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Článek III. 

Obsah TEXTOVĚ ČÁSTI územního plánu  

I. ÚZEMNÍ PLÁN - VÝROK 
I.A. Textová část územního plánu 
1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

2.1. Základní koncepce rozvoje území 
2.2. Koncepce ochrany a rozvoj hodnot území 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

3.1. Navrhovaná urbanistická koncepce  
3.2. Urbanistická kompozice  
3.3. Plochy s rozdílným způsobem využití  
3.4. Zastavitelné plochy včetně podmínek  
3.5. Plochy přestavby včetně podmínek  
3.6. Systém sídelní zeleně včetně podmínek  

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ POCH A KORIDORŮ 
PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

4.1. Dopravní infrastruktura 
4.2. Technická infrastruktura 
4.3. Občanské vybavení veřejné infrastruktury 
4.4. Veřejná prostranství 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V 
KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, 
PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

5.1. Vymezení ploch v krajině 
5.2. Územní systém ekologické stability 
5.3. Prostupnost krajiny 
5.4. Protierozní opatření 
5.5. Ochrana před povodněmi 
5.6. Rekreace 
5.7. Dobývání nerostů 
5.8. Vodní režim v krajině 

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU 
VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ 
(VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ 
PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY 
ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

6.1. Plochy bydlení 
6.2. Plochy smíšené obytné 
6.3. Plochy rekreace 
6.4. Plochy občanského vybavení 
6.5. Plochy dopravní infrastruktury 
6.6. Plochy technické infrastruktury 
6.7. Plochy výroby a skladování 
6.8. Plochy veřejných prostranství 
6.9. Plochy zeleně 
6.10. Plochy vodní a vodohospodářské 
6.11. Plochy zemědělské 
6.12 Plochy lesní 
6.13. Plochy přírodní 
6.14. Plochy smíšené nezastavěného území 

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K 
ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT 

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO, V UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁVZU 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNÉ ZPRACOVÁNÍM 

ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII 
DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI  
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ODŮVODNĚNÍ  

Obsah: 

Textová část od ůvodn ění zpracovaná po řizovatelem dle § 53 odst. (4) stavebního zákona 

I. Postup po řízení územního plánu 

I.1. Záměr pořízení územního plánu 
I.2. Zadání územního plánu 
I.3. Návrh územního plánu 

II. Výsledek p řezkoumání návrhu územního plánu 

II.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací (ÚPD) vydanou 
krajem 

II.1.1. Vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícími z Politiky územního rozvoje České republiky 
II.1.2. Vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícími ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR) 

II.2. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

II.3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
II.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

III. Stanovisko krajského ú řadu podle § 50odst. 5 
IV. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50odst. 5 zohledn ěno, s uvedením závažných d ůvodů, pokud 

některé požadavky nebo podmínky zohledn ěny nebyly  
V. Rozhodnutí o námitkách a jejich od ůvodn ění 
VI. Vyhodnocení p řipomínek 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  zpracovaná projektantem  

Obsah: 

1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, 
vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

2. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v  území a požadavky na ochranu nezastavěného území. 

3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.  

5. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto 
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

6. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení. 

7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných 
ploch. 

8. Vyhodnocení splnění požadavků zadání - požadavků pro zpracování návrhu územního plánu.  

9. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odsz. 1 SZ), 
s odůvodněním potřeby jejich vymezení. 

10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. 

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 
II.B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  obsahuje: 

Výkres číslo Název výkresu Počet listů Měřítko 

4 Koordinační výkres 1 1 : 5 000 

5 Koordinační výkres - výřez  1 1 : 2 880 

6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 1 : 5 000 

7 Výkres širších vztahů  1 1 : 50 000 

Doplňující výkresy  

8 Vodovod  1 1 : 5 000 

9 Kanalizace  1 1 : 5 000 

10 Elektrická energie, telekomunikace  1 1 : 5 000 

11 Plynovod  1 1 : 5 000 

Části II.A. a II.B. jsou nedílnou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy jako dílčí části přílohy č. 1.  
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Textová část od ůvodn ění zpracovaná po řizovatelem dle § 53 odst. (4) stavebního zákona 

I. Postup po řízení územního plánu 

I.1 Záměr po řízení územního plánu 

O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Krahulčí usnesením č. 6/1/2017 ze dne 
3.3.2017. Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem v procesu zpracování a projednání 
územního plánu byl téhož dne usnesením zastupitelstvem určen Pavel Líbal, starosta obce. 

Zpracováním návrhu územního plánu byl obcí pověřen Ing. Arch. Jiří Hašek, Urbanistické středisko 
Jihlava, spol. s r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava; projektant s oprávněním č. ČKA 00302. 

Pořizovatelem Územního plánu Krahulčí je na základě žádosti obce ze dne 9.3.2017 (č.j. Telč 
1862/2017ORÚP a spisová značka MěÚ Telč1962/2017ORÚP) Městský úřad Telč, odbor rozvoje a 
územního plánování, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč. Žádost o pořízení úřadem územního 
plánování byla schválena usnesením zastupitelstva obce Krahulčí ze dne 3.3.2017 pod číslem 6/1/2017. 

I.2 Zadání územního plánu 

Pořizovatel zpracoval v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, a přílohou č. 6 k této vyhlášce ve spolupráci s určeným zastupitelem obce na základě 
územně analytických podkladů, nadřazené územně plánovací dokumentace a doplňujících průzkumů a 
rozborů návrh zadání Územního plánu Krahulčí v červenci 2017. 

Projednání návrhu zadání Územního plánu Krahulčí bylo zahájeno veřejnou vyhláškou ze dne 
26.7.2017 (č. j. Telč 5542/2017 ORÚP). Návrh zadání byl od 27. 7. 2017 do 28. 8. 2017 k dispozici k 
veřejnému nahlédnutí v tištěné podobě u pořizovatele, na Obecním úřadě Krahulčí, nebo se s ním bylo 
možné seznámit na internetových stránkách města Telč (www.telc.eu - odkaz město a 
samospráva/portál územního plánování/údaje o projednávané ÚPD/návrh zadání Územního plánu 
Krahulčí). Dotčené orgány a Krajský úřad Kraje Vysočina byly o zahájení projednání návrhu zadání 
Územního plánu Krahulčí informovány jednotlivě oznámením ze dne 26. 7. 2017 (č. j. Telč 5551/2017 
ORÚP). Podrobnější informace bylo možné získat během vystavení návrhu v úředních hodinách na 
Městském úřadě Telč, odboru rozvoje a územního plánování. Do 28. 8. 2017 mohl každý uplatnit u 
pořizovatele své připomínky, ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu zadání dotčené orgány a krajský úřad 
též požadavky na jeho obsah vyplývající ze zvláštních právních předpisů; ve stejné lhůtě mohly u 
pořizovatele uplatnit své podněty i sousední obce. 

Návrh zadání Územního plánu Krahulčí upravený na základě uplatněných požadavků a podnětů byl dne 
12. 9. 2017 předán obci (č.j.Telč 6858/2017 ORÚP). Zastupitelstvo obce Krahulčí dne 15. 9. 2017 svým 
usnesením č. 11/4/2017 zadání Územního plánu Krahulčí schválilo. 

Čistopis Zadání územního plánu Krahulčí byl obci zaslán pořizovatelem dne 19.9.2017 (č.j.Telč 
7037/2017 ORÚP). 

I.3 Návrh územního plánu 

Návrh Územního plánu Krahulčí (dále také jen „ÚP“) byl předán pořizovateli k projednání s dotčenými 
orgány v listopadu 2018. 

V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil pořizovatel dopisem ze dne 
19.12.2018 (č.j.Telč 8478/2018ORÚP a spisová značka MěÚ Telč 8478/2018ORÚP) jednotlivě 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Krahulčí a sousedním obcím konání společného jednání o 
návrhu ÚP na den 11. 1. 2019 v 10.15 hod na Městském úřadu Telč v zasedací místnosti odboru rozvoje 
a územního plánování Městského úřadu Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10. Obsahem oznámení byla 
i výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek a sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to 
včetně lhůty pro jejich uplatnění. Zároveň dotčené orgány, krajský úřad, obec Krahulčí a sousední obce 
pořizovatel vyrozuměl, že k později uplatňovaným stanoviskům se nepřihlíží, a že návrh ÚP bude 
vystaven k nahlédnutí do společného jednání, během jednání a po dobu 30 dnů ode dne jednání.  

Pořizovatel doručil veřejnosti návrh ÚP dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona veřejnou 
vyhláškou ze dne 19.12.2018 (č.j. Telč 8520/2018 ORÚP). Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úředních 
deskách Města Telče od dne 20.12.2018 do 11.2.2019 a obce Krahulčí od dne 20.12.2018 do 
15.2.2019. Návrh Územního plánu Krahulčí byl zveřejněn rovněž na internetových stránkách města Telč 
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(www.telc.eu - odkaz město a samospráva/portál územního plánování/údaje o projednávané ÚPD/návrh 
Územního plánu Krahulčí). 

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. 
V rámci společného řízení byla uplatněna jedna připomínka veřejnosti. (viz článek VI. Vyhodnocení 
připomínky) 

Uplatněná stanoviska a vyjádření ve společném projednání jsou uvedena a vyhodnocena níže v kapitole 
II.4.  

Na základě „Vyhodnocení výsledků projednání“ ze dne 23.4.2019 (č.j. Telč 3154/2019 ORÚP), které 
obsahovalo požadavky na úpravu návrhu ÚP z 10/2018 po společném projednání pořizovatel zajistil 
upravení návrhu ÚP Krahulčí včetně Vyhodnocení vlivu územního plánu Krahulčí na udržitelný rozvoj 
území, které obsahuje Vyhodnocení vlivu územního plánu Krahulčí na životní prostředí (SEA).  

Pořizovatel získal k upravenému návrhu ÚP po společném projednání od krajského úřadu stanovisko z 
hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, s politikou územního 
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Stanovisko bylo vydáno pod č.j. KUJI 
64980/2019 OUP 13/2019 Ry-4 ze dne 4.9.2019, ve kterém je uvedeno posouzení předloženého návrhu 
ÚP z hledisek uvedených v ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona: „Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor 
územního plánování a stavebního řádu souhlasí s návrhem Územního plánu Krahulčí z hlediska 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního 
rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Na základě tohoto posouzení lze 
zahájit řízení o vydání Územního plánu Krahulčí podle § 52 stavebního zákona.“ 

Po obdržení upraveného Vyhodnocení vlivu Územního plánu Krahulčí na životní prostředí od 
projektanta pořizovatel získal na základě posouzení návrhu ÚP Krahulčí, stanovisek dotčených orgánů 
a všech zaslaných vyjádření a upraveného Vyhodnocení SEA dle všech těchto doručených stanovisek 
a vyjádření a doložení, jakým způsobem byla veřejnost seznámena s možností se k Vyhodnocení SEA 
vyjádřit, souhlasné stanovisko, které vydal příslušný úřad k Vyhodnocení SEA dle § 10g zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pod č.j. KUJI 64688/2019 OZPZ 2177/2017 ze 
dne 2.9.2019. (viz níže v článku III. a IV. tohoto opatření obecné povahy)  

Pořizovatel na základě výsledků společného projednání nedošel k závěru, že je potřebné pořídit nový 
návrh změny ÚP; pokyny pro jeho zpracování nebyly zpracovány. 

Řízení o územním plánu 

O upraveném a posouzeném návrhu ÚP se konalo veřejné projednání dle ustanovení § 52 stavebního 
zákona. Upravený a posouzený návrh ÚP byl veřejnosti doručen veřejnou vyhláškou pod č.j. Telč 
8314/2019 ORÚP ze dne 31.10.2019. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úředních deskách Města 
Telče (vyvěšeno dne 31.10.2019 do 9.12.2019) a obce Krahulčí (vyvěšeno dne 31.10.2019 do 
10.12.2019). Termín veřejného projednání byl stanoven na 2.12.2019. K veřejnému projednání byly 
jednotlivě přizváni oznámením o zahájení řízení o Územním plánu Krahulčí, o návrhu opatření obecné 
povahy a oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Krahulčí k veřejnému nahlédnutí pod č.j. Telč 
8313/2019 ORÚP ze dne 31.10.2019 obec, pro kterou je UP pořizována, dotčené orgány, krajský úřad 
a sousední obce ve lhůtě nejméně 30dnů před veřejným projednáním. Možnost seznámit se s návrhem 
ÚP byla pro veřejnost a dotčené orgány zajištěna vystavením návrhu na webových stránkách MěÚ Telč 
a možností nahlédnout do dokumentace na úřadu obce Krahulčí a MěÚ Telč v termínu od vyvěšení 
veřejné vyhlášky do 7 dnů po veřejném projednání, do 9.12.2019. Pořizovatel zajistil výklad územně 
plánovací dokumentace projektantem (jeho zástupcem).  

Uplatněná stanoviska a vyjádření v rámci veřejného projednání jsou uvedena a vyhodnocena níže v 
kapitole II.4.  

V rámci veřejného projednání návrhu Územního plánu Krahulčí (dále též „návrh ÚP“) obdržel pořizovatel 
1 podání nazvané jako námitka.  

Pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem výsledky projednání návrhu ÚP a zpracoval 
s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitce č. 1 (viz článek V. Rozhodnutí o námitkách a 
jejich odůvodnění) a návrh vyhodnocení připomínky č. 1 uplatněných k návrhu ÚP.  

Návrhy pořizovatel doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu dopisem 
pod č.j. Telč 9551/2019 ORUP ze dne 17.12.2019 a vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení 
uplatnily stanoviska.  
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Uplatněná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů k návrhu Územního plánu Krahulčí na základě 
doručení návrhu na rozhodnutí o námitce a návrhu vyhodnocení připomínky uplatněných k návrhu 
Územního plánu Krahulčí jsou uvedena a vyhodnocena níže v kapitole II.4.  

Úprava návrhu územního plánu z důvodu vyhovění podané námitce a připomínce není podstatná ve 
smyslu ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona. Opakované veřejné projednání není nezbytné. 
Návrh územního plánu není nutné přepracovat ve smyslu ustanovení § 53 odst. 3 stavebního zákona. 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP podle odstavce 4 § 53 stavebního zákona. Pořizovatel došel 
k závěru, že návrh ÚP není v rozporu se zákonem nebo s požadavky uvedenými v odstavci 4 § 53 
stavebního zákona a předložil návrh na vydání ÚP s jeho odůvodněním zastupitelstvu obce Krahulčí. 

Zastupitelstvo obce Krahulčí vydalo ÚP po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem 
krajského úřadu. 
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II. Výsledek p řezkoumání návrhu územního plánu 

II.1  Vyhodnocení souladu s politikou územního rozv oje a územn ě plánovací dokumentací 
(ÚPD) vydanou krajem 

II.1.1 Vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícím i z Politiky územního rozvoje České 
republiky 

Správní území obce Krahulčí (dále jen řešené území) je součástí území řešeného Politikou územního 
rozvoje České republiky, která je ve znění jejích Aktualizací č. 1, č. 2 a č. 3 závazná pro pořizování a 
vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území ode 
dne 1.10.2019 (dále jen „PÚR ČR“).  

Řešeným územím neprochází žádná rozvojová osa, obec leží mimo vymezené specifické oblasti. PÚR 
ČR na území obce nevymezuje žádné další záměry dopravní a technické infrastruktury nadmístního 
(republikového) významu. Na řešené území se vztahují stanovené priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území. 

(Viz příloha č.1 OOP - II.A - kapitola 1.1.) 

Vyhodnocení: 

ÚP Krahulčí je zpracován v souladu s prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území PÚR ČR a je v souladu s obecnými zásadami politiky územního rozvoje.  

 

II.1.2. Vyhodnocení souladu s požadavky vyplývající mi ze Zásad územního rozvoje Kraje 
Vyso čina  

Dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění právního stavu po vydání Aktualizací č. 1, č. 2, 
č. 3, č. 5, Rozsudku Krajského soudu v Brně č.j.: 64 A 1/2017-118 z 13.4.2017 a aktualizace a č. 6 
s nabytím účinnosti dne 14.6.2019 (dále jen „ZÚR“) se obec Krahulčí nachází mimo rozvojové oblasti, 
rozvojové osy a specifické oblasti krajského významu, území je považováno za vyvážené. 

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 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 (zahrnuje největší část řešeného území kolem zastavěného území)  
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. 
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Krajina zemědělská intenzivní (zahrnuje východní část řešeného území)   
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 (zahrnuje malou západní část katastrálního území v návaznosti na krajinu rybniční  
na katastrálním území Mrákotín u Telče) 
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. 

 
Krajina lesní (zahrnuje velmi malou část katastrálního území Krahulčí, jihozápadní okraj u hranice s obcí 
Borovná). 
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. 

 
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 
 
Do území řešeného návrhem ÚP zasahuje oblast krajinného rázu CZ0610-OB012 Telčsko –Dačicko 
(východní část řešeného území), pro které ZUR stanovila požadavek respektovat 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.  
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Do území řešeného návrhem ÚP zasahuje oblast krajinného rázu CZ0610-OB004 Křemešnicko 
(západní část řešeného území) pro kterou ZUR stanovila požadavek respektovat tyto specifické zásady 
pro činnost v území a rozhodování o změnách v území relevantní pro správní území obce: 

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. 
 
(Viz příloha č.1 OOP - II.A - kapitola 1.2.) 

 

Vyhodnocení: 

Obecné priority územního plánování Kraje Vysočina vztahující se k území obce Krahulčí pro zajištění 
udržitelného rozvoje území jsou ÚP respektovány a jsou v ÚP uvedeny ve formě podmínek využití 
území. 

Řešením ÚP došlo ke zpřesnění koridorů dopravní infrastruktury. 

Stanovené zásady pro usměrnění územního rozvoje a rozhodování o změnách ve správním území obce 
z důvodu ochrany relevantních přírodních, kulturních, krajinných a civilizačních hodnot jsou ÚP 
respektovány a jsou v ÚP uvedeny ve formě podmínek využití území.  

Stanovené zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území podle stanovených typů 
krajiny jsou ÚP respektovány a jsou v ÚP uvedeny ve formě podmínek využití území. 

V území krajiny lesozemědělské harmonické 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.  

V území krajiny zemědělské intenzivní jsou zastavitelné plochy 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. 

V území krajiny rybniční 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. 

V území krajiny lesní není navržena intenzifikace chatových lokalit. V územním plánu jsou stanoveny 
podmínky k ochraně urbanistických, architektonických, kulturních a historických hodnot obce. 

Specifické zásady, týkající se řešeného území ve všech dotčených oblastech jsou v ÚP respektovány 
a jsou v ÚP uvedeny ve formě podmínek využití území. 

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. 
 

ÚP Krahulčí je zpracován v souladu s územně plánovací dokumentací kraje – Zásady územního rozvoje 
Kraje Vysočina ve znění právního stavu po vydání aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 6 s nabytím účinnosti dne 
14.6.2019 a rozsudku Krajského soudu v Brně z 13.4.2017 („ZÚR“).  
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II.2. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního p lánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a  požadavky na ochranu 
nezastav ěného území 

Cíle územního plánování 

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.  

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.  

Vybrané záměry jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby. Veřejně prospěšná opatření nejsou 
v ÚP Krahulčí vymezeny.    

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. 

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. 
Úkoly územního plánování 

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.  

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. 
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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. 

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). 

Požadavky 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 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. 

Etapizace není stanovena. 

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.   

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.  

Současná sídelní struktura území je respektována. Územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci a 
vyvážený rozvoj návrhem nových zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěná 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. 

Požadavky civilní ochrany jsou uvedeny v kapitole 4.2 textové části odůvodnění územního plánu. 

Územní plán nenavrhuje v řešeném území asanace ani rekultivaci území.  

Územní plán respektuje podmínky pro ochranu území stanovené ve zvláštních právních předpisech.  

Územní plán nenavrhuje nové plochy pro využívání přírodních zdrojů.  

Územní plán uplatňuje a koordinuje poznatky z oboru architektury, urbanismu, územního plánování, 
ekologie, ale i dalších oborů.   

(Viz příloha č.1 OOP - II.A - kapitola 2.) 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel prověřil ÚP Krahulčí z hlediska cílů a úkolů územního plánování podle ustanovení §§ 18 až 
19 stavebního zákona a konstatuje, že je s nimi v souladu. 

 

II.3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zá kona a jeho provád ěcích právních 
předpis ů 

ÚP Krahulčí je v souladu s požadavky stavebního zákona v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek 
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

(Viz příloha č.1 OOP - II.A - kapitola 3.) 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel prověřil ÚP Krahulčí z hlediska souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů a konstatuje, že je s nimi v souladu. 
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II.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních pr ávních p ředpis ů a se stanovisky 
dot čených orgán ů podle zvláštních právních p ředpis ů, pop řípadě s výsledkem řešení 
rozpor ů 

V rámci společného jednání byly jednotlivě obeslány tyto dotčené orgány, sousední obce, obec, pro 
kterou se pořizuje ÚP a oprávnění investoři. 
Tabulka stanovisek dotčených orgánů k návrhu Územního plánu Krahulčí v rámci společného projednání 

Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Krahulčí 
Opatření 

pořizovatele 
1. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu 

Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 
 

Bez opatření 

2. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb. dopravy a sil. hosp. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 
 

Bez opatření 

3. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  
(čj.: KUJI 3768/2019 OZPZ 2177/2017 ze dne 15.1.2019) 

 
 Dne 19. 12. 2018 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ 
OŽPZ“) doručeno oznámení o společném projednání návrhu územního plánu Krahulčí (dne 11. 1. 2019).  
1. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“)  
 
KrÚ OŽPZ jako příslušný správní orgán dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), vydává stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF 
k návrhu územního plánu Krahulčí:  
i. Orgán ochrany ZPF nesouhlasí s následujícími navrhovanými zastavitelnými plochami:  

• Z2 a Z3 - BV na půdě II. tř. ochrany  
• Z18 – PV na půdě II. tř. ochrany  

 
ii. Orgán ochrany ZPF nesouhlasí s vymezením ploch:  

• p. č. 473/2 v k. ú. Krahulčí (druh pozemku ovocný sad) jako funkční využití BV. Požaduje ponechat 
funkční využití dle stávajícího platného územního plánu (podstatná část vedená jako zahrada, v 
katastru nemovitostí jako ovocný sad),  

• p. č. 420/2 (trvalý travní porost) a 418/5 (zahrada) na půdě II. tř. ochrany (lokalita Trnkův mlýn) jako 
zastavěná plocha BV. Požaduje ponechat funkční využití dle stávajícího platného územního plánu.  

• část p. č. 207/4, celý p. č. 207/6 a p. č. 207/5 (vše trvalý travní porost) jako zastavěná plocha BV 
– nesouhlas.  

 
Odůvodnění 

Dle § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF lze pozemky v I. a II. tř. ochrany ZPF odnímat pouze při výrazně 
převažujícím veřejném zájmu nad zájmy ochrany ZPF. Z tohoto důvodu orgán ochrany ZPF neudělil souhlas k 
plochám Z2, Z3 a Z18. Taktéž nesouhlasí se záborem ZPF prováděným tak, že se v územním plánu mění 
funkční využití např. na bydlení na plochách, kde jsou vedeny pozemky, které jsou součástí ZPF.  
Kromě výše uvedených požadavků orgán ochrany ZPF s ostatními plochami souhlasí, především proto, že jsou 
převzaté z platného územního plánu, využívají proluku (plocha pro bydlení Z15 na II. tř. ochrany) a nově 
navrhované plochy (mimo výše uvedených) nezasahují na vysoce chráněné půdy. Jsou dodrženy v maximální 
míře zásady plošné ochrany ZPF, při navrhování zastavitelných ploch je snahou co nejméně narušovat 
organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací. 
 
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny  
KrÚ OŽPZ, jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), po posouzení návrhu územního plánu 
Krahulčí konstatuje, že na navrhované zastavitelné ploše pro bydlení Z11 (BV), která navazuje na obec Dobrá 
Voda, je dle nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny evidován výskyt zvláště chráněného 
druhu – prstnatce májového a výstavba je tam tedy podmíněně přípustná 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.  

Odůvodnění 
KrÚ OŽPZ zhodnotil návrh územního plánu Krahulčí z hlediska dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně 
přírody, tyto zájmy jsou uvedeny zejména v § 2 odst. 2 zákona o ochraně přírody. Věcně posoudil dotčení 
jednotlivých institutů ochrany přírody a krajiny, zejména pak podle § 4 odst. 1 a § 59 zákona o ochraně přírody 
územní systém ekologické stability, § 34 přírodní rezervace, § 36 přírodní památka, § 45c ochrana evropsky 
významných lokalit, § 49 ochrana zvláště chráněných rostlin, § 50 ochrana zvláště chráněných živočichů apod. 
a zjistil, že dle nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je na pozemku p. č. 280/16 v k. ú. 
Krahulčí evidován výskyt zvláště chráněného druhu rostliny – prstnatce májového (ohrožený druh dle vyhlášky 

 
 
 
 
 
 
Nesouhlas 
revokován 
stanoviskem čj.: 
KUJI 4120/2019 
OZPZ 2177/2017 ze 
dne 16.1.2019 (viz 
níže ad 4) 
 
 
 
Dokumentace ÚP 
Krahulčí byla 
upravena ve smyslu 
požadavků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentace ÚP 
Krahulčí byla 
upravena ve smyslu 
požadavku. 
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Krahulčí 
Opatření 

pořizovatele 
č. 395/1992 Sb.). Dle § 49 zákona o ochraně přírody jsou zvláště chráněné rostliny chráněny ve všech svých 
podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích, chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno 
rostliny vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Vzhledem k tomu, že je plocha převzata z platného 
územního plánu, orgán ochrany přírody pro ni nevydal nesouhlas, pouze ji podmínil výše uvedenými požadavky. 
 
 
 

4. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  
(čj.: KUJI 4120/2019 OZPZ 2177/2017 ze dne 16.1.2019) 

 
Přehodnocení stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

k návrhu územního plánu Krahulčí 
Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“)  
KrÚ OŽPZ jako příslušný správní orgán dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), vydává upravené stanovisko dle § 5 odst. 2 
zákona o ochraně ZPF k návrhu územního plánu Krahulčí:  
Dne 15. 1. 2019 bylo vydáno stanovisko orgánu ochrany ZPF č. j. KUJI 3768/2019, ve kterém kromě jiného 
nesouhlasí s plochami Z2, Z3 a Z18. Na základě projednání se zástupcem obce Krahulčí dne 16. 1. 2019 a 
porovnání návrhu územního plánu Krahulčí s platným územním plánem bylo zjištěno, že v návrhu územního 
plánu došlo ke zrušení zastavitelných ploch pro bydlení na půdě v II. tř. ochrany o velikosti cca 5,3 ha oproti 
platnému územnímu plánu a plochy pro bydlení byly navrženy nově jinde na půdě v II. tř. ochrany o velikosti 
cca 2,5 ha. Protože došlo v návrhu územního plánu k menšímu záboru půdy ve II. tř. ochrany zastavitelnými 
plochami pro bydlení oproti platnému územnímu plánu (o přibližně 2,8 ha), orgán ochrany ZPF s těmito nově 
navrženými zastavitelnými plochami Z2, Z3 a Z18 (PV - veřejné prostranství k těmto plochám) souhlasí.  
Ostatní požadavky orgánu ochrany zemědělského půdního fondu trvají.  
 
Tabulka záborů ZPF v textové části (odůvodnění) neodpovídá výkresům a skutečným záborům a je třeba 
opravit. 

 
 
 
 
 
Revokace 
nesouhlasu viz výše 
stanovisko čj.: KUJI 
3768/2019 OZPZ 
2177/2017 ze dne 
15.1.2019 
 
 
 
 
 
Dokumentace ÚP 
Krahulčí byla 
upravena ve smyslu 
požadavku. 
 

5. Městský úřad Telč, odb. rozv. a úz.plánování - ochr. pam. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

6. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana PUPFL 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

7. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí - vodní hosp 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

8. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochr. přír. a kraj. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

9. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - odpadové hosp. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

10. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana ovzduší – není DO Bez opatření 
11. Městský úřad Telč, odbor živ. Prostředí - ochrana ZPF – není DO. Bez opatření 
12. Městský úřad Telč, odbor dopravy 

Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 
Bez opatření 

13. Ministerstvo dopravy 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

14. Ministerstvo ŽP, odb.výkonu st. spr. VII, ochr. výhr. lož.nerostů, prac. Brno 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

15. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 
(č.j. KHSV/28486/2018/JI/HOK/Fiš ze dne 15.1.2019) 

 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je 
dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zák. č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně 
příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní 
řád“), vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 4 odst. 2 písm. b), § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“) toto stanovisko:  
S návrhem „Územního plánu Krahulčí“ s odkazem na §30, §77 odst. 2,3,4,5 a §82 zákona odstavcem 2), 
písm. t) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění.  
se souhlasí  

Odůvodnění: 

Bez opatření  
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Krahulčí 
Opatření 

pořizovatele 
Na základě oznámení Městského úřadu Telč, odboru rozvoje a územního plánování, o společném jednání o 
návrhu „Územního plánu Krahulčí a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území“ doručeného dne 
19.12.2018 a společného projednání dne 11.1.2019, posoudila KHS kraje Vysočina výše uvedený záměr 
Územní plán Krahulčí vymezuje na území obce, které je tvořeno k. ú. Krahulčí u Telče, tato zastavěná území: 
zastavěné území sídla Krahulčí; zastavěné území části Dobrá Voda; zastavěné území Trnkova mlýna 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;  
V územním plánu jsou definovány podmínky ochrany zdravých životních podmínek a životního prostředí.  
V územním plánu jsou definovány pojmy použité v textové části územního plánu. 
V územním plánu jsou vymezeny nové plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské Z1-Z11. Plocha Z11 
je umístěna v Dobré vodě. Dále plocha občanského vybavení se specifickým využitím (turistická rozhledna) Z12, 
plochy smíšené obytné Z13-Z15, plochy dopravní infrastruktury (pro garáže) Z16, plochy veřejných prostranství 
Z 17, Z18, plochy zeleně Z19, Z20 a přestavbová plocha P1 občanského vybavení. Pro tuto plochu KHS 
upozorňuje na skutečnost, že dle platné legislativy, musí být pro případné nové chráněné prostory dokladováno, 
plnění legislativy na úseku ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany před hlukem, jelikož se jedná o území 
zatížené zdrojem hluku.  
Dále jsou v územním plánu stanoveny podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití. Plocha Z 5 umístěná 
u komunikace I. třídy byla do územního plánu stanovena jako podmíněná, s podmínkou dokladování plnění 
hygienických limit hluku v následujících řízeních dle stavebního zákona. Jedná se opět o vnos chráněných 
prostor do hlukově zatíženého území.  
Dále jsou vymezeny koridory pro umístění staveb dopravní infrastruktury CD1 pro homogenizaci silnice I/23, 
CD2 pro přeložku silnice I/23 a CD3 pro silnici I/23 jižní obchvat Telče.  
KHS KV upozorňuje na povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, zejména 
pak: 

• Nově vymezené chráněné prostory v smyslu zákona č. 258/2000Sb., lze umístit pouze do lokality v 
níž celková hluková zátěž, (včetně zátěže ze stavebně či územně povolených, ale dosud 
nerealizovaných záměrů) nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů pro tyto prostory. V 
případě vstupu do území nadlimitně zatíženého hlukem je stavebník povinen navrhnout a realizovat 
dostatečná protihluková opatření, pro výše uvedené chráněné prostory.  

• V případě umístění staveb a zařízení, které budou po uvedení do provozu zdrojem hluku musí být 
respektovány stávající i navrhované nebo v územním plánu vymezené chráněné prostory a plněny 
limitní hodnoty hluku pro výše uvedené chráněné prostory  

Po prostudování dokumentace, KHS kraje Vysočina vydala výše uvedené stanovisko, ve kterém s předloženým 
návrhem „Územního plánu Krahulčí “ souhlasí. 
Projednávaná dokumentace je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000Sb. v platném znění. 
 

16. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
(č.j. HSJI-236-2/JI-2019 ze dne 14.1.2019) 

 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb, 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu 
§ 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
posoudil předložený návrh Územního plánu obce Krahulčí, a k výše uvedené dokumentaci vydává  
souhlasné stanovisko. 
Z posouzení předložené Územně plánovací dokumentace v rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolu ochrany obyvatelstva, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že návrh Územního 
plánu obce Krahulčí splňuje požadavky, které byly do výše uvedeného Územního plánu zapracovány. 

Odůvodnění: 
HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů: 

− Zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 2 písm. i),  

Vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolu ochrany obyvatelstva, § 20. 

Bez opatření 

17. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina  
(č.j. SBS 40433/2018 ze dne 3.1.2019) 

 
K Vašemu oznámení ze dne 19. 12. 2018 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno dne 19. 12. 
2018 a je zaevidováno pod č. j. SBS 40433/2018, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a 
Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“), jako dotčený orgán státní báňské správy dle ustanovení § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“)  

s o u h l a s n é   s t a n o v i s k o 
k návrhu Územního plánu Krahulčí dle § 50 stavebního zákona. 

Bez opatření 
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Krahulčí 
Opatření 

pořizovatele 
Odůvodnění: 

Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený návrh Územního 
plánu Krahulčí ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí.  
Dále konstatuje, že se k dnešnímu dni v řešeném území návrhu Územního plánu Krahulčí nenachází dobývací 
prostory, není prováděna hornická činnost ani činnost prováděná návrhu hornickým způsobem – dobývání 
ložisek nevyhrazených nerostů.  
 

18. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
(zn. MPO 92257/2018 ze dne 8.1.2019) 

 
Stanovisko k návrhu Územního plánu Krahulčí - společné jednání 
Závazná část: 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve 
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme následující stanovisko:  
S návrhem výše uvedeného územního plánu souhlasíme. 

Odůvodnění: 
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno v rámci společného 
jednání o návrhu změny územního plánu stanovit žádné podmínky k ochraně a hospodárnému využití 
nerostného bohatství. 
 

Bez opatření 

19. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, OÚSM Pardubice 
(zn. 76069/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 31.1.2019) 

 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů v souladu se 
zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu s Rozkazem 
ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního 
řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona stanovisko,  
ve kterém ve veřejném zájmu žádá o zapracování limitů a zájmů MO-ČR do návrhu územně plánovací 
dokumentace před veřejným projednáním, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle 
stavebního zákona. 
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném 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 (viz ÚAP jev 119):  

o výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny),  
o stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, větrných 

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

výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny,  
o říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení,  
o železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich,  
o železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.,  
o stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím ČR – 

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

Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR. Do 
grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé 
správní území obce je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR”. 
 

Odůvodnění: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentace ÚP 
Krahulčí byla 
upravena ve smyslu 
požadavků. 
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Krahulčí 
Opatření 

pořizovatele 
Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Výše uvedené vymezené území Ministerstva obrany ČR tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního 
významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. 
Toto stanovisko Ministerstva obrany ČR je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO-ČR k návrhu zadání 
ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů 
ORP. 
 

20. Krajská veterinární spr. pro Kraj Vysočina 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

21. Státní pozemkový úřad - KPÚ pro Kraj Vysočinu, Jihlava 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

29. Ředitelství silnic a dálnic ČR 
(zn. 0000178/11300/2019 ze dne 4.2.2019) 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR podává jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy v rámci společného jednání 
o návrhu Územního plánu Krahulčí (k. ú. Krahulčí u Telče) následující vyjádření: 
K návrhu zadání jsme se vyjadřovali spisem č. j. 001684/11300/2017 ze dne 8. srpna 2017, který i nadále 
zůstává v platnosti. 
Z hlediska zájmů ŘSD ČR je vedená správním územím obce silnice I/23, která je majetkem státu. 
Z rozvojových záměrů na území obce sleduje ŘSD ČR zejména „přeložku I/23 Krahulčí", jedná se o veřejně 
prospěšnou stavbu označenou v nadřazené UPD - ZUR KrV jako DK 03. ZUR KrV vymezuji pro tento záměr 
koridor v šíři 150m. Koridor je vymezen dle technické studie „Aktualizace studie tahu l/23“ zpracované firmou 
Viapont, s. r. o., 06/2004. 
Upozorňujeme, že parc. č. 5/4, k. u. Krahulčí u Telče je ve stávajícím ÚP ve stabilizované ploše Zt (trvalý drnový 
fond), v návrhu nového ÚP je však uvedena jako stabilizovaná plocha ozn. BV (bydlení v rodinných domech - 
venkovské). V katastru nemovitostí je tato parcela uvedena jako zahrada, kterou vlastní právnická osoba. 
Pozemek se nachází v koridoru pro budoucí přeložku silnice 1/23. V koridoru pro VPS musí být stanoveny 
podmínky pro jeho využití tak, aby umožňovaly umístění a následnou realizaci záměru. V koridoru není přípustné 
provádět změny, provozovat činnosti a povolovat stavby, které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky 
znevýhodnily umístění a realizaci stavby, pro kterou je koridor vymezen. 
V plochách, které navazují na výše uvedený koridor, je nutné umožnit stavby Dl a Tl (vedlejší stavby) jako 
přípustné využití. Je nutné, aby nebylo vyloučeno umístění staveb Dl a Tl (vedlejší stavby) v nezastavěném 
území. 
Připomínáme také, že VPS Dl není jenom hlavni stavba, ale veřejně prospěšné jsou i její součásti, příslušenství 
a stavby související-vyvolané (ustanoveni §17, Zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích, v platném 
znění). 
 
Obecně znovu uvádíme, že 

• vlastník pozemku v blízkosti silnice I. třídy se musí zdržet všeho, čím by vážně ohrožoval výkon práv 
vlastníka teto silnice; 

• je třeba respektovat limity využití území u silnice I. třídy, tzn. silniční ochranné pásmo (viz §30, zákona 
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění). Ochranná pásma jsou území se 
zvláštním režimem, jejichž využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu (§32, §40 Výkon 
státní správy, zákona č.13/1997 Sb ); 

• souhlas ŔSD ČR s navrhovaným funkčním využitím plochy není současně souhlasem s 
komunikačním připojením k silnici I. třídy; 

• plochy nacházející se v blízkosti silnice I. třídy musí splňovat podmínky §77 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

K návrhu ÚPD nemáme další připomínky. 

Bez opatření 
 
část pozemku p.č. 
5/4, k.ú. Krahulčí 
zahrnutá do 
zastavěného území 
jako funkční celek se 
stavbami na p.p.č. st. 
177, st. 176, st. 175 
a st. 174 a zároveň 
zahrnutý do 
dopravního koridoru 
CD2 podléhá 
stanoveným 
podmínkám využití 
dle bodu (47) textové 
části výroku 
územního plánu – 
nepřípustné využití je 
stanoveno v souladu 
s požadavkem ŘSD 
ČR 

 
Sousední obce Borovná, Horní Myslová, Hostětice, městys Mrákotín a město Telč a obec 
Krahulčí neuplatnili stanovisko ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu 
Krahulčí se souhlasí. 

Oprávnění investoři GasNet, s.r.o., Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, E.ON Distribuce, a.s.  
neuplatnili stanovisko ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí 
se souhlasí. 
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Tabulka vyjádření dotčených orgánů k Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Krahulčí na životní 
prostředí (SEA) 

Vyjádření dotčeného orgánu k Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Krahulčí na životní prostředí (SEA) 
Opatření 

pořizovatele 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  

(čj.: KUJI 3689/2019 OZPZ 2177/2017 ze dne 15.1.2019) 
 
Dne 19. 12. 2018 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ 
KrÚ“) doručeno oznámení o společném projednání návrhu územního plánu Krahulčí (dne 11. 1. 2019) včetně 
Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Krahulčí na životní prostředí (dále též „Vyhodnoceni SEA“).  
OŽPZ KrÚ, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
pozdějších zněních, zjistil, že není vyhodnocená plocha pro bydlení Z11 (BV), která má vliv na životní prostředí, 
konkrétně na biotop zvláště chráněného druhu. Jedná se o pozemek p. č. 280/16 v k. ú. Krahulčí, který 
navazuje na obec Dobrá Voda, a kde je dle nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR evidován 
výskyt zvláště chráněného druhu rostliny – prstnatce májového Dactylorhiza majalis (zařazeného v kategorii 
ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.). Podle § 49 zákona č. 114/1992 Sb. jsou zvláště chráněné rostliny 
chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích, chráněn je rovněž 
jejich biotop. Je zakázáno rostliny vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Dochází tedy ke střetu 
zájmů. Zpracovatel Vyhodnocení SEA uvedený biotop nehodnotí, ve vztahu vůči navrhované zástavbě se jím 
vůbec nezabýval.  
Orgán ochrany přírody a krajiny požaduje vyhodnotit vliv plochy Z11 na biotop zvláště chráněného druhu. 

 
 
Dokumentace 
Vyhodnocení vlivů 
územního plánu 
Krahulčí na 
udržitelný rozvoj 
území byla upravena 
ve smyslu 
požadavku. 

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 
(č.j. KHSV/632/2019/JI/HOK/Fiš ze dne 14.1.2019) 

 
„Vyhodnocení vlivů územního plánu Krahulčí na udržitelný rozvoj území“ – vyjádření orgánu ochrany 
veřejného zdraví k dokumentaci SEA  
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je 
dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v platném znění, vydává ve věci „Vyhodnocení vlivů 
územního plánu Krahulčí na udržitelný rozvoj území v řízení podle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a §10g zákona č 100/2001 o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:  
S dokumentací „Vyhodnocení vlivů územního plánu Krahulčí na udržitelný rozvoj území“  
s odkazem na §30, §77 odst. 2,3,4,5 a §82 zákona odst. 2) písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, v platném znění  
a na ustanovení Nařízení vlády č. 272/2011Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v 
platném znění  

se nesouhlasí 
O d ů v o d n ě n í :  
Na základě oznámení Městského úřadu Telč, odboru rozvoje a územního plánování , „O společném jednání o 
návrhu Územního plánu Krahulčí a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území“ doručeného dne 
19.12.2018, posoudila KHS kraje Vysočina výše uvedený záměr „Vyhodnocení vlivů územního plánu Krahulčí 
na udržitelný rozvoj území“  
KHS KV konstatovala, že kapitola dokumentace „Hluk, vibrace“ je zpracována dle neplatné legislativy a 
proto předmětná dokumentace není v souladu s požadavky zákona č. 258/200Sb o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. 
KHS KV z tohoto důvodu s předmětnou dokumentací nesouhlasí. 
 

 
 
 
Dokumentace 
Vyhodnocení vlivů 
územního plánu 
Krahulčí na 
udržitelný rozvoj 
území byla upravena 
ve smyslu 
požadavku a bylo 
získáno souhlasné 
stanovisko (viz řádek 
níže) 

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 
(č.j. KHSV/18272/2019/JI/HOK/Fiš ze dne 27.8.2019) – nesouhlasné stanovisko; odůvodnění viz 
nesouhlasné stanovisko č.j. KHSV/632/2019/JI/HOK/Fiš ze dne 14.1.2019) 

 

Dokumentace 
Vyhodnocení vlivů 
územního plánu 
Krahulčí na udržitelný 
rozvoj území byla 
upravena ve smyslu 
požadavku a bylo 
získáno souhlasné 
stanovisko (viz řádek 
níže) 

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 
(č.j. KHSV/22390/2019/JI/HOK/Fiš ze dne 21.1.2019) 

 
„Vyhodnocení vlivů územního plánu Krahulčí na udržitelný rozvoj území“ – vyjádření orgánu ochrany 
veřejného zdraví k dokumentaci SEA  
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je 
dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v platném znění, vydává ve věci „Vyhodnocení vlivů 

Bere se na vědomí 
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Vyjádření dotčeného orgánu k Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Krahulčí na životní prostředí (SEA) 
Opatření 

pořizovatele 
územního plánu Krahulčí na udržitelný rozvoj území v řízení podle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a §10g zákona č 100/2001 o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:  
S dokumentací „Vyhodnocení vlivů územního plánu Krahulčí na udržitelný rozvoj území“ s odkazem na §30, 
§77 odst. 2,3,4,5 a §82 zákona odst. 2) písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném 
znění a na ustanovení Nařízení vlády č. 272/2011Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
v platném znění  

se souhlasí 
O d ů v o d n ě n í : 
Na základě oznámení Městského úřadu Telč, odboru rozvoje a územního plánování „ O upraveném 
vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Krahulčí na udržitelný rozvoj území po společném projednání“ 
doručeného dne 8.10.2019, posoudila KHS kraje Vysočina výše uvedený záměr „Vyhodnocení vlivů územního 
plánu Krahulčí na udržitelný rozvoj území“ 
Po nesouhlasném stanovisku KHS KV čj. KHSV/632/2019/JI/HOK/Fiš ze dne 14.1.2019 a dalším nesouhlasném 
stanovisku čj. KHSV/18272/2019/JI/HOK/Fiš ze dne 27.8.2019 pořizovatel zajistil upravení návrhu dle 
požadavků na úpravu návrhu Územního plánu Krahulčí po společném projednání (dokument č.j. Telč 3154/2019 
ze dne 23.4.2019), jehož součástí je dokumentace „Vyhodnocení vlivů územního plánu Krahulčí na udržitelný 
rozvoj území) 
Kapitola dokumentace „Hluk, vibrace“ byla přepracována v souladu s platnou legislativou a tím v souladu s 
požadavky zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v 
platném znění. KHS KV z tohoto důvodu s předmětnou dokumentací souhlasí. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  
(čj.: KUJI 3742/2019 OZPZ 2177/2017 ze dne 15.1.2019) 

 
Vyjádření z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k Vyhodnocení vlivů územně 
plánovací dokumentace (návrhu územního plánu Krahulčí) na životní prostředí (SEA)  
Dne 19. 12. 2018 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství doručeno 
oznámení o společném projednání návrhu územního plánu Krahulčí (dne 11. 1. 2019) včetně Vyhodnocení vlivů 
návrhu územního plánu Krahulčí na udržitelný rozvoj (dále též „Vyhodnoceni SEA“).  
Vyhodnocení SEA splňuje náležitosti dle příloh zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním 
řádu, v pozdějších zněních.  
Stanovisko k Vyhodnocení SEA dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
bude příslušným úřadem vydáno na základě posouzení návrhu územního plánu Krahulčí, stanovisek 
dotčených orgánů a všech zaslaných vyjádření a upraveného Vyhodnocení SEA dle všech těchto doručených 
stanovisek a vyjádření.  
Pořizovatel doloží, jakým způsobem byla veřejnost seznámena s možností se k Vyhodnocení SEA vyjádřit. 
Vyjádření a stanoviska předloží pořizovatel územně plánovací dokumentace na krajský úřad, odbor životního 
prostředí a zemědělství.  

Upozorňujeme, že návrh územního plánu Krahulčí by měl zohlednit závěry vyplývající z předloženého 
Vyhodnocení SEA, kapitoly Závěry a doporučení. Pokud nezohlední tyto požadavky, pak svůj postup musí 
náležitě zdůvodnit. 

Bere se na vědomí 

 

 

Na základě „Vyhodnocení výsledků projednání“ ze dne 23.4.2019 (č.j. Telč 3154/2019 ORÚP), které 
obsahovalo požadavky na úpravu návrhu ÚP z 10/2018 po společném projednání pořizovatel zajistil 
upravení návrhu ÚP Krahulčí včetně Vyhodnocení vlivu územního plánu Krahulčí na udržitelný rozvoj 
území, které obsahuje Vyhodnocení vlivu územního plánu Krahulčí na životní prostředí (SEA).  

Po obdržení upraveného Vyhodnocení vlivu Územního plánu Krahulčí na životní prostředí od 
projektanta pořizovatel získal na základě posouzení návrhu ÚP Krahulčí, stanovisek dotčených orgánů 
a všech zaslaných vyjádření a upraveného Vyhodnocení SEA dle všech těchto doručených stanovisek 
a vyjádření a doložení, jakým způsobem  byla veřejnost seznámena s možností se k Vyhodnocení SEA 
vyjádřit, souhlasné stanovisko, které vydal příslušný úřad k Vyhodnocení SEA dle § 10g zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pod č.j. KUJI 64688/2019 OZPZ 2177/2017 ze 
dne 2.9.2019. (viz článek III. a IV. tohoto OOP)  
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Tabulka stanovisek dotčených orgánů k návrhu Územního plánu Krahulčí v rámci veřejného projednání 

 

Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Krahulčí 
Opatření 

pořizovatele 
1. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu 

Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 
Bez opatření 

2. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb. dopravy a sil. hosp. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

3. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  
(čj.: KUJI 88124/2019 OZPZ 2177/2017 ze dne 14.11.2019) 

Stanoviska k návrhu územního plánu Krahulčí pro veřejné projednání 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 31. 10. 2019 oznámení o 
konání veřejného projednání územního plánu Krahulčí dne 2. 12. 2019. 
1. stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle § 17a 
písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, vydává kladné stanovisko 
dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k návrhu územního plánu Krahulčí pro veřejné projednání. Požadavky 
orgánu ochrany ZPF byly zapracovány. 
2. stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 77a 
odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů vydává kladné 
stanovisko z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem k návrhu územního plánu Krahulčí pro veřejné 
projednání. Požadavek ohledně plochy Z11 byl do textu zapracován. 

Bez opatření, 
kladné stanovisko 

4. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  
(čj.: KUJI 88124/2019 OZPZ 2177/2017 ze dne 14.11.2019)  

viz o řádek výše 

Bez opatření, 
kladné stanovisko 

5. Městský úřad Telč, odb. rozv. a úz.plánování - ochr. pam. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

6. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana PUPFL 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

7. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí - vodní hosp 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

8. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochr. přír. a kraj. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

9. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - odpadové hosp. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

10. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana ovzduší – není DO Bez opatření 
11. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana ZPF – není DO. Bez opatření 
12. Městský úřad Telč, odbor dopravy 

Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 
Bez opatření 

13. Ministerstvo dopravy 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

14. Ministerstvo ŽP, odb.výkonu st. spr. VII, ochr. výhr. lož.nerostů, prac. Brno 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

15. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 
(č.j. KHSV/24231/2019/JI/HOK/Fiš ze dne 21.11.2019) 

„Veřejné projednání územního plánu Krahulčí a vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Krahulčí na 
udržitelný rozvoj území“– stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k návrhu územního plánu pro veřejné 
projednání. 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je 
dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zák. č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně 
příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní 
řád“), vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 4 odst. 2 písm. b), § 52 odst. 3 , §55 b zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“) toto stanovisko : 
S návrhem „Územního plánu Krahulčí pro veřejné projednání a vyhodnocením vlivů návrhu Územního plánu 
Krahulčí na udržitelný rozvoj území “ s odkazem na §30, §77 odst. 2,3,4,5 a §82 odstavcem 2), písm. t) zák. č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění 

se souhlasí. 
 
 
 

Bez opatření  
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Krahulčí 
Opatření 

pořizovatele 
Odůvodnění: 

Na základě oznámení Městského úřadu Telč, odboru rozvoje a územního plánování o veřejném projednání 
„Územního plánu Krahulčí a vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Krahulčí na udržitelný rozvoj území“ 
doručeném na KHS KV dne 31.10. 2019, posoudila KHS kraje Vysočina výše uvedený záměr. 
Po prostudování dokumentace, KHS kraje Vysočina vydala výše uvedené stanovisko, ve kterém s předloženým 
návrhem „Územního plánu Krahulčí a vyhodnocením vlivů návrhu Územního plánu Krahulčí na udržitelný rozvoj 
území“ souhlasí. 
Od společného projednání návrhu územního plánu došlo k minimálním změnám tohoto dokumentu. Změny v 
textové i grafické části územního plánu nezasáhly významně oblast úseku ochrany veřejného zdraví. Nadále 
platí ustanovení legislativy na úseku ochrany veřejného zdraví, kdy pro všechny chráněné prostory staveb a pro 
všechny zdroje hluku platí následující ustanovení: 

• Nově vymezené chráněné prostory v smyslu zákona č. 258/2000Sb., lze umístit pouze do lokality v 
níž celková hluková zátěž, (včetně zátěže ze stavebně či územně povolených, ale dosud 
nerealizovaných záměrů) nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů pro tyto prostory. 
V případě vstupu do území nadlimitně zatíženého hlukem je stavebník povinen navrhnout a realizovat 
dostatečná protihluková opatření, pro výše uvedené chráněné prostory. 

• V případě umístění staveb a zařízení, které budou po uvedení do provozu zdrojem hluku, musí být 
respektovány stávající i navrhované nebo v územním plánu vymezené chráněné prostory a plněny 
limitní hodnoty hluku pro výše uvedené chráněné prostory. 

Zodpovědným projektantem dokumentace SEA je Ing. Alexandr Mertl – Ekologické inženýrství, Trstěnice č.p. 
106, Trstěnice u Litomyšle 569 57. Držitel autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb., §19 a § 24 (osvědčení MŽP 
ČR o odborné způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí č.j. 961/196/OPV/93. 
Hodnocení SEA vypracoval Ing. Michal Kovář, Ph.D. OSVČ IČO: 34 45 119 Halasova 995, Tišnov 666 03. 
Dokumentace SEA hodnotí plochy následujícím způsobem: 
Celkově je vymezeno 11 návrhových ploch pro bydlení (BV Z1 až BV Z11) přičemž plochy BV Z1, BV Z5 a BV 
Z7 až BV Z 11 jsou již pro bydlení vymezeny v současně platném územním plánu (plocha BV Z6 je ve stávající 
ÚPD navržena k bydlení z ½). Realizací ani existencí ploch bydlení v posuzovaných lokalitách nejsou 
předpokládány negativní vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Plocha BV Z5 má snížené hodnocení v kategorii 
veřejné zdraví, neboť je vymezena v blízkosti komunikace I/23 kde je předpokládáno vyšší hlukové zatížení 
(územní plán pro tuto plochu stanovuje nutnost doložení posouzení, že pro chráněné prostory nebudou 
překračovány hygienické limity hluku vzhledem k provozu na silnici I/23. 
Co se týče ploch smíšených obytných venkovských jsou vymezeny 3 návrhové plochy (BV Z13 až BV Z15) 
Realizací ani existencí ploch bydlení v posuzovaných lokalitách nejsou předpokládány negativní vlivy na 
obyvatelstvo a veřejné zdraví. 
Co se týče koridorů pro dopravní infrastrukturu jedná se o koridory pro homogenizaci, přeložku a obchvat Telče 
silnicí I/23.Dokumentace SEA doporučuje koridory akceptovat, dle dokumentace jde o nejvhodnější možné 
polohy, ve kterých jsou uvedené negativní vlivy akceptovatelné, případně je možné tyto vlivy v rámci detailního 
řešení umenšit 
Projednávaná dokumentace je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000Sb. v platném znění. 
 

16. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 
 

Bez opatření 

17. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina  
(č.j. SBS 39345/2019 ze dne 5.11.2019) 

Návrh Územního plánu Krahulčí 
K Vašemu oznámení ze dne 31. 10. 2019 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno dne 31. 10. 
2019 a je zaevidováno pod č. j. SBS 39345/2018, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a 
Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“), jako dotčený orgán státní báňské správy dle ustanovení § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) 

s o u h l a s n é   s t a n o v i s k o 
k návrhu Územního plánu Krahulčí 

dle § 52 stavebního zákona. 
Odůvodnění: 
Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený návrh Územního 
plánu Krahulčí ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí. 
Dále konstatuje, že se k dnešnímu dni v řešeném území návrhu Územního plánu Krahulčí nenachází dobývací 
prostory, není prováděna hornická činnost ani činnost prováděná návrhu hornickým způsobem – dobývání 
ložisek nevyhrazených nerostů. 
 
 

Bez opatření 
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Krahulčí 
Opatření 

pořizovatele 
18. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

(zn. MPO 82513/2019 ze dne 4.11.2019) 
Závazná část: 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 52 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů následující stanovisko. 
S návrhem výše uvedeného územního plánu souhlasíme. 
Odůvodnění: 
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno stanovit žádné podmínky 
k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství. 

Bez opatření  

19. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, OÚSM Pardubice 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření  

20. Krajská veterinární spr. pro Kraj Vysočina 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

21. Státní pozemkový úřad - KPÚ pro Kraj Vysočinu, Jihlava 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

29. Ředitelství silnic a dálnic ČR 
(zn. 0000198/11300/2019 ze dne 3.12.2019) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR podává jako majetkový správce silnic I. třídy a dálnic v rámci veřejného projednání 
návrhu Územního plánu Krahulčí (k. ú. Krahulčí u Telče) následující vyjádření: 
K návrhu ÚP jsme se naposledy vyjadřovali spisem pro společné projednání č. j. 000178/11300/2019 ze dne 4. 
února 2019, který i nadále zůstává v platnosti. 
Z hlediska zájmu ŘSD ČR je vedena územím obce silnice I/23. Z rozvojových záměrů zasahuje do území obce 
zejména veřejně prospěšná stavba (VPS) „přeložka I/23 Krahulčí". Tato VPS je v ZUR KrV označena jako DK03 
a má vymezenu šířku koridoru 150m. 
Znovu upozorňujeme na to, že pozemek parc. č. 5/4 v k. ú. Krahulčí u Telče je ve stávajícím platném ÚP 
ve stabilizované ploše Zt (trvalý drnový fond), v návrhu nového je označen jako stabilizovaná plocha 
ozn. BV (bydlení v rodinných domech), aniž by došlo ke schválení změny funkčního využití plochy! 
Pozemek se nachází v koridoru pro VPS. 
V koridoru není přípustné provádět změny, provozovat činnosti a povolovat stavby, které by znemožnily, 
ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění a realizaci stavby, pro kterou byl koridor vymezen. 
 
Připomínáme, že součásti VPS jsou kromě hlavní stavby také stavby vedlejší náležející do celkové objektové 
skladby stavby, bez kterých by nebylo možné tuto stavbu realizovat a řádně užívat pro stanovený učel. Vedlejší 
stavby nebo jejich části, jež přesáhnou přes hranice koridoru, nepřestávají být součástí VPS. Skutečnost, že 
některé vedlejší stavby vymezené územním rozhodnutím jsou umist’ovány mimo koridor vymezený v ÚP pro 
příslušnou Dl, automaticky neznamená, že se jedná o nesoulad s ÚP. Je nutné, aby stavby vedlejší nebyly v 
navazujících plochách s rozdílným způsobem využití podmínkami nepřípustného využití těchto ploch vyloučeny 
(viz Metodické sdělení k VPS Dl - c. j. MMR-141/2019-81; http://www.uur.cz/imaqes/8- stanoviska-a-
metodikv/od-01 -01 -2018/24-vps-mmr-141 -2019-81 -2019-03-08. pdf). 
V textu návrhu ÚP je výše uvedené respektováno. 

Bez opatření 

 

 

Tabulka stanovisek dotčených orgánů k návrhu Územního plánu Krahulčí na základě doručení návrhu na 
rozhodnutí o námitce a návrhu vyhodnocení připomínky uplatněných k návrhu Územního plánu Krahulčí (č.j. Telč 
9551/2019 ORUP ze dne 17.12.2019) 

Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Krahulčí 
Opatření 

pořizovatele 
1. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu 

(čj.: KUJI 102381/2019 OUP 13/2019 Ry-7 ze dne 14.1.2020) 
Stanovisko k návrhu na rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního 

plánu Krahulčí 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený správní orgán na 
úseku územního plánování, který dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) je zmocněn uplatnit stanovisko k návrhu 
na rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Krahulčí (dále též 
návrh), posoudil předložený návrh. 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu souhlasí s návrhem na rozhodnutí 
o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k Územnímu plánu Krahulčí z hlediska zajištění koordinace 

Bez opatření 
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Krahulčí 
Opatření 

pořizovatele 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem. 

Odůvodnění 
Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování jako úřad územního plánování a pořizovatel Územního 
plánu Krahulčí dle § 6 odst. 1 stavebního zákona, doručil Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního 
plánování a stavebního řádu (dále též „krajský úřad“) dne 17. 12. 2019 dle § 53, odst. 1 stavebního zákona 
návrh na rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Krahulčí. 
V rámci projednání návrhu ÚP Krahulčí pořizovatel obdržel 1 námitku a 1 připomínku uplatněnou ve fázi 
společného jednání. Námitce bylo vyhověno, jednalo se o opravu chybného zákresu stávající kanalizační stoky 
a to do doplňujícího výkresu kanalizace, který je součástí odůvodnění, nejedná se tedy o zákres do závazné 
části návrhu územního plánu. Jak je výše uvedeno, připomínka byla uplatněna v rámci společného projednání 
a pro veřejné projednání byla zapracovaná do dokumentace a řešení bylo řádně projednáno s veřejností i 
dotčenými orgány. 
Krajský úřad jako nadřízený správní orgán na úseku územního plánování, na základě ust. § 53 odst. 1 
stavebního zákona k předloženému návrhu na rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu Územního plánu Krahulčí posoudil tak, že návrh nebude mít žádný vliv na zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy, návaznost na územní plány sousedních obcí, rovněž není v 
rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 (poslední dvě aktualizace jsou závazné 
od 1. 10. 2019) ani se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 6. 
Krajský úřad konstatuje, že k návrhu na rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Územního plánu Krahulčí nemá připomínky. 

2. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb. dopravy a sil. hosp. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

3. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  
(čj.: KUJI 102384/2019 OZPZ 2177/2017 ze dne 19.12.2019) 

 
Stanovisko orgánu ochrany přírody a orgánu ochrany ZPF k návrhu rozhodnutí 
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu Krahulčí 
Na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ OŽPZ“) byl dne 17. 12. 
2019 doručen návrh rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínky uplatněných k návrhu územního 
plánu Krahulčí. 

• Byla vznesena 1 námitka - nesouhlas se zakreslením kanalizační stoky v současném stavu na 
pozemku podatele námitky, a nesouhlas se zákresem návrhové trasy stoky v jejich pozemku mimo 
současnou sdruženou přípojku (zastavěná plocha a nádvoří). Pořizovatel námitce vyhověl, 
dokumentace byla upravena. 

• Byla vznesena 1 připomínka - žádost o vyjmutí z plochy č. 14 části pozemků parc. č. 120/24 a 139/3 
o výměře cca 900 m2 a přiřazení části pozemku parc. č. 120/22 a 120/10 o přibližně stejné výměře 
do návrhové plochy bydlení. Připomínce bylo vyhověno. 

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny 
KrÚ OŽPZ, jako příslušný správní orgán podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitce a návrhem vyhodnocení 
připomínky uplatněných k návrhu územního plánu Krahulčí. 
 
2. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“)  
KrÚ OŽPZ, jako příslušný správní orgán dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitce a návrhem vyhodnocení připomínky uplatněných 
k návrhu územního plánu Krahulčí. Námitka se nedotkne pozemků ZPF, připomínka se vztahuje k ploše na půdě 
ve III. tř. ochrany ZPF; jedná se pouze o výměnu ploch přibližně stejné velikosti. 

Bez opatření, 
kladné stanovisko 

4. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  
(čj.: KUJI 102384/2019 OZPZ 2177/2017 ze dne 19.12.2019) 

viz o řádek výše 

Bez opatření, 
kladné stanovisko 
 

5. Městský úřad Telč, odb. rozv. a úz.plánování - ochr. pam. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

6. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana PUPFL 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

7. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí - vodní hosp 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

8. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochr. přír. a kraj. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

9. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - odpadové hosp. 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

10. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana ovzduší – není DO Bez opatření 
11. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana ZPF – není DO Bez opatření 
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Krahulčí 
Opatření 

pořizovatele 
12. Městský úřad Telč, odbor dopravy 

Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 
Bez opatření 

13. Ministerstvo dopravy 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

14. Ministerstvo ŽP, odb.výkonu st. spr. VII, ochr. výhr. lož.nerostů, prac. Brno 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

15. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 
(č.j. KHSV/28399/2019/JI/HOK/Fiš ze dne 18.12.2019) 

„ÚP Krahulčí – žádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek“– 
stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je 
dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zák. č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně 
příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní 
řád“), vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 4 odst. 2 písm. b), § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“) toto stanovisko : 
S „Návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Krahulčí “ s odkazem na §77 odst. 
2,3,4,5 a §82 zákona odst. 2) písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění se 
souhlasí. 

Odůvodnění: 
Dne 17.12.2019 byl na KHS KV doručen Městským úřadem Telč, odborem rozvoje a územního plánování „Návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Krahulčí“ 
K návrhu územního plánu Krahulčí byla vznesena jedna námitka a jedna připomínka 
KHS konstatovala, že způsob vypořádání se s námitkami a připomínkou vznesenými k návrhu územního plánu 
Krahulčí není v rozporu s požadavky zákona č.258/2000 Sb. v platném znění.  
Námitka č.1 obsahuje nesouhlas se zakreslením kanalizační stoky v současném stavu na jejich pozemku, a se 
zákresem návrhové trasy stoky v jejich pozemku mimo současnou sdruženou přípojku Námitce bylo vyhověno. 
Připomínka č. 1 požaduje vyjmutí ze změny č. 14 části pozemků parc. č. 120/24 a 139/3 o výměře cca 900 m2 
ve vlastnictví p. Petra Pízy, Krahulčí č.p. 6 a přiřazení části pozemku parc. č. 120/22 a 120/10 o přibližně stejné 
výměře, jelikož jsou ve vlastnictví žadatele. Připomínce bylo vyhověno. 

Bez opatření  

16. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

17. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina  
(č.j. SBS 45895/2019 ze dne 20.12.2019) 

Návrh rozhodnutí o námitce a návrhu vyhodnocení připomínky uplatněných k návrhu  
Územního plánu Krahulčí 

K Vaší výzvě ze dne 17. 12. 2019 výše uvedené značky, která byla na zdejší úřad doručena dne 18. 12. 2019 a 
je zaevidována pod č. j. SBS 45895/2019, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina 
(dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“), jako dotčený orgán státní báňské správy dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto 
vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) 

s o u h l a s n é s t a n o v i s k o 
k návrhu rozhodnutí o námitce a návrhu vyhodnocení připomínky uplatněných k návrhu 

Územního plánu Krahulčí dle § 53 stavebního zákona. 
Odůvodnění: 
Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil Návrh rozhodnutí o námitce a 
návrh vyhodnocení připomínky uplatněných k návrhu Územního plánu Krahulčí ve smyslu ustanovení § 15 odst. 
2 horního zákona z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s 
předloženým návrhem rozhodnutí o námitce a návrhem vyhodnocení připomínky uplatněných k návrhu 
Územního plánu Krahulčí souhlasí. 
Dále konstatuje, že se k dnešnímu dni v řešeném území návrhu Územního plánu Krahulčí nenachází dobývací 
prostory, není prováděna hornická činnost ani činnost prováděná hornickým způsobem – dobývání ložisek 
nevyhrazených nerostů. 

Bez opatření 

18. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - souhlasné stanovisko 
(zn. MPO 94155/2019 ze dne 17.12.2019) 

Bez opatření  

19. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, OÚSM Pardubice 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření  

20. Krajská veterinární spr. pro Kraj Vysočina 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 

21. Státní pozemkový úřad - KPÚ pro Kraj Vysočinu, Jihlava 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 

Bez opatření 
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Krahulčí 
Opatření 

pořizovatele 
29. Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Krahulčí se souhlasí. 
Bez opatření 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel prověřil ÚP Krahulčí z hlediska souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a konstatuje, že je s nimi v souladu. 
Rozpory mezi dotčenými orgány nebyly řešeny. 

 

III. Stanovisko krajského ú řadu podle § 50odst. 5 

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Krahulčí na udržitelný rozvoj území, včetně Vyhodnocení vlivů 
Územního plánu Krahulčí na životní prostředí a Stanoviska k vyhodnocení vlivů územně plánovací 
dokumentace na životní prostředí – návrhu Územního plánu Krahulčí, č.j. KUJI 64688/2019 OZPZ 
2177/2017 ze dne 2.9.2019, jako dílčí část přílohy č. 2 opatření obecné povahy. 

 

 

IV. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohled něno, 
s uvedením závažných d ůvodů, pokud n ěkteré požadavky nebo 

podmínky zohledn ěny nebyly  

Stanovisko k vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí – návrhu 
Územního plánu Krahulčí, č.j. KUJI 64688/2019 OZPZ 2177/2017 ze dne 2.9.2019 podle ustanovení 
§ 50 odst. 5 stavebního zákona uvádí, že návrh územního plánu Krahulčí bude možno schválit při 
akceptaci následujících opatření: 

1) V ploše BV Z11, která zasahuje do biotopu T1.1, v jehož prostoru je nálezovou databází Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR identifikován výskyt ohroženého druhu rostliny prstnatce májového 
(Dactylorhiza majalis), požadujeme deklarovat nezbytnost pořízení inventarizačního biologického 
průzkumu, na základě jehož výsledků bude požadován transfer případně nalezených chráněných 
jedinců do nedotčené části biotopu.  

Opatření pořizovatele: Dokumentace Vyhodnocení vlivů územního plánu Krahulčí na udržitelný rozvoj 
území byla upravena ve smyslu požadavku. Dokumentace ÚP Krahulčí byla upravena ve smyslu 
požadavku. Požadavek krajského úřadu ze stanoviska podle ustanovení § 50 odst. 5 stavebního zákona 
byl zohledněn.  

2) Plocha BV Z5 je vymezena v blízkosti komunikace I/23, kde je předpokládáno vyšší hlukové 
zatížení. Požadujeme územním plánem stanovit nutnost doložení posouzení, že pro chráněné 
prostory nebudou překračovány hygienické limity hluku vzhledem k provozu na silnici I/23. Ač 
použití nepřesných odborných pojmů v oblasti ochrany veřejného zdraví ve Vyhodnocení SEA 
dle neaktuální legislativy nemá vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, příslušný úřad požaduje, 
aby potřebná posouzení hluku, vibrací ap. z pohledu vlivu dopravy na veřejné zdraví bylo 
posuzováno dle platné legislativy (viz výše v kap. V připomínka Krajské hygienické stanice). 

Opatření pořizovatele: Dokumentace ÚP Krahulčí obsahuje mimo jiné tuto stanovenou podmínku využití 
zastavitelné plochy BV Z5:  „Pro chráněné prostory nebudou překračovány hygienické limity hluku 
vzhledem k provozu na silnici I/23.“ Tato podmínka je dostatečná. Nutnost doložení posouzení, že pro 
chráněné prostory nebudou překračovány hygienické limity hluku vzhledem k provozu na silnici I/23, je 
touto podmínkou zajištěna. Požadavek krajského úřadu ze stanoviska podle ustanovení § 50 odst. 5 
stavebního zákona byl zohledněn. 
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V. Rozhodnutí o námitkách a jejich od ůvodn ění 

Námitka č.1 

i.č. 
námitky 

podatelé námitek 
(namítající) 

zaregistrování námitky; 
datum doručení na MěÚ Telč 

vlastnictví pozemků dotčených návrhem řešení; 
vlastnictví doloženo listem vlastnictví LV 

n.1 J.P. a M.P., 
Krahulčí 

zaregistrováno pod č.j. Telč 
9213/2019 ORÚP; 
doručeno osobně dne 2.12.2019 

pozemek p.č. st.70, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří; 
zapsané na LV 10 pro k.ú. Krahulčí u Telče a obec 
Krahulčí 

Obsah námitky: 

Nesouhlas se zakreslením kanalizační stoky v současném stavu na jejich pozemku, a se zákresem 
návrhové trasy stoky v jejich pozemku mimo současnou sdruženou přípojku.  

Odůvodnění námitky: 

„V návrhu územního plánu je zakreslena kanalizační stoka, která je zakreslena v „současném stavu“ 
(dle zákresu) přes celý náš pozemek st. 70 a p.č. 566/4 (LV 10 v k.ú. Krahulčí). 

Sami jsme stávající stoku realizovali a proto víme, že se jedná pouze o přípojku (v dnešní terminologii 
sdruženou přípojku) pro náš a sousední objekt č. 71. Tato stoka nemá dostatečnou kapacitu, ani nevede 
v trase přes celý náš pozemek, tak jak je zakresleno v návrhu ÚP......V příloze tohoto sdělení Vám 
zasíláme zákres s vyznačením vedení na našem pozemku, se kterým nesouhlasíme.“ 

Rozhodnutí o námitce č.1  

Námitce se vyhovuje. 

Dokumentace návrhu byla upravena ve smyslu vyhovění námitce – Výkres č. 8 Doplňující výkres 
kanalizace – odůvodnění Územního plánu Krahulčí.  

Odůvodn ění rozhodnutí o námitce 

Podatelé jsou vlastníky pozemku p.č. st. 70 a p.č. 566/4 zapsaného na listu vlastnictví 10 pro k.ú. 
Krahulčí u Telče a obec Krahulčí. Podání bylo učiněno v zákonem stanovené lhůtě. Podatelé jsou 
aktivně legitimováni pro podání námitky.  

Zákres kanalizační stoky v současném stavu a v návrhu na předmětných pozemcích je ve výkresu č. 8 
Doplňující výkres kanalizace, který je součástí odůvodnění Územního plánu Krahulčí. Nejedná se tedy 
o zákres návrhu závazné koncepce odkanalizování předmětného a navazujícího území. V rámci 
projednání návrhu územního plánu Krahulčí bylo zjištěno, že se opravdu jedná  o chybný zákres 
stávajícího stavu. Upravena byla již dokumentace návrhu ÚP a jeho odůvodnění pro veřejné projednání. 

Z tohoto důvodu se námitce vyhovuje. 

Usnesením zastupitelstva obce Krahulčí č. 5/1/2020 ze dne 21.2.2020 bylo rozhodnuto o námitce. 
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VI. Vyhodnocení p řipomínek 

V rámci společného projednání byla vznesena jedna připomínka z veřejnosti.  

Připomínka pana J.D.; doručeno 18.2.2019.  

Znění připomínky pana J.D.: 

„Žádám o vyjmutí ze změny č. 14 části pozemků parc. č. 120/24 a 139/3 o výměře cca 900 m2 ve 
vlastnictví p. Petra Pízy, Krahulčí č.p. 6 a přiřazení části pozemku parc. č. 120/22 a 120/10 o přibližně 
stejné výměře, jelikož jsou v mém vlastnictví, viz příloha. Z důvodu zamýšlené výstavby RD mým synem, 
se mi zdá, že následující jednání s úřady budou jednodušší.“ 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje; návrh ÚP Krahulčí byl upraven ve smyslu připomínky. Upravena byla již 
dokumentace návrhu ÚP a jeho odůvodnění pro veřejné projednání. 

 
Usnesením zastupitelstva obce Krahulčí č. 6/1/2020 ze dne 21.2.2020 bylo zohledněno vyhodnocení 
připomínky. 
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Počet příloh 

Příloha č. 1 

I.A. Textová část územního plánu 

I.B. Grafická část územního plánu – výkres č. 1 Výkres základního členění 

I.B. Grafická část územního plánu – výkres č. 2 Hlavní výkres 

I.B. Grafická část územního plánu – výkres č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

II.A. Textová část odůvodnění územního plánu zpracovaná projektantem 

II.B. Grafická část odůvodnění územního plánu – výkres č. 4 Koordinační výkres 

II.B. Grafická část odůvodnění územního plánu – výkres č. 5 Koordinační výkres – výřez 

II.B. Grafická část odůvodnění územního plánu – výkres č. 6 Výkres předpokl. záborů půdního fondu 

II.B. Grafická část odůvodnění územního plánu – výkres č. 7 Výkres širších vztahů 

II.B. Grafická část odůvodnění územního plánu – výkres č. 8 Vodovod 

II.B. Grafická část odůvodnění územního plánu – výkres č. 9 Kanalizace 

II.B. Grafická část odůvodnění územního plánu – výkres č. 10 Elektrická energie, telekom. 

II.B. Grafická část odůvodnění územního plánu – výkres č. 11 Plynovod 

 

 
Příloha č. 2 

I. Vyhodnocení vlivů Územního plánu Krahulčí na udržitelný rozvoj území 

II. Vyhodnocení vlivů Územního plánu Krahulčí na životní prostředí 

III. Stanovisko k vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí – návrhu Územního 
plánu Krahulčí, č.j. KUJI 64688/2019 OZPZ 2177/2017 ze dne 2.9.2019 
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