatření ke zmírnění negativního projevu vodní eroze (protierozní 
opatření) zajišťují zejména odvedení povrchových vod z povodí, snížení povrchového odtoku a 
zachycování smyté zeminy, retenci vody v krajině a ochranu zastavěného území a komunikací 
před důsledky eroze půdy. 
Protierozní opatření jsou členěna na:  
- na organizační (např. vhodné umístění plodin, osevní postupy, pásové pěstování plodin) 
- agrotechnická (např. půdoochranné obdělávání)  
- biotechnická (např. příkopy, průlehy, terasy, protierozní nádrže, zatravnění) 
Nejúčinnější ochrana ohrožení půdy vzniká vhodnou kombinací těchto opatření.  
Obecně jsou však protierozní opatření přípustná v jednotlivých plochách s rozdílným 
způsobem využití, vymezených v krajině, dle stanovených podmínek těchto ploch.  
Protierozní význam má také vymezení ÚSES, cestní síť v krajině a doprovodná ochranná a 
izolační zeleň.  
 
Územní systém ekologické stability 
Zábor pro ÚSES se v územním plánu nevyhodnocuje. Návrh územního systému ekologické 
stability je popsán ve výrokové části územního plánu v kapitole č. 5, podkapitole 5. 2. - 
Územní systém ekologické stability a v kapitole 7. 7. – Odůvodnění návrhu územního systému 
ekologické stability v textové části odůvodnění ÚP Krahulčí.  
 
10. 7. Celkové vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF 
 

 Obec Krahulčí platný Územní plán obce z roku 2005.  

 Navržené řešení územního plánu je v souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje 
Vysočina v platném znění. 

 Návrh územního plánu respektuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. 

 Navržené řešení bylo průběžně projednáváno se zástupci obce (určený zastupitel – Pavel 
Líbal, starosta obce).  

 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vymezení potřeby zastavitelných ploch 
je podrobně popsáno a zdůvodněno v kapitole 8 textové části odůvodnění ÚP Krahulčí.  

 Navržený zábor zemědělské půdy nenarušuje organizaci ZPF. Při vymezení rozvojových 
ploch je sledována zásada dodržení kompaktního obvodu zástavby sídla a respektování 
jejího obvodu tak, aby rozvoj obce neomezoval hospodaření na navazujících zemědělských 
pozemcích. Většina ploch navazuje na samotné sídlo, případně pak na areál masného 
závodu Kostelecké uzeniny.  

 Koncepce vymezení rozvojových ploch vychází z ÚPO Krahulčí.  

 Plochy změn nenaruší hydrologické ani odtokové poměry v území.  

 Návrhem ploch v územním plánu není ztížen způsob obhospodařování zemědělských 
pozemků.  

 U jednotlivých lokalit pro stavbu rodinných domů mimo zastavěné území obce bude 
v maximální možné míře dodržován čl. III – odst. (2) c) METODICKÉHO POKYNU 
ODBORU OCHRANY LESA A PŮDY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY ze dne 1. 10. 1996 a bude odnímána kromě komunikací, chodníků, nutné 
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sídelní zeleně, u větších lokalit pak drobných dětských hřišť apod. parcela pro stavbu 
jednoho rodinného domu pro fyzickou osobu maximálně 1200 m2.  

 
Etapizace výstavby 
Územní plán etapizaci nestanovuje. 
 
Celkový zábor zemědělské půdy pro obec Krahulčí činí: 
 

Funkční využití Celkový zábor zemědělské půdy 

PLOCHY BYDLENÍ   8,6312 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  0 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  0,8982 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 0,1744 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  0,5235 

PLOCHY ZELENĚ 1,6220 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY CELKEM  11,8493 

 
Vyčíslení je orientační a slouží pouze pro potřeby ÚP Krahulčí. 
 
 

11.  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ  
      NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA.  

 
Zastoupení lesů na katastrálním území Krahulčí je poměrně nízké. V řešeném území se 
nachází celkem 38,8270 ha lesní půdy, což je pouze 10,67 % z celkové výměry řešeného 
území. Pozemky určené k plnění funkce lesa jsou v řešeném území zastoupeny pod 
průměrem České republiky. Průměr České republiky činí 33,7 % z celkového území státu. Kraj 
Vysočina má pak průměrnou lesnatost 30,1 %. 
Severně od obce se nachází větší lesní komplex „Lošek“. Zalesněna je také jihozápadní část 
katastrálního území kolem rybníku Valcha a pod částí toku Myslůvka. 
V území se dále nachází pozemky určené k plnění funkce lesa, jedná se o menší lesní 
pozemky, které nejsou součástí velkých lesních komplexů.  
Druhové zastoupení dřevin v porostech odpovídá převážně jejich produkčnímu charakteru. 
Celkově hlavní dřevinou je smrk, místy vytvářející monokultury nebo jehličnaté smíšené 
porosty s borovicí, ojediněle s modřínem. Ve velké části lesních porostů jsou zastoupeny i 
smíšené listnato-jehličnaté porosty, v nichž se významně uplatňuje vedle smrku, borovice a 
modřínu, zejména dub zimní, javor klen i buk lesní. 
 
 

 Katastrální území Výměra celkem PUPFL 
% zalesnění 

z výměry katastru

 
 Krahulčí u Telče 363,9776 38,8344 10,67 
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Plochy zasahující do lesní půdy 
 

 Do lesní půdy zasahuje koridor dopravní infrastruktury CD1 a CD2 - vymezeno v souladu 
se ZÚR Kraje Vysočina.  

 
 

 
Plocha 

 
Návrh funkčního využití Výměra 

CD1 Koridor pro homogenizaci silnice I/23 
Případný zábor lesní půdy 
je třeba řešit v projektové 
dokumentaci stavby 

CD2 Koridor pro přeložku silnice I/23 
Případný zábor lesní půdy 
je třeba řešit v projektové 
dokumentaci stavby 

 
 
Vzdálenost 50 m od lesní půdy 
 
Do vzdálenosti menší jak 50 m od lesní půdy zasahují zastavitelné plochy: 

 Z1 – bydlení – v rodinných domech – venkovské; 

 Z4 – bydlení – v rodinných domech – venkovské; 

 Z16 – dopravní infrastruktury – silniční; 

 Z17 – veřejné prostranství k zastavitelné ploše Z1;  
 
 
Do vzdálenosti menší jak 50 m od lesní půdy zasahují koridory dopravní infrastruktury: 

 CD1 - Koridor dopravní infrastruktury pro homogenizaci silnice I/23; 

 CD2 – koridor pro přeložku silnice I/23; 
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