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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 
 
Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace: „Územního plánu Krahulčí“ na životní 
prostředí (dále jen vyhodnocení) je zpracováno podle ustanovení §10i) zákona  
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a ustanovení §19 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je zařazeno jako samostatný svazek odůvodnění.  
Vyhodnocení bylo zpracováno na základě koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Kraje 
Vysočina (KUJI 55078/2017, OZPZ 2177/2017) k Návrhu zadání územního plánu Krahulčí, 
ve kterém je z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. požadováno vyhodnocení vlivu územně 
plánovací dokumentace na životní prostředí a dále jsou stanoveny požadavky zpřesňující 
obsah a způsob zpracování vyhodnocení. 
 
Obsah hodnocení je dán přílohou zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění: 

 

 První kapitola hodnocení obsahuje shrnutí obsahu a hlavních cílů posuzované územně 
 plánovací dokumentace a její vztah k jiným koncepcím, které by měli být řešením 

zohledněny.  

 Druhá kapitola zhodnocuje návrh územního plánu Krahulčí vzhledem k cílům ochrany 
 životního prostředí a zdraví obyvatelstva, obsažených v národních, krajských a 

komunálních koncepčních dokumentech. Z těchto dokumentací jsou vybrány  
tzv. referenční cíle, které je vhodné v územním plánu zohlednit. 

 V třetí kapitole je popsán stav všech složek životního prostředí (půda, voda, klima ad.).  
Z pohledu popsaného stavu složek životního prostředí v zájmovém území nebyly v 
souvislosti s naplněním návrhových ploch posuzované dokumentace identifikovány žádné 
významné vlivy, které by mohly závažným způsobem negativně ovlivnit stav životního 
prostředí. 

 Čtvrtá kapitola stanovuje výčet charakteristik životního prostředí, které by mohly být 
uplatněním územního plánu významně ovlivněny (přímo i nepřímo). Tento výčet 
zohledňuje jak referenční cíle stanovené v první kapitole, tak výsledky posouzení složek 
životního prostředí obsažených v kapitole druhé.  

 Pátá kapitola je věnována vyhodnocení současných problémů a jevů životního prostředí, 
které by mohly být uplatněním územního plánu významně ovlivněny.  Detailně je 
především vyhodnocen vliv na zvláště chráněná území, vlastnosti území chráněné dle 
zákona č. 114/1992 Sb. a vliv na hygienické aspekty území v návaznosti na soubory typů 
nově navrhovaných ploch, které jsou potenciálně významné pro zvyšování negativní 
zátěže životního prostředí. 

 Šestá kapitola je věnována kompletnímu vyhodnocení návrhových ploch vzhledem  
k charakteristikám životního prostředí - ty jsou reprezentovány tzv. soubornými skupinami 
charakteristik: ovzduší a klima, voda, půda a horninové prostředí, biodiverzita, krajinný 
ráz a kulturní dědictví, sídla a urbanizace, obyvatelstvo a veřejné zdraví. Souborné skupiny 
charakteristik reprezentují ty charakteristiky, které jsou obsahem vybraných referenčních 
cílů určených v první kapitole. 

 Kapitola sedmá obsahuje porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a 
záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Územní plán 
Krahulčí je řešen invariantně a kapitola je tedy nenaplněna. 

 Kapitola osmá obsahuje výčet návrhových ploch, ve kterých byly v kap. 6. identifikovány 
významné vlivy na posuzované charakteristiky životního prostředí a zdraví obyvatelstva  
a následně navržena opatření k jejich kompenzaci. Vyhodnocení SEA určilo upravení 
nároků na plochy Z5 a Z11. Všechny další připomínky byly uplatněny v průběhu tvorby 
územního plánu a byly bezezbytku do jeho podoby a znění zapracovány. 

 Kapitola devátá obsahuje vyhodnocení referenčních cílů ochrany životního prostředí a 
zdraví obyvatelstva stanovených v závěru 2. kapitoly. Referenční cíle jsou utříděny podle 
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příslušných strategických studií. Celkově je možné konstatovat, že návrh územního plánu 
Krahulčí je s těmito dokumentacemi v souladu a že jejich cíle byly v dostačující míře  
v koncepci řešení zohledněny. 

 Desátá kapitola stanovuje návrh ukazatelů, které umožní sledovat vliv změn vlastností 
území vyvolaných naplňováním změny územního plánu. Ukazatele jsou opět stanoveny ve 
vztahu k naplňování vybraných referenčních cílů. 

 Jedenáctá kapitola obsahuje návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a 
koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na prostředí. V kapitole  
je konstatováno, že pro zajištění minimalizace vlivů na životní prostředí je třeba 
rozhodovat v plochách a koridorech vymezených v územním plánu v souladu 
s podmínkami využití stanovenými pro plochy s rozdílným způsobem využití ve výrokové 
části územního plánu, neboť připomínky k jednotlivým skupinám návrhových plochy byly 
do regulativů v průběhu zpracování územního plánu průběžně zapracovávány. 

 
Vyhodnocení zastavitelných ploch: 
 
 Vyhodnocení návrhových ploch bydlení.  Celkově je vymezeno 11 návrhových ploch  

(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. Pro plochy BV Z1, Z2 a Z3 je stanovena 
podmínka zpracování území studie. U plochy BV Z5 je stanoveno podmíněné využití 
z hlediska možného ovlivnění hlukem z dopravy. Vzhledem k celkově akceptovatelným 
mírně negativním vlivům ploch na chráněných půdních bonitách a mírnému negativnímu 
vlivu ploch, jejichž naplnění povede k odstranění stávající krajinné zeleně je doporučeno 
výše hodnocené plochy v územním plánu akceptovat. Negativní vliv je pak identifikován 
v ploše Z 11, která se nachází v ploše biotopu kde je nálezovou databází AOPK 
identifikován výskyt ohroženého druhu prstnatce májového (Dactylorhyza majalis) /luční 
rostlina/. Biotop do návrhové plochy Z11 zasahuje pouze částečně. Pro danou lokalitu 
vyhodnocení požaduje deklarovat nezbytnost pořízení inventarizačního biologického 
průzkumu na jehož základě bude požadován transfer chráněných jedinců do nedotčené 
části biotopu. Požadavek je zapracováván do podmínek využití plochy Z11 stanovených 
územním plánem. 

 Vyhodnocení návrhových ploch smíšených obytných. Celkově jsou vymezeny  

3 návrhové plochy (SV Z13 až SV Z15). Plochy Z13 a částečně Z15 byly pro bydlení 
vymezeny již dosavadním územním plánem. Soubor ploch je vzhledem k vlivu  
na sledované kategorie životního prostředí a zdraví obyvatelstva označen 
za akceptovatelný. 

 Vyhodnocení plochy občanské vybavenosti – se specifickým využitím  OX – plocha Z12. 
Plocha navržena k realizaci rozhledny na Nováčkově kopci jako lokálního turistického 
cíle. Plocha byla vymezena v dosavadním ÚP.  Plocha Z15 je doporučeno akceptovat. 

 Vyhodnocení plochy občanské vybavenosti – OV – plocha P1. Plocha přestavby bývalé 
zemědělské usedlosti pro občanskou vybavenost obce. Uvedenou plochu je doporučeno 
akceptovat. 

 Koridory dopravní infrastruktury – CD1 – CD3. Jedná se o koridory pro homogenizaci, 

přeložku a obchvat Telče silnice I/23. Koridory je doporučeno akceptovat. Koridory CD1 
a CD2 jsou převzaty  ze ZÚR, jde tedy o veřejně prospěšnou stavbu, která byla 
posouzena v rámci vyhodnocení SEA ZÚR Kraje Vysočina. 
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Závěry a doporučení včetně stanoviska ke koncepci: 
 
Vyhodnocení SEA určuje bližší specifikaci podmínek využití u ploch Z5 a Z11. Další 
připomínky byly uplatněny v průběhu tvorby územního plánu a byly beze zbytku do jeho 
podoby a znění zapracovány. 
 
1) V ploše BV Z 11, která zasahuje do biotopu T1.1, v jehož prostoru je nálezovou  databází 

AOPK identifikován výskyt ohroženého druhu prstnatce májového (Dactylorhyza majalis) 
/luční rostlina/, požadujeme deklarovat nezbytnost pořízení inventarizačního biologického 
průzkumu, na jehož základě bude požadován transfer chráněných jedinců do nedotčené 
části biotopu. 

 
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. 

 
V posuzovaných návrhových plochách nebyly identifikovány kumulativní výrazně negativní 
vlivy, případně vlivy projevující se ve své synergii, které by vyžadovaly návrh speciálních 
kompenzačních opatření.  
 
Na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
navrhuje, aby v případě akceptování připomínek k plochám Z5 a Z11 vydal příslušný úřad 
souhlasné stanovisko k posuzované územně plánovací dokumentaci. 
 
B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY 
NEBO PTAČÍ OBLASTI.  
 
Významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 
2000 byl Krajským úřadem Kraje Vysočina vyloučen v koordinovaném stanovisku k Návrhu 
zadání územního plánu Krahulčí. 
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Krahulčí na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
nebylo Krajským úřadem Kraje Vysočina požadováno a není zpracováno. 
 
C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADECH  
 
Hodnocení územních podmínek pro udržitelný rozvoj je obsaženo v ÚAP ORP Telč, 
aktualizace v roce 2016.  
Rozbor udržitelného rozvoje území (dále jen „RURÚ“) zahrnuje zjištění a vyhodnocení 
udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stánek, příležitostí  
a hrozeb. Hodnocení je v ÚAP uvedeno za celou ORP, součástí jsou i karty jednotlivých 
obcí.  
Z hlediska vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje je území obce Krahulčí zařazeno do 
kategorie 1 s pozitivním hodnocením všech tří pilířů, pro životní prostředí, hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.   
Na základě aktualizovaných ÚAP jsou v předkládaném materiálu vybrány jevy a hodnocení, 
které se týkají řešeného území k. ú. Krahulčí u Telče. Jednotlivé jevy jsou uspořádány podle 
pilířů udržitelného rozvoje. 
Závěr RURÚ tvoří určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. 
 
Hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podle ÚAP pro obec Krahulčí. 
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ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ  

 

S_ Silné stránky W_ Slabé stránky 

 standardní základové podmínky 
v zastavěném území obce 

 nevyskytující se sesuvná území, haldy ani 
deponie, 

 nízké a střední riziko výskytu radonu z podloží 
v zastavěném území obce 

 výskyt ojedinělých děl poddolovaného 
území  

 velká část zemědělského půdního fondu 
území má vyšší retenční schopnost 

 stávající zastoupení vodních toků – Krahulčí 
p., Svatojánský p., Myslůvka a dalších, vč. 
vodních nádrží, zejména Suchý r., 
Pospíchalův r. at. 

 vyhlášené záplavové území toku Myslůvka 

 dostatečné členění zemědělské půdy 

 řešené území se nachází mimo zranitelnou 
oblast 

 vyhovující kvalita ovzduší 

 dlouhodobě se zlepšující kvalita životního 
prostředí 

 obec má vybudovanou jednotnou kanalizační 
síť v Krahulčí  

 vymezený a schválený místní (lokální) ÚSES 
 
 památné stromy – Lípa velkolistá  
 u Krahulčí   

 v území jsou provedené investice do půdy za 
účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační 
soustavy) 

 půdy bez potenciálního ohrožení větrnou 
erozí 

 zastoupení zemědělského půdního fondu 
v nejvyšších třídách ochrany, vč. zastoupení 
ploch s vysokým koeficientem HPJ 

 Obec Krahulčí má vybudovanou jednotnou 
kanalizační stokovou síť zakončenou ČOV 

 vysoký standard zásobování pitnou vodou 
v obci, skupinový vodovod Mrákotín – 
Krahulčí 

 obec je připojena na technickou infrastrukturu 
– plynovod 

 řešeným územím prochází komunikační 
vedení optické a rádiové směrové 

 řešeným územím prochází silnice I/23 a 
III/40615, III/11261 

 kvalitní dopravní napojení obce na silnici I. 
třídy 

 nakládání s odpady v obci, řešení 
s pravidelným svozem 

 chybějící ložiska nerostných surovin i 
chráněná ložisková území 

 nevyskytující se stará důlní díla ani hlavní 
důlní díla 

 nejsou evidovány dobývací prostory 

 půdy náchylné k vodní erozi  

 zastoupení ploch intenzivně zemědělsky 
obdělávaných, erozně ohrožené plochy – 
krajina s intenzivní zemědělskou výrobou má 
malou retenční schopnost, nežádoucí vliv na 
vodní režim 

 chybějící vodní zdroje podzemních vod 

 znečištění vodních toků v důsledku 
zemědělské činnosti a s ohledem na jejich 
umístění v návaznosti na zastavěné území 
(zejména Myslůvka)  

 velká dopravní zátěž v území  

 silnice I/23, negativně nejvýznamnější 
hygienický limit v území 

 rozšiřování hospodářských areálů v přímé 
návaznosti na zastavěné území obce 

 v území je plocha starých zátěží a 
kontaminovaných ploch  

 nejsou vymezeny oblasti a místa krajinného 
rázu 

 zastoupení zemědělsky obhospodařovaných 
ploch náchylných k půdní erozi 

 v řešeném území se nevyskytuje Natura 
2000, registrované VKP ani další lokality 
ochrany přírody 

 KES = 0,69 – nestabilní krajina 

 narušování prvků ÚSES, vypouštění 
odpadních vod, případně navyšování 
hospodářské činnosti 

 zastoupení nestabilních zemědělsky 
obhospodařovaných ploch území 

 urbanizační tlak na rozvoj území 

 riziko eroze zemědělské půdy v návaznosti 
na zastavěné území 

 stáří a technický stav kanalizační sítě 

 nenávaznost dopravních koncepcí  
na hranici katastru s Telčí  

O_ Příležitosti T_ Hrozby 

 používání ušlechtilých paliv snižuje riziko 
znečištění ovzduší z vytápění 

 využití alternativních zdrojů 

 zvyšování podílu zdrojů, převážně 
automobilové dopravy na zhoršování kvality 
ovzduší 
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EKONOMICKÝ PILÍŘ  

 

S_ Silné stránky W_ Slabé stránky 

 schopnost malých firem reagovat na změny 
na trhu 

 různorodé využití území pro průmysl, obchod, 
zemědělství a lesnictví apod. 

 využití části stávajících výrobních areálů 
v území 

 vyšší atraktivita podnikatelského prostředí 
z hlediska polohy obce 

 využití tranzitu I/23 procházejícího západní 
částí řešeného území 

 kompletní využití stávajících výrobních areálů 
v území 

 velký zaměstnavatel v obci – Masozávod 
Krahulík 

  brownfield – bývalé škrobárny 

O_ Příležitosti T_ Hrozby 

 
 

 

 
 
 
 
SOCIÁLNÍ PILÍŘ  

 

S_ Silné stránky W_ Slabé stránky 

 lepšící se progresivita zaměstnanosti 

 převyšující počet obyvatel obce 
v předproduktivním věku oproti 
poproduktivním 

 kladné hodnoty dojížďky ekonomicky 
aktivních obyvatel do zaměstnání  

 nárůst indexu stáří, 

 nárůst celkového počtu obyvatel 
v poproduktivním věku 

 poměr obydlených objektů vůči rekreačnímu 
využití a s tím spojený nárůst domů sloužících 
k rekreaci, 

 odchod mladých lidí z obce, 

 úbytek počtu obyvatel obce v posledních 
letech  

O_ Příležitosti T_ Hrozby 

  
 

 

C.1. Využití silných stránek a příležitostí  
 
Silné stránky  
 standardní základové podmínky v zastavěném území obce 
 nevyskytující se sesuvná území, haldy ani deponie, 
 nízké a střední riziko výskytu radonu z podloží v zastavěném území obce 
 výskyt ojedinělých děl poddolovaného 

území  
 velká část zemědělského půdního fondu území má vyšší retenční schopnost 
 stávající zastoupení vodních toků – Krahulčí p., Svatojánský p., Myslůvka a dalších,  

vč. vodních nádrží, zejména Suchý r., Pospíchalův r. atd. 
 vyhlášené záplavové území toku Myslůvka 
 dostatečné členění zemědělské půdy 
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 řešené území se nachází mimo zranitelnou oblast 
 vyhovující kvalita ovzduší 
 dlouhodobě se zlepšující kvalita životního prostředí 
 obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v Krahulčí  
 vymezený a schválený místní (lokální) ÚSES 
 památné stromy – Lípa velkolistá  
 u Krahulčí   
 v území jsou provedené investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační 

soustavy) 
 půdy bez potenciálního ohrožení větrnou erozí 
 zastoupení zemědělského půdního fondu v nejvyšších třídách ochrany, vč. zastoupení 

ploch s vysokým koeficientem HPJ 
 Obec Krahulčí má vybudovanou jednotnou kanalizační stokovou síť zakončenou ČOV 
 vysoký standard zásobování pitnou vodou v obci, skupinový vodovod Mrákotín – Krahulčí 
 obec je připojena na technickou infrastrukturu – plynovod 
 řešeným územím prochází komunikační vedení optické a rádiové směrové 
 řešeným územím prochází silnice I/23 a III/40615, III/11261 
 kvalitní dopravní napojení obce na silnici I. třídy 
 nakládání s odpady v obci, řešení s pravidelným svozem 
 schopnost malých firem reagovat na změny na trhu 
 různorodé využití území pro průmysl, obchod, zemědělství a lesnictví apod. 
 využití části stávajících výrobních areálů v území 
 vyšší atraktivita podnikatelského prostředí z hlediska polohy obce 
 využití tranzitu I/23 procházejícího západní částí řešeného území 
 kompletní využití stávajících výrobních areálů v území 
 velký zaměstnavatel v obci – Masozávod Krahulík 
 lepšící se progresivita zaměstnanosti 
 převyšující počet obyvatel obce v předproduktivním věku oproti poproduktivním 
 kladné hodnoty dojížďky ekonomicky aktivních obyvatel do zaměstnání 
 
Příležitosti   
 

 používání ušlechtilých paliv snižuje riziko znečištění ovzduší z vytápění 

 využití alternativních zdrojů 

 
Koncepce rozvoje území vychází z širších vztahů území a požadavků obsažených 
v základních koncepčních materiálech (PÚR ČR, ZÚR Kraje Vysočina platném znění).  
Řešení ÚP využívává silných stánek území, zejména příznivé polohy u silnice I. třídy, 
blízkosti města Telče, dopravního napojení na krajské město Jihlavu, tradiční místní výroby 
v obci. 
V ÚP je navrženo rozvíjet především obytnou funkci v rozsahu odpovídajícím významu obce.  
Vymezení rozvojových ploch bydlení a ploch smíšených obytných vychází z Územního plánu 
obce Krahulčí (2005). 
Vymezení rozvojových ploch respektuje návaznosti na zastavěné území, návaznosti  
na stabilizované plochy bydlení, dodržení kompaktního obvodu zástavby sídla, nerozšiřování 
obytné zástavby do volné krajiny.  
Rozvojové ploch bydlení jsou vymezeny na půdách nižších tříd ochrany ZPF, vymezením 
ploch nedojde k přímému dotčení lesních pozemků. 
Navrhovaná koncepce rozvoje bydlení přispívá k udržení stabilizovaného pilíře  
pro soudržnost obyvatel. 
V ÚP jsou zajištěny podmínky rozvoje výroby vymezením stabilizovaných ploch výroby a 
skladování. Zastavitelné plochy výroby a skladování nejsou vymezeny. Stanovení podmínek 
využití plochách výroby a skladování umožní jejich polyfunkční využití.  
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Rozvoj území využívá dobrou veřejnou infrastrukturu obce. Řešení technické infrastruktury 
vychází ze stávající koncepce technické infrastruktury. V obci je vyhovující zásobování pitnou 
vodou, v obci je zajištěno odkanalizování a čištění odpadních vod, obec je plynofikována. 
Z hlediska dopravní infrastruktury jsou vymezeny v souladu se ZÚR koridory  
pro homogenizaci a přeložku silnice I/23. 
V  ÚP jsou stanoveny podmínky ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
řešeného území. Je stanovena koncepce uspořádání krajiny, jsou stanoveny podmínky  
pro ochranu krajinného rázu, jsou navrženy prvky územního systému ekologické stability, 
jsou vymezeny plochy změn v krajině pro nefunkční části prvků ÚSES, pro nové vodní 
plochy, je podpořen rozvoj cyklostezek a účelových komunikací, který je přípustnou činností 
v plochách v krajině dle stanovených podmínek jednotlivých ploch.  
Koncepce rozvoje území a základní urbanistická koncepce vycházejí z respektování stávající 
urbanistické struktury obce.  
 
C.2. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území  
 
Slabé stránky:  

 chybějící ložiska nerostných surovin i chráněná ložisková území; 

 nevyskytující se stará důlní díla ani hlavní důlní díla; 

 nejsou evidovány dobývací prostory; 

 půdy náchylné k vodní erozi ; 

 zastoupení ploch intenzivně zemědělsky obdělávaných, erozně ohrožené plochy – krajina 
s intenzivní zemědělskou výrobou má malou retenční schopnost, nežádoucí vliv na vodní režim; 

 chybějící vodní zdroje podzemních vod; 

 znečištění vodních toků v důsledku zemědělské činnosti a s ohledem na jejich umístění 
v návaznosti na zastavěné území (zejména Myslůvka)  

 velká dopravní zátěž v území (s výjimkou silnice I/23) 

 silnice I/23, negativně nejvýznamnější hygienický limit v území 

 rozšiřování hospodářských areálů v přímé návaznosti na zastavěné území obce 

 v území je plocha starých zátěží a kontaminovaných ploch  

 nejsou vymezeny oblasti a místa krajinného rázu 

 zastoupení zemědělsky obhospodařovaných ploch náchylných k půdní erozi 

 v řešeném území se nevyskytuje Natura 2000, registrované VKP ani další lokality ochrany přírody 

 KES = 0,69 – nestabilní krajina 

 narušování prvků ÚSES, vypouštění odpadních vod, případně navyšování hospodářské činnosti 

 zastoupení nestabilních zemědělsky obhospodařovaných ploch území 

 urbanizační tlak na rozvoj území 

 riziko eroze zemědělské půdy v návaznosti na zastavěné území 

 stáří a technický stav kanalizační sítě 

 nenávaznost dopravních koncepcí na hranici katastru s Telčí 

 brownfield – bývalé škrobárny 

 nárůst indexu stáří, 

 nárůst celkového počtu obyvatel v poproduktivním věku 

 poměr obydlených objektů vůči rekreačnímu využití a s tím spojený nárůst domů sloužících 
k rekreaci, 

 odchod mladých lidí z obce, 

 úbytek počtu obyvatel obce v posledních letech 

 
V území je evidována jedna bodová lokalita poddolovaného území, která neovlivní možnosti 
rozvoje obce. 
V území nejsou místní vodní zdroje. Obec Krahulčí je zásobena pitnou vodou  
ze skupinového vodovodu pro obce Mrákotín, Krahulčí a Hostětice. Součástí vodovodu je 
také zásobovací řad z rekreační oblasti Lipky do VDJ Krahulčí pro zásobování 
masokombinátu. Současná koncepce zásobení pitnou vodou je ÚP respektována. 
V řešeném území je vyhlášeno záplavové území na toku Myslůvka. Záplavové území 
Myslůvky je respektováno. V záplavovém území nejsou vymezeny zastavitelné plochy, je 
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zde vymezena pouze plocha přestavby P1, u plochy jsou stanoveny podmínky 
k respektování záplavového území. 
V ÚP jsou navržena  protierozní a protipovodňová opatření (protierozní zatravnění, 
zalesnění, retence povrchových vod). Plochy s těmito opatření mi jsou vymezeny jako plochy 
změn v krajině. 
Na území obce Krahulčí je několik zájmových lokalit ochrany přírody a krajiny (významný 
krajinný prvek, památný strom, lokální ÚSES), chráněné území však v území zastoupeno 
není.  
Z hlediska demografických a hospodářských podmínek jsou jako slabé stránky hodnoceny  
stárnutí populace a odchod mladých lidí z obce. Pro stabilizaci obyvatel a zlepšení věkové 
struktury obyvatel jsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech. 
Hlavním zaměstnavatelem v obci  je Krahulík - Masozávod Krahulčí, a.s. Využití těchto ploch 
a nevyužívaných výrobních areálů může rozšířit nabídku pracovní příležitosti v obci. 
 

C.3. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb území 

 
Hrozby:  

  zvyšování podílu zdrojů, převážně automobilové dopravy na zhoršování kvality ovzduší 
 
V ÚP je navržena přeložka I/23, v ÚP jsou vymezeny koridory pro přeložku silnice I/23 
severně od obce. Silnice I/23 by pak procházela mimo zastavěné území. Koridor  
pro přeložku I/23 je vymezen v souladu se ZÚR. 
Jako staré ekologické zátěže jsou v ÚAP označeny 2 lokality v západní a své severní části 
obce. V tomto území nejsou navrženy změny (vymezeno jako stabilizované plochy NS a VL) 
a je možná další rekultivace území.  
Řešení územního plánu respektuje požadavky na minimalizaci fragmentizace kulturní krajiny, 
vymezenými zastavitelnými plochami a dopravní a technickou infrastrukturou.   
V řešeném území je vyhlášeno záplavové území Myslůvky. Záplavové území zasahuje  
do zastavěného území, zastavitelné plochy jsou však vymezeny v naprosté většině mimo 
záplavové území 
Riziko zastavění bytové výstavby v obci a úbytku obyvatelstva je eliminováno vymezení 
rozvojových ploch pro bydlení a smíšené území obytné. Vymezení rozvojových ploch 
umožňuje napojení na systém odkanalizování a čištění odpadních vod obce a eliminuje riziko 
ne realizace čištění odpadních vod.  

 

C.4. Vliv na stav a vývoj hodnot území. 

 
V územním plánu jsou stanoveny podmínky ochrany hodnot území (zejména urbanistických, 
kulturních, historických a přírodních). U ploch s rozdílným způsobem využití (RZV) jsou 
stanoveny podmínky využití, které rovněž zajišťují ochranu výše uvedených hodnot.  
Pro jednotlivé plochy RZV jsou definovány prostorové i výškové možnosti nové zástavby  
i zástavby ve stabilizovaných plochách.  
V ÚP je respektována současná urbanistická struktura sídla, vymezení ploch veřejných 
prostranství definuje a zachovává historickou stopu zástavby sídla.   
Územní plán stanovuje podmínky ochrany krajiny, jsou vymezeny prvky územního systému 
ekologické stability. V nezastavěném území jsou vymezeny plochy změn v krajině. Dále  
je navrženo doplnění krajinné zeleně kolem cest a doplnění ochranné a izolační zeleně  
u některých ploch výroby a skladování.  
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Výčet problémů k řešení v ÚPD obsažený v ÚAP 2016 
 

Identifikace Popis problému Lokalizace Charakteristika 

U6  brownfield  Krahulčí  Bývalé škrobárny  

H1  
Stará zátěž území a 
kontaminovaná plocha  

Krahulčí   

H3.2  hluková zátěž dopravní  Krahulčí  silnice I/23  

H7  
silnice I. třídy - hygienický 
limit  

Krahulčí  silnice I/23  

H9  
Nakládání s odpadními 
vodami  

Krahulčí   

D1.4  Chybějící obchvat obce  Krahulčí  severní obchvat obce  

D3.1  
vysoká dorpavní zátěž v 
obci - silnice I. třídy  

Krahulčí  
vysoká dopravní zátěž 
kolem silnice I/23  

D5  
Nenávaznost dopravních 
koncepcí  

Krahulčí -Telč  Obchvat Telč  

O2.2  nenavazující ÚSES  Mrákotín - Krahulčí  
zmatečná návaznost prvků 
ÚSES na hranici obcí  

O2.10  nenavazující ÚSES  Hostětice - Krahulčí  
nepropojený ÚSES na 
hranici obcí  

O3  
Vodní eroze na částech 
půdy  

Krahulčí   

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

Krahulčí  
zastavitelná plocha na 
kvalitní orné půdě  

S2  
střet silnice I. třidy s prvky 
ÚSES  

Krahulčí  křížení  

S3  
střet záměru obchvatu obce 
s prvky ÚSES  

Krahulčí  křížení  

S5  
střet zastavěného území se 
záplavovým územím  

Krahulčí  
záplavové území Q100 - 
Myslůvka  

 
 
Brownfield – bývalá škrobárna  
V současné době nevyužívaná plocha bývalé škrobárny je ponechána k využití pro výrobu  
a skladování. Plocha bude přednostně využita pro výrobní území obce a umožní posílení 
hospodářského pilíře rozvoje území. 
 
Stará ekologická zátěž  
Jako stará ekologická zátěž je v ÚAP identifikována plocha skladovacích ploch skladů bývalých 
škrobáren u silníce I/23 . Je vymezeno jako plocha výroby a skladování - stav. Při využití plochy bude 
třeba tuto skutečnost zohlednit. 
Dále je jako ekologická vymezena plocha v severozápadní části obce u cesty na Mrákotín. Tato 
plocha je vymezena jako stabilizovaná plocha NS – smíšená plocha nezastavěného území, která  
umožní rekultivaci území.  
 
Dopravní zátěž – průtah silnice I/23, chybějící obchvat, nenávaznost dopravních koncepcí  

  
V ÚP je v souladu se ZÚR navržena přeložka silnice I/23 mimo zastavěné území obce. Trasa přeložky  
se odpojuje od silnice I/23 východně od obce Krahulčí, obchází severní část zastavěného území a 
v trase účelové komunikace pokračuje směrem  na Mrákotín. Pro přeložku I/23, homogenizaci silnice 
I/23 a návaznost na obchvat Telče jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury CD1-CD3. 
 
Nakládání s odpadními vodami 
V ÚP je stanovena koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod  v souladu s PRVK Kraje 
Vysočina. 
 
Vodní eroze 
V ÚP jsou vymezeny plochy změn v krajině k realizaci protierozních opatření. V nezastavěném území 
jsou stanoveny pro realizaci protipovodňových a protierozních opatření. 
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Nenávaznost ÚSES 
V ÚP byla prověřena a je řešena návaznost vymezeného lokálního systému ekologické stability  
na okolní katastry. Návaznost je popsána v samostatné kapitole. 
 
Střet ochrany ZPF  
V novém ÚP došlo k výrazné redukci vymezených zastavitelných ploch oproti dosavadnímu ÚPO 
v platném znění. 
Vyhodnocení záborů půdního fondu je obsaženo v textové a grafické části odůvodnění územního 
plánu. 
Znázornění ploch, které jsou převzaty z dosavadního ÚPO, je obsaženo ve výkrese přepokládaných 
záborů půdního fondu a je také uvedeno v tabulkové části. 
 
Střet obchvatu a ÚSES  
Křížení obchvatu (dopravního koridoru) s lokálním ÚSES je v řešeném území ve 2 případech, 
požadavek na umožnění průchodu lokálního ÚSES je uveden v podmínkách využití dopravního 
koridoru. 
Ke středu dopravního koridoru a lokálního biocentra v řešeném území nedochází. 
 
 

D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ 
NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH  
PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH  
PRŮZKUMECH A ROZBORECH. 

 
Žádné takové skutečnosti zjištěny nebyly. 

 
 
E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH 
V POLITICE ÚZEMNNÍHO ROZVOJE NEBO ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE.   

 
E.1 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 
 
Politika územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR) schválena usnesením vlády 
České republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009. Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje 
České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276. 
Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje byla schválena 2. 9. 2019 usnesením vlády ČR  
č. 629/2019  
Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje byla schválena 2. 9. 2019 usnesením č. 630/201.  

 

 Územní plán je zpracován v souladu se zásadami Politiky Územního rozvoje ČR (dále jen 
PÚR ČR).  

 Pro řešení ÚP Krahulčí nevyplývají z PÚR ČR žádné zvláštní požadavky kromě 
respektování obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území. 

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

 Obec se nenachází v republikové specifické oblasti podle tohoto dokumentu. 

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

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

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

 Územní plán Krahulčí je v souladu s obecnými zásadami Politiky územního rozvoje ČR. 
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Přínos řešení ÚP Krahulčí k naplnění republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území (označení priorit odpovídá označení v PÚR ČR): 
 
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou 
výrazem identity území, jeho historie a tradice. 
Způsob: V územním plánu jsou stanoveny podmínky ochrany hodnot území (zejména hodnot 
urbanistických, kulturních, historických a přírodních). U ploch s rozdílným způsobem využití 
(RZV) jsou stanoveny podmínky využití, které rovněž zajišťují ochranu výše uvedených 
hodnot. V ÚP je respektována současná urbanistická struktura sídla, vymezení ploch 
veřejných prostranství definuje a zachovává historickou stopu zástavby. Pro jednotlivé 
plochy RZV jsou definovány podmínky prostorového uspořádání nové zástavby i zástavby ve 
stabilizovaných plochách.  
Územní plán stanovuje podmínky ochrany kulturní krajiny. V nezastavěném území jsou 
vymezeny prvky územního systému ekologické stability, jsou vymezeny plochy změn 
v krajině, je navrženo doplnění krajinné zeleně kolem cest a ploch výroby a skladování.  
  
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí 
krajiny. 
Způsob: Vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj obce zohledňuje požadavky na 
hospodaření na zemědělské půdě. Plochy zemědělské výroby se v řešeném území 
nenachází. V plochách bydlení je přípustný chov drobného hospodářského zvířectva, 
v plochách smíšených je přípustná zemědělská malovýroba. Obě tyto činnosti však nesmí 
ohrozit okolní obytné nemovitosti. Rybářství - jsou respektovány vodní plochy v řešeném 
území, z nichž část je využívána k chovu ryb. Z  hlediska lesního hospodářství jsou 
respektovány pozemky určené k plnění funkce lesa, je vymezena jedna menší plocha změn 
v krajině pro zalesnění. Výstavba rybníků a zalesňování je přípustnou nebo podmíněně 
přípustnou činností v jednotlivých plochách RZV.  
 
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve 
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 
Způsob: V rámci zvolené urbanistické koncepce je upřednostněno komplexní řešení.  
Rozvojové plochy navazují na stabilizované plochy shodných, popř. slučitelných typů ploch 
s rozdílným způsobem využití.  
 
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné 
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 
V průběhu zpracování byly prověřovány rozvojové záměry sousedních obcí. 
 
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky 
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.  
Způsob:  ÚP plán vymezuje stabilizované plochy výroby a skladování. V řešeném území je 
velký zaměstnavatel - masozávod Krahulík, a. s. a nachází se zde ještě několik menších 
zaměstnavatelů. Všechny firmy využívají stávající plochy výroby a skladování, které jsou 
dostačující. Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování nejsou vymezeny, pro rozvoj lze 
využít stávající nevyužívané nebo málo využívané plochy. 
Rovněž v plochách smíšených obytných je umožněna podnikatelská činnost, služby a 
řemesla.   
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(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch, hospodárně 
využívat zastavěné území, zajistit ochranu nezastavěného území a veřejné zeleně, včetně 
minimalizace její fragmentace. 
Způsob:  Podmínky využití ploch výroby a skladování umožňují polyfunkční využívání (pro 
různé druhy výroby, komerční aktivity, služby apod.).  
Zastavitelné plochy navazují na zastavěné území. Volná krajina je respektována bez 
fragmentace zastavitelnými plochami.  
Ochrana nezastavěného území je zajištěna stanovením podmínek pro využití ploch 
nezastavěného území dle § 18 odst. 5 stavebního zákona.  
 
(20) Rozvojové záměry, které mohou ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat kompenzační opatření. S ohledem na to při 
územně plánovací činnosti respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti 
krajiny a kvality životního prostředí.  
Způsob: Plochy podstatně ovlivňující charakter krajiny nejsou vymezeny. Zastavitelné plochy 
jsou vymezeny především v návaznosti na zastavěné území. U ploch s rozdílným způsobem 
využití jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání.  
Vlivy na přírodní hodnoty území jsou zmírněny návrhem prvků ÚSES, návrhem protierozních 
opatření, doplněním doprovodné zeleně v krajině a prostorovými regulativy ploch v krajině. 
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny. 
Do řešeného území nezasahuje migrační koridor ani migračně významné území, migrační 
prostupnost proto není navrženým řešením územního plánu omezena. Pro zlepšení 
prostupnosti území pro volně žijící organizmy je vymezen ÚSES. 
 
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu při zachování a rozvoji hodnot území.  
Způsob: V územním plánu jsou stanoveny podmínky k ochraně urbanistických, 
architektonických, kulturních a historických hodnot obce, které jsou předpokladem 
k zachování a rozvoji turistiky a cestovního ruchu. Rovněž jsou stanoveny podmínky 
k ochraně krajiny.  
V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy rodinné rekreace. Územní plán 
nenavrhuje nové plochy rekreace. V obci se nachází několik penzionů, které podporují 
cestovní ruch v území.    
Rozvoj cestovního ruchu a turistiky je podpořen vymezením plochy občanského vybavení - 
se specifickým využitím pro umístění rozhledny na Nováčkově kopci východně od obce.  
K rozvoji cestovního ruchu přispívá i síť cyklotras a turistické trasy, které územní plán 
respektuje a vytváří podmínky pro jejich rozvoj. Na většině ploch v krajině je přípustná 
realizace nových cyklostezek a cyklotras.  
Je uvažováno s realizací stezky pro pěší a cyklisty Telč - kostel sv. Jana Nepomuckého - 
Krahulčí. T  
V rámci přípustných činností lze pro hromadnou rekreaci a turistiku využít stabilizované i 
navrhované plochy jiných ploch RZV, zejména ploch občanského vybavení a bydlení.  
Navržená opatření a změny v nezastavěném území přispějí také k posílení estetických a 
rekreačních funkcí krajiny (návrh ÚSES, doplnění doprovodné zeleně v krajině). 
 
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování 
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah 
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. 
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční 
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 
vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 



- 15 - 

 

tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, 
silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro 
dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na 
veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci 
těchto účinků).  
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os.  
Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. 
Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v 
území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  
Způsob: Pro zkvalitnění dopravní infrastruktury je v územním plánu vymezen koridor pro 
homogenizaci silnice I/23 a koridor pro přeložku silnice I/23. Trasy těchto koridorů jsou dány 
vymezením v ZÚR. Dále do řešeného území zasahuje koridor pro jižní obchvat Telče (dáno 
vymezením dle dopravní studie a dle ÚP Telče). Jedná se o záležitost nadmístního významu, 
která není obsažená v ZÚR. Koridor je vymezen v navrhované Aktualizaci č. 4 ZÚR.  
Většina zastavitelných ploch pro bydlení u stávající silnice I/23 je vymezena v dostatečné 
vzdálenosti, aby byly eliminovány nepříznivé účinky ze silniční dopravy. Pouze zastavitelná 
plochy Z5 je vymezena jako plocha s podmíněně přípustným využitím z hlediska hluku 
z dopravy. V podrobnější dokumentaci staveb bude nutno doložit, že pro chráněné prostory 
nebudou překračovány hygienické limity hluku vzhledem k provozu na silnici I/23.  
Hlavní cestní síť k zajištění přístupu k zemědělským pozemkům a k zajištění prostupnosti 
krajiny je vymezena v odůvodnění ÚP Krahulčí – „Koordinačním výkresu“. Obecně je 
stanovena přípustnost cestní sítě v nezastavěném území. Je respektována síť cyklotras. Je 
uvažováno s realizací stezky pro pěší a cyklisty Telč - kostel sv. Jana Nepomuckého - 
Krahulčí. Cyklotrasy jsou přípustné na většině ploch s RZV dle stanovených podmínek 
využití jednotlivých ploch.  
Technická infrastruktura v obci je vyhovující. Obec má vyřešeno zásobování vodou ze 
skupinového vodovodu Mrákotín – Krahulčí – Hostětice. Kanalizační systém obce je 
vyhovující, kanalizační síť je jednotná zaústěna do ČOV (biologické rybníky). Zásobování 
elektrickou energií je dostatečné, nová výstavba bude pokryta ze stávajících trafostanic. 
Obec je komplexně plynofikována. 
 
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu 
významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet 
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 
Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
průmyslových nebo zemědělských areálů. 
Způsob: Z ploch výroby a skladování jsou v území zastoupeny plochy lehkého průmyslu – 
areál masokombinátu Krahulík a. s. a v odsunuté poloze areál stavební firmy „STARKON 
STAV, s. r. o. ”Zastavitelné plochy výroby a skladování nejsou územním plánem navrhovány. 
V plochách výroby a skladování jsou stanoveny podmínky využití tak, aby případné zařízení 
a stavby nesnižovaly kvalitu okolního prostředí (především ploch s převahou bydlení) a 
nezvyšovaly dopravní zátěž v území.  
Zastavitelné plochy bydlení jsou vymezeny v dostatečné odstupu od ploch výroby a 
skladování a je zajištěna jejich ochrana před negativní vlivy z těchto ploch. 
 
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 
minimalizovat rozsahu případných škod.  
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a 
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chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod. 
Způsob: V řešeném území je vyhlášeno záplavové území na toku Myslůvka rozhodnutím 
RŽP OkÚ Jihlava ŽP/Vod-892/91-Če-234/6. Aktivní zóna není stanovena. 
Záplavové území částečně zasahuje do zastavěné části obce V záplavovém území nejsou 
vymezeny nové zastavitelné plochy, pouze plocha přestavby z bývalé zemědělské usedlosti 
na plochu občanského vybavení částečně zasahuje do záplavového území.  
Územní plán navrhuje plochy změn v krajině pro protierozní opatření (trvalý travní porost a 
další protierozní úpravy). Protierozní opatření jsou rovněž obecně přípustná v plochách RZV 
zastoupených v nezastavěném území.   
 
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to 
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy 
nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky 
na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného 
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v 
území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a 
cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.  
Způsob: Veřejná hromadná doprava je zajištována autobusovou dopravou se zastávkami v 
obci. Železniční doprava není v řešeném území zastoupena. V rámci řešeného území jsou 
plochy dopravní a plochy veřejných prostranství na sebe navázány, včetně cestní sítě v 
krajině. V řešeném území se nachází síť cyklotras a turistické trasy, které územní plán 
respektuje a vytváří podmínky pro jejich rozvoj. Na většině ploch v krajině je přípustná 
realizace nových cyklostezek a cyklotras.  
 
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 
budoucnosti. 
Způsob: Technická infrastruktura včetně zásobování vodou je v obci dostatečná a zajistí 
dobrou úroveň i do budoucna.   
Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny s možností napojení na technickou infrastrukturu. 
Způsob napojení jednotlivých lokalit je vyznačen v odůvodnění ÚP - v jednotlivých 
doplňujících výkresech technické infrastruktury. 
 
E.2 VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU 

KRAJEM 
 
- Zásady územního rozvoje (ZÚR) Kraje Vysočina, které nabyly účinnosti dne 22. 11. 

2008 (usnesení č. 0290/05/2008/ZK, schváleno 16. 9. 2008). Aktualizace č. 1 ZÚR 
Kraje Vysočina nabyla účinnosti dne 23. 10. 2012 (usnesení č. 0468/05/2012/ZK, 
schváleno 18. 9. 2012). Aktualizace č. 2 ZÚR Kraje Vysočina nabyla účinnosti dne 7. 
10. 2016 (usnesení č. 0463/05/2016/ZK, schváleno 13. 9. 2016). Aktualizace č. 3 ZÚR 
Kraje Vysočina nabyla účinnosti dne 7. 10. 2016 (usnesení č. 0464/05/2016/ZK, 
schváleno 13. 9. 2016). Rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 1/2017-118  
z 13. 4. 2017; Aktualizace č. 5 ZÚR nabyla účinnosti 30. 12. 2017 (usnesení  
č. 0591/07/2017/ZK, schváleno 12. 12. 2017). Aktualizace č. 6 ZÚR Kraje Vysočina 
(nabytí účinnosti 14. 6. 2019). Rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 1/2017-
118 z 13. 4. 2017. 

 

 ZÚR stanovují priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného 
rozvoje území. Územní plán Krahulčí respektuje priority územního plánovaní Kraje 
Vysočina k zajištění vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území, tj. zajištění příznivého 
životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a udržení sociální soudržnosti 
obyvatel.  
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 Řešené území není zařazeno do žádné republikové nebo krajské rozvojové oblasti nebo 
osy. 

 Správní území obce není zařazeno do specifické oblasti krajského významu.   

 ZÚR vymezují koridor silnice I/23 v šířce 150 m zahrnující: 
a) koridor pro homogenizaci stávajícího tahu; 
b) koridory pro umístění nových staveb: 
    - silnice I/23 Mrákotín – Krahulčí – přeložka I/23 Krahulčí;   
Je respektováno. Plochy a koridory dopravní infrastruktury jsou v ÚP zpřesněny.  

 ZÚR vymezují veřejně prospěšnou stavbu v oblasti dopravy – silnici I/23 (DK03).   
Je respektováno. V ÚP je vymezena veřejně prospěšná stavba v oblasti dopravy. 

 Na území obce není v ZÚR vymezeno veřejně prospěšné opatření. 

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

 
ZÚR stanovují v typech krajiny tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách  
v území: 
 
Krajina lesozemědělská harmonická 
a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských 
pozemků; b) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesu a 
eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením; c) respektovat 
cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově 
vhodnými stavbami; d) zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména 
podíl zahrad a trvalých travních porostu; e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých 
pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit, rekreační 
zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti 
krajiny; f) chránit luční porosty. 
Krajinný typ zahrnuje největší část řešeného území kolem zastavěného území.  
Koncepce územního plánu minimalizuje dotčení PUPFL. Nezbytný zábor  PUPFL je 
navržen pouze v koridoru pro homogenizaci a přeložku silnice I/23.  
V území jsou navrženy zásady ochrany architektonicky a urbanicky 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, jsou vymezeny pouze stabilizované plochy  
Rodinné rekreace. 
Je posílen rozvoj cestovního ruchu návrhem rozhledny na Nováčkově kopci.  
 
Krajina zemědělská intenzivní 
a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; b) respektovat 
cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově 
vhodnými stavbami; c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a 
rozptýlené zeleně, zvýšením podílu zahrad, trvalých travních porostů apod.; d) zvýšit 
prostupnost krajiny obnovou cestní sítě. 
Krajina zemědělská intenzivní zahrnuje východní část řešeného území  Zastavitelné 
plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území, 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 
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krajinné zeleně kolem polních cest.  Hlavní cestní síť k zajištění přístupu k zemědělským 
pozemkům a k zajištění prostupnosti krajiny je vymezena v odůvodnění ÚP Krahulčí – 
„Koordinačním výkresu“. Obecně je stanovena přípustnost cestní sítě v nezastavěném 
území.  
 
Krajina rybniční 
a) zachovat v nejvyšší možný míre stávající typ využívání lesních a zemědělských 
pozemků;  
b) zabezpečit ekologicky únosné formy hospodaření na rybnících; c) eliminovat riziko 
ohrožení kvality vod; d) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a 
doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami; e) rozvíjet cestovní ruch ve formách 
příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit; 
f) chránit mokřadní a luční ekosystémy; g) chránit a rozšiřovat doprovodnou zeleň rybníků; 
h) podporovat retenční funkce krajiny. 
Typ krajiny zahrnuje malou západní část katastrálního území v návaznosti na krajinu 
rybniční na katastrálním území Mrákotín u Telče. 
Zásady jsou respektovány. Je respektováno využívání lesních a zemědělských pozemků, 
jsou respektovány vodní plochy a je umožněno ekologicky únosné hospodaření na 
rybnících. Jsou stanoveny požadavky na ochranu urbanistické struktury. V území 
krajinného typu se nenachází chatové lokality. 
 
Krajina lesní 
a) minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, zejména omezit zábor těchto pozemků na 
nezbytně nutnou míru; b) lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené 
skladbě lesu a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením, 
zejména velkoplošnou holoseč a výsadbou jehličnatých monokultur; c) rozvíjet cestovní 
ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci 
chatových lokalit; d) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a 
doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami; e) eliminovat riziko narušení 
kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných staveb, zejména vertikálních a 
liniových. 
Typ krajiny zahrnuje velmi malou část katastrálního území Krahulčí (jihozápadní okraj u 
hranice s obcí Borovná. Zásady jsou v tomto území respektovány. Intenzifikace chatových 
lokalit není navržena. V územním plánu jsou stanoveny podmínky k ochraně 
urbanistických, architektonických, kulturních a historických hodnot obce. 
Řešení územního plánu je v souladu se zásadami pro činnost v území a se zásadami  
pro rozhodování o změnách v území. 

 

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

ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB012 Telčsko – Dačicko tyto 
specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 
a) věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování výškových staveb 

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

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

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

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

b) respektovat prostory komponované krajiny v okolí Batelova a Třešti. 
Specifické zásady, týkající se řešeného území ve všech oblastech jsou v ÚP Krahulčí 
respektovány.  

 

Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 
ZÚR vymezují koridor silnice I/23 v šířce 150 m zahrnující: 

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

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

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  

 

F.1 Vyhodnocení  vzájemné vyváženosti územních podmínek v ÚAP 

 

 územní podmínky 

Kategorie obce 

Obec 
pro životní 
prostředí 

pro 
hospodářství 

pro soudržnost 
společenstev i 

obyvatel 

Krahulčí + + + 1 

 
Na základě kombinace vyhodnocení územních podmínek pro udržitelný rozvoj je obec 
Krahulčí zařazena podle ÚAP ORP Telč, aktualizace 2016 do kategorie 1. Obec Krahulčí 
patří k obcím s pozitivním hodnocením všech tří pilířů udržitelného rozvoje území, tj. pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj území  a pro soudržnost společenství 
obyvatel území. 
 

F.2. Shrnutí přínosu územního plánu 

 

Územní stanovuje hlavní cíle koncepce rozvoje území, kterými jsou: 
 

 Vytvoření podmínek pro vyvážený rozvoj obce založený na zajištění příznivého životního 
prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel obce; 
vyváženost a udržitelnost rozvoje území obce sledovat jako základní požadavek při 
rozhodování o změnách ve využití území; 

 Vytvoření podmínek pro realizaci nadmístních záměrů;  

 Vytvoření podmínek pro koordinované umisťování a realizaci staveb a opatření  
pro zajištění dostatečné dopravní obslužnosti obce a prostupnosti krajiny; 

 vytvořit podmínky pro koordinované umisťování a realizaci staveb a opatření pro zajištění 
dostatečné technické infrastruktury; 

 vytvořit podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území obce  
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Cílem návrhu územního plánu bylo vyhodnotit podmínky pro rozvoj obce a zajistit základní 
funkce sídla. V ÚP je navrženo rozvíjet především obytnou funkci v rozsahu odpovídajícím 
významu obce. K posílení pilíře pro hospodářský rozvoj jsou vymezeny stabilizované plochy 
výroby a skladování, které jsou dostačující.  
 
V ÚP jsou navrženy plochy ke zlepšení podmínek turisticky a cestovního ruchu v území. 
Rozvoj cestovního ruchu a turistiky je podpořen vymezením plochy občanského vybavení - 
se specifickým využitím pro umístění rozhledny na Nováčkově kopci východně od obce.  
K rozvoji cestovního ruchu přispívá i síť cyklotras a turistické trasy, které územní plán 
respektuje a vytváří podmínky pro jejich rozvoj.  
Koncepce rozvoje území a základní urbanistická koncepce vycházejí z respektování stávající 
urbanistické struktury obce.  
V územním plánu jsou stanoveny podmínky ochrany hodnot území (zejména urbanistických, 
kulturních, historických a přírodních). V ÚP je respektována současná urbanistická struktura 
sídla, vymezení ploch veřejných prostranství definuje a zachovává historickou stopu 
zástavby sídla.   
Jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem vymezení. U ploch s rozdílným způsobem 
využití (RZV) jsou stanoveny podmínky využití, které rovněž zajišťují ochranu výše 
uvedených hodnot. Pro jednotlivé plochy RZV jsou definovány prostorové i výškové možnosti 
nové zástavby i zástavby ve stabilizovaných plochách.  
 

G. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK 
PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO 
SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL A JEJICH SOULAD.   

 
G.1. Přínos územního plánu k udržení environmentálního pilíře (podmínek pro příznivé 

životní prostředí) 
 
V územním plánu jsou vymezeny prvky lokálního ÚSES, řešení lokálního ÚSES vychází 
z dosavadního ÚPO. V rámci řešení územního plánu byla zajištěna návaznost řešení ÚSES 
v navazujících katastrech. Změny ve vymezení ÚSES zajistí posílení funkčnosti ÚSES 
v řešeném území.  Na území obce není vymezen regionální a nadregionální ÚSES, jehož 
vymezení by vycházelo ze ZÚR  v platném znění. 
V územním plánu je navrženo doplnění liniové ochranné a izolační zeleně. 
V územním plánu jsou respektovány limity využití území včetně limitů ochrany přírody a 
krajiny. Do územního plánu bylo zapracováno vymezení krajinných oblastí podle ZÚR 
v platném znění a byly doplněny podmínky ochrany krajinných oblastí. 
K začlenění nově navrhovaných ploch do stávající urbanistické struktury a krajiny jsou 
navrženy základní podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. 
Záplavové území vodního toku Myslůvky je respektováno. Zastavitelné plochy jsou 
vymezeny mimo záplavové území. 
V ÚP jsou vymezeny plochy změn v krajině ke zlepšení retenčních, protierozních a 
protipovodňových funkcí území.  
V ÚP jsou stanoveny podmínky ochrany nezastavěného území v souvislosti s §18  
stavebního zákona v platném znění. 
 

G.2. Přínos územního plánu k posílení ekonomického pilíře (podmínek pro hospodářský 
rozvoj území)  

 
Podmínky pro hospodářský rozvoj jsou hodnoceny jako dobré. Pro udržení a posílení 
hospodářského pilíře jsou v územním plánu vymezeny stabilizované plochy pro výrobu a 
skladování - lehký průmysl. Plochy výroby a skladování jsou situovány mimo obytné území a 
v návaznosti na kapacitní veřejnou dopravní infrastrukturu (silnici I/23). 
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V ÚP jsou vymezeny stabilizované a rozvojové plochy smíšeného území obytného, které 
také umožní rozvoj podnikání v obci. 
Plochy výroby a skladování a plochy smíšené obytné vytvářejí podmínky pro rozšíření 
nabídky pracovních příležitostí v obci bez nutnosti vyjížďky za prací. 
 

G.3. Přínos územního plánu k udržení sociodemografického pilíře (podmínek pro soudržnost 
společenství obyvatel)  

 
Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel obce jsou hodnoceny jako dobré. ÚP tyto 
podmínky respektuje a vytváří předpoklady pro jejich udržení a posílení. 
Vymezené zastavitelné plochy pro bydlení vytváří podmínky k zajištění příznivého 
demografického vývoje obce a pozitivním vlivem na demografickou strukturu obce. 
Pro zlepšení občanského vybavení obce jsou v  ÚP vymezeny plochy občanského vybavení.  
Ke zlepšení podmínek pro život občanů přispějí navrhované změny v nezastavěném území. 
Ve volné krajině jsou vymezeny prvky ÚSES a vodní plochy a plochy k zalesnění.  
Pro zlepšení podmínek rekreace v řešeném území jsou stanoveny zásady rozvoje 
nepobytové rekreace v krajině včetně možnosti rozšiřování sítě cyklotras a cyklostezek. Jsou 
stanoveny podmínky využití u stabilizovaných ploch rodinné a hromadné rekreace. 
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