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ÚVOD 

Strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je systematický proces 

hodnocení důsledků navrhovaných politik, plánů a programů na životní prostředí. Účelem 

vyhodnocení SEA je zajistit, aby se strategické cíle ochrany životního prostředí a zdraví 

obyvatelstva staly součástí hodnocené územně plánovací dokumentace a také součástí 

přípravy a tvorby její koncepce. 

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace: „územní plán 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 je zpracováno metodou interaktivního posouzení “ex-ante“, vytvářené 

souběžně s konceptem posuzovaného územního plánu. 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí OŽP v rámci koordinovaného 

stanoviska jako příslušný orgán dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále „zákon EIA“), a ve smyslu § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, na základě předloženého návrhu zadání územního plánu 

Krahulčí a podle § 10i odst. 3 zákona EIA požaduje zpracování vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí (SEA).  

Ve vyhodnocení SEA pažaduje zejména:  

• vyhodnotit záměry přeložky silnice I/23 a homogenizace silnice I/23 z pohledu 

hlukové zátěže, záboru vysoce chráněných půd, střetu s územním systémem 

ekologické stability, průchodností krajiny atd.  

• vyhodnotit záměr výstavby rozhledny z pohledu vlivu na krajinný ráz i s ohledem na 

existující návrh vyhlášení přírodního parku Javořická vrchovina  

• vyhodnotit možné střety ploch s rozdílným funkčním využitím vyhodnotit i jiné v 

předloženém návrhu zadání neuvedené změny v koncepci, zpracované ve fázi 

návrhu územního plánu, které by mohly mít vliv na životní prostředí a veřejné 

zdraví.  

OŽPZ ve vyhodnocení SEA požaduje zohlednit obdržená vyjádření dotčených orgánů a 

subjektů z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví k návrhu ÚP a 

vypracovat kapitolu závěry a doporučení vč. návrhu stanoviska SEA dotčeného orgánu s 

konkrétním uvedením souhlasu, souhlasu s podmínkami (vč. jejich upřesnění), nebo 

nesouhlasu s navrhovaným územním plánem. Dále musí být zapracována opatření, jejichž 

cílem je eliminace, minimalizace nebo kompenzace negativních vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví. 
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Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), které bude součástí Vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj v souladu se stavebním zákonem, bude v další fázi projednávání 

nedílnou součástí řešení územně plánovací dokumentace, kterou pořizovatel předá na 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství k vydání stanoviska 

dle § 22 písm. e) zákona EIA.  

OŽP odůvodnil své rozhodnutí tím, že návrh zadání územního plánu Krahulčí navrhuje 

prověřit nové zastavitelné plochy a plochy změn pro dopravu, bydlení, rekreaci, 

vodohospodářské stavby, sport aj. Návrh přeložky silnice spadá pod bod 9.1 kategorie II 

přílohy 1 zákona EIA. Nelze vyloučit, že budou v řešeném území vymezeny i další plochy, 

které mohou vyvolat budoucí střety zájmů z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví. Z tohoto důvodu vznesl správní orgán požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví. 
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1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM. 

 

Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů ÚPD 

 
Základní koncepce rozvoje území obce Krahulčí je v úvodu výrokové části územního plánu 

definována následovně: 

 

Územní plán definuje základní principy rozvoje s ohledem na urbanistickou koncepci, koncepci 

veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny. 

Základní koncepce (teze) rozvoje území obce 

 
 Zohlednění základních koncepčních materiálech (PÚR ČR, ZÚR Kraje Vysočina) a silných 

stránek území formulovaných v dokumentech strategického plánování. 

 Koncepce rozvoje území a základní urbanistická koncepce vycházejí z respektování stávající 

urbanistické struktury obce.  

 Velký zájem o bydlení (uvažovaná prognóza počítá s průměrným nárůstem cca 5 obyvatel 

za rok - tj. o 65 obyvatel do roku 2030) na který územní plán reaguj rozvíjením obytné 

funkce v rozsahu odpovídajícím významu obce, a na ně navazující rozvoj občanského 

vybavení a dopravní a technické infrastruktury.  

 Atraktivní prostředí pro bydlení venkovského typu v dobré dopravní dostupnosti Telče a 

Třeště.  

 Z hlediska vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje je území obce zařazeno do kategorie 1 

s pozitivním hodnocením všech tří pilířů udržitelného rozvoje. Navrhovaná koncepce 

posiluje rozvoj obce ve všech směrech. Koncepce rozvoje bydlení a ploch občanského 

vybavení přispívá k udržení stabilizovaného pilíře pro soudržnost obyvatel. Respektováním 

stávajících ploch výroby a skladování, které jsou v obci dostatečné, posilují hospodářský 

rozvoj obce. Pro posílení pilíře životního prostředí jsou vymezeny plochy změn v krajině, 

územní systém ekologické stability a liniová a ochranná zeleň kolem cest a komunikací.   

 Urbanistická koncepce ÚP vychází z prostorového vymezení území v současné územně 

plánovací dokumentaci.  
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Následující kapitola 2. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům 

ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni, obsahuje výčet dalších 

dokumentací se vztahem ke koncepci řešení území (doplňující určující cíle výše uvedených 

dokumentací) a jejich stručný popis. Tyto dokumentace a naplnění jejich relevantních 

požadavků pak zhodnoceno v kapitole 8. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních 

cílů ochrany životního prostředí (...)". 

   



Vyhodnocení vliu na životní prostředí 

SEA Územní plán Krahulčí 

 

Stránka | 5 
 

2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM 

OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ 

ÚROVNI 

Kapitola vyhodnocuje územní plán Krahulčí vzhledem k naplňování cílů ochrany 

životního prostředí a zdraví obyvatelstva obsažených v národních, krajských, regionálních 

a komunálních koncepčních dokumentacích. Obsahem kapitoly je výčet vybraných 

koncepčních dokumentací se vztahem k životnímu prostředí a zdraví obyvatelstva, které 

obsahují relevantní požadavky (případně přímo regulativy) na charakteristiky životního 

prostředí a zdraví obyvatelstva, které jsou zapracovatelné či zohlednitelné v řešení 

vyhodnocované dokumentace. 

Z dílčích cílů těchto dokumentací byly zpracovatelem SEA sestaveny tzv. referenční 

cíle ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva (dále jen Referenční cíle). 

Jedná se o cíle, jejichž naplnění je ovlivnitelné předpokládaným uplatněním 

vyhodnocované dokumentace, v rámci jejího prostorového a věcného řešení.  

o Referenční cíle jsou definovány na základě vybraných cílů obsažených v relevantních 

strategických dokumentech a formulovány způsobem, který umožňuje zhodnotit 

jejich vztah k posuzovanému územnímu plánu (kap. 2) a zhodnotit způsob, jakým je 

daný referenční cíl v řešení vyhodnocované dokumentace zohledněn (kap. 8); 

o Požadavky a cíle obsažené v různých dokumentech obdobné koncepční úrovně 

(krajské, národní…) obvykle vzájemně interferují (např. požadavek na ochranu 

biodiverzity, ač je formulován různým způsobem, figuruje v cílech řady strategických 

dokumentací); 

o Cíle dokumentací vyšších koncepčních úrovní jsou přebírány do úrovní nižších, 

přičemž jsou věcně zpřesňovány a účelně modifikovány právě v kontextu specifik 

konkrétních území; 

o Při výběru referenčních cílů byly zohledňovány charakteristiky zájmového území, 

především z pohledu jeho potenciálu pro naplňování obecně stanovovaných cílů. 
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1.2. Popis vybraných strategických dokumentací a přehled jejich cílů 

Z koncepčních dokumentů se vztahem k životnímu prostředí a zdraví obyvatelstva jsou 

vybrány ty, které definují přístupy relevantní ve vztahu k charakteru zájmového území a 

definující požadavky zohlednitelné v územně plánovací dokumentaci. U vybraných 

dokumentací je stručně popsán jejich obsah a uveden výčet vybraných cílů, ze kterých je 

následně sestaven výčet „Vybraných referenční cíle ochrany životního prostředí“ vzhledem 

k jejichž naplňování je vyhodnocovaná dokumentace posuzována. 

1.2.1. Státní politika životního prostředí 2012–2020 

Jeden ze základních strategických dokumentů, který zastřešuje všechny ostatní 

koncepční materiály v oblasti životního prostředí (např. politiky týkající se jednotlivých 

složek životního prostředí) a vymezuje základní rámec pro dlouhodobé a střednědobé 

směřování rozvoje environmentálního rozměru udržitelného rozvoje České republiky. 

Vedle vlastní implementační části, ze které byly vybrány požadavky na ochranu životního 

prostředí, obsahuje také návrh Indikátorů ke sledování jejich naplňování.  

Cílem dokumentu je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České 

republice, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat 

negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice 

státu. 

Přehled vybraných cílů Státní politiky životního prostředí: 

o Zvýšení ekologické stability krajiny – zlepšit podmínky pro realizaci územního 

systému ekologické stability; 

o Omezovat trvalý zábor zemědělské půdy a podložních hornin; Zlepšit kvalitu 

ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a zároveň udržet kvalitu v 

územích, kde imisní limity nejsou překračovány; 

o Zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a zároveň 

udržet kvalitu v územích, kde imisní limity nejsou překračovány; 

o Omezení a zmírnění dopadů fragmentace krajiny – zajistit územní ochranu 

spojitého systému migračně významných území a dálkových migračních koridorů v 

rámci územního plánování; 

o Zajištění ochrany a péče o nejcennější části přírody a krajiny; 
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o Zlepšení systému zeleně v sídlech a jeho struktury – zajistit zachování a vymezení 

nových ploch a prvků zeleně jako součásti funkčního a strukturovaného systému 

sídelní zeleně v sídlech v rámci územního plánování, aby byla zajištěna základní 

podmínka pro plnění jeho funkcí; 

o Omezení úbytku původních druhů a přírodních stanovišť – zajistit ochranu zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů, udržet stav jejich biotopů a posílit ochranu a 

udržitelné využívání genetických zdrojů zvířat, rostlin a mikroorganismů. 

1.2.2. Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny 

Aktualizovaný program analyzuje stav přírodního a krajinného prostředí, formuluje 

dlouhodobé cíle a opatření, nezbytná k jejich dosažení. Státní program se zabývá 

problematikou ochrany krajiny obecně a dále, podrobněji, podle jednotlivých typů 

krajinných ekosystémů, chráněnými územími a druhovou ochranou. Aktualizace Státního 

programu rozpracovává jednotlivé cíle Strategie biologické rozmanitosti ČR, schválené 

usnesením vlády č. 620/2005, jako základního meziresortního a mezioborového 

dokumentu, kterým se v ČR naplňuje Úmluva o biologické rozmanitosti. 

Přehled vybraných cílů státního programu ochrany přírody a krajiny: 

o Zajistit efektivní uplatnění plánování (uspořádání) krajiny ve smyslu Úmluvy o krajině, 

jako koncepčního nástroje k zajištění jejího funkčního uspořádání s cílem zachování 

nebo zlepšení jejích funkcí, zvýšení ekologické stability a životaschopnosti krajiny a 

zachování jejích ekologických a estetických hodnot s přihlédnutím k ostatním 

funkcím, které jsou v krajině nezbytné;  

o Při vymezování ploch výroby a skladování v rámci funkčního využití území 

upřednostňovat v zastavěném a zastavitelném území nevyužívané nebo opuštěné 

plochy bývalých průmyslových aj. areálů (brownfields); 

o Stanovit jako povinnost vymezovat záplavová území včetně území určených k 

rozlivům povodní a zajistit jejich ochranu před změnou využití území v územně 

plánovacích dokumentacích; 

o Vymezit záplavová území včetně území určených k rozlivům povodní na celém území 

ČR; 
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o V sídlech podporovat péči o plochy zeleně a prioritně zakládat nové parky; 

o Vymezit v rámci územního plánování dostatečné plochy pro zachování a zakládání 

přírodních a přírodě blízkých prvků v sídlech, jejich propojování a návaznost na 

příměstskou krajinu, včetně jejich využití pro pěší a cyklisty. 

1.2.3. Strategie udržitelného rozvoje České republiky 

Strategie udržitelného rozvoje České republiky tvoří rámec pro zpracování materiálů 

koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programů). Je východiskem pro 

strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro meziresortní spolupráci a 

spolupráci se zájmovými skupinami. Strategie pracuje se třemi hlavními pilíři – 

ekonomickým, environmentálním a sociálním. Strategie definuje hlavní (strategické) cíle v 

rámci pěti prioritních os, dále dílčí cíle a nástroje. Jsou formulovány tak, aby co nejvíce 

omezovaly nerovnováhu ve vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a 

sociálním pilířem udržitelnosti. Směřují k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro 

současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích. 

Horizont dokumentu je k roku 2030. 

Přehled vybraných cílů Strategie udržitelného rozvoje České republiky: 

o Podporovat ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti životního prostředí a 

zajišťující udržitelné financování veřejných služeb (udržitelnou ekonomiku); 

o Rozvíjet a všestranně podporovat ekonomiku založenou na znalostech a 

dovednostech a zvyšovat konkurenceschopnost průmyslu, zemědělství a služeb; 

o Zajišťovat na území ČR dobrou kvalitu všech složek životního prostředí a fungování 

jejich základních vazeb a harmonické vztahy mezi ekosystémy, v nejvyšší ekonomicky 

a sociálně přijatelné míře uchovat přírodní bohatství ČR tak, aby mohlo být předáno 

příštím generacím a zachovat a nesnižovat biologickou rozmanitost; 

o Podporovat udržitelný rozvoj obcí a regionů; 

o Podporovat rozvoj veřejných služeb a sociální infrastruktury; 

o Minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního 

prostředí a kulturního dědictví, hmotného i nehmotného; 
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o V oblasti ochrany biologické a krajinné rozmanitosti v rámci územního plánování 

podporovat rozvoj přírodní a krajinné infrastruktury, včetně posilování retenční 

schopnosti krajiny a prostřednictvím vhodných opatření aktivně chránit cenné části 

území;   

o Zajišťovat ochranu neobnovitelných přírodních zdrojů (včetně zemědělského půdního 

fondu); 

o V oblasti ochrany půdy zastavit nadměrný přísun živin a dalších znečišťujících látek 

do půdního horizontu a ve stanovených lhůtách dosáhnout limitních požadavků na 

obsah nežádoucích látek a dále je nepřekračovat, provést opatření k zabránění 

kontaminace půd ze starých ekologických zátěží, zajistit ochranu půdy před vodní a 

větrnou erozí a před zbytečnými zábory pro nezemědělské a nelesní účely. 

1.2.4. Politika územního rozvoje České republiky 

Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží 

zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně 

plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování 

zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské unie. Určuje požadavky na konkretizaci 

úkolů územního plánování v republikových, mezinárodních, nadregionálních a 

přeshraničních souvislostech, určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto 

úkolů a stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 

rozvoje území.  

Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) byla schválena 

vládou České republiky usnesením č. 929/2009 ze dne 20.07.2009. Dne 15.04.2015 byla 

usnesením vlády České republiky č. 276 schválena její Aktualizace č. 1.  

Podle aktualizované Politiky je možné pro řešené území konstatovat následující:  

o Pro řešení ÚP Krahulčí nevyplývají z PÚR ČR žádné zvláštní požadavky kromě 

respektování obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území; 

o Řešené území tvořené k. ú. Krahulčí u Telče nenáleží podle tohoto dokumentu 

do žádné republikové rozvojové oblasti nebo osy;  

o Obec se nenachází podle tohoto dokumentu v republikové specifické oblasti.; 

o Do řešeného území nezasahují koridory a plochy dopravní infrastruktury 

vymezené PÚR ČR; 
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o Do řešeného území nezasahují koridory a plochy technické infrastruktury a 

související rozvojové záměry vymezené PÚR ČR; 

o ÚP respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území; 

o Územní plán Krahulčí je v souladu s obecnými zásadami politiky územního 

rozvoje. 

 

Naplnění priorit politiky územního rozvoje, týkajících se vyhodnocení vlivu na životní 

prostředí a zdraví obyvatelstva řešeného území jsou pro území obce relevantní následující 

body: 

o (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. 

o (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. 

o (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. 

o (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. 

o (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.  

o (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. 

o (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.  
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o (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. 

o (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 

cestovního ruchu při zachování a rozvoji hodnot území.  

o (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a 

zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. 

Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a 

minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, 

umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí 

nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i 

prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými 

opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 

tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky 

dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet 

zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení 

negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 

budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

o (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.  

o 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).  

o (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. 

o (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.  
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o (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich 

veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných 

případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z 

území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

o (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.  

o (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. 

 

1.2.5. Akční plán zdraví a životní prostředí ČR  

Akční plán zdraví a životního prostředí ČR (NEHAP ČR) je národní aplikací Evropského 

akčního plánu (EHAPE), který dohromady tvoří plány jednotlivých států Evropy. Dokument 

obsahuje soubor doporučení, směřujících ke zlepšení životního prostředí a zdravotního 

stavu populace v ČR. Zabývá se širokou škálou problémů životního prostředí a koncepční 

podpory zdraví. Na NEHAP navazují místní Akční plány zdraví a životního prostředí 

(LEHAP).  

Přehled vybraných cílů Akčního plánu pro zdraví a životní prostředí ČR: 

o ochrana biologické a krajinné rozmanitosti; 

o postupné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a odolnosti krajiny vůči vodní 

erozi; 

o zajištění takové struktury využívání území, která povede ke zlepšení přírodní 

infrastruktury a bude podmínkou efektivity složkové ochrany (ochrana vod, horninové 

prostředí, půdy a klimatu a snižování hlučnosti); 

o chránit půdu jako základní složku životního prostředí s důrazem na zabezpečení jejích 

funkcí. 
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1.2.6. Zásady územního rozvoje kraje Vysočina 

Zásady územního rozvoje (ZÚR) jsou novým typem územně plánovací dokumentace, 

který vychází z nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Představují základní územně 

plánovací dokumentaci na krajské úrovni. ZÚR navazují na celostátní politiku územního 

rozvoje (PÚR) a dále rozpracovávají její požadavky v měřítku kraje.  

Zásady územního rozvoje stanovují zejména: 

o základní požadavky na uspořádání území kraje; 

o účelné využití tohoto území; 

o vymezení ploch nebo koridorů staveb, které mohou mít důležitý význam pro 

celý kraj. 

 

o Řešené území není zařazeno do žádné republikové nebo krajské rozvojové 

oblasti nebo osy. 

o Správní území obce není zařazeno do specifické oblasti krajského významu.   

o ZÚR vymezují koridor silnice I/23 v šířce 150 m zahrnující: 

 koridor pro homogenizaci stávajícího tahu; 

 koridory pro umístění nových staveb -silnice I/23 Mrákotín – Krahulčí – 

přeložka I/23 Krahulčí;   

o ZÚR vymezují veřejně prospěšnou stavbu v oblasti dopravy – silnici I/23 

(DK03).   

o Na území obce není v ZÚR vymezeno veřejně prospěšné opatření. 

o 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   

o 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)  
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Vybrané referenční cíle ochrany životního prostředí 

Tab.: Vybrané referenční cíle ochrany životního prostředí 

Složky ŽP Referenční cíle ochrany životního prostředí 

1. Ovzduší a 

klima 

1.1 Snižování koncentrací a množství emisí znečišťujících látek do  

ovzduší (především z dopravy) 

2. Voda 

 

2.1 Zvýšení retence a prodloužení odtoku vody z povodí 

2.2 Podpora staveb protipovodňové ochrany s důrazem na ochranu 

sídel a  zadržení vody v krajině 

2.3 Zlepšování stavu a ekologické funkce vodních útvarů 

3. Půda a 

horninové 

prostředí 

3.1 Omezování nových záborů ZPF 

4. Biodiverzita 

4.1 Posilování ekologické stability krajiny, udržení a rozvoj 

biodiverzity  

4.2 Omezování fragmentace krajiny 

5. Krajinný ráz, 

kulturní dědictví 

5.1 Ochrana specifických krajinných prvků a krajinné struktury 

utvářející místně typický krajinný ráz 

5.2 Udržování a rozvoj kulturního dědictví venkovských lokalit 

(respektování kulturních dominant, údržba či obnova drobné sakrální 

architektury apod.) 

5.3 U venkovských sídel respektování venkovského charakteru 

zástavby (nenarušovat zachovaná jádra obcí novodobou zástavbou, 

zvl. tam, kde se historický charakter zástavby dosud uchoval) 

6. Sídla, 

urbanizace 

6.1 Směřování rozvoje sídel do  zastavitelného území obce, příp. do 

prostorů v jeho přímé návaznosti 

6.2 Nezvyšování dopravní zátěže v sídlech 

7. Obyvatelstvo, 

veřejné zdraví 

7.1 Zlepšování kvality života obyvatel venkovských sídel vytvářením 

kvalitního urbánního prostředí a jeho napojení na přírodní zázemí 

obce 

7.2 Snižování hlukové zátěže obyvatelstva v zastavěném území 
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3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM 

ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYL 

UPLATNĚN ÚZEMNÍ PLÁN 

Předmětem kapitoly je výčet a popis charakteristik jednotlivých složek přírodního a 

charakteristik životního prostředí. Tento popis je doplněn o vyhodnocení jejich možného 

ovlivnění posuzovanou dokumentací, přičemž u vybraných charakteristik životního 

prostředí je také vyhodnocen jejich předpokládaný vývoj v případě neuplatnění 

vyhodnocované dokumentace. 

Geomorfologické poměry 

Z pohledu nejvyšších jednotek geomorfologické klasifikace je území obce situováno ve 

východní části Hercynského geomorfologického systému, ve kterém tvoří součást 

geomorfologické provincie Česká vysočina, a sice její nejvýchodnější partie označované 

jako Česko-moravská soustava (subprovincie), v rámci níž leží v geomorfologické oblasti 

Českomoravská vrchovina. 

V rámci nižších geomorfologických jednotek je území obce součástí geomorfologického 

celku Křižanovská vrchovina a sice jejích dvou podcelků Brtnická vrchovina (severní partie 

území) a Dačická vrchovina (jihovýchodní partie území). Území je situováno na přechodu 

4. a 5. vegetačního stupně. (biochora 4 PS, bioregion 1.46 Pelhřimovský).  

Klimatické charakteristiky 

Dle mapy klimatických oblastí (Quitt, 1975) se řešené území nachází v severním cípu 

mírně teplé klimatické oblasti MT 5 při jejím kontaktu s oblastí MT 3. Klimatické 

charakteristiky uvádí následující tabulka. 

Klimatické charakteristiky mírně teplých klimatických oblastí (Geografický ústav ČSAV, 

1971): 

Klimatické charakteristiky MT 3 MT 5 

Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C 

a více 

120 - 140 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 160 130 - 140 

Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 
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Lokální rozdíly v jednotlivých klimatických charakteristikách jsou způsobeny především 

proměnlivým osluněním různě orientovaných svahů. Pro údolní polohy je příznačný výskyt 

místních teplotních inverzí, někdy (zejména v chladném období roku) doprovázených 

mlhami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrace BaP s vymezenou oblastí zhoršené kvality ovzduší za rok 2010. 

Průměrná teplota v lednu (°C) -3 - -4 -4 -  -5 

Průměrná teplota v červenci (°C) 16 - 17 16 - 17 

Průměrná teplota v dubnu (°C) 6 - 7 6 - 7 

Průměrná teplota v říjnu (°C) 6 - 7 6 - 7 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm 

a více 

110 - 120 110 - 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 

(mm) 

350 - 450 350 - 450 

Srážkový úhrn v zimním období (mm) 250 - 300 250 - 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 100 

Počet dnů zamračených 120 - 150 120 - 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 50 - 60 
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Hydrologické charakteristiky 

Území obce náleží k povodí Moravy (úmoří Černého moře). Dle hydrologické rajonizace 

(vyhl. č. 292/2002 Sb.) je území součástí: 

Hlavní povodí:    Oblast povodí Dyje 

Základní povodí:    Moravská Dyje 

Povodí IV. řádu:     Myslůvka, Krahulčí potok, Svatojánský potok 

Na území obce se nachází řada vodních ploch, přičemž zaujímají souhrnnou plochu 

12,5 ha (3,4 % plochy obce). Na vodním toku Myslůvka se nachází rybník Valcha, Suchý a 

dvě menší vodní nádrže. Na přítocích Myslůvky je několik menších vodních ploch. 

Zastavěnou částí obce protéká Krahulčí potok, na kterém se nachází menší vodní plochy 

(např. U Školky, Adamcův rybník). V severovýchodní části zájmového území se nachází 

Pospíchalův rybník a nově vybudovaná vodní plocha.  

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) 

V záplavovém území se nachází obytné území „Trnkův mlýn”, malá část ploch pro 

rodinnou rekreaci a stabilizované plochy výroby a skladování. Do záplavového území také 

zasahuje plocha přestavby P1 – plocha občanského vybavení. 

Obec má vyřešeno zásobování vodou ze skupinového vodovodu Mrákotín – Krahulčí – 

Hostětice. Zdrojem pitné vody je prameniště „Světlá” o vydatnosti 5,8 l/s a prameniště 

„Lhotka” o vydatnosti 3,65 l/s. Kanalizační síť je jednotná zaústěna do ČOV (řešena s 

biologickými rybníky). 

 

Hluk 

Hlukem se rozumí zvuk, který člověka poškozuje (na zdraví, majetku, životním 

prostředí), ruší a nebo obtěžuje (citace Ekologický právní servis). Zákon č. 258/2000 Sb. 

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů definuje pro 

účely zákona hluk a vibrace v § 30 odstavec (2) „Hlukem se rozumí zvuk, který může být 

škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis...“  
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Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací upravuje hygienické limity pro níže uvedené chráněné prostory, přičemž definice 

těchto prostor poskytuje § 30 odstavec (2) zákona č. 258/2000 Sb. 

 Chráněnými venkovními prostory nezastavěné pozemky, které jsou užívány k 

rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a 

zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.  

 Chráněnými venkovními prostory staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 

m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí 

do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro 

předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, 

jakož i funkčně obdobných staveb.  

 Chráněnými vnitřními prostory staveb se rozumí pobytové místnosti ve 

stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve 

funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. Rekreace pro 

účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, 

nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo 

rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.  

Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru jsou stanoveny ve 

smyslu Nařízení vlády ze dne 3. října 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 

217/2016 Sb. 

Řešené území není součástí aglomerací pro hodnocení a snižování hluku z hlediska 

dlouhodobého průměrného zatížení dle vyhlášky 561 /2006 Sb. V území nebyly pro 

potřeby posouzení návrhu územního plánu vyžádány detailní hluková posouzení. 

Nejvýznamnějším hlukovým zdrojem v zájmovém území je provozně zatížená 

komunikace (I/23) je. Tento hlukový zdroj má liniový charakter a emituje hlukovou zátěž, 

kterou je možné charakterizovat jako ustálenou až proměnlivou v závislosti na jejich 

dopravním zatížení. Vliv této hluková zátěže je nejvýznamnější v místech, kde prochází 

zastavěným územím, zvláště pak v částech s chráněnými prostory (viz níže).  

Pro posuzované plochy územního plánu je uvažována míra s jakou mohou být stávající 

případně navrhované chráněné prostory ovlivnit (např. prostory v budoucích obytných 

budovách v případě navrhovaných ploch pro bydlení). V detailním posouzení návrhových 

ploch územního plánu v kapitole 6. je tato míra zohledněna v tabulkovém hodnocení ve 

sloupci „Obyvatelstvo, veřejné zdraví“  asice snížením hodnocení v případě, že je negativní 

ovlivnění chráněných prostor v posuzované návrhové ploše buď předpokládáno (např u 

ploch pro bydlení) nebo je předpokládáno, že plocha sama může být emitorem takové 

zátěže (např. návrhová plocha dopravní, průmyslové plochy). 
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Pro zkvalitnění dopravní situace vymezuje územní plán koridor pro homogenizaci silnice 

I/23 a koridor pro přeložku silnice I/23. Trasy koridorů vychází z vymezení v ZÚR. Do 

řešeného území zasahuje také část koridoru pro jižní obchvat Telče, který sice nevychází 

z vymezení v aktuální  ZUR, ale je vymezen v navrhované Aktualizaci č. 4 ZÚR (vymezen 

dle dopravní studie a ÚP Telč). Výše popsané koridory při budoucí realizaci homogenizace 

(případně přeložky) I/23 povedou k jednoznačnému zlepšení hlukových charakteristik 

v území. Většina zastavitelných ploch pro bydlení je vymezena v dostatečné vzdálenosti 

od stávající silnice I/23, pouze zastavitelná plocha Z5 je vymezena jako plocha s 

podmíněně přípustným využitím z hlediska hluku z dopravy. U této plochy územní plán 

určuje, nutnost doložit v podrobnější dokumentaci staveb, že pro chráněné prostory 

nebudou překračovány hygienické limity hluku vzhledem k provozu na silnici I/23.  

V území je předpokládána celková únosnost při navyšování dopravy související s 

navyšováním dopravy především vlivem rozvoje obytné zástavby. Tento jev by měl být 

dále sledován a v případě jeho výraznějšího navyšování eliminován úpravou dopravního 

řešení obce. 
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4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT 

UPLATNĚNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY 

Kapitola obsahuje výčet charakteristik životního prostředí, které by mohly být 

uplatněním územního plánu významně ovlivněny. Potenciálně ovlivnitelné charakteristiky 

jsou vybrány se zřetelem na referenční cíle životního prostředí (viz kapitola 1.). Pro 

příslušnou složku životního prostředí představují základní soubor charakteristik, pro které 

je posuzováno jejich ovlivnění možnou změnou využití při uplatnění posuzovaného 

územního plánu (kapitola 5). 

Potenciálně ovlivnitelné charakteristiky životního prostředí 

Složky životního 

prostředí 
Potenciálně ovlivnitelné charakteristiky životního prostředí 

1. Ovzduší a klima 
Znečištění ovzduší prachovými částicemi 

Znečištění ovzduší plynnými exhalacemi 

2. Voda 

Zastoupení ploch s vyšší retenční schopností (lesy, travinobylinné 
porosty) 

Přirozenost vodních toků, jejich vegetačních doprovodů a niv 

Migrační prostupnost vodních toků 

Míra znečištění tekoucích a stojatých vod 

3. Půda a 

horninové 

prostředí 

Plocha záborů ZPF a PUPFL 

4. Biodiverzita 
Ekologická stabilita krajiny (koeficient ekologické stability) 

Míra fragmentace krajiny 

5. Krajinný ráz, 

kulturní dědictví 

Zastoupení specifických krajinných prvků 

Zastoupení krajinné struktury utvářející místně typický krajinný ráz 

Respektování kulturních památek a zájmových prvků ochrany 

přírody a krajiny 

6. Sídla, 

urbanizace 

Množství projíždějících osobních a nákladních automobilů, (doba 

průjezdu urbanizovaným územím) 

7. Obyvatelstvo, 

veřejné zdraví 

Respektování záplavových území 

Kvalitní urbanistická koncepce sídla 

Snížení hlukové zátěže a exhalací ze silniční dopravy 
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5.  SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY 

MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝZNAMNĚ 

OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A 

PTAČÍ OBLASTI 

Kapitola obsahuje vyhodnocení současných problémů a jevů životního prostředí, které 

by mohly být uplatněním územního plánu významně ovlivněny. Detailně je vyhodnocen 

vliv na zvláště chráněná území - přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo 

jedinečná dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

5. 1. Velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná území 

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná vyhlášená dle § 14 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, za zvláště chráněná. 

Dle ÚSOP AOPK nezasahuje do řešeného území plocha velkoplošného či maloplošného 

ZCHÚ. 

5. 2. Přírodní parky 

Přírodní parky zřizují krajské úřady vyhláškou, ve které omezují činnosti, jež by mohly 

vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj 

krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty. 

Dle ÚSOP AOPK nezasahuje do řešeného území žádná plocha s režimem přírodního 

parku. 

5. 3. Památné stromy 

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlášené dle § 46 odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb. za památné stromy. 

Dle ÚSOP AOPK jsou na území obce evidovány dva památné stromy: 

 

Výška (m): 
  

20 

Obvod (cm): 461 

Poznámka:   
V polích cca 100 m východně od obce; v r. 1992 odlomení 2 

kosterních větví, hniloba 

Ochranné pásmo:   ze zákona 

Datum prvního 

vyhlášení: 
  15.11.1990 
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Výška (m): 
  

20 

Obvod (cm): 470 

Poznámka:   
U polní cesty západně od obce, cca 100 m jižně od silnice do 

Telče 

Ochranné pásmo:   vyhlášené - průmět koruny na terén 

Datum prvního 

vyhlášení: 
  15.11.1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polohy památných stromů zvýrazněny červeným kruhem. 

5. 4. Významné krajinné prvky 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. mají zvláštní 

postavení významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 

hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její 

stability (§ 3 písm. b). Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní 

toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany 

přírody zaregistruje podle § 6 zákona. 

V řešeném území se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků 

lesy, vodní toky, nivy a rybníky. Významné krajinné prvky registrované podle § 6 zákona v 

území nejsou zastoupené. Celkově je možné považovat vlivy na VKP za akceptovatelné, 

neboť naplnění návrhových ploch žádným významným způsobem zastoupené významné 

krajinné prvky neovlivní. 
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5. 5. NATURA 2000 

NATURA 2000 je soustava chráněných území na území EU, vytvářených dle směrnice 

79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Požadavky obou směrnic byly 

začleněny do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 

218/2004 Sb. 

V zájmovém území nejsou vymezeny žádné lokality soustavy NATURA 2000. Nejbližší 

lokalita NATURA 2000 se nachází na sousedním katastrálním území Mrákotín u Telče (CZ 

0610029 - Horní Mrzatec). 

 

5.6. Územní systém ekologické stability 

Návrh územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) v územním plánu zahrnuje 

vymezení: 

 hydrofilní větve místního ÚSES (LC1, LK 1 až 3); 

 mezofiolní větve místního ÚSES (LC 2 a 3, LK 4 až 6); 

Celkově je možné konstatovat, že vymezení ÚSES v územním plánu obce je řešeno na 

základě Plánu ÚSES zpracovaného autorizovaným projektantem ÚSES (Návrh místního 

územního systému ekologické stability v k. ú. Krahulčí, květen 2002 - zpracovatel Ageris, 

s. r. o. RNDr. Josef Glos a RNDr. Jiří Kocián zpracovaný jako příloha k ÚPO Krahulčí). Dle 

Plánu ÚSES byly zohledněny všechny relevantní podkladové dokumentace. v ZÚR Kraje 

Vysočina v aktualizaci mladší zpracovanému plánu ÚSES nejsou na území obce vymezena 

veřejně prospěšná opatření pro založení prvků ÚSES. Vymezené prvky na hranicích území 

navazují na řešení ÚSES v okolních územích. 

5. 7. Krajinný ráz území 

Krajinný ráz je zákonem obecně definovaný a chráněný soubor vlastností a hodnot 

krajiny, které se podílí na tvorbě osobitého charakteru území. Studie vyhodnocení vlivu 

záměru na krajinný ráz popisuje soubor významných vlastností území a jejich vzájemných 

vztahů, které se podílí na tvorbě krajinného rázu a identifikuje jejich možné konfrontace s 

předkládaným záměrem. Výsledkem studie je doporučení posuzovaný záměr buď 

akceptovat, případně akceptovat s podmínkami, nebo jej zamítnout. V případě, že je 

záměr posouzen jako akceptovatelný s podmínkami, definuje studie možná opatření 

směřující k začlenění záměru do území, případně směřující k zmírnění jeho 

předpokládaných negativních vlivů. 
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Krajinný ráz vytváří synergické působení krajinných složek, procesů a také jejich 

vzájemných vztahů. Obecně je krajinný ráz popisován ve dvou základních úrovních. První 

úroveň označovaná jako primární krajinná struktura (Low, Míchal 2003) zahrnuje „přírodní 

danosti“ území, mezi které náleží například reliéf, jako jedna z jeho nejvýznamnějších 

vlastností. Druhá úroveň, označovaná jako sekundární krajinná struktura, zahrnuje 

současný stav kultivace a urbanizace území. Vypovídá o kulturních vlastnostech krajiny, 

které do značné míry vychází z vlastností přírodního prostředí. 

Důležitou součástí popisu vlastností krajinného rázu je jejich zhodnocení. Zhodnocení 

vychází z řady aspektů, z nichž k nejvýznamnějším patří: frekvence výskytu (obecně jsou 

hodnotnější vlastnosti vyskytující se vzácně a méně hodnotné vlastnosti běžné), stáří 

(obecně jsou za hodnotné považovány vlastnosti  historické), vztahy mezi krajinnými 

vlastnostmi (např. historická vazba rozšíření urbanizace na reliéf území), specifičnost 

vlastností, případně jejich typičnost pro dané území.  

Výchozím podkladem pro posouzení vlivu návrhových ploch územního plánu Krahulčí na 

krajinný ráz území je studie Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina (Studio 

B&M). V této studii jsou vynesena území zvýšené přírodní hodnoty (ÚSES, ZCHÚ, lesy 

zvláštního určení a návrhy lokalita natura „psci“). Studie dále „eviduje“ území zvýšené 

kulturní hodnoty. V prostoru obce Krahulčí není uváděna přítomnost prvků komponované 

krajiny. Studií jsou dále „evidována“ místa snížené hodnoty krajinného rázu, která nejsou 

v prostoru obce zastoupena. 

Obec Krahulčí je dle ZUR Kraje Vysočina součástí na základě převažujícího nebo 

určujícího cílového využití zařazeno do krajinných typů: krajina lesozemědělská 

harmonická, krajina zemědělská intenzivní, krajina rybniční a krajina lesní. Pro jednotlivé 

krajinné typy pak ZUR stanovují zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v 

území: 

 

Krajina lesozemědělská harmonická – nejrozsáhlejší zastoupení kolem zastavěného území 

obce. 

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

rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit, rekreační zařízení s vyšší kapacitou lůžek 

připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti krajiny;  

f) chránit luční porosty. 

Krajina zemědělská intenzivní - 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 – menší segment v západní části správního území obce pokračující na 

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 – menší okrajový cíp krajinného typu zasahující do území obce u 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;  
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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 dále stanovují oblasti krajinného rázu pro které stanovují zásady chránit a rozvíjet 

charakteristické znaky krajiny vytvářející jedinečnost krajiny, jimiž jsou zejména: 

o typický reliéf v makro i mezo měřítku 

o typická struktura kulturní krajiny včetně stop tradičních způsobů hospodaření 

o přírodní složky krajiny, charakter zalesnění, lesních okraje, vzorek drobných 

ploch a linií zeleně apod. 

o historické krajinářské úpravy 

o hydrografický systém včetně typického charakteru údolí daného jak jeho 

morfologií, tak historickým využitím toku 

o typické kulturní dominanty v krajinné scéně a to včetně typické siluety 

o sídelní struktura 

o urbanistická struktura sídel 

o měřítko a hmota tradiční architektury 

o typické siluety sídel a charakter okrajů obcí s cennou architekturou, 

urbanistickou strukturou a cennou lidovou architekturou 

 

Obecně je možné navržený územní plán z pohledu souladu s obecnými požadavky na 

charakteristické znaky zastoupených oblastí krajinného rázu hodnotit tak že řešení 

územního plánu tyto zásady respektuje - respektovány jsou přírodní složky krajiny, 

stanovuje podmínky ochrany historických krajinářských úprav a požadavky na ochranu 

urbanistické struktury sídla, ochranu dominant sídla, siluety sídla a dálkových pohledů na 

sídlo. 

 

Řešené území spadá do oblastí krajinného rázu Křemešnicko a Telčsko Dačicko: 

CZ0610 - OB004 Křemešnicko (západní část řešeného území)  

ZÚR pro tuto oblast stanovují následující specifické zásady pro činnost v území a 

rozhodování o změnách v území: 
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o neumisťovat stavby s charakterem dominanty do vymezujících horizontů a 

krajinných předělů přesahujících svou výškou krajinné předěly 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; 

o respektovat prostory komponované krajiny v okolí Batelova a Třešti. 

CZ0610 - OB012 Telčsko-Dačicko (východní část řešeného území)  

ZÚR pro tuto oblast stanovují následující specifické zásady pro činnost v území a 

rozhodování o změnách v území: 

o věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování výškových staveb 

přesahujících dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu v celém prostoru 

oblasti; 

o neumisťovat stavby charakteru dominant narušujících typický obraz města Telč 

nebo potlačujících uplatnění typických kulturních dominant v území; 

o chránit znaky širšího krajinného rámce kulturního prostoru Telče; 

o chránit přírodní charakter typických prostorů s rybníky a mokřady zejména v 

nivě Moravské Dyje.  

Specifické zásady, týkající se řešeného území ve všech oblastech jsou v ÚP Krahulčí 

respektovány a jsou uvedeny ve výčtu opatření k ochraně a tvorbě krajiny v ÚP Krahulčí.  

Východně od zájmového území je vymezena městská památková rezervace vyhlášená 

v prostoru jádra zástavby města Telč. Historické centrum Telče je od roku 1992 dále 

zapsáno na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Lokalita UNESCO má 

vymezenu ochrannou zónu (buffer) k ochraně bezprostředního okolí lokality UNESCO, tato 

zóna nezasahuje do zájmového území. 
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Vymezení městské památkové rezervace Telč (červená linie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vymezení lokality UNESCO (červeně) včetně ochranného pásma, buffer (modře). 
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6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 

NAVRHOVANÝCH VARIANT POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE, VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, 

KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, 

KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH; HODNOTÍ SE VLIVY NA OBYVATELSTVO, BIOLOGICKOU 

ROZMANITOST, FAUNU, FLORU, PŮDU, VODU, OVZDUŠÍ, KLIMA, HMOTNÉ STATKY, 

KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ DĚDICTVÍ ARCHITEKTONICKÉHO A ARCHEOLOGICKÉHO A 

VLIVY NA KRAJINU VČETNĚ VZTAHŮ MEZI UVEDENÝMI OBLASTMI VYHODNOCENÍ 

Obsahem kapitoly je zhodnocení vlivu návrhových ploch na jednotlivé složky životního 

prostředí, zdraví obyvatelstva a „kulturní aspekty území“. Předmětem hodnocení jsou 

všechny návrhové plochy s rozdílným způsobem využití hodnoceného územního plánu 

Krahulčí (plochy změn), přičemž jsou tyto plochy hodnoceny buď jednotlivě, případně jako 

logické soubory ploch sdružené na základě obdobného typu, polohy a obdobných 

předpokládaných vlivů. K plochám stabilizovaným je přihlédnuto zejména při posuzování 

kontextu s posuzovanými plochami. 

Plochy jsou hodnoceny vzhledem k předpokládaným vlivům, které mohou nastat 

změnou funkčního využití ploch definovanou (umožněnou) příslušnými regulativy územně 

plánovací dokumentace a to jak ve fázi realizace této změny (například budováním 

určitých staveb), tak fází její uvažované existence (např. provozováním činností 

v plochách regulací umožněných).  

Hodnocené charakteristiky životního prostředí, zdraví obyvatelstva a „kulturních 

aspektů území“ jsou rozčleněny do následujících tzv. souborných skupin charakteristik:  

o ovzduší a klima; 

o voda; 

o půda a horninové prostředí; 

o biodiverzita; 

o krajinný ráz; 

o kulturní dědictví; 

o sídla a urbanizace; 

o obyvatelstvo a veřejné zdraví. 
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Plochy bydlení jsou územním plánem vymezeny jako plochy bydlení v rodinných 

domech venkovské (Z1 – Z11) a plochy smíšené obytné venkovské (Z13 - Z15). 

6.1. PLOCHY BYDLENÍ BV - BYDLENÍ – V  RODINNÝCH DOMECH - 

VENKOVSKÉ 

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské jsou regulativy určeny k bydlení 

v rodinných domech a usedlostech se zázemím rekreačních a užitkových zahrad. 

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 zemním 

plánu (plocha BV Z6 je ve stávající ÚPD navržena k bydlení z ½). Pro plochy BV Z 1, 2 a 3 

(celkově pro 18 rodinných domů) je stanoveno zpracování území studie, která mimo jiné 

dořeší také jejich dopravní zpřístupnění. Navrhovaná intenzita zastavění pro dílčí části 

ploch je 50 - 60 % přičemž etapizace zaplňování ploch není stanovena (vhodná by byla 

spíše u větších ploch detailně řešených územní studií). 

Vliv ploch v kategorii ovzduší nepředpokládá výraznější negativní vliv. Realizací dojde 

k nárůstu dopravy v obci, který je ovšem vzhledem ke stávající dopravní zátěži a dispozici 

posuzovaných ploch vzhledem k dopravní síti a cílům dopravy možné považovat za 

akceptovatelný. 

Vliv ploch v kategorii voda předpokládá akceptovatelný vliv. Plochy v žádné poloze 

nebudou zásadním způsobem ovlivňovat odtokové charakteristiky území, leží mimo nivy a 

limity extrémních průtoků, nijak neovlivní chráněná jímací stanoviště a běžné využití ploch 

nepředstavuje riziko pro ohrožení spodních vod. 

V kategorii půda je vliv ploch hodnocen mírně negativně až negativně. Důvodem je 

situování zastavitelných ploch do okrajových partií zemědělských pozemků s chráněnými 

půdními bonitami. Taktéž je důležitou skutečností, že jsou plochy situovány na pásových 

parcelách záhumenek, kde naplněním ploch nedojde k negativnímu ovlivnění přístupnosti 

a organizaci zemědělského půdního fondu. 

Vzhledem k situování ploch do prostoru maloplošně zemědělsky využívaných 

záhumenek je vliv ploch v kategorii biodiverzita hodnocen jako akceptovatelný. Negativní 

vliv je pak identifikován v ploše Z 11, která se nachází v ploše biotopu T1.1 v jehož 

prostoru 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 požadajeme deklarovat nezbytnost pořízení 

inventarizačního biologického průzkumu na jehož základě bude požadován transfer 

chráněných jedinců do nedotčené části biotopu. 
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V kategoriích krajinný ráz a kategorii sídla jsou plochy hodnoceny bez významnějších 

negativních vlivů. Realizací ploch budou zastavěny pozemky bezprostředně navazující na 

stávající zástavbu, v místech, kde není předpokládáno negativní ovlivnění významných 

znaků krajinného rázu území. Návrhové plochy vhodně vyplňují stavební proluky a ucelují 

zastavěné území vůči volné krajině, v žádných místech pak nevstupují do krajiny bez 

vazby na zastavěné území, případně toto území nevhodně rozšiřují mimo jeho rámec a 

historické směry rozvoje. 

Realizací ani existencí ploch bydlení v posuzovaných lokalitách nejsou předpokládány 

negativní vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Plochy 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. 

Vyhodnocení návrhových ploch pro bydlení v rodinných domech. 

Typy ploch Kód 
Plocha 

ha 

Ovzduší a 

klima 
Voda 

Půda a 

horninové 

prostředí 

Biodiverzita 

Krajinný ráz, 

kulturní 

dědictví 

Sídla, 

urbanizace 

Obyvatelstvo, 

veřejné zdraví 

BV Z1 1,314 0 0 -1 0 0 0 0 

BV Z2 1,472 0 0 -1 0 0 0 0 

BV Z3 1,387 0 0 -1 -0,5 0 +0,5 0 

BV Z4 1,037 0 -0,5 -1 0 0 0 0 

BV Z5 0,312 0 0 0 0 +0,5 +1 -1 

BV Z6 0,180 0 0 0 -0,5 0 0 0 

BV Z7 0,534 0 0 0 0 0 +0,5 0 

BV Z8 0,557 0 0 0 -0,5 0 0 0 

BV Z9 0,763 0 0 -1 0 +0,5 +1 0 

BV Z10 0,622 0 0 -1 -0,5 +0,5 +1 0 

BV Z11 0,607 0 -0,5 0 -1 0 0 0 

Na základě výše popsaných důvodů a celkově akceptovatelným mírně negativním 

vlivům ploch na chráněných půdních bonitách a mírnému negativnímu vlivu ploch jejichž 

naplnění povede k odstranění stávající krajinné zeleně doporučujeme výše hodnocené 

plochy v územním plánu akceptovat. 

6.2. PLOCHY BYDLENÍ SV – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ 

Plochy bydlení v rodinných domech venkovské jsou regulativy určeny k bydlení 

v rodinných domech a usedlostech se zázemím rekreačních a užitkových zahrad. 
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Celkově jsou vymezeny 3 návrhové plochy (BV Z13 až BV Z15) s intenzitou zastavění 

60 – 70 % pro celkově 3 bytové jednotky. Plochy Z 13 a částečně Z 15 byly pro bydlení 

vymezeny již předchozím územním plánem. 

Vliv ploch v kategorii ovzduší nepředpokládá výraznější negativní vliv vzhledem k 

dispozici posuzovaných ploch vzhledem k dopravní síti. 

Vliv ploch v kategorii voda předpokládá akceptovatelný vliv. Plochy v žádné poloze 

nebudou zásadním způsobem ovlivňovat odtokové charakteristiky území, leží mimo nivy a 

limity extrémních průtoků, nijak neovlivní chráněná jímací stanoviště. 

V kategorii půda je vliv akceptovatelný, neboť plochy leží mimo chráněné bonity a 

jejich poloha a tvar nenarušují další hospodárné využívání zemědělské půdy.  

Vzhledem k situování ploch do prostoru zemědělsky maloplošně využívaných ploch je 

vliv v kategorii biodiverzita hodnocen jako akceptovatelný. 

Návrhové plochy vhodně vyplňují stavební proluky a ucelují zastavěné území vůči volné 

krajině. 

Realizací ani existencí ploch bydlení v posuzovaných lokalitách nejsou předpokládány 

negativní vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví.  

Vyhodnocení návrhových ploch pro bydlení smíšené obytné. 

Typy 

ploch 
Kód 

Plocha 

ha 

Ovzdu

ší a 

klima 

Voda 

Půda a 

horninové 

prostředí 

Biodiverzita 

Krajinný 

ráz, 

kulturní 

dědictví 

Sídla, 

urbanizace 

Obyvatelstvo, 

veřejné zdraví 

BV Z13 0,402 0 0 -1 -0,5 0 +0,5 0 

BV Z14 0,384 0 -0,5 -1 0 0 0 0 

BV Z15 0,104 0 0 0 0 +0,5 +1 0 

Na základě výše popsaných důvodů a celkově akceptovatelným mírně negativním 

vlivům ploch doporučujeme výše hodnocené plochy v územním plánu akceptovat. 
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6.3. PLOCHA OX – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM 

Plocha navržené pro realizaci rozhledny na Nováčkově kopci jako lokálního turistického 

cíle. Hodnocení plochy nemůže předvídat budoucí architektonické kvality stavby ani její 

turistickou atraktivitu, hodnocení však předpokládá celkově kladný dopad realizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelování pohledové exponovanosti v poloze navrhované rozhledny pro objekty výšky 

10 m 

Vyhodnocení návrhové plochy občanského vybavení 

Typy 

ploch 
Kód 

Plocha 

ha 

Ovzdu

ší a 

klima 

Voda 

Půda a 

horninové 

prostředí 

Biodiverzita 

Krajinný 

ráz, 

kulturní 

dědictví 

Sídla, 

urbanizace 

Obyvatelstvo, 

veřejné zdraví 

OX Z12 0,16 0 0 0 -0,5 +0,5 +0,5 +0,5 

Výše popsanou plochu doporučujeme v územním plánu akceptovat. 
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6.4. PLOCHA OV - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Plocha bývalé zemědělské usedlosti je stanovena jako jediná návrhová plocha 

přestaveb. 

Vyhodnocení návrhové plochy občanského vybavení 

 

Typy 

ploch 
Kód 

Plocha 

ha 

Ovzdu

ší a 

klima 

Voda 

Půda a 

horninové 

prostředí 

Biodiverzita 

Krajinný 

ráz, 

kulturní 

dědictví 

Sídla, 

urbanizace 

Obyvatelstvo, 

veřejné zdraví 

OV P1 0,583 0 -1 -0,5 -0,5 +0,5 +0,5 +0,5 

Výše popsanou plochu doporučujeme v územním plánu akceptovat. 

 

6.5. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DS – DOPRAVNÍ 

INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ ,A PLOCHY PLOCHY VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ  PV - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Plocha Z16 je navržena v prostoru stávajících trvalých travních porostů ve volné krajině 

ve vazbě na zastavěné území pro výstavbu garáží u bytových domů. 

Plochy veřejných prostranství jsou navrženy za účelem zajištění podmínek pro 

přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství. Plocha Z 17 je 

vymezena platným územním plánem jako jako příjezdová komunikace k navrhované 

zástavbě ploch Z1 a Z2 a jako veřejná zeleň - parky. Plocha Z 18 pak doplňuje 

zastavitelnou plochu Z 3. 

Vyhodnocení návrhových ploch 

Typy 

ploch 
Kód 

Plocha 

ha 

Ovzdu

ší a 

klima 

Voda 

Půda a 

horninové 

prostředí 

Biodiverzita 

Krajinný 

ráz, 

kulturní 

dědictví 

Sídla, 

urbanizace 

Obyvatelstvo, 

veřejné zdraví 

DS Z16 0,583 0 -0,5 0 -1 0 0 0 

PV Z17 0,255 0 -0,5 0 0 0 0 0 

PV Z18 0,268 0 -0,5 0 0 0 +0,5 0 

PZ Z19 0,480 +1 +1 0 +2 +1 +1 +1 

PZ Z20 0,582 +1 +1 0 +2 +1 +1 +1 

PZ Z21 0,0,63 +1 +1 0 +2 +1 +1 +1 

Výše popsané plochy doporučujeme v územním plánu akceptovat. 
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6.6. Koridory dopravní infrastruktury 

Jedná se o koridory pro homegenizaci, přeložku a obchvat Telče silnicí I/23. 

Komunikace I/23 vykazuje za sčítání v roce 2010 v předmětném úseku (sčítací úsek 6-

1060) roční průměr intenzit dopravy 2839 vozidel, přičemž v roce 2005 byly intenzity na 

hodnotě 3032 a v roce 2000 na hodnotě 2502. 

Přehled navrhovaných koridorů a jejich zvýznamnění 

Označen

í 
Význam koridoru Prostorové parametry Významné skutečnosti 

CD1 

Koridor pro 

homogenizaci 

silnice I/23.  

Mimo zastavěné a 

zastavitelné plochy 150 m. 

V zastavěném území a 

zastavitelných plochách dle 

grafické části ÚP 

Plocha je současně VPS 

VD1. Do části koridoru 

zasahují prvky lokálního 

ÚSES (lokální 

biokoridory). 

CD2 

Koridor pro 

přeložku silnice 

I/23 

150 m. V návaznosti na 

zastavěné území dle grafické 

části ÚP  

Plocha je současně VPS 

VD2. Do části koridoru 

zasahují prvky ÚSES 

(lokální biokoridory).  

CD3 

Koridor pro silnici 

I/23 - jižní 

obchvat Telče 

Dle grafické části ÚP  
Plocha je současně VPS 

VD3.  

 

ZÚR vymezují koridor silnice I/23 v šířce 150 m zahrnující koridor pro homogenizaci 

stávajícího tahu a koridory pro umístění nových staveb (silnice I/23 Mrákotín – Krahulčí – 

přeložka I/23 Krahulčí) Vymezení koridorů je územním plánem zpřesněné v souladu se 

ZÚR Kraje Vysočina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Poloha koridoru I/23 na hranicích obce Krahulčí a města Telč dle územní studie přeložky I/23 Telč. 
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Podrobná data sčítání dopravy v roce 2010 za sčítací úsek 6-1060: 
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Vyhodnocení navrhovaných koridorů 

 

Typy 

ploch 

Ovzdu

ší a 

klima 

Voda 

Půda a 

horninové 

prostředí 

Biodiverzita 

Krajinný 

ráz, 

kulturní 

dědictví 

Sídla, 

urbanizace 

Obyvatelstvo, 

veřejné zdraví 

CD1 +1 0 0 -0,5 0 +0,5 +0,5 

CD2 +0,5 -0,5 0 -1 0 0 0 

CD3 +0,5 -0,5 0 0 0 -0,5 0 

Výše hodnocené koridory doporučujeme akceptovat. Přes mírně nepříznivé vlivy 

v konkrétních kategoriích je zřejmý veřejný zájem na účelu těchto koridorů a ze stavu 

území je patrné, že jde o nejvhodnější možné polohy, ve kterých jsou uvedené negativní 

vlivy akceptovatelné, případně je možné tyto vlivy v rámci detailního řešení umenšit 

vhodně nastavenými kompenzačními opatřeními (střet s ÚSES, krajinnou zelení, možný 

vliv na kulturní památky). 
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7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A 

ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A 

JEJICH ZHODNOCENÍ 

Posuzovaná dokumentace není řešena variantně. Zhodnocení návrhových lokalit změny 

územního plánu je předmětem kapitoly 6. 

 

Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení. 

 

Detailní hodnocení návrhových ploch je předmětem 6. kapitoly. Plochy jsou hodnoceny 

vzhledem k předpokládaným vlivům, které mohou nastat změnou funkčního využití ploch 

definovanou (umožněnou) příslušnými regulativy územně plánovací dokumentace (a to 

jak ve fázi realizace této změny, tak fází její uvažované existence – teda jak při realizaci 

staveb objektů a využití ploch, a tak při existenci a provozu činnosti v plochách 

umožněné).  

Hodnocené charakteristiky životního prostředí, zdraví obyvatelstva a „kulturních 

aspektů území“ jsou rozčleněny do následujících tzv. souborných skupin charakteristik:  

o ovzduší a klima; 

o voda; 

o půda a horninové prostředí; 

o biodiverzita; 

o krajinný ráz; 

o kulturní dědictví; 

o sídla a urbanizace; 

o obyvatelstvo a veřejné zdraví. 

Každá z osmi souborných skupin charakteristik je naplněna konkrétními aspekty, které 

vychází jak z platné legislativy, tak z relevantních referenčních cílů identifikovaných v 

kapitole 1. (v souborné skupině charakteristik „Biodiverzita“ je tak např. hodnocen dopad 

na fragmentaci krajiny, vliv na ekologickou stabilitu krajiny spolu s vlivem na udržení a 

rozvoj biodiverzity).  

Vliv ploch je hodnocen pomocí pětistupňové klasifikace (viz hodnotící stupnice). Při 

vlastní klasifikaci vlivu na konkrétní soubornou skupinu charakteristik jsou hodnoceny a 
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zohledňovány vlivy primární, sekundární, synergické, kumulativní, krátkodobé, 

střednědobé a dlouhodobé (trvalé a přechodné), přičemž výsledné vyhodnocení vlivu 

určité plochy na konkrétní skupinu charakteristik vychází z porovnání kladných a 

záporných vlivů a je také přihlédnuto ke vztahům mezi jednotlivými oblastmi vyhodnocení. 

Tab.: Hodnotící stupnice 

Hodnotící symbol Míra ovlivnění 

2 Potenciální pozitivní vliv 

1 Potenciální mírně pozitivní vliv 

0 Potenciální indiferentní vliv* 

- 1 Potenciální mírně negativní vliv 

-2 Potenciální negativní vliv 

* Hodnocené změny nemají na dílčí charakteristiky vliv, případně je celkový projev 

možných změn neutrální (mírné pozitivní a negativní vlivy je možné považovat za 

vyrovnané). 

Míry ovlivnění různých skupin charakteristik nejsou vzájemně souměřitelné, slouží 

především ke zdůvodnění výsledného posouzení plochy, které je buď kladné (posuzované 

plocha je akceptovatelná) nebo záporné (posuzované plocha je navržena ke změně). 

Územně plánovací dokumentace není zpracována ve variantách. Lokality vyhodnocené 

výrazně záporně mají v kapitole 8. definována opatření směřující k odstranění nebo 

snížení identifikovaných negativních vlivů. Tyto opatření se zaměřují na navržení změny 

funkčního typu plochy případně její velikosti nebo polohy v území. Po zapracování 

opatření do posuzované koncepce je možné považovat plochy za přípustné. 
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8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ 

NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH 

ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Kapitola obsahuje výčet návrhových ploch, ve kterých byly v kap. 6 identifikovány 

významné vlivy na posuzované charakteristiky životního prostředí a zdraví obyvatelstva a 

plochy byly zhodnoceny jako podmínečně přípustné pro zapracování do změny územního 

plánu obce. Cílem opatření je odstranění nebo snížení možných negativních vlivů. 

 

Kumulativní a synergické vlivy - v posuzovaných návrhových plochách nebyly 

identifikovány kumulativní výrazně negativní vlivy případně vlivy projevující se ve své 

synergii, které by vyžadovaly návrh speciálních kompenzačních opatření.  

 

 

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/ požadajeme 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. 
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9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ 

OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNÍHO PLÁNU A JEJICH 

ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ 

 

Kapitola obsahuje vyhodnocení referenčních cílů ochrany životního prostředí a zdraví 

obyvatelstva stanovených v úvodní kapitole (kapitola 1). Referenční cíle jsou utříděny 

podle příslušných strategických studií.  
 

Tab.: Hodnotící stupnice 

 
Hodnotící 

symbol 
Míra zhodnocení způsobu zapracování 

+2 Řešení posuzovaného územního plánu přispívá v dostatečné míře k naplnění 

relevantního cíle 

+1 Řešení posuzovaného územního plánu mírně přispívá k naplnění relevantního 

cíle 

0 Řešení posuzovaného územního plánu nemá na daný relevantní cíl vliv, 

případně je řešení nositelem jak mírně kladných, tak mírně záporných vlivů 

- 1 Řešení posuzovaného územního plánu je v mírné kolizi s relevantním cílem 

-2 Řešení posuzovaného územního plánu je s relevantním cílem v kolizi  

 

 

Tabulková vyhodnocení vybraných koncepčních dokumentů se vztahem k 

životnímu prostředí a zdraví obyvatel 

Státní politika životního prostředí 2012 - 2020 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

o Omezovat trvalý zábor zemědělské půdy a podložních hornin; -0,5 

o Zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a zároveň 

udržet kvalitu v územích, kde imisní limity nejsou překračovány; 0 

o Zvýšení ekologické stability krajiny - zlepšit podmínky pro realizaci Územního 

systému ekologické stability; +1 

o Omezení a zmírnění dopadů fragmentace krajiny - zajistit územní ochranu 

spojitého systému migračně významných území a dálkových migračních koridorů 0 
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Státní politika životního prostředí 2012 - 2020 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

v rámci územního plánování; 

o Zajištění ochrany a péče o nejcennější části přírody a krajiny; 
+0,1 

o Zlepšení systému zeleně v sídlech a jeho struktury - zajistit zachování a 

vymezení nových ploch a prvků zeleně jako součásti funkčního a 

strukturovaného  systému  sídelní  zeleně  v sídlech  v rámci  územního  

plánování, aby byla zajištěna základní podmínka pro plnění jeho funkcí; 

+0,5 

o Omezení úbytku původních druhů a přírodních stanovišť - zajistit ochranu 

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, udržet stav jejich biotopů a posílit 

ochranu a udržitelné využívání genetických  zdrojů zvířat, rostlin a 

mikroorganismů. 

+0,5 

 

 

Posuzovaná dokumentace v rámci předmětu zadání v dostatečné míře naplňuje vybrané 

relevantní cíle Státní politiky životního prostředí 2012 - 2020. 

 

Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

o Zajistit efektivní uplatnění plánování (uspořádání) krajiny ve smyslu Úmluvy o 

krajině, jako koncepčního nástroje k zajištění jejího funkčního uspořádání s 

cílem zachování nebo zlepšení jejích funkcí, zvýšení ekologické stability a 

životaschopnosti krajiny a zachování jejích ekologických a estetických hodnot s 

přihlédnutím k ostatním funkcím, které jsou v krajině nezbytné;  

+1 

o Při vymezování ploch výroby a skladování v rámci funkčního využití území 

upřednostňovat v zastavěném a zastavitelném území nevyužívané nebo 

opuštěné plochy bývalých průmyslových aj. areálů (brownfields); 
0 

o Stanovit jako povinnost vymezovat záplavová území včetně území určených k 

rozlivům povodní a zajistit jejich ochranu před změnou využití území v územně 

plánovacích dokumentacích; 
0 

o Vymezit záplavová území včetně území určených k rozlivům povodní na celém 

území ČR; 0 

o V sídlech podporovat péči o plochy zeleně a prioritně zakládat nové parky; 
+1 

o Vymezit v rámci územního plánování dostatečné plochy pro zachování a 

zakládání přírodních a přírodě blízkých prvků v sídlech, jejich propojování a 

návaznost na příměstskou krajinu, včetně jejich využití pro pěší a cyklisty. 
+1 

 

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře naplňuje vybrané relevantní cíle Aktualizace 

státního programu ochrany přírody a krajiny. 

 

  



Vyhodnocení vliu na životní prostředí 

SEA Územní plán Krahulčí 

 

Stránka | 43 
 

Strategie udržitelného rozvoje České republiky 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

o Podporovat ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti životního 

prostředí a zajišťující udržitelné financování veřejných služeb (udržitelnou 

ekonomiku); 
1 

o Rozvíjet a všestranně podporovat ekonomiku založenou na znalostech a 

dovednostech a zvyšovat konkurenceschopnost průmyslu, zemědělství a služeb; 0 

o Zajišťovat na území ČR dobrou kvalitu všech složek životního prostředí a 

fungování jejich základních vazeb a harmonické vztahy mezi ekosystémy, v 

nejvyšší ekonomicky a sociálně přijatelné míře uchovat přírodní bohatství ČR 

tak, aby mohlo být předáno příštím generacím, a zachovat a nesnižovat 

biologickou rozmanitost; 

+1 

o Podporovat udržitelný rozvoj obcí a regionů; 
+1 

o Podporovat rozvoj veřejných služeb a sociální infrastruktury; 
+1 

o Minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního 

prostředí a kulturního dědictví, hmotného i nehmotného; +1 

o V oblasti ochrany biologické a krajinné rozmanitosti v rámci územního plánování 

podporovat rozvoj přírodní a krajinné infrastruktury včetně posilování retenční 

schopnosti krajiny a prostřednictvím vhodných opatření aktivně chránit cenné 

části území;   

2 

o Zajišťovat ochranu neobnovitelných přírodních zdrojů (včetně zemědělského 

půdního fondu); +0,5 

o V oblasti ochrany půdy zastavit nadměrný přísun živin a dalších znečišťujících 

látek do půdního horizontu a ve stanovených lhůtách dosáhnout limitních 

požadavků na obsah nežádoucích látek a dále je nepřekračovat, provést 

opatření k zabránění kontaminace půd ze starých ekologických zátěží, zajistit 

ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a před zbytečnými zábory pro 

nezemědělské a nelesní účely. 

0 

 

Posuzovaná dokumentace v rámci předmětu zadání v dostatečné míře naplňuje vybrané 

relevantní cíle Strategie udržitelného rozvoje České republiky. 

Akční plán zdraví a životní prostředí ČR 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

o Ochrana biologické a krajinné rozmanitosti 
+1 

o Postupné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a odolnosti krajiny vůči 

vodní erozi 0 

o Zajištění takové struktury využívání území, která povede ke zlepšení přírodní 

infrastruktury a bude podmínkou efektivity složkové ochrany (ochrana vod, 

horninové prostředí, půdy a klimatu a snižování hlučnosti) 
+1 

o Chránit půdu jako základní složku životního prostředí s důrazem na zabezpečení 

jejích funkcí -0,5 
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Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře naplňuje vybrané relevantní cíle Akčního 

plánu zdraví a životní prostředí ČR. 

 

Obec Krahulčí je dle ZUR Kraje Vysočina součástí oblastí s cílovou charakteristikou: 

CZ0610 - OB004 Křemešnicko (západní část řešeného území)  

CZ0610 - OB012 Telčsko-Dačicko (východní část řešeného území) 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

Neumisťovat stavby s charakterem dominanty do vymezujících horizontů a krajinných 

předělů přesahujících svou výškou krajinné předěly 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 

+1 

Respektovat prostory komponované krajiny v okolí Batelova a Třešti 0 

Věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování výškových staveb 

přesahujících dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu v celém prostoru oblasti 
+1 

Neumisťovat stavby charakteru dominant narušujících typický obraz města Telč nebo 

potlačujících uplatnění typických kulturních dominant v území 
-0,5 

Chránit znaky širšího krajinného rámce kulturního prostoru Telče 0,5 

Chránit přírodní charakter typických prostorů s rybníky a mokřady zejména v nivě 

Moravské Dyje 
0 

 

Obec Krahulčí je dle ZUR Kraje Vysočina zasahují do prostoru obce krajinné typy: krajina 

lesozemědělská harmonická, krajina zemědělská intenzivní, krajina rybniční a krajina lesní. 

Pro jednotlivé krajinné typy pak ZUR stanovují zásady pro činnost v území a rozhodování 

o změnách v území: 

Krajina lesozemědělská harmonická 

Vybrané požadavky Zhodnocení 

a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských 

pozemků;  +2 

b) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesu a 

eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením;  0 

c) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je 

hmotově a tvarově vhodnými stavbami;  +1,5 

d) zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a 

trvalých travních porostu;  +1 

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;  
+1 
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Krajina lesozemědělská harmonická 

Vybrané požadavky Zhodnocení 

f) chránit luční porosty. 
+1 

 

Krajina zemědělská intenzivní 

Vybrané požadavky Zhodnocení 

a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu;  
+1,5 

b) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je 

hmotově a tvarově vhodnými stavbami;  +2 

c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené 

zeleně, zvýšením podílu zahrad, trvalých travních porostů apod.;  0 

d) zvýšit prostupnost krajiny obnovou cestní sítě. 
+0,5 

 

Krajina rybniční 

Vybrané požadavky Zhodnocení 

a) zabezpečit ekologicky únosné formy hospodaření na rybnících;  
0 

b) eliminovat riziko ohrožení kvality vod;  
+0,5 

c) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je 

hmotově a tvarově vhodnými stavbami;  +1 

d) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět 

rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit;  +1,5 

e) chránit mokřadní a luční ekosystémy;  
+1,5 

f) chránit a rozšiřovat doprovodnou zeleň rybníků;  
+0,5 

h) podporovat retenční funkce krajiny. 
+1 

 

Krajina lesní 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

a) minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, zejména omezit zábor těchto pozemků 

na nezbytně nutnou míru;  +1 

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;  
0 

c) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět 

rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit;  +1 

d) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je 

hmotově a tvarově vhodnými stavbami;  +1 
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Krajina lesní 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

e) eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných 

staveb, zejména vertikálních a liniových. +2 

a) minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, zejména omezit zábor těchto pozemků 

na nezbytně nutnou míru;  +2 

 

ZÚR stanovují stanovují chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvářející 

jedinečnost krajiny 

Charakteristické znaky krajiny Zhodnocení 

o typický reliéf v makro i mezo měřítku +2 

o typická struktura kulturní krajiny včetně stop tradičních způsobů hospodaření +1 

o přírodní složky krajiny, charakter zalesnění, lesních okraje, vzorek drobných 

ploch a linií zeleně apod. 
+2 

o historické krajinářské úpravy +2 

o hydrografický systém včetně typického charakteru údolí daného jak jeho 

morfologií, tak historickým využitím toku 
+1 

o typické kulturní dominanty v krajinné scéně a to včetně typické siluety +2 

o sídelní struktura +1,5 

o urbanistická struktura sídel +1 

o měřítko a hmota tradiční architektury +1 

o typické siluety sídel a charakter okrajů obcí s cennou architekturou, 

urbanistickou strukturou a cennou lidovou architekturou 
+1 

 

Posuzovaná dokumentace naplňuje vybrané relevantní cíle Zásad územního rozvoje kraje 

Vysočina. 
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10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Kapitola obsahuje návrh ukazatelů, které umožní sledovat vliv změn vlastností území 

vyvolaných naplňováním územního plánu. Ukazatele jsou stanoveny ve vztahu k naplňování 

vybraných referenčních cílů. 

 

Tab.: Ukazatele pro sledování vlivu územního plánu na životní prostředí: 

Složka 

životního 

prostředí 

Referenční cíl ochrany 

životního prostředí a zdraví 

obyvatel 

Ukazatele sledování vlivu 

územního plánu na ŽP 

1. Ovzduší, 

klima 

1.1 Snižování koncentrací a 

množství emisí znečišťujících látek 

do ovzduší (především z dopravy) 

- délka a plynulost průjezdu tranzitní 

dopravy zastavěným územím; 

- množství NOx, CO, PM10; 

1.2 Podporovat environmentálně 

šetrné formy dopravy 

- množství osob přepravených 

hromadnou dopravou; 

- provázanost železniční a silniční 

hromadné dopravy napojení hromadné 

dopravy na vstupy do turistických tras; 

2. Voda 

2.1 Zvýšení retence a prodloužení 

odtoku vody z povodí 

- vývoj míry retence území (hodnocený 

metodou čísel odtokových křivek). 

2.3 Zlepšovat stav a ekologické 

funkce vodních útvarů 

- délka vodotečí s přirozeným korytem a 

kvalitním vegetačním doprovodem 

(Km); 

 

3. Půda a 

horninové 

prostředí 

3.1 Omezovat nové zábory ZPF a 

PUPFL 

- plošné vyjádření záborů ZPF a PUPFL 

(ha) 

4. Biodiverzita 

4.1 Posilování ekologické stability 

krajiny, udržení a rozvoj 

biodiverzity 

- změna koeficientu ekologické stability 

(změna poměru zastoupení intenzivně a 

extenzivně využívaných ploch); 



Vyhodnocení vliu na životní prostředí 

SEA Územní plán Krahulčí 

 

Stránka | 48 
 

Složka 

životního 

prostředí 

Referenční cíl ochrany 

životního prostředí a zdraví 

obyvatel 

Ukazatele sledování vlivu 

územního plánu na ŽP 

- plocha realizovaných prvků ÚSES 

 

4.2 Omezovat fragmentaci krajiny 
- délka a počet nově vytvořených 

migračních bariér; 

5. Krajinný 

ráz, kulturní 

dědictví 

5.1 Ochrana specifických 

krajinných prvků a krajinné 

struktury utvářející místně typický 

krajinný ráz 

- množství negativních zásahů do 

krajinného rázu (staveb, opatření, 

zásahů do území) 

6. Sídla, 

urbanizace 

6.1 Snížit dopravní zátěž v sídlech - intenzita osobní a transitní dopravy 

6.2 Sanace a revitalizace objektů a 

ploch brownfields 
- sanované a rekultivované plochy (ha) 

6.3 Podporovat environmentálně 

šetrné formy rekreace 

- délka turistických stezek (km) a jejich 

návštěvnost (množství lidí /den) 

7. 

Obyvatelstvo, 

veřejné zdraví 

7.1 Zlepšit kvalitu života obyvatel 

sídel vytvářením kvalitního 

urbánního prostředí a jeho 

napojení na přírodní zázemí obce 

- investice do veřejných prostranství a 

sportovních zařízení (Kč) 
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11.  NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH 

PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH 

VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

 

Pro zajištění minimalizace vlivů na životní prostředí je třeba rozhodovat v plochách 

vymezených změnou územního plánu jednak v souladu s podmínkami využití stanovenými 

pro plochy s rozdílným způsobem využití ve výrokové části územního plánu, jednak v 

souladu s podmínkami a návrhy opatření tohoto vyhodnocení. 
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12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 

Strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je systematický proces 

hodnocení předpokládaných důsledků navrhovaných politik, plánů a programů na životní 

prostředí. Účelem SEA je zajistit, aby se strategické cíle ochrany životního prostředí a 

zdraví obyvatelstva staly součástí navrhovaného územního plánu a součástí přípravy a 

tvorby jeho koncepce. Obsah hodnocení je dán přílohou zákona č. 183/2006 Sb. 

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. Vzhledem ke skutečnosti že většina relevantních koncepcí je uváděna v 

kapitole 2. a 9. je v 1. kapitole rozebrán vztah posuzované územně plánovací 

dokumentace k zásadám územního rozvoje. 

Druhá kapitola zhodnocuje návrh územního plánu Krahulčí vzhledem k cílům ochrany 

životního prostředí a zdraví obyvatelstva, obsažených v národních, krajských a 

komunálních koncepčních dokumentech. Kapitola obsahuje výčet vybraných koncepčních 

dokumentů se vztahem k životnímu prostředí a zdraví obyvatelstva. Z těchto dokumentací 

jsou vybrány tzv. referenční cíle, které je vhodné v územním plánu zohlednit. 

V následující třetí kapitole je popsán stav všech složek životního prostředí (půda, voda, 

klima ad.). Při jejich hodnocení je brán zřetel také na jejich předpokládaný vývoj za 

situace, kdyby nebyl uplatněn územní plán Krahulčí a v území by nebyly změny 

umožněny. 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. Vzhledem k těmto referenčním cílům jsou 

vyhodnoceny všechny návrhové plochy v kapitole 6. 

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 
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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. V posuzovaných 

návrhových plochách nebyl identifikován (ani kumulativní) výrazně negativní vliv, který by 

vyžadoval realizaci speciálních kompenzačních opatření. 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 

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 zapracovány. 
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Závěry a doporučení včetně stanoviska ke koncepci 

 

Zpracovatel vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 

„Územní plán Krahulčí“ 

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. 

 

Odůvodnění: posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené 

relevantními strategickými dokumenty. Z hlediska životního prostředí a vlivu na veřejné 

zdraví lze návrhové plochy posuzovaného územního plánu považovat za akceptovatelné.  

Vyhodnocení SEA určuje bližší specifikaci podmínek využití u ploch Z5 a Z11. Další 

připomínky byly uplatněny v průběhu tvorby územního plánu a byly bezezbytku do jeho 

podoby a znění zapracovány. 

Nebyly identifikovány žádné další významné negativní vlivy, pro které by bylo vhodné 

navrhnout připadnou plochu k vyjmutí z řešení, případně úprava regulativů ploch. 

V posuzovaných návrhových plochách nebyly identifikovány kumulativní výrazně negativní 

vlivy, případně vlivy projevující se ve své synergii, které by vyžadovaly návrh speciálních 

kompenzačních opatření.  

 

V Brně dne 10. 9. 2019 

Zpracovatel vyhodnocení: 

Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství 

 

Ing. Michal Kovář, Ph.D. (tel.: 731 112 153) 
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