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 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Čís. 1/2022 

Sp.zn.: MěÚ Telč 2811/2019 ORÚP, dříve MěÚ Telč 2898/2016 ORÚP                             v Mrákotíně dne 8. 8. 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN MRÁKOTÍN 

Zastupitelstvo městyse Mrákotín, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 

171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu územně plánovací činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů 

vydává usnesením č. 22/20/11 e) 

 

Ú z e m n í   p l á n    M r á k o t í n. 

(dále jen „ÚP Mrákotín“) 

 

V Ý R O K 

Článek I. 

Účel opatření obecné povahy 

1. Tímto opatřením obecné povahy se vydává ÚP Mrákotín 

2. Nedílnou součástí výroku opatření obecné povahy je: 

A. ÚP Mrákotín, VÝROK – TEXTOVÁ ČÁST 

 

B. ÚP Mrákotín, VÝROK – GRAFICKÁ ČÁST 

1 Výkres základního členění 

2 Hlavní výkres 

3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

 

Článek II. 

Rozsah platnosti opatření obecné povahy 

1. Opatření obecné povahy platí na celém správním území obce Mrákotín, tj. na katastrálním území Mrákotín a 

Praskolesy u Mrákotína. 

 

Článek III. 

Uložení ÚP Mrákotín 

1. Úplná dokumentace ÚP Mrákotín včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a dokladů o jejím 

pořizování je uložena u: 

• Městysu Mrákotín 

2. Dále je ÚP Mrákotín poskytnut v rozsahu potřebném pro výkon působnosti: 

• Příslušnému stavebnímu úřadu – MěÚ Telč, odboru stavební úřad 

• Příslušnému úřadu územního plánování – MěÚ Telč, odboru rozvoje a územního plánování 

• Příslušnému krajskému úřadu – Krajský úřad Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního 

řádu 

 

 

Záznam o účinnosti:  

OOP vydalo:  Zastupitelstvo městyse Mrákotín, usnesením č.: 22/20/11 e) 

Sp.zn.:   MěÚ Telč 2811/2019 ORÚP 

Datum nabytí účinnosti: 23. 8. 2022 

Pořizovatel:  Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování 

Oprávněná úřední osoba: Ing. arch Lukáš Pivonka 

Funkce:   referent odboru odbor rozvoje a územního plánování 

Razítko a podpis: 
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O D Ů V O D N Ě N Í 

Článek I. 

Součásti odůvodnění opatření obecné povahy 

1. Nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné povahy je: 

C. ÚP Mrákotín, ODŮVODNĚNÍ – TEXTOVÁ ČÁST, Vyhodnocení vlivů Územního plánu Mrákotín 

na udržitelný rozvoj území, Vyhodnocení vlivu na životní prostředí 

D. ÚP Mrákotín, ODŮVODNĚNÍ – GRAFICKÁ ČÁST 

4  Koordinační výkres 

5a  Koordinační výkres – výřez Mrákotín 

5b  Koordinační výkres – výřez Dobrá voda 

5c  Koordinační výkres - Praskolesy 

6  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 

7  Výkres širších vztahů 

8  Vodovod – doplňující výkres 

9  Kanalizace – doplňující výkres 

10  Elektronická energie, telekomunikace – doplňující výkres 

11  Plynovod – doplňující výkres 

    

Článek II. 

Odůvodnění opatření obecné povahy 

1. Postup při pořizování ÚP Mrákotín 

Zadání 
Dne 18. 4. 2016 obdržel MěÚ Telč, ORÚP (dále jen „pořizovatel“) od městyse Mrákotín Žádost o pořízení nového územního 
plánu městyse Mrákotín. Žádost byla zaevidována pod sp. zn. Telč 2898/2016 ORÚP. O pořízení nového územního plánu 
rozhodlo Zastupitelstvo městyse Mrákotín (dále jen „ZM“) dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona svým 
usnesením č. 14/1/16 ze dne 7. 11. 2014. Tuto žádost městyse o pořízení nového územního plánu úřadem územního 
plánování schválila rada městyse usnesením č. 15/3/13 ze dne 11. 2. 2015. Ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu 
zastupitelstvo městyse určilo starostu městyse – Miroslava Požára. Zhotovitelem dokumentace územního plánu je na 
základě smlouvy o dílo Urbanistické středisko JIHLAVA, spol. s r. o., IČ: 46 34 43 14, Matky Boží 11, 586 01 Jihlava (dále 
jen „zpracovatel“), vedoucím projektantem je Ing. arch. Jiří Hašek. 
Pořizovatel na základě rozhodnutí zastupitelstva městyse vypracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání. 
Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Mrákotín bylo odesláno dopisem č. j. Telč 5190/2016 ORUP ze dne 26. 7. 2016. 
Ve stejný den byla zveřejněna i veřejná vyhláška, která byla vyvěšena na Městském úřadě Telč (č. j. Telč 5191/2016 ORUP-
Př)a Úřadě městyse Mrákotín (č. j. Telč 5192/2016 ORUP-Př) do 27. 8. 2016. 
Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání a předložil jej ke 
schválení zastupitelstvu. Na základě požadavků dotčených orgánů byli do zadání doplněny body: 

20a: Všechny zastavitelné plochy s přípustnou funkcí bydlení a zastavitelné plochy pro tělovýchovu a sport, které 
se nacházejí v blízkosti silnice I. třídy, tedy i mimo její ochranné pásmo (např. v souvisle zastavěném území nebo v místech 
vzdálených již mimo ochranné pásmo silnice, ale u kterých je předpoklad, že budou zasaženy vlivy z provozu dopravy, atd.) 
musí být v textové části ÚPD uvedeny jako podmíněně přípustné z hlediska splnění hygienických limitů z vlivů provozu 
dopravy (zejména hlukem a vibracemi) na výhledové období 30 let, tzn., je třeba zajistit, aby nebyly překročeny platné 
hygienické limity, vyplývající z nařízení vlády. 

22a: Respektovat podmínky uvedené v rozhodnutích o vyhlášení OP (ochranných pásem) v oblastech dotýkajících 
se zájmů ochrany veřejného zdraví. 

22b: Nově vymezené chráněné prostory, umísťovat pouze do lokality v níž celková hluková zátěž, (včetně zátěže 
ze stavebně či územně povolených, ale dosud nerealizovaných záměrů) nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických 
limitů pro tyto prostory.  

22c: V případě umístění staveb, zařízení, které budou po uvedení do provozu zdrojem hluku, respektovat stávající i 
navrhované nebo v územním plánu vymezené chráněné prostory.  

22d: V návrhu územního plánu definovat pojem chráněné prostory. 
23a: V územním plánu je nutno respektovat stanovené záplavové území. Do záplavového území nebude 

rozšiřovaná hranice zastavitelných ploch a nebude sem umisťována žádná nová zástavba. Plochy budou ponechány volně 
pro možnost rozlivu povodňových vod, nebudou oplocovány a nebudou zde budovány žádné nadzemní objekty nebo stavby. 

23b: Podél vodních toků zachovat nezastavitelný manipulační pruh u VVT v šířce 8 m a u DVT o šířce 6 m od 
břehové čáry oboustranně. 

25a: Územní plán bude obsahovat koncepci řešení odvodu dešťových vod. Dešťové vody musí být v maximální 
možné míře zdrženy nebo zachyceny k vsakování v dané lokalitě, což zajišťuje zlepšování retenční schopnosti krajiny (§5 a 
§27 zákona č.254/2001 Sb. o vodách). Při likvidaci dešťových vod je třeba využít všechny možnosti pro vsakování, 
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akumulaci a zdržení vody v krajině. Dešťové vody budou přednostně druhotně využívány nebo povrchově zasakovány. Bude 
omezeno vypouštění dešťových vod do vod povrchových nebo do stávajících kanalizačních řadů. 

43a: Respektovat ochranné pásmo silnice I/23. 
49a: Šíři koridoru v souvisle zastavěném území obce je možné zpřesnit na šířku uličního prostoru, tj. po hrany 

budov. Podmínky využití koridoru musí být stanoveny tak, aby umožňovaly umístění a následnou realizaci záměru stavby DI, 
a aby v koridoru bylo nepřípustné provádět změny, provozovat činnosti a povolovat stavby (zejm. nové stavby pro bydlení, 
rekreaci a občanskou vybavenost, výrobu a skladování, těžbu nerostů apod.), které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky 
znevýhodnily umístění a realizaci stavby DI.     

63a: Vymezit plochy a koridory potřebné technické infrastruktury. 
70a: Rozvojové plochy výstavby odkanalizovat oddílným systémem. 
98a: Pozemky v I. a II. třídě ochrany ZPF lze odejmout, pouze pokud jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 

veřejným zájmem ochrany ZPF.  Tento jiný veřejný záměr musí být dostatečně odůvodněn i v případě požadavku odnětí na 
pozemcích s vloženými investicemi do půdy (meliorace) a u lokalit porušujících zásady ochrany ZPF dle § 4 a 5 zákona o 
ochraně ZPF. 

106: Stanovit podmínky případně vymezit samostatné plochy v krajině pro opatření pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vody, tzn. opatření na 
růst biodiverzity a udržení ekologické stability, přirozená a přírodě blízká opatření na zvýšení retenční schopnosti krajiny, 
jako jsou ochrana a tvorba přirozených mokřadních ekosystému, lužních lesů, ekologicky příznivá revitalizace koryt a 
rybníku; 

108a: Ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona lze na půdách I. a II. třídy ochrany ZPF použít pouze tehdy, 
pokud jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 
 
Dopisem č. j. Telč 6154/2016 ORUP-Pr ze dne 7. 9. 2016 předložil pořizovatel v souladu s ustanovením § 47 odst. 4 
stavebního zákona projednané a upravené zadání zastupitelstvu městyse Mrákotín. ZM schválilo na svém 12. zasedání dne 
23. 9. 2016 návrh zadání Územního plánu Mrákotín usnesením č. 16/12/4.  
Pořizovatel následně zaslal zadání zpracovateli ÚP Mrákotín.  
Částečným výpisem tohoto usnesení byl ukončen spis zn. Telč 2898/2016 ORÚP. 
 
Dne 13. 2. 2019 obdržel pořizovatel částečný výpis z usnesení ZM konaného dne 12. 12. 2018, na kterém zastupitelstvo po 
komunálních volbách projednalo osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem ÚP Mrákotín. Opětovně byl dle usnesení 
č. 18/2/4 schválen starosta Miroslav Požár. Výpis byl zaevidován pod novou spisovou značkou Telč 2811/2019 ORÚP. 
 
1. Společné jednání 
Po obdržení návrhu Územního plánu Mrákotín pro společné jednání oznámil pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 
2 stavebního zákona společné jednání k návrhu ÚP Mrákotín dopisem č. j. Telč 2815/2019 ORUP-Př ze dne 9. 4. 2019. Ve 
stejný den byla zveřejněna i veřejná vyhláška č. j. Telč 2823/2019 ORUP-Př, která byla vyvěšena na úředních deskách MěÚ 
Telč a Úřadu městyse Mrákotín ve lhůtě do 30. 5. 2019. Společné jednání se konalo dne 30. 4. 2019 v zasedací místnosti 
odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Telč. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání návrhu územního plánu. Vyhodnocení 
stanovisek dotčených orgánů viz kapitola 5. tohoto opatření. Vyhodnocení připomínky viz kapitola 10. tohoto opatření. Na 
základě vyhodnocení výsledků projednání zajistil pořizovatel upravení návrhu.  
 

Vyhodnocení společného projednání návrhu Územního plánu Mrákotín 
1. Požadavky na úpravu návrhu ÚP z 2/2019 vztažené k jednotlivým zastavitelným plochám Z a DK: 

Zastavitelné 

plochy 
Požadavky na úpravu návrhu ÚP   Odůvodnění 

Z10 - BV 
• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 

podmínku, že veškeré nadzemní stavby nebudou umístěny 
blíže než 25 m od okraje lesa. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

Z13 - BV 

(Dobrá 

Voda) 
• Plochu vyřadit. 

• Stanovisko orgánu ochrany ZPF – 
nesouhlas s plochou na půdě II. tř. 
ochrany. 

• Stanovisko orgánu ochrany přírody 
a krajiny – nesouhlas s plochou 

Z14 - BV 
• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 

podmínku, že veškeré nadzemní stavby nebudou umístěny 
blíže než 25 m od okraje lesa. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

Z15 - RX • Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit vyloučení 
stavby oplocení. 

Stanovisko orgánu státní správy lesů 

Kraj Vysočina - požadavek 
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Zastavitelné 

plochy 
Požadavky na úpravu návrhu ÚP   Odůvodnění 

Z16 - RX 

(Dobrá 

Voda) 

• Plochu vyřadit. 

• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 
podmínku, že veškeré nadzemní stavby nebudou umístěny 
blíže než 25 m od okraje lesa. – po vyřazení plochy není 
aktuální  

• Stanovisko orgánu ochrany ZPF – 
nesouhlas s plochou na půdě II. tř. 
ochrany. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

Z17 - RX • Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit vyloučení 
stavby oplocení. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

Z18 - RX • Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit vyloučení 
stavby oplocení. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

Z19 - RX 
• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 

podmínku, že veškeré nadzemní stavby nebudou umístěny 
blíže než 25 m od okraje lesa. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

Z20 - RX 

• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit vyloučení 
stavby oplocení. 

• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 
podmínku, že veškeré nadzemní stavby nebudou umístěny 
blíže než 25 m od okraje lesa. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

Z21 - RX • Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit vyloučení 
stavby oplocení. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

Z22 - RX • Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit vyloučení 
stavby oplocení. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

Z23 - RX • Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit vyloučení 
stavby oplocení. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

Z24 - RX • Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit vyloučení 
stavby oplocení. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

Z25 - RX • Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit vyloučení 
stavby oplocení. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

Z26 – RX • Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit vyloučení 
stavby oplocení. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

Z29 - OS 
• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 

podmínku, že veškeré nadzemní stavby nebudou umístěny 
blíže než 25 m od okraje lesa. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

Z31 - SK 
• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 

podmínku: V dalších řízeních dle stavebního zákona bude 
dokladováno, že pro případné chráněné prostory budou 
plněny hygienické limity hluku. 

• Stanovisko KHS KV 

Z32 - SK 
• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 

podmínku: V dalších řízeních dle stavebního zákona bude 
dokladováno, že pro případné chráněné prostory budou 
plněny hygienické limity hluku. 

• Stanovisko KHS KV 

Z34 - VL 
• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 

podmínku, že veškeré nadzemní stavby nebudou umístěny 
blíže než 25 m od okraje lesa. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

Z35 - VD 

• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 
podmínku, že veškeré nadzemní stavby nebudou umístěny 
blíže než 25 m od okraje lesa. 

• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 
podmínku, že v následujících řízeních dle stavebního 
zákona bude vyhodnocen vliv provozu na těchto plochách 
vůči stávajícím chráněným prostorům. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina – požadavek. 

• Stanovisko KHS. 

Z36 - VD 

• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 
podmínku, že veškeré nadzemní stavby nebudou umístěny 
blíže než 25 m od okraje lesa. 

• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 
podmínku, že v následujících řízeních dle stavebního 
zákona bude vyhodnocen vliv provozu na těchto plochách 
vůči stávajícím chráněným prostorům. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina – požadavek. 

• Stanovisko KHS. 
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Zastavitelné 

plochy 
Požadavky na úpravu návrhu ÚP   Odůvodnění 

Z38 - ZV 
• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 

podmínku, že veškeré nadzemní stavby nebudou umístěny 
blíže než 25 m od okraje lesa. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

Z41 - ZS 
• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 

podmínku, že veškeré nadzemní stavby nebudou umístěny 
blíže než 25 m od okraje lesa. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina - požadavek 

DK1 
• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 

podmínku, že veškeré nadzemní stavby nebudou umístěny 
blíže než 25 m od okraje lesa. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina – požadavek 

DK2 

• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 
podmínku, že veškeré nadzemní stavby nebudou umístěny 
blíže než 25 m od okraje lesa. 

• Do podmínek pro využití ploch v koridoru dopravní 
infrastruktury doplnit podmínku, že se jedná o VPS včetně 
vedlejších staveb (souvisejících zařízení) např. přeložky 
účelových komunikací a inženýrských sítí vyvolaných 
hlavní stavbou. VPS Dl není jenom hlavní stavba, ale 
veřejně prospěšné jsou i její součásti, příslušenství a 
stavby související vyvolané (ustanovení §17, Zákona č. 
13/1997, o pozemních komunikacích, v platném znění). 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina – požadavek 

• Připomínka ŘSD ČR  

DK3 
• Do podmínek využití zastavitelných ploch doplnit 

podmínku, že veškeré nadzemní stavby nebudou umístěny 
blíže než 25 m od okraje lesa. 

• Stanovisko orgánu státní správy 
lesů Kraj Vysočina – požadavek 

 

Další požadavky: 
2. V kapitole 6.14 Plochy smíšené nezastavěného území NS – Podmíněně přípustné využití: v první odrážce za slova 

„narušení zájmů ochrany přírody a krajiny“ a na konec odrážek dvě a tři doplnit, že uvedené stavby lze umístit na 
půdách I. a II. tř. ochrany ZPF, pouze pokud výrazně převažuje veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 
(požadavek orgánu ochrany ZPF) 

3. V odůvodnění doplnit: na str. 6 v bodě (20a) na konec poslední věty „....a dálkový migrační koridor“. (požadavek 
orgánu ochrany přírody a krajiny Kraj Vysočina) 

4. Boží muka na pozemku p.č. 2581/2 v k.ú. Dobrá Voda, stojící při křižovatce silnic, jsou nemovitou kulturní 
památkou vedenou v ÚSKP pod rejstř.č. 30452/7-5015, v koordinačním výkrese jsou ale označeny jako památka 
místního významu – upravit dokumentaci. (požadavek orgánu ochrany památek) 

5. Litinový kříž na kamenném podstavci, na pozemku p.č. 2587 v k.ú. Dobrá Voda, při cestě ke kostelu sv. Jáchym, 
není nemovitou kulturní památkou, ale na koordinačním výkrese je vyznačen jako nemovitá kulturní památka – 
upravit dokumentaci. (požadavek orgánu ochrany památek) 

6. U veřejně prospěšné stavby VD2 přeložky silnice I/23 doplnit do textové části (výroku), že veřejně prospěšnou 
stavbou je celý soubor staveb, včetně staveb vedlejších zasahujících i mimo vymezený koridor. (požadavek 
Ministerstva dopravy) 

7. V plochách, které navazují na koridor pro přeložku silnice I/23, doplnit do přípustného využití i stavby dopravní a 
technické infrastruktury související se stavbou silnice I. třídy (vedlejší stavby). (požadavek Ministerstva dopravy) 

8. Pozemky p.č. st. 271/1, p.č. st. 271/4, p.č. 2672/1, p.č. 2672/2 v k.ú. Mrákotín u Telče zahrnout do stabilizované 
plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ, na úkor stabilizované plochy bydlení – v rodinných domech 
(venkovské) BV. (vyhovění připomínce pana B.M.- pokud souhlasí s návrhem řešení pověřený zástupce městysu). 

9. Po provedení úpravy dokumentace dle výše uvedených požadavků bude zpracováno „Vyhodnocení vlivů návrhu 
Územního plánu Mrákotín (upraveného) na udržitelný rozvoj území“, jehož součástí bude: 

„Vyhodnocení vlivů Územního plánu Mrákotín na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA)“ viz stanovisko dle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) k návrhu územního plánu Mrákotín vydané 

pod č.j. KUJI 34631/2019 OZPZ 2149/2016 Vac/19 ze dne 2.5.2019)  

Požadavky na zpracování „Vyhodnocení vlivů Územního plánu Mrákotín na životní prostředí a veřejné 

zdraví“ („Vyhodnocení SEA“): 
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Zpracovatel „Vyhodnocení SEA“ variantně prověří nově navržené zastavitelné plochy a plochy změn pro těžbu 

nerostů, výrobu, bydlení, občanskou vybavenost, dopravní a technickou infrastrukturu, rekreaci a sport atd.  

Vzhledem k potenciálnímu negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví se vyhodnocení SEA 

zaměří zejména na následující aspekty: 

• vyhodnotit nově navrhovanou plochu těžby nerostů ze všech aspektů vlivu na životní prostředí (ovzduší, odběr 
vody, příjezdové komunikace, zábor lesa a zemědělské půdy atd.) a veřejné zdraví, včetně vlivů kumulativních 
(s již stabilizovanými plochami pro těžbu);  

• vyhodnotit možné střety sousedních ploch s různým funkčním využitím (především ploch výroby VD Z35 a Z36 
navržených v těsném sousedství ploch pro bydlení);  

• vyhodnotit regulativy u ploch SK Z31 a Z32 – plochy smíšené obytné komerční z pohledu možnosti 
přípustného bydlení a tím negativního vlivu na veřejné zdraví spojeného zde s bydlením;  

• vyhodnotit vliv navržených dopravních koridorů na životní prostředí a veřejné zdraví, především vůči plochám 
pro bydlení;  

• zhodnotit velikost navrhovaných ploch pro bydlení z hlediska přepokládaného demografického vývoje, a též 
jejich dopadu na životní prostředí především z pohledu krajinného rázu, ale také náročnosti na odběr vody a 
vypouštění odpadních vod; navrhnout způsob odkanalizování a způsob zneškodňování odpadních vod z 
navržených rozvojových ploch;  

• vyhodnotit dopravní napojení nových rozvojových ploch a případné důsledky na stávající dopravní řešení v 
obci, vyhodnotit dopravní zátěž a ovlivnění kvality ovzduší vlivem nově navržených ploch především vůči 
obytné zástavbě (stávající i plánované) a narušení faktoru pohody bydlení;  

• vyhodnotit vliv na podzemní a povrchové vody a dostatečnost zdrojů pitné vody v souvislosti s novými 
navrhovanými plochami pro všechny plochy bydlení – jak stávající, tak navrhované;  

• vyhodnotit vlivy na životní prostředí z pohledu záboru vysoce chráněné zemědělské půdy a lesa a vliv na 
krajinný ráz;  

• stanovit za jakých podmínek jsou tyto vlivy přípustné, součástí vyhodnocení bude i návrh případných opatření k 
eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví;  

v rámci posouzení vlivů na životní prostředí porovnat soulad navržených funkčních ploch s již existujícími koncepčními a 
strategickými materiály vztahujícími se k danému území. 
 
Výše uvedené vyhodnocení bylo zpracovateli a městysu Mrákotín doručeno dopisem č. j. Telč 6852/2019 ORUP-Př ze dne 
4. 9. 2019.  
 
2. Společné jednání 
Po úpravě dokumentace zpracovatelem oznámil pořizovatel dotčeným orgánům dopisem č. j. Telč 2992/2020 ORÚP ze dne 
23. 4. 2020 společné jednání o upraveném návrhu Územního plánu Mrákotín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 
území. Ve stejný den byla vyvěšena i veřejná vyhláška, která byla zveřejněna na MěÚ Telč i Úřadu městyse Mrákotín č. j. 
Telč 2993/2020 ORÚP ve lhůtě do 8. 6. 2020. Opakované společné jednání se konalo dne 12. 5. 2020 v zasedací místnosti 
odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Telč. 
 
Dne 25. 6. 2020 obdržel pořizovatel Doplnění žádosti ze dne 13. 2. 2013 od dvou fyzických osob P. K. a L. K., vlastníků, 
s požadavkem na vymezení zastavitelné plochy na částech pozemků 1822/12, 1822/11, 1835 a 2585/17 v k. ú. Mrákotín u 
Telče z důvodu umístění dvou budoucích dřevěných domů bez podsklepení.  
Dne 19. 8. 2020 obdržel pořizovatel Podnět ke změně návrhu ÚP Mrákotín od fyzické osoby Mgr. M. K. s požadavkem na 
ponechání pozemku p. č. 1772/1 v k. ú. Mrákotín u Telče v zastavitelné ploše – individuální rekreace, zahrady. Vlastník 
pozemku navrhuje, aby se na pozemek vztahovaly podmínky: objekty individuální rekreace – zastavěná plocha do 75 m2, 
výška jedno nadzemní podlaží, šikmá střecha. 
Dne 2. 11. 2020 obdržel pořizovatel žádost od vlastníka, fyzické osoby L. D., na změnu využití pozemku p. č. 383 v k. ú. 
Mrákotín u Telče do zastavěného území. 
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání návrhu územního plánu. Vyhodnocení 
stanovisek dotčených orgánů viz kapitola 5. tohoto opatření. Vyhodnocení připomínek viz kapitola 10. tohoto opatření. Na 
základě vyhodnocení výsledků projednání zajistil pořizovatel upravení návrhu.  
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Vyhodnocení opakovaného společného jednání návrhu Územního plánu Mrákotín včetně požadavků na úpravu 
návrhu ÚP po opakovaném společném jednání 

Požadavky vztažené k jednotlivým zastavitelným plochám Z, DK a K a plochám pro VPS: 

i.č. 
Zastavitelné 

plochy 
Požadavky na úpravu návrhu ÚP   Odůvodnění 

1 Z12 - BV • Plochu vyřadit. 
Důsledek vyhovění požadavku / 
připomínky  pana P.K. a L.K. 

2 
DK1 (VD1) 

DK2 (VD2) – 
DK03 

• Upravit vymezení koridoru pro homogenizaci 
silnice I/23; zapracování návrhu křižovatky 
Dobrá Voda – I/23; 

• doplnit koridor pro veřejně prospěšnou stavbu 
„I/23 Dobrá Voda, úprava křižovatky III/40615“. 

• Upravit vymezení koridoru pro přeložku silnice 
I/23 dle platné ZÚR KV. 

Stanovisko MD č.j. 369/2020-
910-UPR/2 ze dne 11.6.2020.  
Vyjádření ŘSD ČR zn. 
000992/111300/2020 ze dne 
3.6.2020. 
Účinnost Aktualizace č.4 ZÚR 
KV – (DK03) – účinnost  7.11. 
2020 

3 K10 – NT 
• Upravit rozsah plochy tak, aby nezasahoval do 

nově vymezené plochy NSn. 

Stanovisko MPO 90525/2020 ze 
dne 4.5.2020; 
souhlasné stanovisko SBS 
15109/2020 ze dne 30.4.2020;  
doplnění listiny z 1.8.1991 od 
Kavex – Granit Holding a.s. 

 
Požadavky na nové zastavitelné plochy: 

i.č. 
Zastavitelné 

plochy 
Požadavky na úpravu návrhu ÚP   Odůvodnění 

4 

BV – bydlení 
v rodinných 

domech 
venkovské 

• Navrhnout novou zastavitelnou plochu ve 
smyslu žádosti pana Kazdy v místní části Dobrá 
Voda; na části p.p.č. 1822/12 a 1822/11, k.ú. 
Mrákotín u Telče, cca 2000 m2 ; 

vyhovění požadavku / 
připomínky  pana P.K. a L.K.; 
ZPF V. třída ochrany. 

5 
ZS – zeleň 
soukromá a 
vyhrazená 

• Navrhnout novou zastavitelnou plochu ve 
smyslu žádosti pana Kazdy v místní části Dobrá 
Voda; na části p.p.č. 1822/12 a 1822/11 a další 
pozemky po silnici, k.ú. Mrákotín u Telče, cca 
4000 m2; 

vyhovění požadavku / 
připomínky  pana P.K. a L.K.; 
ZPF II. třída ochrany.  

6 

RI – plocha pro 
rekreaci – pro 

stavby pro 
rodinnou rekreaci 

• Navrhnout novou zastavitelnou plochu pro 
rodinnou rekreaci s možností umístit stavby pro 
rodinnou individuální rekreaci – zastavěná 
plocha do 75 m2, výška jednoho nadzemního 
podlaží, šikmá střecha; v rozsahu pozemku p.č. 
1772/1, o výměře 1653 m2, v k.ú. Mrákotín u 
Telče; 

vyhovění požadavku / 
připomínky  pana M.K.; 
v ÚPO Mrákotín je zastavitelná 
plocha o větší rozloze. 

 
Úpravy zastavěného území (ZÚ): 

i.č. Požadavky na úpravu návrhu ÚP   Poznámka Odůvodnění 

7 

• P.p.č. 1754, druh zahrada, k.ú. Mrákotín u 
Telče, zahrnout do ZÚ jako souvislý celek se 
stavbou RD na p.p.č. st. 106, k.ú. Mrákotín u 
Telče. 

 

Souvislost 
s vyřazením plochy 

Z12, s i.č. 1,4,5 

změny v území a nevhodnost 
plochy; 
úprava vymezeného ZÚ dle 
současného stavu (ÚPO 
Mrákotín) 

8 

• P.p.č. 1020 a 1040, k.ú. Praskolesy u 
Mrákotína zahrnout do zastavěného území 
jako souvislý celek se stavbou na p.p.č. st.1, 
k.ú. Praskolesy u Mrákotína. 

souvislost s i.č. 11 
vyhovění požadavku / 
připomínky pana  V.J. a J.J. 

9 

• P.p.č. 383/1, druh pozemku zahrada, k.ú. 
Mrákotín u Telče, zahrnout do ZÚ jako 
souvislý celek se stavbami na p.p.č. st. 589 
a st. 590, k.ú. Mrákotín u Telče. 

souvislost s i.č. 13, 
14 

vyhovění požadavku / 
připomínky pana  L.D. 
zápis staveb do KN a oddělení 
pozemku podle skutečnosti. 

10 
• Navrhnout vhodné napojení p.p.č. 383/1, 

druh pozemku zahrada, k.ú. Mrákotín u 
Telče zahrnutého do ZÚ, na vymezené ZÚ. 

souvislost s i.č. 13, 
14 

důsledek vyhovění požadavku / 
připomínky pana  L.D. 
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Úpravy stanovení způsobu využití stabilizovaných ploch: 

i.č. Požadavky na úpravu návrhu ÚP   Poznámka Odůvodnění 

11 

• ZÚ v místní části Praskolesy + samota bude stanoven 
jiný vhodnější způsob využití (např. smíšená obytná 
plocha venkovská). 

 

souvislost 
s i.č. 8 

Dohoda v rámci společného 
jednání ze dne 12.5.2020. 

12 

• Stanovený DP rozhodnutím Ministerstva průmyslu ČR 
ze dne 1.8.1991, č.j. TZÚS/SSZ 143/91 bude 
zapracován do výroku návrhu ÚP Mrákotín jako tato 
stabilizovaná plocha (v části mimo vymezenou plochu 
stabilizovanou NT):  

NSn – Plochy smíšené nezastavěného území – nerostné 
suroviny  
Hlavní využití:  
• Ochrana dosud netěženého dobývacího 
prostoru.  
Přípustné využití:  
• Do započetí dobývacích prací – dosavadní 
způsob využívání pozemků  
Nepřípustné využití:  
• Aktivity, které by ve svém důsledku znemožnily 
anebo ztížily hospodárné využití stanoveného 
dobývacího prostoru 
Prostorové uspořádání: 
Podmínky prostorového uspořádání se nestanovují. 

souvislost 
s i.č. 3 

Stanovisko MPO 90525/2020 ze 
dne 4.5.2020; 
souhlasné stanovisko SBS 
15109/2020 ze dne 30.4.2020;  
doplnění listiny z 1.8.1991 od 
Kavex – Granit Holding a.s. dne 
1.7.2020. 

13 

• P.p.č. 383/1, druh pozemku zahrada, k.ú. Mrákotín u 
Telče, zahrnout do ZÚ jako souvislý celek se stavbami 
na p.p.č. st. 589 a st. 590, k.ú. Mrákotín u Telče a 
stanovit vhodný způsob využití podle skutečného 
stavu. 

souvislost 
s i.č. 9, 10 

vyhovění požadavku / 
připomínky pana  L.D. 

14 

• Navrhnout vhodné napojení p.p.č. 383/1, druh 
pozemku zahrada, k.ú. Mrákotín u Telče zahrnutého 
do ZÚ na vymezené ZÚ a stanovit vhodný způsob 
využití podle skutečného stavu. 

souvislost 
s i.č. 9, 10 

důsledek vyhovění požadavku / 
připomínky pana  L.D. 

 
Další požadavky: 

i.č. Požadavky na úpravu návrhu ÚP   Poznámka Odůvodnění 

15 

• Doplnit zákres dvou ploch výhradního ložiska 
Mrákotín – Zedníček do Koordinačního výkresu a 
doplnit údaje o dobývacích prostorech a chráněném 
ložiskovém území (CHLÚ) Mrákotín do textové části 
odůvodnění. 

souvislost 
s i.č.  3 

Stanovisko MPO 90525/2020 ze 
dne 4.5.2020  

16 
• Doplnit jako podklad grafické části návrhu aktuální 

mapu KN. 

souvislost 
s i.č.  

6,9,10,13,14 

Změny v KN – viz vyhovění 
požadavku / připomínky pana  
L.D. a M.K.  

17 
• Upravit dokumentaci návrhu ÚP do souladu s platnými 

ZÚR KV po aktualizacích č.1,2,3,4,5 a 6 a po 
rozhodnutí soudu s účinností od 7.11.2020. 

např. ÚSES, 
souvislost s 

i.č. 2 
Nutnost ze zákona. 

18 
• Upravit dokumentaci „Vyhodnocení vlivů územního 

plánu Mrákotín na udržitelný rozvoj území“. 

pokud to 
bude účelné 

Nutnost ze zákona. 

19 

• Vrch s kostelíkem sv. Jáchym v místní části Dobrá 
Voda vyznačit jako plochu urbanistické a krajinné 
hodnoty v rozsahu jevu A011 z ÚAP a stanovit 
podmínky využití. 

souvislost 
s i.č.  4, 5 

zajištění ochrany urbanistické a 
krajinné hodnoty v území 

 
Výše uvedené vyhodnocení bylo zpracovateli a městysu Mrákotín doručeno dopisem č. j. Telč 961/2021 ORUP-Př ze dne 9. 
2. 2021.  
 
3. Společné jednání 
Po úpravě dokumentace zpracovatelem doručil pořizovatel dle § 50 odst. 3 stavebního zákona návrh Územního plánu 
Mrákotín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj veřejnou vyhláškou (č. j. 6890/2021 ORÚP-Hos), která byla 
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zveřejněna na úřední desce MěÚ Telč na Úřadu městyse Mrákotín ve lhůtě 3. 11. 2021 – 20. 12. 2021. Vydaná veřejná 
vyhláška (č. j. Telč 6002/2021 ORÚP-Hos), která byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Telč od 8. 9. 2021 a na úřední desce 
městyse Mrákotín od 9. 9. 2021, byla z technických důvodů stažena a nahrazena novou veřejnou vyhláškou v termínu viz 
výše. 
Pořizovatel rovněž oznámil společné jednání o návrhu Územního plánu Mrákotín a o vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 
rozvoj území dotčeným orgánům dopisem č. j. Telč 5997/2021 ORÚP-Hos ze dne 8. 9. 2021. Opakované společné jednání 
se konalo 5. 10. 2021 v zasedací místnosti Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči, nám Zachariáše z Hradce 2. 
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání návrhu územního plánu. Vyhodnocení 
stanovisek dotčených orgánů viz kapitola 5. tohoto opatření. Vyhodnocení připomínek viz kapitola 10. tohoto opatření. Na 
základě vyhodnocení výsledků projednání zajistil pořizovatel upravení návrhu.  
 
Dle § 50 odst. 7 stavebního zákona požádal pořizovatel krajský úřad o stanovisko k návrhu územního plánu z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, soulad s politikou územního rozvoje a s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem dopisem č. j.: Telč 8492/2021 ORÚP – Hos ze dne 22. 12. 2021. Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu ve svém stanovisku KUJI 113244/2021 ze dne 31. 1. 2021 uvedl, že 
souhlasí s návrhem Územního plánu Mrákotín. 
Následně pořizovatel požádal dle § 50 odst. 5 stavebního zákona o stanovisko příslušný úřad dopisem č. j.: Telč 932/2022 
ORÚP – Hos ze dne 7. 2. 2022. Dne 3. 3. 2022 obdržel pořizovatel souhlasné stanovisko č. j. KUJI 20157/2022 od 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, jako příslušného úřadu dle § 22 písm. d) zákona, 
vydané na základě návrhu Územního plánu Mrákotín a Vyhodnocení SEA, ve smyslu § 10g a § 10i zákona za podmínek: 
1. Bydlení (BV) na plochách s větším objemem zástavby (Z5 až 8, Z 10) realizovat na základě prověření odběru pitné vody z 
veřejného skupinového vodovodu. U plochy Z10 bude detailní prověření součástí navržené územní studie. 
2. V plochách Z35 a Z36: 

a) Regulovat výšku zástavby na 10 m 
b) Prověřit zda jsou očekávané nároky plánovaných aktivit z pohledu nároků na odběr vody pokrytelné odběrem ze 

stávající vodovodní sítě (skupinového vodovodu) či je nezbytné pokrýt nároky plánované výrobní aktivity z jiných 
zdrojů 

c) Plochy vymezit s podmínečně přípustným využitím, přičemž podmínkou je v následujících řízeních dle stavebního 
zákona provedení vyhodnocení vlivu provozu (konkrétního záměru) v těchto plochách vůči stávajícím chráněných 
prostorům obytné zástavby 

3. V ploše Z34: 
a) Plochu prověřit zda jsou očekávány nároky plánovaných aktivit z pohledu nároků na odběr pitné vody pokrytelné 

odběrem ze stávající vodovodní sítě (skupinového vodovodu) či je nezbytné pokrýt nároky plánované výrobní 
aktivity z jiných zdrojů 

4. Uvést explicitně v regulativu plochy K10 úpravy území zvyšující jeho turistickou a přírodní aktivitu v rámci regulace po 
ukončení těžby 
5. Omezit množství rekreačních objektů v ploše Z43 pro rodinnou rekreaci na max. 2 ks 
6. Plochy Z42 a Z44 odebrat z návrhu územního plánu. 
 

Požadavky na úpravu návrhu Územního plánu Mrákotín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území po 
opakovaném společném jednání 

1. Doplnit do výkresové části dvě plochy ložiska Mrákotín – Zedníček. 
2. Upravit zákres dobývacího prostoru Mrákotín v koordinačním výkresu.  
3. Doplnit do textové i grafické části limity a zájmy Ministerstva obrany uvedené ve stanovisku. 
4. Doplnit do textové části do kapitoly 3.3. Zastavitelné plochy, včetně podmínek u plochy Z43 podmínku, že veškeré 

nadzemní stavby nebudou umístěny blíže než 25 m od okraje lesa. 
5. V textové části doplnit do tabulky v kapitole 4.2. Koridory dopravní infrastruktury u ploch DK1, DK2 a DK3 

podmínku, že veškeré nadzemní stavby nebudou umístěny blíže než 25 m od okraje lesa.  
6. Vypustit návrhové plochy Z42 a Z44 z územního plánu.  
7. Prověřit vymezení plochy Z25 – RX tak aby nedocházelo ke kolizi s evidovanou lokalitou kód TE003 U Pařezitého.  
8. Změnit využití pozemku p. č. 1275 v k. ú. Mrákotín na zastavitelnou plochu Z10 bydlení – v rodinných domech – 

venkovské. 
9. Doplnit do výčtu v bodě 1.2 textové části odůvodnění Aktualizaci č. 8 ZÚR KrV, která nabyla účinnosti 13. 4. 2021 a 

doplnit Aktualizaci č. 7 ZÚR KrV, která nabyla účinnosti 20. 10. 2021. 
10. Doplnit odůvodnění o vyhodnocení specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území 

suchem vymezené ve 4. Aktualizaci PÚR. 
11. Doplnit 7. a 8. Aktualizaci ZÚR KrV do výčtu v bodě 1.2 textové části odůvodnění. 
12. Doplnit do regulativu ploch s větším objemem zástavby (Z5 až 8, Z10), podmínku prověření odběru pitné vody z 

veřejného skupinového vodovodu. U plochy Z10 bude detailní prověření součástí navržené územní studie. 
13. V plochách Z35 a Z36: 

a. Regulovat výšku zástavby na 10 m. 
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b. Prověřit zda jsou očekávané nároky plánovaných aktivit z pohledu nároků na odběr vody pokrytelné 
odběrem ze stávající vodovodní sítě (skupinového vodovodu) či je nezbytné pokrýt nároky plánované 
výrobní aktivity z jiných zdrojů. 

c. Plochy vymezit s podmínečně přípustným využitím, přičemž podmínkou je v následujících řízeních dle 
stavebního zákona provedení vyhodnocení vlivu provozu (konkrétního záměru) v těchto plochách vůči 
stávajícím chráněných prostorům obytné zástavby. 

14. V ploše Z34 prověřit zda jsou očekávány nároky plánovaných aktivit z pohledu nároků na odběr pitné vody 
pokrytelné odběrem ze stávající vodovodní sítě (skupinového vodovodu) či je nezbytné pokrýt nároky plánované 
výrobní aktivity z jiných zdrojů. 

15. Uvést explicitně v regulativu plochy K10 úpravy území zvyšující jeho turistickou a přírodní aktivitu v rámci regulace 
po ukončení těžby. 

16. Omezit množství rekreačních objektů v ploše Z43 pro rodinnou rekreaci na max. 2 ks. 
 
Výše uvedené požadavky na úpravu bylo zpracovateli a městysu Mrákotín doručeny dopisem č. j. Telč 1657/2022 ORUP-
Hos ze dne 8. 3. 2022.  
 
Veřejné projednání 
Po úpravě dokumentace zpracovatelem oznámil pořizovatel jednotlivě městysu Mrákotín, dotčeným orgánům, krajskému 
úřadu a sousedním obcím dopisem č. j. Telč 27522022 ORÚP-Hos ze dne 19. 4. 2022 zahájení řízení o Územním plánu 
Mrákotín včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, o návrhu opatření obecné povahy a vystavení návrhu 
Územního plánu Mrákotín k veřejnému nahlédnutí. Ve stejný den byla vyvěšena i veřejná vyhláška, která byla zveřejněna na 
MěÚ Telč i Úřadu městyse Mrákotín č. j. Telč 2761/2022 ORUP – Hos. Veřejná vyhláška obsahovala informace o možnosti 
podání námitek vlastníků pozemků a podání připomínek. Veřejné projednání spojené s odborným výkladem zpracovatele se 
konalo dne 30. 5. 2022 na Úřadu městyse Mrákotín č. p. 49. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své 
připomínky, dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. Dotčené orgány a krajský úřad mohly ve stejné 
lhůtě uplatnit stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Z veřejného projednání byl pořízen 
záznam, který je součástí spisu. 
 

Požadavky na úpravu návrhu Územního plánu Mrákotín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území po 
veřejném projednání 

1. Doplnit dvě podmínky pro plochu Z40 (viz stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a 
zemědělství č. j.: KUJI 36694/2022 ze dne 25. 4. 2022): 

• Ve vzdálenosti 25 m od okraje lesa nebudou kromě dopravní a technické infrastruktury, oplocení a drobných 
staveb navrhovány žádné nadzemní stavby. 

• Stavby do 25 m od lesní půdy nesmí narušit navazující lesní porosty. 
2. Na str. 32 odůvodnění opravit název dobývacího prostoru z Mrákotín – Zedníček na Mrákotín I (viz stanovisko 

Ministerstva průmyslu a obchodu zn.: MPO 38636/2022 ze dne 21. 4. 2022). 
 

Jelikož se v případě požadavku Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství č. j.: KUJI 
36694/2022 ze dne 25. 4. 2022 jednalo o podstatnou úpravu návrhu Územního plánu Mrákotín, uzavřel pořizovatel a určený 
zastupitel, kterým je zároveň starosta městyse s vlastníkem pozemku, který se nachází v předmětné ploše dohodu o úpravě 
návrhu ÚP dle požadavku dotčeného orgánu. Uzavřením dohody s vlastníkem pozemku nebude nutné opakovat veřejné 
projednání, protože se jedná o jedinou podstatnou úpravu návrhu územního plánu. 
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil dle § 53 odst. 1 stavebního zákona výsledky projednání (č. j.: 
Telč 4201/2022 ORÚP – Hos). Vyhodnocení stanovisek viz kapitola 5 tohoto opatření obecné povahy.  
Dále pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracovali s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách 
(č. j.: Telč 4202/2022 ORÚP – Hos) a návrh vyhodnocení připomínek (č. j.: Telč 4203/2022 ORÚP – Hos) uplatněných k 
návrhu územního plánu, oba návrhy jsou uvedeny v kapitole 10 tohoto opatření obecné povahy. Pořizovatel doručil dne 14. 
6. 2022 dopisem č. j.: Telč 4204/2022 ORÚP - Hos oba návrhy dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému 
orgánu a vyzval je k uplatnění stanovisek. Uplatněná stanoviska jsou uvedeny v kapitole 5. Všechna stanoviska byla 
souhlasná. 
Následně pořizovatel předložil zastupitelstvu městyse Mrákotín návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním 
dopisem č. j.: Telč 5062/2022 ORÚP - Čer ze dne 25. 7. 2022. 
 
 

2. Vyhodnocení souladu dokumentace s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

A) Soulad ÚP Mrákotín s politikou územního rozvoje (Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Úplného 

znění (po aktualizacích č. 1, 2, 3, 4 a 5) závazném od 1. 9. 2021 (dále jen „PÚR ČR“); je popsán v textové části 

ODŮVODNĚNÍ návrhu ÚP Mrákotín v kapitole 1.1. 
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B) Soulad ÚP Mrákotín s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 

ve znění Úplného znění po aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a po rozhodnutí soudu, s nabytím účinnosti dne 

20. 10. 2021 (dále jen „ZÚR KV) je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu ÚP Mrákotín v kapitole 1.2. 

 

 

3. Vyhodnocení souladu dokumentace s cíli a úkoly územního plánování 

Soulad ÚP Mrákotín s cíli a úkoly územního plánování je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu ÚP Mrákotín 

v kapitole 2.  

 

4. Vyhodnocení souladu dokumentace s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

Soulad ÚP Mrákotín s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ 

návrhu ÚP Mrákotín v kapitole 3.  

 

 

5. Vyhodnocení souladu dokumentace s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Soulad ÚP Mrákotín s požadavky zvláštních právních předpisů je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu ÚP Mrákotín 

v kapitole 4. 

 

Tabulka stanovisek dotčených orgánů k návrhu Územního plánu Mrákotín – 1. společné jednání 

Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Mrákotín Opatření pořizovatele 

1. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Mrákotín se 
souhlasí. 

Bez opatření 

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

Bez opatření 

3. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  
(čj.: KUJI 34319/2019 OZPZ 2149/2016 ze dne 2.5.2019) 

 
Dne 9. 4. 2019 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„KrÚ OŽPZ“) doručeno oznámení o společném projednání návrhu územního plánu Mrákotín (dne 30. 4. 
2019). 

1. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) 
KrÚ OŽPZ jako příslušný správní orgán dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), vydává stanovisko dle § 5 odst. 2 
zákona o ochraně ZPF k návrhu územního plánu Mrákotín: 
 
i. Orgán ochrany ZPF nesouhlasí s následujícími navrhovanými zastavitelnými plochami: 

• Z13 – BV na půdě II. tř. ochrany 

• Z16 - RX na půdě II. tř. ochrany 
 
ii. Orgán ochrany ZPF požaduje v textu doplnit: 

• v kapitole 6.14 Plochy smíšené nezastavěného území NS – Podmíněně přípustné využití: v 
první odrážce za slova „narušení zájmů ochrany přírody a krajiny“ a na konec odrážek dvě a 
tři doplnit, že uvedené stavby lze umístit na půdách I. a II. tř. ochrany ZPF, pouze pokud 
výrazně převažuje veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 

 
 Odůvodnění  
Dle § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF lze pozemky v I. a II. tř. ochrany ZPF odnímat pouze při výrazně 
převažujícím veřejném zájmu nad zájmy ochrany ZPF. Z tohoto důvodu orgán ochrany ZPF neudělil 
souhlas k výše uvedeným plochám a požaduje doplnění textu. 
Kromě uvedených požadavků orgán ochrany ZPF s ostatními plochami souhlasí, především proto, že 
jsou převzaté z platného územního plánu a nově navrhované plochy (mimo výše uvedených) nezasahují 
na vysoce chráněné půdy. Jsou dodrženy v maximální míře zásady plošné ochrany ZPF, přednostně je 
odnímána zemědělská půda méně kvalitní, při navrhování zastavitelných ploch je snahou co nejméně 
narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových 
komunikací. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Plochy vyřadit. 

Požadavky jsou 
zapracovány výše 
(požadavek č.1 a 2) 
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Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Mrákotín Opatření pořizovatele 

2. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny 
KrÚ OŽPZ, jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), po posouzení 
návrhu územního plánu Mrákotín požaduje v odůvodnění doplnit:  

• na str. 6 v bodě (20a) na konec poslední věty „....a dálkový migrační koridor“.  
Kromě tohoto požadavku jiné připomínky nemá a s návrhem souhlasí.  
Odůvodnění  
KrÚ OŽPZ zhodnotil návrh územního plánu Mrákotín z hlediska dotčení zájmů chráněných zákonem o 
ochraně přírody, tyto zájmy jsou uvedeny zejména v § 2 odst. 2 zákona o ochraně přírody. Věcně 
posoudil dotčení jednotlivých institutů ochrany přírody a krajiny, zejména pak podle § 4 odst. 1 a § 59 
zákona o ochraně přírody územní systém ekologické stability, § 34 přírodní rezervace, § 36 přírodní 
památka, § 45c ochrana evropsky významných lokalit, § 49 ochrana zvláště chráněných rostlin, § 50 
ochrana zvláště chráněných živočichů apod. Kromě výše uvedeného požadavku doplnění textu jiné 
připomínky nemá a s návrhem souhlasí. 
--------------------------------------------------------------------- 

3.      Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  
(čj.: KUJI 34631/2019 OZPZ 2149/2016 Vac/19 ze dne 2.5.2019) 

 
 Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) k návrhu 

územního plánu Mrákotín 
Dne 9. 4. 2019 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„KrÚ OŽPZ“) doručeno oznámení o společném projednání návrhu územního plánu Mrákotín (dne 30. 4. 
2019).  
Příslušný úřad 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 jen „zákon EIA“) se k návrhu 
zadání územního plánu Mrákotín vyjádřil ve svém stanovisku č. j. KUJI 58963/2016 ze dne 1. 8. 2016 
tak, že nepožadoval vyhodnocení návrhu územního plánu na životní prostředí, protože v návrhu zadání 
byly požadavky na využití území navrženy v rozsahu, který nestanovil rámec pro umístění záměrů, u 
nichž lze předpokládat závažné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. V návrhu pro 
společné jednání je však navržena plocha těžby nerostů (K10) v rozsahu 7,4 ha (spadá pod bod 79 
přílohy k zákonu EIA), která v návrhu zadání nebyla uvedena a jsou zde další sporné plochy, které by 
mohly mít vliv na veřejné zdraví a životní prostředí.  
 
KrÚ OŽPZ dle § 4 odst. 4 stavebního zákona, kdy mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat 
navazující stanoviska na základě nově zjištěných a doložených skutečností nebo skutečností vyplývající 
z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace, dle § 10i zákona EIA uplatňuje 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Mrákotín na životní prostředí a 
veřejné zdraví (SEA). 
 
Zpracovatel Vyhodnocení SEA variantně prověří nově navržené zastavitelné plochy a plochy změn pro 
těžbu nerostů, výrobu, bydlení, občanskou vybavenost, dopravní a technickou infrastrukturu, rekreaci a 
sport atd.  
Vzhledem k potenciálnímu negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví se vyhodnocení 
SEA zaměří zejména na následující aspekty: 

• vyhodnotit nově navrhovanou plochu těžby nerostů ze všech aspektů vlivu na životní prostředí 
(ovzduší, odběr vody, příjezdové komunikace, zábor lesa a zemědělské půdy atd.) a veřejné 
zdraví, včetně vlivů kumulativních (s již stabilizovanými plochami pro těžbu);  

• vyhodnotit možné střety sousedních ploch s různým funkčním využitím (především ploch 
výroby VD Z35 a Z36 navržených v těsném sousedství ploch pro bydlení);  

• vyhodnotit regulativy u ploch SK Z31 a Z32 – plochy smíšené obytné komerční z pohledu 
možnosti přípustného bydlení a tím negativního vlivu na veřejné zdraví spojeného zde s 
bydlením;  

• vyhodnotit vliv navržených dopravních koridorů na životní prostředí a veřejné zdraví, 
především vůči plochám pro bydlení;  

• zhodnotit velikost navrhovaných ploch pro bydlení z hlediska přepokládaného demografického 
vývoje, a též jejich dopadu na životní prostředí především z pohledu krajinného rázu, ale také 
náročnosti na odběr vody a vypouštění odpadních vod; navrhnout způsob odkanalizování a 
způsob zneškodňování odpadních vod z navržených rozvojových ploch;  

• vyhodnotit dopravní napojení nových rozvojových ploch a případné důsledky na stávající 
dopravní řešení v obci, vyhodnotit dopravní zátěž a ovlivnění kvality ovzduší vlivem nově 
navržených ploch především vůči obytné zástavbě (stávající i plánované) a narušení faktoru 
pohody bydlení;  

• vyhodnotit vliv na podzemní a povrchové vody a dostatečnost zdrojů pitné vody v souvislosti s 
novými navrhovanými plochami pro všechny plochy bydlení – jak stávající, tak navrhované;  

• vyhodnotit vlivy na životní prostředí z pohledu záboru vysoce chráněné zemědělské půdy a 
lesa a vliv na krajinný ráz;  

2. Požadavek je 
zapracován výše.  

(požadavek č.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Požadavek je 

zapracován výše 
(požadavek 4) 
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• stanovit za jakých podmínek jsou tyto vlivy přípustné, součástí vyhodnocení bude i návrh 
případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví;  

• v rámci posouzení vlivů na životní prostředí porovnat soulad navržených funkčních ploch s již 
existujícími koncepčními a strategickými materiály vztahujícími se k danému území.  

Vyhodnocení SEA bude zpracováno oprávněnou osobou podle ust. § 19 zákona EIA. Autorizovaná 
osoba případně vyhodnotí i jiné výše neuvedené změny v návrhu územního plánu. 
  
Pořizovatel doloží, jakým způsobem byla veřejnost seznámena s možností se k Vyhodnocení vlivů 
územně plánovací dokumentace na životní prostředí (SEA) vyjádřit. Stanoviska a připomínky předloží 
pořizovatel územně plánovací dokumentace na krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství.  
 
Obsah a rozsah vyhodnocení je stanoven v příloze č. 9 zákona EIA. KrÚ OŽPZ ve vyhodnocení SEA 
požaduje zohlednit obdržená vyjádření dotčených orgánů a veřejnosti z hlediska ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví k návrhu územního plánu a vypracovat kapitolu závěry a doporučení vč. 
návrhu stanoviska SEA příslušného úřadu s konkrétním uvedením souhlasu, souhlasu s podmínkami 
(vč. jejich upřesnění), nebo nesouhlasu s navrhovaným územním plánem (bod 15 přílohy 9 zákona EIA). 
 
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. d) zákona EIA. 

 
Odůvodnění  
Vzhledem k novým skutečnostem uplatněným v návrhu územního plánu pro společné jednání příslušný 
úřad požaduje zpracovat Vyhodnocení SEA. Návrh územního plánu obsahuje plochu, která nevylučuje 
realizaci záměru uvedeného v příloze č. 1 zákona EIA, jehož provedení by mohlo závažně ovlivnit životní 
prostředí. Zároveň jsou požadavky na územně plánovací dokumentaci navrženy v rozsahu, který 
nemůže vyloučit kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona EIA, včetně vlivu 
na veřejné zdraví.  
Podklady pro udělení stanoviska příslušného úřadu podle zákona EIA byly: předložený návrh územního 
plánu, stávající platný územní plán a stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém bylo konstatováno, že uvedená koncepce nemůže mít 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality (NATURA 
2000).  
V souladu s § 10i zákona EIA, po důkladném prostudování předložených podkladů a na základě kritérií 
uvedených v příloze č. 8 zákona EIA, byl předložený návrh územního plánu posouzen se závěrem, že 
byla shledána nutnost jeho komplexního posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. V návrhu 
pro společné jednání je navržena plocha těžby nerostů v rozsahu 7,4 ha (spadá pod bod 79 přílohy k 
zákonu EIA), která v návrhu zadání nebyla uvedena a jsou zde další sporné plochy, které by mohly mít 
vliv na veřejné zdraví a životní prostředí. Zároveň jsou požadavky na územně plánovací dokumentaci 
navrženy v rozsahu, který nemůže vyloučit kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve 
smyslu zákona EIA. 
KrÚ OŽPZ dle přílohy 8 k zákonu EIA v předloženém návrhu posuzoval:  
A. obsah koncepce a na základě toho konstatuje, že z hlediska cíle návrhu územního plánu, jeho 
podrobnosti a jeho potenciálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je třeba navrhnout a 
vyhodnotit varianty. Není zřejmé, zda se základní koncepce rozvoje území a prostorové uspořádání 
území obce nezmění. Požadavky na ochranu životního prostředí jsou v návrhu územního plánu 
začleněny (přebírají se z platného územního plánu nebo nově upravují zvláště chráněná území, území s 
výskytem chráněných druhů, územní systém ekologické stability, evropsky významná lokalita, dálkový 
migrační koridor a migračně významné území), ovšem obecně vlivy změn na životní prostředí a veřejné 
zdraví je nutné dopracovat. Koncepce bude mít vliv na zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území 
– navrhuje plochy pro bydlení a výrobu. V předmětném území mohou na základě předloženého návrhu 
být realizovány záměry s vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví, které jsou závažné pro koncepci a 
měly by být řešeny.  
 
B. charakteristiku vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristiku dotčeného území, 
na jejichž základě konstatuje, že navržený územní plán v konečném důsledku může území obce 
zatěžovat nad míru únosného zatížení, ať již jednotlivě nebo kumulativně. Přeshraniční vlivy jsou u 
koncepce vyloučeny. V rámci předloženého návrhu územního plánu Mrákotín dojde k vlivům trvalým a 
nevratným (např. zábor zemědělského půdního fondu, zábor lesa). Nejedná se o zranitelnou oblast. K 
negativnímu dopadu na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární 
nebo mezinárodní úrovni nedojde. V předmětném území je sice vyhlášena evropsky významná lokalita č. 
CZ0610029 Horní Mrzatec, avšak veškeré navrhované plochy s rozdílným způsobem využití se 
nacházejí v dostatečné vzdálenosti od této evropsky významné lokality a svou věcnou povahou nemají 
potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na její celistvost a příznivý stav předmětu ochrany 
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a taktéž ze stejného důvodu návrh územního plánu nemůže negativně ovlivnit ostatní vzdálenější 
evropsky významné lokality, které se nacházejí mimo řešené území. Orgán ochrany přírody vliv na 
lokality Natura vyloučil.  
 
C. Lze uzavřít, že na základě výše uvedených skutečností vznesl příslušný úřad požadavek na 
zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.  
------------------------------------------------------------ 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  
(čj.: KUJI 32262/2019 OZPZ 714/2019 Hob-3 ze dne 25.4.2019) 

 
 Vyjádření k návrhu Územního plánu Mrákotín  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel 
oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Mrákotín (dále jen „návrh“). Po seznámení s 
tímto návrhem uvádí krajský úřad následující.  
1. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 48a, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“).  
Jelikož, z předloženého návrhu vyplývá, že zde jsou umisťovány plochy rekreace na pozemky určené k 
plnění funkcí lesa, vydal krajský úřad podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona 
samostatné stanovisko č. j. KUJI 32235/2019, sp. zn. OZPZ 714/2019 Hob-2, které je zasíláno 
prostřednictvím datové schránky. 
 
 2. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů.  
Do působnosti krajského úřadu podle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona patří uplatňovat stanoviska 
k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vyjadřovat se k výše 
uvedenému návrhu je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. 
Městský úřad Telč, odbor životního prostředí. 

 
------------------------------------------------------------------ 

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

(čj.: KUJI 32235/2019 OZPZ 714/2019 Hobza / 201 ze dne 25.4.2019) 
Stanovisko 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný 
orgán státní správy lesů (dále jen „krajský úřad“) podle § 29 odstavce 1 zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“)  
vydává ke společnému jednání o návrhu územního plánu Mrákotín následující stanovisko:  
 
1) Souhlasí s vymezením zastavitelných ploch rekreace na lesní půdě Z15, Z17, Z18, Z20, Z21, 
Z22, Z23, Z24, Z25 a Z26.  
Jedná se o plochy se stávajícími chatami na lesní půdě v k. ú. Mrákotín u Telče, p. č. 1780/1 (144 m2), 
1736/1 (265 m2), 1772/3 (6 194 m2), 1766/1 (102 m2), 1768/2 a 1769/2 (206 m2), 1795/1 (950 m2), 
1791/1 (393 m2) a 1033/2 (1 305 m2). Souhlasné stanovisko je podmíněno tím, že zde není povolena 
výstavba nových chat a oplocení. Je umožněna rekonstrukce, případně přístavba stávajících objektů 
rodinné rekreace do 50 m2 zastavěné plochy.  
 
2) Souhlasí s vymezením plochy těžby nerostů K10.  
Plocha zasahuje lesní pozemky p. č. 600, 601, 602, 605/1, 609 a 633/1 v k. ú. Mrákotín u Telče o 
celkové výměře 22 598 m2. Krajský úřad souhlasí s vymezením této plochy, která je rozhodnutím 
Ministerstva životního prostředí ze dne 11. ledna 2016, Chráněným ložiskovým územím (CHLÚ) 
Mrákotín - Zedníček. 
 
 3) Souhlasí s vymezením následujících ploch v ochranném pásmu lesa:  

- plochy smíšené obytné - venkovské Z10 a Z14,  
- plochy rekreace Z16, Z19 a Z20,  
- plochy občanského vybavení, výroby a skladování, drobné a řemeslné výroby, veřejného 

prostranství a plochy zeleně Z29, Z34, Z35, Z36, Z38 a Z41,  
- koridorů dopravní infrastruktury DK1, DK2 a DK3.  

 
Krajský úřad souhlasí s vymezením těchto ploch za splnění podmínky, že veškeré nadzemní stavby 
nebudou umístěny blíže než 25 m od okraje lesa. Trasy koridorů jsou v souladu se ZÚR Kraje Vysočina. 
Bližší podmínky týkající se předmětných staveb stanoví příslušný orgán státní správy lesů (Městský úřad 
Telč, odbor životního prostředí) v následných stavebních řízeních vztahujících se ke konkrétním 
záměrům.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na vědomí. 
 
 
 
 
 
Bere se na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Souhlas se bere na 

vědomí. 
Do podmínek využití 
zastavitelných ploch doplnit 
vyloučení stavby oplocení. 
Požadavek je zapracován 
výše (požadavek 1) 
 
 
2. Souhlas se bere na 

vědomí. 
 
3. Souhlas se bere na 

vědomí. 
Do podmínek využití 
zastavitelných ploch a DK 
doplnit podmínku, že veškeré 
nadzemní stavby nebudou 
umístěny blíže než 25 m od 
okraje lesa. Požadavek je 
zapracován výše (požadavek 
1) 
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4) K ostatním návrhům ÚP Mrákotín nemá krajský úřad připomínek. 
 
Odůvodnění:  
Krajský úřad obdržel od Městského úřadu Telč, odboru rozvoje a územního plánování – úřad územního 
plánování, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč oznámení o společném jednání o návrhu ÚP 
Mrákotín (dále jen „návrh“).  
Po seznámení se s tímto návrhem krajský úřad zjistil, že je jím navrhováno dotčení PUPFL a pozemků 
do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (tzv. ochranné pásmo lesa), a to shora uvedenými návrhovými 
lokalitami. V daném případě se územně plánovací dokumentace týká obce, která není obcí s rozšířenou 
působností, ale podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona je nutné stanovisko krajského 
úřadu k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační či sportovní stavby 
na PUPFL. Toto stanovisko není správním rozhodnutím (§ 58 odst. 2 lesního zákona) a slouží jako 
podklad pro další následné řízení (územní plán obce).  
Podle § 14 odst. 1 lesního zákona je pořizovatelům územně plánovací dokumentace uložena povinnost 
dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními lesního zákona, zároveň jsou povinni navrhnout a 
zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních 
celospolečenských zájmů nejvhodnější, přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení a případně navrhnout alternativní řešení. Dále podle § 15 odst. 2 lesního 
zákona musí být, mimo jiné, odnětí nebo omezení pro nové stavby pro rekreaci na pozemcích určených 
pro plnění funkcí lesa v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.  
Jak je již výše uvedeno, je předmětným návrhem územního plánu pro společné jednání vymezení 
zastavitelných ploch rekreace na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Konkrétně se jedná o plochy 
Z15, Z17, Z18, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25 a Z26, o celkové výměře lesní půdy 9 559 m2, nacházející 
se pod stávajícími chatami a v jejich bezprostředním okolí.  
Předmětné pozemky mají svá parcelní čísla a v katastru nemovitostí jsou vedeny v druhu pozemku – 
lesní pozemek, se způsobem ochrany - pozemek určený k plnění funkcí lesa. Na těchto plochách je 
přípustná pouze rekonstrukce, příp. přístavba stávajících objektů do velikosti maximálně 50 m2 
zastavěné plochy, výstavba nových rekreačních objektů je zde zakázána. Krajský úřad navíc podmiňuje 
svůj souhlas zákazem oplocování. K navrženému odnětí lesní půdy nemusí dojít v celém rozsahu, ale 
pouze pod přístavbou ke stávající chatě. Krajský úřad si k posouzení tohoto záměru opatřil další 
podklady – výpisy z katastru nemovitostí, hospodářské knihy, kopie porostních map, snímky ortofoto. Ze 
shora uvedených skutečností a podkladů krajský úřad zjistil, že v případě předmětných ploch je z důvodu 
existence stávajících chat a intenzivní rekreační činnosti v okolí těchto objektů řádné lesnické 
hospodaření velmi omezené (víceméně nemožné). Vymezením předmětných ploch rekreace se 
specifickým využitím na lesní půdě (RX) a jejich zařazením do navrhovaného způsobu využití bude 
možné realizovat odnětí (odnětí bude zpoplatněno) předmětných lesních pozemků plnění funkcí lesa a 
tím narovnat evidenční stav podle skutečného (reálného) využívání daných pozemků. 
S ohledem na výše uvedené vyslovil krajský úřad souhlas s vymezením ploch Z15 – Z26. Dalším 
důležitým faktem je i to, že se nejedná o výstavbu nových rekreačních objektů, tedy intenzifikaci chatové 
osady. Realizací záměru by také nemělo dojít k ohrožení navazujících lesních pozemků a na nich 
rostoucích lesních porostů, a to vzhledem k stávajícím poměrům (situaci) na daných lokalitách. Navíc je 
na těchto plochách nepřípustné oplocení a také zde nesmí být realizovány žádné činnosti, děje a 
zařízení, které by mohly negativně ovlivnit (ohrozit) stabilitu navazujících lesních porostů.  
Dále krajský úřad souhlasí s vymezením plochy změn v krajině pro těžbu nerostů K10, která zahrnuje 
lesní pozemky p. č. 600, 601, 602, 605/1, 609 a 633/1 v k. ú. Mrákotín u Telče o celkové výměře 22 598 
m2. Plocha je vymezena za účelem rozšíření těžby nerostů a navazuje na stávající dobývací prostor 
Mrákotín I., který byl stanoven rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně dne 27. 5. 2002, č. j. 
3213/02. Důvodem souhlasného stanoviska je také skutečnost, že plocha je vyhlášena jako Chráněné 
ložiskové území (CHLÚ) Mrákotín – Zedníček, a sice rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze 
dne 11. ledna 2016, č. j. 1641/560/15; 59508/ENV/15, sp. zn. GEO 9/2015. Plocha je mírně rozšířena 
(SZ a JZ směrem) za hranice platného CHLÚ o zemědělské pozemky, které zůstaly izolovány mezi 
lesními pozemky a zamýšleným dobývacím prostorem. 
Krajský úřad také souhlasí s plochami, které zasahují do tzv. ochranného pásma lesa (pozemky ve 
vzdálenosti do 50 m od okraje lesa), viz kap. „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa“ (str. 70 a 71). Svůj souhlas však krajský úřad podmínil 
tím, že ve vzdálenosti cca 25 m od okraje lesa nebudou umisťovány kromě oplocení žádné stavby. Pro 
tyto plochy budou konkrétní a upřesňující podmínky týkající se využití tzv. ochranného pásma lesa 
stanoveny příslušným orgánem státní správy lesů (Městský úřad Telč, odbor životního prostředí) v 
případných následných stavebních řízeních vztahujících se ke konkrétním záměrům. Podmínka 
krajského úřadu týkající se odstupové vzdálenosti staveb od lesa je z důvodu ochrany pozemků 
určených k plnění funkcí lesa a zabránění možných budoucích konfliktních situací. Dále je nutné při 
využívání pozemků v tzv. ochranném pásmu lesa brát v úvahu i problematiku zpřístupnění lesa (pro 
hospodářskou činnost v lese i v rámci obecného užívání lesa) a také bezpečnost v okolí lesa.  
Dále vyslovil krajský úřad v bodě 3) souhlas s vymezením ploch koridorů dopravní infrastruktury. Plochy 
koridorů jsou převzaty ze zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR). V těchto případech se jedná o 
veřejně prospěšné stavby. S ohledem na tyto skutečnosti krajský úřad s předmětnými plochami souhlasí. 
Zároveň však krajský úřad upozorňuje, že bližší podmínky týkající se předmětných staveb stanoví 
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příslušný orgán státní správy lesů (Městský úřad Telč, odbor životního prostředí) v následných 
stavebních řízeních vztahujících se ke konkrétním záměrům. S orgánem státní správy lesů budou také 
projednány definitivní trasy předmětných silnic.  
Krajský úřad dospěl k závěrům uvedených v tomto stanovisku na základě všech zjištěných skutečností a 
po celkovém posouzení předmětného návrhu, zejména s ohledem na ustanovení § 13 lesního zákona, 
ve kterém je zakotvena ochrana PUPFL.  
K ostatním návrhům ÚP Mrákotín nemá krajský úřad připomínek. 

4. viz výše ad bod 3  

5. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana ovzduší – není DO  

6. Městský úřad Telč, odb. rozv. a úz.plánování - ochr. pam. 
(č.j. Telč 3675/2019 ORÚP ze dne 15.5.2019) 

 
Stanovisko k návrhu územního plánu obce Mrákotín, dle zákona č. 20/1987 O státní památkové 
péči.  
K Vaší žádosti o vyjádření k návrhu územního plánu obce Mrákotín ze dne 9.4.2019, vedené pod 
značkou spisu MěÚ Telč 2811/2019 ORÚP, která byla doručena MěÚ v Telči, odboru rozvoje a 
územního plánování, příslušnému správnímu orgánu na úseku státní památkové péče, dle § 29 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči dne 9.4.2019, s d ě l u j e m e ,  
že ve výkresové části - „04_ Koordinační výkres“ jsou špatně označeny tyto objekty:  

- Boží muka na pozemku p.č. 2581/2 v k.ú. Dobrá Voda, stojící při křižovatce silnic, jsou nemovitou 
kulturní památkou vedenou v ÚSKP pod rejstř.č. 30452/7-5015, v koordinačním výkrese jsou ale 
označeny jako památka místního významu.  

- Litinový kříž na kamenném podstavci, na pozemku p.č. 2587 v k.ú. Dobrá Voda, při cestě ke 
kostelu sv. Jáchym, není nemovitou kulturní památkou, ale na koordinačním výkrese je vyznačen 
jako nemovitá kulturní památka.  

 
Připomínáme, že musí být respektována nemovitá kulturní památka i její blízké okolí, kdy její ochrana a 
údržba se provádí dle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Nesmí být narušeny nebo zničeny 
přístupové cesty ani exponované pohledy na tuto nemovitou kulturní památku.  
 
Dále upozorňujeme, že součástí návrhu územního plánu Mrákotín je v obci Praskolesy chráněné území 
– Vesnická památková zóna Praskolesy. Dle zákona 20/1987Sb., o státní památkové péči, je v tomto 
případě dotčeným orgánem Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu a dle §28 odst.2 písmeno c) zákona č. 20/1987Sb., uplatňuje stanovisko k územně plánovací 
dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna. 
-------------------------------------------- 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Mrákotín se 
souhlasí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sdělení se bere na vědomí.  
Požadavek je zapracován 
výše (požadavek 5 a 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------- 
Bez opatření 

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

Bez opatření 

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

Bez opatření 

9. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí – ochr. přír. a kraj 
(č.j. Telč 3626/2019 OŽP/Ně ze dne 15.5.2019 -  zrušeno a nahrazeno stanoviskem č.j. Telč 
4406/2019 OŽP/Ně ze dne 10.6.2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesouhlas s plochou Z13- 
BV se bere na vědomí.  
Požadavek na vyřazení 
plochy je zapracován výše 
(požadavek 1) 
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Připomínka k ploše Z5 – BV 
se bere na vědomí.  
Na úpravu dokumentace 
nemá vliv.  

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

Bez opatření 

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

12. Městský úřad Telč, odbor dopravy 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Mrákotín se 
souhlasí. 

Bez opatření 

13. Ministerstvo dopravy 
(č.j. 333/2019-910-UPR/2 ze dne 30.5.2019) 
 

STANOVISKO 
Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem a odpovídá za 
tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného 
zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. 
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Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, k návrhu územního plánu Mrákotín vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, (dále jen „stavební zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Z hlediska drážní, letecké a vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu 
Mrákotín a požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy souhlasíme s 
projednávaným návrhem územního Mrákotín za následujících podmínek: 
 

1) U veřejně prospěšné stavby přeložky silnice I/23 požadujeme do textové části (výroku) 
doplnit, že veřejně prospěšnou stavbou je celý soubor staveb, včetně staveb vedlejších 
zasahujících i mimo vymezený koridor. 

2) V plochách, které navazují na koridor pro přeložku silnice I/23, požadujeme do přípustného 
využití doplnit i stavby dopravní a technické infrastruktury související se stavbou silnice I. 
třídy (vedlejší stavby). 

 
Odůvodnění: 
Ad 1) Koridor pro přeložku silnice I/23 je vymezen zejména pro stavbu hlavní s tím, že některé stavby 
vedlejší ve smyslu § 2 odst. 9 stavebního zákona, jejichž rozsah nelze v současné době specifikovat, 
např. přeložky technické infrastruktury (přeložky inženýrských sítí, opatření pro zajištění odvodnění a 
retenci vod) mohou být umístěny mimo vymezený koridor dopravní infrastruktury. 
Ad 2) Podle § 18, odst. 5, stavebního zákona lze v nezastavěném území umisťovat mimo jiné stavby a 
zařízení pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pokud je územně plánovací dokumentace 
výslovně nevylučuje. V rámci zpracování podrobnějších dokumentací může dojít k potřebě úpravy 
některých komunikací, výstavby technické infrastruktury, sítí apod. Vyloučením těchto staveb by mohlo 
dojít k podstatnému ztížení realizace nových záměrů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Požadavek je zapracován 
výše (požadavek 7) 
 
2) Požadavek je zapracován 
výše (požadavek 8) 
 

 

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

Bez opatření 

15. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 
(č.j. KHSV/7432/2019/JI/HOK/Fiš ze dne 13.5.2019) 

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

se souhlasí. 
s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona se 
souhlas váže na splnění podmínek:  
 

1) Plochy Z31, Z32 budou zařazeny mezi plochy s podmíněně přípustným využitím. V 
dalších řízeních dle stavebního zákona bude dokladováno, že pro případné chráněné 
prostory budou plněny hygienické limity hluku.  

2) Plochy Z35, Z 36 budou zařazeny mezi plochy s podmíněně přípustným využitím. V 
následujících řízeních dle stavebního zákona bude vyhodnocen vliv provozu na těchto 
plochách vůči stávajícím chráněným prostorům. 

 
Odůvodnění: 

Na základě oznámení Městského úřadu Telč, odboru rozvoje a územního plánování, o společném 
jednání o návrhu „Územního plánu Mrákotín“ doručeného dne 9.4.2019 a společného projednání dne 
30.4.2019, posoudila KHS kraje Vysočina výše uvedený záměr.  
ÚP vymezuje na území městyse (dále také jen „území“), které je tvořeno k. ú. Mrákotín u Telče a 
Praskolesy u Mrákotína, tato zastavěná území: ....... 
V územním plánu jsou definovány pojmy použité v textové části územního plánu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavky jsou zapracovány 
výše (požadavek 1) 
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• V územním plánu jsou definovány podmínky ochrany zdravých životních podmínek a 
životního prostředí. V této kapitole jsou mj. zařazeny některé plochy jako plochy s podmíněně 
přípustným využitím:  

− Jedná se např. o plochu Z31 s požadavkem respektovat ochranné pásmo od čistírny 
odpadních vod, do tohoto ochranného pásma neumisťovat chráněné prostory.  

− Dále jsou řešeny jako plochy s podmíněně přípustným využitím Z11 a Z27, chráněné 
prostory nesmí být ovlivněny nadlimitní hladinou hluku z výrobního areálu. Plocha Z11 je 
dále řešena jako plocha s podmíněně přípustným využitím vzhledem k poloze 
chráněných prostor ke komunikaci I/23 s podmínkou nepřekračování hygienických limit 
hluku vzhledem k provozu na silnici I/23. 

 

• Dále v kapitole 6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ... je pro plochy VD- VÝROBA A SKLADOVÁNÍ -DROBNÁ VÝROBA 
stanoveno mj. přípustné využití pro tzv. služební byt, ovšem za plnění požadavků na bydlení 
dle platných hygienických předpisů. Tato podmínka se tedy týká plochy Z35,36 v Hamrech. 
Jiné bydlení je na tomto funkčním využití plochy nepřípustné. Dále je nutno dle platné 
legislativy respektovat stávající chráněné prostory vůči potenciálnímu zdroji hluku a v dalších 
řízeních dle stavebního zákona vyhodnotit akustickou situaci v dané lokalitě. 

• Co se týče ploch smíšených obytných komerčních Z31, Z 32 umístěných u lyžařského vleku, 
KHS požaduje zařadit mezi plochy s podmíněně přípustným využitím. Pro toto funkční využití 
plochy jsou přípustné i stavby pro bydlení. Pro chráněné prostory staveb je třeba dokladovat 
plnění HL hluku ze všech zdrojů hluku v okolí nebo změnit funkční využití plochy 
nepřipouštějící umístění chráněných prostor.  

 
KHS KV upozorňuje na povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, 
zejména pak:  

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

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

 
KHS dále upozorňuje na vyhlášené ochranné pásmo hospodářského střediska JZD Mrákotín vydaného 
odborem výstavby a územního ONV v Jihlavě 2.3.1988 pod č.j. Výst/157/88-328. Toto pásmo zasahuje 
plochu pro bydlení Z11. V návrhu územního plánu byla provedena změna funkčního využití bývalého 
zemědělského areálu z výroby zemědělské na výrobu lehkou. Některé stavby na ploše jsou v katastru 
nemovitostí dále vedeny jako zemědělské stavby. 
Po prostudování dokumentace, KHS kraje Vysočina vydala výše uvedené stanovisko, ve kterém s 
předloženým návrhem „Územního plánu Mrákotín “ souhlasí za požadavku splnění výše uvedených 
podmínek. 
Podmínky vychází z ustanovení §30, §77 odst. 2,3,4,5 a §82 odstavec 2) písm. t) zákona a č.258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 
Projednávaná dokumentace je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000Sb. v platném znění. 

16. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
(č.j. HSJI-2179-2/JI-2019 ze dne 10.5.2019) 

 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 
239/2000 Sb, o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, ve smyslu § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, posoudil předložený návrh Územního plánu obce Mrákotín, a k výše uvedené 
dokumentaci vydává  

souhlasné stanovisko. 
Z posouzení předložené Územně plánovací dokumentace v rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolu ochrany obyvatelstva, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, 
že návrh Územního plánu obce Mrákotín splňuje požadavky, které byly do výše uvedeného Územního 
plánu zapracovány. 

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

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

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

Bez opatření, souhlasné 
stanovisko 
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17. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina  
(č.j. SBS 12611/2019 ze dne 13.5.2019) 

 
K Vašemu oznámení ze dne 9. 4. 2019 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno dne 9. 
4. 2019 a je zaevidováno pod č. j. SBS 12611/2019, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“), jako dotčený orgán státní báňské správy 
dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „stavební zákon“) 

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

dle § 50 stavebního zákona. 
Odůvodnění:  
Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený návrh 
Územního plánu Krahulčí ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití 
nerostného bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí.  
 
Dále konstatuje, že se k dnešnímu dni v řešeném území územního plánu Mrákotín nachází dobývací 
prostor: 
• Mrákotín ev. č. 70476 (rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vydané dne 1. srpna 1991, 
Ministerstvem průmyslu ČR odborem stavebních hmot pod č. j. TZÚS/SSZ 143/91). 
• Mrákotín I ev. č. 71158 (rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vydané dne 27. května 2002, 
Obvodním báňským úřadem v Brně pod č.j. 3213/02). 
 
V řešeném území byla povolena hornická činnost, a to: 
• v dobývacím prostoru Mrákotín ev. č. 70476 je povolena hornická činnost Obvodním báňským úřadem 
v Brně dne ze dne 9. října 1998 pod č.j. 3521/98-5l. 
• v dobývacím prostoru Mrákotín I ev. č. 71158 je povolena hornická činnost Obvodním báňským úřadem 
v Brně dne 27. května 2002 pod č.j. 3213/02. 

Bez opatření, souhlasné 
stanovisko 

18. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
(zn. MPO 30240/2019 ze dne 16.4.2019) 

 

Bez opatření, souhlasné 
stanovisko 

19. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, OÚSM 
Pardubice 
(zn. 40217/2019-1150-OÚZ-ČB ze dne 29.5.2019) 

 
Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ) Návrh Územního plánu Mrákotín - společné 
jednání  
K čj. Telč 2815/2019 ORÚP 
 
 Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se 
zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

Bez opatření, souhlasné 
stanovisko 
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předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování 
obrany ČR, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO 
ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 
stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona  

souhlasné stanovisko 
k předložené územně plánovací dokumentaci. 

 
Odůvodnění:  
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně 
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného 
orgánu.  
Dotčený orgán neshledal rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO na zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a nemá k řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175 stavebního zákona, 
připomínky. V posuzované ÚPD jsou respektovány a zapracovány zájmy Ministerstva obrany v souladu s 
uplatněnými údaji o území poskytnutými Ministerstvem obrany v rámci ÚAP. 

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

Bez opatření 

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

Bez opatření 

34. Ředitelství silnic a dálnic ČR 
(zn. 000871/11300/2019 ze dne 21.5.2019) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR podává jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy v rámci společného 
jednání o návrhu Územního plánu Mrákotín (k. u. Mrákotín u Telče, Praskolesy u Telče) následující 
připomínky (§50 Stavebního zákona): 
K návrhu zadání jsme se vyjadřovali spisem č. j. 008742/11300/2016 ze dne 3. srpna 2016, který i 
nadále zůstává v platnosti. 
Z hlediska zájmu ŘSD ČR je vedena správním územím obce silnice I/23. Z rozvojových záměrů 
zasahuje na území obce koridor pro stavbu „Silnice I/23 Mrákotín - Krahulčí - přeložka I/23 Krahulčí" 
(VPS ozn. vZÚR KrV jako DK03), jedná se o západní napojení koridoru „přeložky silnice I/23 Krahulčí", a 
to v místě připojení na stávající průtah obcí Mrákotín. 
Koridor je v územním plánu vymezen. Do textové části (výroku) však požadujeme doplnit, že se jedná o 
VPS včetně vedlejších staveb (souvisejících zařízení) např. přeložky účelových komunikací a 
inženýrských sítí vyvolaných hlavní stavbou. VPS Dl není jenom hlavní stavba, ale veřejně prospěšné 
jsou i její součásti, příslušenství a stavby související vyvolané (ustanovení §17, Zákona č. 13/1997, o 
pozemních komunikacích, v platném znění). 
V plochách, které navazují na výše uvedený koridor, je nutné umožnit stavby Dl a Tl související se 
stavbou silnice I. třídy (vedlejší stavby) jako přípustné využití. Je nutné, aby nebylo vyloučeno umístění 
staveb Dl a Tl souvisejících se stavbou silnice I. třídy (vedlejší stavby) v nezastavěném území. 
 

Upozorňujeme, že zastavitelná plocha: 
Z35 (VD - plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba); Z36 (VD); Z34 (VL - plocha výroby a 
skladování - lehký průmysl); Z11 (SV- plocha bydlení v rodinných domech - bydlení venkovské); Z33 (Tl - 
plocha technické infrastruktury - inženýrské sítě); se nachází v ochranném pásmu silnice I. třídy (§ 30 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění), které je třeba respektovat. V 
ochranném pásmu lze realizovat jakékoliv stavby pouze výjimečně a pouze s povolením vydaným 
silničním správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených (§32, §40 Výkon státní správy, zákona 
č. 13/1997 Sb.). Souhlas ŘSD ČR s navrhovaným funkčním využitím plochy není současně souhlasem s 
komunikačním připojením k silnici I. třídy.  Návrh nového (i úprava stávajícího) připojení je nutné před 
vlastní realizací projednat s ŘSD ČR. 
 
Obecně znovu uvádíme, že 

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

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

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

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

K návrhu ÚPD nemáme další připomínky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka je zapracována 
výše.  
(požadavek č.1) 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na vědomí. Pro 
návrh ÚP není upozornění 
relevantní.  
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1. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Mrákotín se souhlasí. 

Bez opatření 

2. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb. kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Mrákotín se souhlasí. 

Bez opatření 

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

Bez opatření  

4. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  
(čj.: KUJI 47604/2020 OZPZ 2149/2016 ze dne 20.5.2020) 
 

Stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a orgánu ochrany přírody a krajiny k 
upravenému návrhu územního plánu Mrákotín 

a k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) 
Dne 24. 4. 2020 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„KrÚ OŽPZ“) doručeno oznámení o společném jednání o upraveném návrhu územního plánu Mrákotín a 
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.  
 
1. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“)  
KrÚ OŽPZ jako příslušný správní orgán dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), vydává souhlasné stanovisko dle § 5 
odst. 2 zákona o ochraně ZPF k upravenému návrhu územního plánu Mrákotín i k Vyhodnocení SEA a 
nemá další připomínky či požadavky.  
Odůvodnění: Požadavky orgánu ochrany ZPF uvedené ve stanovisku č. j. KUJI 34319/2019 ze dne 2. 5. 
2019 byly zapracovány.  
 
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny  
KrÚ OŽPZ, jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydává k upravenému návrhu územního plánu Mrákotín 
a Vyhodnocení SEA souhlasné stanovisko.  
Odůvodnění: Požadavky orgánu ochrany přírody uvedené ve stanovisku č. j. KUJI 34319/2019 ze dne 2. 
5. 2019 byly zapracovány. 
 
----------------------------------------------------- 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  
(čj.: KUJI 42426/2020 OZPZ 876/2020 Hob-2 ze dne 4.5.2020) 
 
Vyjádření k upravenému návrhu Územního plánu Mrákotín  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel 
oznámení o společném jednání o upraveném návrhu Územního plánu Mrákotín (dále jen „návrh“). Po 
seznámení se s tímto návrhem uvádí krajský úřad následující:  
1. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 48a, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“).  
Krajský úřad vydal ke společnému jednání o návrhu Územního plánu Mrákotín dne 25. 4. 2019 
samostatné stanovisko č. j. KUJI 32235/2019, sp. zn. OZPZ 714/2019 Hob-2. Jelikož z předloženého 
návrhu vyplývá, že úpravou se nemění rozsah dotčení pozemků určených plnění funkcí lesa, nemá 
krajský úřad k návrhu dalších připomínek. 
 
 2. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů.  
Do působnosti krajského úřadu podle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona patří uplatňovat stanoviska 
k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vyjadřovat se k výše 
uvedenému návrhu je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. 
Městský úřad Telč, odbor životního prostředí. 

Bez opatření, souhlasné 
stanovisko 

 

5. viz výše ad bod 4 --- 

6. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a zemědělství  - ochrana ovzduší 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Mrákotín se souhlasí. 

Bez opatření 

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

Bez opatření 

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

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

Bez opatření 

10. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí – ochr. přír. a kraj 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Mrákotín se souhlasí 

Bez opatření 

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

Bez opatření 

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

13. Městský úřad Telč, odbor dopravy 
Stanovisko neuplatněno ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem Územního plánu Mrákotín se souhlasí. 

Bez opatření 

14. Ministerstvo dopravy 
(č.j. 369/2020-910-UPR/2 ze dne 11.6.2020) 
 

STANOVISKO 
Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem a odpovídá za 
tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného 
zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, k návrhu územního plánu Mrákotín vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, (dále jen „stavební zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Z hlediska drážní, letecké a vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu 
Mrákotín a požadavky neuplatňujeme, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy nesouhlasíme 
s projednávaným návrhem územního Mrákotín. 
 
Požadujeme do územního plánu doplnit koridor pro veřejně prospěšnou stavbu „I/23 Dobrá Voda, 
úprava křižovatky III/40615“. 
 
Odůvodnění: 
V současné době se připravuje se souhlasem obce záměr „I/23 Dobrá Voda, úprava křižovatky 
III/40615“. Je zpracována studie (Transconsult s.r.o., 07/2019), která byla pasportem č. 
000678/11130/2020 zaslána Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako územně analytický podklad. Pro tento 
záměr je nutné vymezit koridor v šířce minimálně budoucího ochranného pásma tak, aby bylo možné 
záměr realizovat. 
Jedná se o záměr na silnici I. třídy. Dle zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích, § 17, odst. 1: 
„dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou 
veřejně prospěšné“. Požadujeme tedy zařadit tento záměr mezi veřejně prospěšné stavby. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o záměr realizovaný pouze na území jedné obce, není nutné jeho vymezení v 
Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viz požadavek i.č. 2 
 
 

 

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

Bez opatření, souhlasné 
stanovisko 

16. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 
(č.j. KHSV/08371/2020/JI/HOK/Deš ze dne 14.5.2020) 
 
  „Územní plán Mrákotín – upravený návrh“ – stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k 
upravenému návrhu územního plánu pro společné jednání 
 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který 
je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zák. č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění 
pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád“), vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 4 odst. 2 
písm. b), § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ 
stavební zákon“) toto stanovisko:  

 
 
 
 
Bez opatření, souhlasné 
stanovisko 
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S návrhem „Územního plánu Mrákotín“ s odkazem na §30, §77 odst. 2,3,4,5 a §82 odstavcem 2), 
písm. t) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a Nařízení vlády č. 272/2011 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění  

se souhlasí. 
 

 
 Závazné stanovisko KHS kraje Vysočina pod č.j. KHSV/7432/2019/JI/HOK/Fiš ze dne 13.5. 2019 a 
požadavky z něj vyplývající, zůstávají nadále v platnosti. 

 
Odůvodnění: 

 
Na základě oznámení Městského úřadu Telč, odboru rozvoje a územního plánování, o společném 
jednání o upraveném návrhu Územního plánu Mrákotín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 
území doručeného dne 24.4. 2020 a společného jednání dne 12.5. 2020, posoudila KHS kraje Vysočina 
výše uvedený záměr.  
ÚP vymezuje na území městyse (dále také jen „území“), které je tvořeno k.ú. Mrákotín u Telče a 
Praskolesy u Mrákotína, tato zastavěná území: 

− zastavěné území sídla Mrákotín; 

− zastavěné území sídla Praskolesy; 

− zastavěné území místní části Dobrá Voda; 

− zastavěné území osady Hamry a dalších samot v krajině; 

− zastavěná území ploch a objektů rekreace v krajině; 

− zastavěné území ploch a objektů výroby a skladování v krajině; 

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

− zastavěné území plochy občanského vybavení v krajině; 
 
V územním plánu obsahuje vymezení pojmů použitých v textové části územního plánu.  
V upraveném návrhu ÚP Mrákotín byly provedeny změny, spočívající ve vyřazení plochy Z13 v místní 
části Dobrá Voda s funčním využitím BV – bydlení v rodinných domech – venkovské a dále změna 
funkčního využití stabilizované plochy rovněž v místní části Dobrá Voda z BV na VZ – výroba a 
skladování – zemědělská výroba. Těmito změnami nejsou dotčeny zájmy na úseku ochrany veřejného 
zdraví. Posouzení vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ÚP Mrákotín (SEA) ze strany 
KHS kraje Vysočina bude předmětem samostatného stanoviska.  
 
KHS KV upozorňuje na povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, 
zejména pak:  

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

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

 
S upraveným návrhem „Územního plánu Mrákotín“ se po prostudování poskytnuté dokumentace 
souhlasí. 
Projednávaná dokumentace je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, v platném znění. Závazné stanovisko KHS kraje Vysočina pod č.j. KHSV/7432/2019/JI/HOK/Fiš 
ze dne 13.5. 2019 a požadavky z něj vyplývající, zůstávají nadále v platnosti. 

 
 

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

Bez opatření, souhlasné 
stanovisko 

18. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina  
(č.j. SBS 15109/2020 ze dne 30.4.2020) 
 
K Vašemu oznámení ze dne 23. 4. 2020 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno dne 
27. 4. 2020 a je zaevidováno pod č. j. SBS 15109/2020, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“), jako dotčený orgán státní báňské správy 
dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „stavební zákon“) 

Bez opatření, souhlasné 
stanovisko 
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s o u h l a s n é    s t a n o v i s k o 
k návrhu Územního plánu Mrákotín 

dle § 50 stavebního zákona. 
Odůvodnění:  
Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený návrh 
Územního plánu Krahulčí ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití 
nerostného bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí.  
 
Dále konstatuje, že se k dnešnímu dni v řešeném území územního plánu Mrákotín nachází dobývací 
prostor: 
• Mrákotín ev. č. 70476 (rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vydané dne 1. srpna 1991, 

Ministerstvem průmyslu ČR odborem stavebních hmot pod č. j. TZÚS/SSZ 143/91). 
• Mrákotín I ev. č. 71158 (rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vydané dne 27. května 2002, 

Obvodním báňským úřadem v Brně pod č.j. 3213/02). 
 
V řešeném území byla povolena hornická činnost, a to: 
•  v dobývacím prostoru Mrákotín ev. č. 70476 je povolena hornická činnost Obvodním báňským úřadem 

v Brně dne ze dne 9. října 1998 pod č.j. 3521/98-5l. 
•  v dobývacím prostoru Mrákotín I ev. č. 71158 je povolena hornická činnost Obvodním báňským 

úřadem v Brně dne 27. května 2002 pod č.j. 32s13/02. 

19. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
(zn. MPO 90525/2020 ze dne 4.5.2020) 
 

 

Podmínka: 
doplnit zákres dvou ploch 
výhradního ložiska Mrákotín 
– Zedníček do Koordinačního 
výkresu a doplnit údaje o 
dobývacích prostorech a 
chráněném ložiskovém 
území (CHLÚ) Mrákotín 
do textové části odůvodnění. 
 
viz požadavek i.č. 3 a 12 

20. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, OÚSM 
Pardubice 

(zn. 42694/2020-1150-OÚZ-ČB ze dne 9.6.2020) 
 
Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)  
Návrh Územního plánu Mrákotín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj  
K čj. Telč 2992/2020 ORÚP 
 
Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se 
zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování 
obrany ČR, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO 
ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 
stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona  

souhlasné stanovisko 
k předložené územně plánovací dokumentaci. 

 

Bez opatření, souhlasné 
stanovisko 
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Odůvodnění:  
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně 
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného 
orgánu.  
Dotčený orgán neshledal rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO na zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a nemá k řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175 stavebního zákona, 
připomínky. V posuzované ÚPD jsou respektovány a zapracovány zájmy Ministerstva obrany v souladu s 
uplatněnými  
požadavky MO k návrhu zadání ÚPD.  

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

Bez opatření 

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

Bez opatření 

35. Ředitelství silnic a dálnic ČR 
(zn. 000992/111300/2020 ze dne 3.6.2020) 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR podává jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy v rámci společného 
jednání o návrhu Územního plánu Mrákotín (k. u. Mrákotín u Telče, Praskolesy u Telče) následující  
vyjádření: 
K prvnímu návrhu pro společné jednání jsme se vyjadřovali spisem č. j. 000871/11300/2019 ze dne 21. 
května 2019, který i nadále zůstává v platnosti. 
K našim připomínkám: 

− požadovali jsme doplnit do textové části výroku, že VPS je včetně vedlejších staveb 
(souvisejících zařízení) vyvolaných hlavní stavbou; 

Naší připomínce bylo vyhověno (textová část výroku, str. 23, 46). 
V současné době se se souhlasem obce připravuje záměr „l/23 Dobrá Voda, úprava křižovatky 
111/40615“. Je zpracovaná studie (Transconsult s.r.o., 07/2019), která byla pasportem č. 
000678/11130/2020 zaslána jako podklad do UAP. Pro tento záměr je nutné vymezit koridor v šířce min. 
budoucího ochranného pásma tak, aby bylo možné záměr realizovat. V případě, že bude schválena 
Aktualizace č. 4 ZUR KrV bude vypuštěn koridor pro homogenizaci a tento záměr by pak nebyl v souladu 
s UP! 
Připomínáme, že se jedná o záměr na silnici I. třídy. § 17 zákona č. 13/1997, o pozemních 
komunikacích, v platném znění, odst. 1 říká: „dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, 
příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné“. Je tedy nutné zařadit tento záměr i mezi VPS. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr realizovaný pouze na území jedné obce, nebude se dotýkat ZUR 
KrV. 
 
Ke koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu (VPS) obecně požadujeme: 

− vymezení tohoto koridoru tak, aby umožňoval umístění ploch nezbytných k zajištění a 
následnému užívání stavby; 

− aby v koridoru bylo nepřípustné provádět změny, provozovat činnosti a povolovat stavby, 
které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění a realizaci stavby; 

− v plochách, které navazují na vymezený koridor pro obchvat, umožnit stavby veřejné Dl a Tl 
(vedlejší stavby) jako přípustné využití; 

− aby nebylo vyloučeno umístění staveb veřejné Dl a Tl (vedlejší stavby) v nezastavěném 
území. 

Dále upozorňujeme, ze zastavitelné plochy: 
- Z35 (VD - plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba); 
- Z36 (VD - plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba); 
- Z34 (VL - plocha výroby a skladování - lehký průmysl); 
- Z11 (SV - plocha bydlení v rodinných domech - bydlení venkovské); 
- Z33 (Til - plocha technické infrastruktury - inženýrské sítě); 
se nachází v ochranném pásmu silnice I. třídy (§ 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
v platném znění), které je třeba respektovat. V ochranném pásmu lze realizovat jakékoliv stavby pouze 
výjimečně a pouze s povolením vydaným silničním správním úřadem a za podmínek v povolení 
uvedených (§32, §40 Výkon státní správy, zákona č. 13/1997 Sb.). Souhlas ŘSD ČR s navrhovaným 
funkčním využitím plochy není současně souhlasem s komunikačním připojením k silnici I. třídy. Návrh 
nového (i úprava stávajícího) připojení je nutné před vlastní realizací projednat s ŘSD ČR 
 
Ke stávající silnici I/23 obecně připomínáme, že 

− je třeba respektovat limity využití území u silnice I/23, tzn. silniční ochranné pásmo (viz §30, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění). Ochranná pásma jsou 
území se zvláštním režimem, jejich využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu (§32, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viz požadavek i.č.2 
 
 
 
Bere se na vědomí. Pro 
návrh ÚP není upozornění 
relevantní.  



Územní plán Mrákotín   –  o p a t ř e n í  o b e c n é  p o v a h y 

 

27 

Stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního plánu Mrákotín Opatření pořizovatele 

§40 Výkon státní správy, zákona č. 13/1997 Sb.); 

− souhlas ŘSD ČR s navrhovaným funkčním využitím plochy není současně souhlasem s 
komunikačním připojením k silnici I. třídy. Návrh nového (i úprava stávajícího) připojení je 
nutné před vlastní realizací projednat s ŘSD ČR; 

− při návrhu připojení nových ploch je nutné přednostně využít stávajících sjezdů, event. 
místních komunikací, aby nedocházelo ke zvyšování počtu sjezdů ze silnic I. třídy; 

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

− plochy nacházející se v blízkosti silnice I. třídy musí splňovat podmínky §77 zákona č. 
258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

 



Územní plán Mrákotín   –  o p a t ř e n í  o b e c n é  p o v a h y 

 

Tabulka stanovisek dotčených orgánů k návrhu Územního plánu Mrákotín – 3. společné jednání 

Dotčený orgán Obsah stanoviska/připomínky Vyhodnocení 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
odbor hornictví 
doručeno dne: 14. 9. 2021 
značka: MPO 599766/2021 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydáváme k návrhu územního plánu 
Mrákotín následující stanovisko: 
S návrhem ÚP Mrákotín souhlasíme za podmínky doplnění zákresu dvou ploch ložiska Mrákotín – Zedníček a opravy zákresu dobývacího 
prostoru Mrákotín v Koordinačním výkresu.  
 
ODŮVODNĚNÍ 
Územní plán respektuje nerostné bohatství na území obce a do dobývacích prostorů č. 70476 Mrákotín a č. 71158 Mrákotín I, výhradních ložisek 
kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu č. 3261200 Mrákotín – Zedníček a č. 3042700 Mrákotín u Telče ani do chráněných 
ložiskových území č. 26120000 Mrákotín – Zedníček a č. 04270000 Mrákotín, vymezených severozápadně od Mrákotína, nenavrhuje žádné 
rozvojové plochy. Naopak zde vymezuje nezastavitelnou plochu K10 pro rozšíření těžby nerostů (žuly) a k zajištění podmínek využití dosud 
nevyužívaných částí dobývacích prostorů v návaznosti na stávající využívané plochy těžby nerostů jsou vymezeny plochy smíšené nezastavěného 
území – nerostné suroviny NSn. Upozorňujeme však na chybějící zákres dvou ploch ložiska Mrákotín – Zedníček a nepřesný zákres dobývacího 
prostoru Mrákotín (konkrétně jeho jihozápadní hranice) v Koordinačním výkresu – požadujeme doplnit.  

Akceptováno, do výkresové 
části budou doplněny dvě 
plochy ložiska Mrákotín – 
Zedníček a v koordinačním 
výkresu bude upraven zákres 
dobývacího prostoru Mrákotín. 

Sekce nakládání s majetkem 
Ministerstva obrany 
Odbor ochrany územních 
zájmů a státního odborného 
dozoru 
doručeno dne: 15. 9. 2021 
sp. zn.: 118262/2021-1150-OÚZ-
BR 

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování 
obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 
stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 
 

stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, 
ve kterém ve veřejném zájmu žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace před veřejným 
projednáním. 
 
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení 
§ 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). 
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. 
základnové stanice….) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

Akceptováno, požadavky budou 
zapracovány do textové i 
grafické části dle požadavku. 
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Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území, zapracujte do grafické části např. formou následující textové 
poznámky pod legendu koordinačního výkresu: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb“. 
 
Další vymezená území Ministerstva obrany – Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách /LK TSA - jev 102a/ jsou v textu i v 
koordinačním výkrese zapracovány a musí být i nadále stabilizovány. 
 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního 
zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z 
pozice dotčeného orgánu. 
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a 
zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO k návrhu zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu 
územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP. 
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování výše uvedených vymezených území MO do 
textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. 
Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících 
strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO. 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 21. 9. 2021 
č. j. KUJI 78578/2021 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů (dále jen „krajský 
úřad“) podle § 29 odstavce 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) 

vydává k opakovanému společnému jednání o návrhu územního plánu Mrákotín následující stanovisko: 
 

1) Souhlasí s vymezením zastavitelných ploch rekreace na lesní půdě Z15, Z17, Z18, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25 a Z26 
Jedná se o plochy se stávajícími chatami na lesní půdě v k. ú. Mrákotín u Telče, p. č. 1780/1 (144 m2), 1736/1 (265 m2), 1772/3 (6 194 m2), 1766/1 
(102 m2), 1768/2 a 1769/2 (206 m2), 1795/1 (950 m2), 1791/1 (393 m2) a 1033/2 (1 305 m2). Souhlasné stanovisko je podmíněno tím, že zde není 
povolena výstavba nových chat a oplocení. Je umožněna rekonstrukce, případně přístavba stávajících objektů rodinné rekreace do 50 m2 
zastavěné plochy. 
 
2) Souhlasí s vymezením plochy těžby nerostů K10 
Plocha zasahuje lesní pozemky p. č. 600, 601, 602, 605/1, 609, 625/1 a 633/1 v k. ú. Mrákotín u Telče o celkové výměře 20 993 m2. Krajský úřad 
souhlasí s vymezením této plochy, která je rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 11. ledna 2016, Chráněným ložiskovým územím 
(CHLÚ) Mrákotín - Zedníček. 
 
3) Souhlasí s vymezením následujících ploch v ochranném pásmu lesa: 
- plochy smíšené obytné - venkovské Z10 a Z14, 
- plochy rekreace Z16, Z19, Z20 a Z43 
- plochy občanského vybavení, výroby a skladování, drobné a řemeslné výroby, veřejného prostranství a plochy zeleně Z29, Z34, Z35, 
Z36, Z38 a Z41 

Částečně akceptováno. 
Většina požadavků je již 
zapracována.  
Požadavek že veškeré 
nadzemní stavby nebudou 
umístěny blíže než 25 m od 
okraje lesa byl konzultován 
s Krajským úřadem Kraje 
Vysočina, odborem životního 
prostředí a zemědělství, jako 
věcně a místně příslušným 
orgánem státní správy lesů a 
bylo dohodnuto, že do 
podmínky bude doplněn text 
„podmínka se nebude týkat 
stávajících staveb situovaných 
blíže než 25 m od okraje lesa“. 
Odůvodnění: 
Plochy Z19 a Z20 leží 
v bezprostřední blízkosti lesa a 
nachází se na nich stávající 
stavby pro rekreaci, podmínku 
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- koridorů dopravní infrastruktury DK1, DK2 a DK3 
Krajský úřad souhlasí s vymezením těchto ploch za splnění podmínky, že veškeré nadzemní stavby nebudou umístěny blíže než 25 m od okraje 
lesa. Trasy koridorů jsou v souladu se ZÚR Kraje Vysočina. Bližší podmínky týkající se předmětných staveb stanoví příslušný orgán státní správy 
lesů (Městský úřad Telč, odbor životního prostředí) v následných stavebních řízeních vztahujících se ke konkrétním záměrům. 
Toto stanovisko je ve výše uvedených bodech v souladu se souhlasným stanoviskem č. j. KUJI 32235/2019, sp. zn. 714/2019 Hob-2, které vydal 
krajský úřad dne 25. 4. 2019. 
 
4) K ostatním návrhům ÚP Mrákotín nemá krajský úřad připomínek. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
Krajský úřad obdržel od Městského úřadu Telč, odboru rozvoje a územního plánování – úřad územního plánování, nám. Zachariáše z Hradce 10, 
588 56 Telč oznámení o opakovaném společném jednání o návrhu ÚP Mrákotín (dále jen „návrh“). 
Po seznámení se s tímto návrhem krajský úřad zjistil, že je jím navrhováno dotčení PUPFL a pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (tzv. 
ochranné pásmo lesa), a to shora uvedenými návrhovými lokalitami. V daném případě se územně plánovací dokumentace týká obce, která není 
obcí s rozšířenou působností, ale podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona je nutné stanovisko krajského úřadu k územně plánovací 
dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační či sportovní stavby na PUPFL. Toto stanovisko není správním rozhodnutím (§ 58 odst. 2 
lesního zákona) a slouží jako podklad pro další následné řízení (územní plán obce). 
Podle § 14 odst. 1 lesního zákona je pořizovatelům územně plánovací dokumentace uložena povinnost dbát zachování lesa a řídit se přitom 
ustanoveními lesního zákona, zároveň jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního 
prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější, přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení a případně navrhnout alternativní řešení. Dále podle § 15 odst. 2 lesního zákona musí být, mimo jiné, odnětí nebo omezení pro nové stavby 
pro rekreaci na pozemcích určených pro plnění funkcí lesa v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 
Jak je již výše uvedeno, je předmětným návrhem územního plánu pro společné jednání vymezení zastavitelných ploch rekreace na pozemcích 
určených k plnění funkcí lesa. Konkrétně se jedná o plochy Z15, Z17, Z18, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25 a Z26, o celkové výměře lesní půdy 9 559 
m2, nacházející se pod stávajícími chatami a v jejich bezprostředním okolí. 
Předmětné pozemky mají svá parcelní čísla a v katastru nemovitostí jsou vedeny v druhu pozemku – lesní pozemek, se způsobem ochrany - 
pozemek určený k plnění funkcí lesa. Na těchto plochách je přípustná pouze rekonstrukce, příp. přístavba stávajících objektů do velikosti 
maximálně 50 m2 zastavěné plochy, výstavba nových rekreačních objektů je zde zakázána. Krajský úřad navíc podmiňuje svůj souhlas zákazem 
oplocování. K navrženému odnětí lesní půdy nemusí dojít v celém rozsahu, ale pouze pod přístavbou ke stávající chatě. Krajský úřad si k 
posouzení tohoto záměru opatřil další podklady – výpisy z katastru nemovitostí, hospodářské knihy, kopie porostních map, snímky ortofoto. Ze 
shora uvedených skutečností a podkladů krajský úřad zjistil, že v případě předmětných ploch je z důvodu existence stávajících chat a intenzivní 
rekreační činnosti v okolí těchto objektů řádné lesnické hospodaření velmi omezené (víceméně nemožné). Vymezením předmětných ploch 
rekreace se specifickým využitím na lesní půdě (RX) a jejich zařazením do navrhovaného způsobu využití bude možné realizovat odnětí (odnětí 
bude zpoplatněno) předmětných lesních pozemků plnění funkcí lesa a tím narovnat evidenční stav podle skutečného (reálného) využívání daných 
pozemků. 
S ohledem na výše uvedené vyslovil krajský úřad souhlas s vymezením ploch Z15 – Z26. Dalším důležitým faktem je i to, že se nejedná o výstavbu 
nových rekreačních objektů, tedy intenzifikaci chatové osady. Realizací záměru by také nemělo dojít k ohrožení navazujících lesních pozemků a na 
nich rostoucích lesních porostů, a to vzhledem k stávajícím poměrům (situaci) na daných lokalitách. Navíc je na těchto plochách nepřípustné 
oplocení a také zde nesmí být realizovány žádné činnosti, děje a zařízení, které by mohly negativně ovlivnit (ohrozit) stabilitu navazujících lesních 
porostů. 
Dále krajský úřad souhlasí s vymezením plochy změn v krajině pro těžbu nerostů K10, která zahrnuje lesní pozemky p. č. 600, 601, 602, 605/1, 
609, 625/1 a 633/1 v k. ú. Mrákotín u Telče. Pro opakované společné jednání byl přidán pozemek p. č. 625/1 a zároveň upřesněna (snížena) 
celková výměra záboru lesní půdy z původních 22 598 m2 na 20 993 m2. Plocha je vymezena za účelem rozšíření těžby nerostů a navazuje na 

minimálního odstupu 25 m od 
okraje lesa by tedy v těch 
plochách nebylo možné splnit. 
 
 
Do návrhu územního plánu 
bude doplněno 
1) do textové části do kapitoly 
3.3. Zastavitelné plochy, včetně 
podmínek u plochy Z43 
podmínka, že veškeré 
nadzemní stavby nebudou 
umístěny blíže než 25 m od 
okraje lesa.  
2) v textové části bude 
doplněno do tabulky v kapitole 
4.2. Koridory dopravní 
infrastruktury u ploch DK1, DK2 
a DK3 podmínku, že veškeré 
nadzemní stavby nebudou 
umístěny blíže než 25 m od 
okraje lesa. 
 



Územní plán Mrákotín   –  o p a t ř e n í  o b e c n é  p o v a h y 

 

stávající dobývací prostor Mrákotín I., který byl stanoven rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně dne 27. 5. 2002, č. j. 3213/02. Důvodem 
souhlasného stanoviska je také skutečnost, že plocha je vyhlášena jako Chráněné ložiskové území (CHLÚ) Mrákotín – Zedníček, a sice 
rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 11. ledna 2016, č. j. 1641/560/15; 59508/ENV/15, sp. zn. GEO 9/2015. Plocha je mírně 
rozšířena (SZ a JZ směrem) za hranice platného CHLÚ o zemědělské pozemky, které zůstaly izolovány mezi lesními pozemky a zamýšleným 
dobývacím prostorem. 
Krajský úřad také souhlasí s plochami, které zasahují do tzv. ochranného pásma lesa (pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa), viz kap. 
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa“ (str. 75 a 76). Pro opakované společné 
jednání byla přidána zastavitelná plocha pro objekty individuální rekreace Z43. Svůj souhlas však krajský úřad podmínil tím, že ve vzdálenosti cca 
25 m od okraje lesa nebudou umisťovány kromě oplocení žádné stavby. Pro tyto plochy budou konkrétní a upřesňující podmínky týkající se využití 
tzv. ochranného pásma lesa stanoveny příslušným orgánem státní správy lesů (Městský úřad Telč, odbor životního prostředí) v případných 
následných stavebních řízeních vztahujících se ke konkrétním záměrům. Podmínka krajského úřadu týkající se odstupové vzdálenosti staveb od 
lesa je z důvodu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a zabránění možných budoucích konfliktních situací. Dále je nutné při využívání 
pozemků v tzv. ochranném pásmu lesa brát v úvahu i problematiku zpřístupnění lesa (pro hospodářskou činnost v lese i v rámci obecného užívání 
lesa) a také bezpečnost v okolí lesa. 
Dále vyslovil krajský úřad v bodě 3) souhlas s vymezením ploch koridorů dopravní infrastruktury. Plochy koridorů jsou převzaty ze zásad územního 
rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR). V těchto případech se jedná o veřejně prospěšné stavby. S ohledem na tyto skutečnosti krajský úřad s předmětnými 
plochami souhlasí. Zároveň však krajský úřad upozorňuje, že bližší podmínky týkající se předmětných staveb stanoví příslušný orgán státní správy 
lesů (Městský úřad Telč, odbor životního prostředí) v následných stavebních řízeních vztahujících se ke konkrétním záměrům. S orgánem státní 
správy lesů budou také projednány definitivní trasy předmětných silnic. 
Krajský úřad dospěl k závěrům uvedených v tomto stanovisku na základě všech zjištěných skutečností a po celkovém posouzení předmětného 
návrhu, zejména s ohledem na ustanovení § 13 lesního zákona, ve kterém je zakotvena ochrana PUPFL. 
Toto stanovisko je ve výše uvedených bodech v souladu se souhlasným stanoviskem č. j. KUJI 32235/2019, sp. zn. 714/2019 Hob-2 ze dne 25. 4. 
2019, které vydal krajský úřad pro společné jednání o návrhu Územního plánu Mrákotín konaném dne 30. 4. 2019. 
K ostatním návrhům ÚP Mrákotín nemá krajský úřad připomínek. 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 21. 9. 2021 
č. j. KUJI 78587/2021 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel oznámení o společném jednání o návrhu 
Územního plánu Mrákotín (dále jen „návrh“). Po seznámení s tímto návrhem uvádí krajský úřad následující. 
 
1. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 48a, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“). 
Jelikož, z předloženého návrhu vyplývá, že zde jsou umisťovány plochy rekreace na pozemky určené k plnění funkcí lesa, vydal krajský úřad podle 
ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona samostatné stanovisko č. j. KUJI 78578/2021, sp. zn. OZPZ 1648/2021 Hob-2, které je zasíláno 
prostřednictvím datové schránky. 
 
2. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Do působnosti krajského úřadu podle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona patří uplatňovat stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním 
plánům obcí s rozšířenou působností. Vyjadřovat se k návrhu výše uvedené zprávy je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, tj. Městského úřadu Telč, odboru životního prostředí. 

Akceptováno. 

Obvodní báňský úřad pro 
území krajů Libereckého a 
Vysočina 
doručeno dne: 29. 9. 2021 
č. j.: SBS 37309/2021 

K Vašemu oznámení ze dne 8. 9. 2021 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno dne 8. 9. 2021 a je zaevidováno pod č. j. SBS 
37309/2021, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“), jako dotčený orgán státní 
báňské správy dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) 

Souhlasné stanovisko. 
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s o u h l a s n é s t a n o v i s k o 
k návrhu Územního plánu Mrákotín 

dle § 50 stavebního zákona. 
Odůvodnění: 
Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený návrh 
Územního plánu Mrákotín ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany 
a využití nerostného bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí. 
Dále konstatuje, že se k dnešnímu dni v řešeném území územního plánu Mrákotín nachází dobývací 
prostor: 

• Mrákotín ev. č. 70476 (rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vydané dne 1. srpna 1991, Ministerstvem průmyslu ČR odborem 
stavebních hmot pod č. j. TZÚS/SSZ 143/91). 

• Mrákotín I ev. č. 71158 (rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vydané dne 27. května 2002, Obvodním báňským úřadem v Brně 
pod č.j. 3213/02). 

V řešeném území byla povolena hornická činnost, a to: 

• v dobývacím prostoru Mrákotín ev. č. 70476 je povolena hornická činnost Obvodním báňským úřadem v Brně dne ze dne 9. října 1998 
pod č.j. 3521/98-5l. 

• v dobývacím prostoru Mrákotín I ev. č. 71158 je povolena hornická činnost Obvodním báňským úřadem v Brně dne 27. května 2002 pod 
č.j. 32s13/02. 

Městský úřad Telč 
Odbor životního prostředí – 
ochrany přírody a krajiny 
doručeno dne: 5. 10. 2021 
č. j.: Telč 6572/2021 OŽP/To 

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (dále jen „orgán ochrany přírody a krajiny“ nebo „OPK“) 
podle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), byl požádán o stanovisko k návrhu územního plánu Mrákotín a Vyhodnocení vlivů územního plánu Mrákotín na udržitelný rozvoj 
území. 

MěÚ Telč, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny 
I. 

n e s o u h l a s í 
a) s návrhem plochy Z42 pro bydlení v rodinných domech a současně s návrhem plochy Z44 (soukromá zeleň…), 
b) s Vyhodnocením vlivu územního plánu Mrákotín na udržitelný rozvoj území (vyhodnocení vlivu na životní prostředí, tzv. SEA). 
II. 

p o ž a d u j e 
upravit plochu Z25 tak, aby část pozemku p.č. 1791/1 v k.ú. Mrákotín u Telče nezasahovala do lokálního biokoridoru. 
 

Odůvodnění 
Správní orgán obdržel dne 9.9.2021 od MěÚ Telč, odbor rozvoje a územního plánování, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč oznámení o 
společném jednání o návrhu Územního plánu Mrákotín a o Vyhodnocení vlivů územního plánu Mrákotín na udržitelný rozvoj území. 
Orgán ochrany přírody a krajiny nesouhlasí s návrhem plochy Z42 pro bydlení v rodinných domech v m.č. Dobrá Voda městyse Mrákotína. 
Současně nelze souhlasit s návrhem plochy Z44 a i s Vyhodnocením vlivu územního plánu Mrákotín na udržitelný rozvoj území (vyhodnocení vlivu 
na životní prostředí, tzv. SEA) v k.ú. Mrákotín u Telče. 
K uvedenému nesouhlasu sdělujeme následující. Místní část dobrá Voda je malá vesnice, část městyse Mrákotín v okrese Jihlava. Nachází se asi 
1,5 km na jihozápad od Mrákotína. Jedná o malou vesničku s vysokou hodnotou dochované urbanistické struktury (historické jádro, původní 
zástavba, náves). Jako dominantu obce je nutné zmínit Kostel sv. Jáchyma. Tento kostel byl postaven v roce 1682 na návrší nad osadou horníků. 
Jedná o vysoce kulturní dominantu v širokém okolí. Ve vesničce se nachází i budovy bývalých lázní (dnes penzion; tehdy nesly jméno Lázně 

Akceptováno, plochy Z42 a Z44 
budou na základě tohoto 
stanoviska i stanoviska jiných 
dotčených orgánů vypuštěny 
z návrhu Územního plánu 
Mrákotín.  
Plocha Z25 je již vymezena 
mimo lokální biokoridor LK4. 
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Jáchymovy z počátku 17. století a postaveny byly na sirno-železitém pramenu). Jako další dominantu obce lze zmínit zvoničku postavenou z 
mrákotínské žuly v roce 1936 a lochy. 
Navrhovaná plocha Z42 je pohledově exponovaná lokalita zcela mimo v současnosti zastavěné území s vysokou kulturní a historickou hodnotou 
krajinného rázu (§ 12 zákona). Nedaleko od plánované navrhované plochy, jak již bylo zmíněno, se na horizontu tyčí barokní kostel svatého 
Jáchyma z roku 1682, který připomíná slavnou hornickou tradici. Pod kopcem, na kterém stojí kostel svatého Jáchyma, se v minulosti dolovalo 
stříbro, proto v blízkosti kostela vznikl v roce 2005 i pomník zdejším stříbrným dolům. Nově navržená plocha pro zástavbu 2 RD by jednoznačně 
snížila estetickou hodnotu této oblasti – kostela jakožto kulturní památku České republiky, tak i samotného kopce s vyhlídkovým místem a 
znemožnila by výhled na tuto dominantu krajiny s historickými kořeny. Jednoznačně budou narušeny jednotlivé pohledové horizonty (směrem na 
kostel kolem dokola). A samozřejmě naopak, když bude pohled z kopce od kostela. V dálkových pohledech navržená zástavba může být rušivý 
prvek v jinak krásné a malebné krajině kolem zmiňované obce. 
Je vhodné zmínit, že plánovaná zástavba nenavazuje a nedoplňuje stávající zástavbu. Návrhy ploch pro výstavbu by měly být spíše směrem k již 
stávajícím zástavbám (současnému zastavěnému území obce) a nikoliv od něj (jako je právě v případě navrhované lokality Z42). A to z důvodu, 
aby se z hlediska krajinného rázu jednak nesnížila estetická hodnota okolí kostela sv. Jáchyma, a dále aby nedošlo k narušení přírodních hodnot 
krajinného rázu a zásahem nebylo narušeno harmonické měřítko a vztahy v krajině, včetně dalšího souvisejícího. V případě schválení plochy a 
následné výstavbě 2 rodinných objektů v této lokalitě by došlo k výrazné změně vztahů v krajině. Navíc je nutné upozornit na celkovou kulturní 
hodnotu nejen m. č. Dobrá Voda, která je dominantou vesnice se znaky historické charakteristiky staveb. Uspořádání vesnice je pevně, až na 
výjimky dané, a nové umístnění mimo tuto zástavbu by tyto znaky silně narušila. Navržená plocha je navíc v místech, kde se nachází mezofilními 
až suché louky, kdy ráz jednotlivých společenstev udávají vytrvalé trávy a dvouděložné byliny, které tvoří obvykle hustě zapojené, často druhově 
bohaté porosty o výšce od několika centimetrů až např. do 1 m. Došlo by k narušení přírodní charakteristiky – na zvlněném reliéfu v okolí osady, 
kde nebylo možné plně rozvinout zemědělskou výrobu se dosud střídají lesní hájky s mezemi. V jednotlivých pohledech dojde k dotčení těchto 
hodnot. Samozřejmostí je i narušení estetické hodnoty – jednotlivé plochy s rozdílným zemědělským využitím tvoří v daném území společně s 
rozptýlenou zelení (plošnou, liniovou, bodovou) doposud velmi zachovalou a ceněnou mozaiku s estetickou a ekologickou hodnotou – zástavbou 
dojde k znehodnocení či jejímu narušení. 
Současně se správní orgán neztotožňuje se závěry vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Obecně je v dokumentu zmiňováno, že je např. 
potřebná ochrana pozitivních znaků utvářejících území a lokality s vysokou hodnotou krajinného rázu a území, v nichž se pozitivní působení znaků 
krajinného rázu vizuálně a funkčně uplatňuje. Na druhou stranu pak zpracovatel uvádí skutečnost, že ve všech případech souboru navržených 
ploch (tj. i plochy Z42) je vliv budoucí zástavby na přírodní hodnoty území akceptovatelný. A dodává, že vliv na krajinný ráz zástavby je také možné 
hodnotit jako akceptovatelný. Jinde v dokumentu se pak ale uvádí, že realizace zástavby v dané poloze nerespektuje principy rozšiřování 
zastavěného území obce v kompaktním tvaru. Tvoří oddělenou enklávu zcela jednoznačně ovlivňující významnou historickou dominantu území. A 
pak dodá se, že by obec měla zvážit, zda je pro její území přínosná realizace exkluzivního bydlení (zmiňovaná plocha), které nutně sníží vizuální 
efekt historické dominanty určující charakter území obce. Nadto uvádí, že obec má k dispozici řadu velmi kvalitních poloh pro bydlení. Zpracovatel 
v dokumentu zmiňuje, že problematický je také vliv plochy Z44 na ZPF, neboť se nachází většinou své plochy na půdách první tř ídy ochrany, přes 
které by měl být umožněn příjezd k oběma plochám bydlení. Regulativ dále volně umožňuje stavby kůlen a přístřešků. Pak shrnuje, že obojí je v 
dané poloze spíše nevhodné a krajina by zde měla nadále plnit zemědělskou funkci bez nutnosti realizovat v dané lokalitě jakékoli stavby. S tímto 
tvrzením se OPK ztotožňuje. 
Avšak dle názoru orgánu ochrany přírody a krajiny jsou některé pasáže v tomto Vyhodnocení ve vzájemném rozporu. Na závěr to dokresluje ve 
zmiňovaném vyhodnocení uvedený fakt, že posuzované plochy vymezené návrhem územního plánu jsou z pohledu hodnocených vlivů s ohledem 
na daný charakter plochy akceptovatelné. Plochu Z44 doporučujeme v dané poloze nevymezovat. Jedná se o výrazný zásah do území snižující 
hodnoty krajinného rázu celé obce. 
Z výše uvedených důvodů proto OPK nesouhlasí s návrhy těchto ploch. Navíc se domníváme, že vyhodnocení je v rozporu se „Strategií ochrany 
krajinného rázu kraje Vysočina“. Vymezování ploch do volné krajiny bez logické a koncepční návaznosti na stávající zástavbu by se mohlo dostat 
do rozporu s některými ustanoveními výše zmiňovaného dokumentu týkající se právě této strategie ochrany krajinného rázu. 
Dovolíme si zmínit, že dle § 53 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) součástí 
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odůvodnění územního plánu je kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu zejména vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Návrh územního plánu by měl zhodnotit dosavadní vývoj, popis důvodů, proč např. doposud 
vymezené plochy nebyly využity a zároveň i uvedení z jakých předpokladů návrh vychází, či proč je nutnost vymezit právě tuto lokalitu Z42 do 
zastavěného území. 
Závěrem dodáváme, že navrhování staveb do volné krajiny je nepřípustné. Též podotýkáme, že je nutné udržovat a obnovovat přírodní rovnováhy 
v krajině, a taktéž ochraňovat přírodní hodnoty či krásy. Co se týče plochy Z25, část této plochy (pozemku p.č. 1791/1 v k.ú. Mrákotín u Telče) 
zasahuje do lokálního biokoridoru. Proto byl vznesen požadavek, aby tato plocha byla upravena, např. kopírováním s hranicí biokoridoru. 
K ostatnímu dalšímu navrhovanému v územním plánu není připomínek. 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 6. 10. 2021 
č. j.: KUJI 85079/2021 

Dne 8. 9. 2021 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ OŽPZ“) doručeno oznámení o 
opakovaném společném jednání o upraveném návrhu územního plánu Mrákotín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 
1. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) 
KrÚ OŽPZ jako příslušný správní orgán dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
souhlasné stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k upravenému návrhu územního plánu Mrákotín pro opakované společné jednání. 
 
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny 
KrÚ OŽPZ, jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů upozorňuje, že plocha Z25 – RX je v kolizi s evidovanou lokalitou kód TE003 U Pařezitého. Plochu je třeba upravit. 

Akceptováno, vymezení plochy 
Z25 – RX bude upraveno, tak 
aby nedocházelo ke kolizi s 
evidovanou lokalitou kód TE003 
U Pařezitého. 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 6. 10. 2021 
č. j.: KUJI 85105/2021 

Dne 8. 9. 2021 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ OŽPZ“) doručeno oznámení o 
opakovaném společném jednání o upraveném návrhu územního plánu Mrákotín včetně Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). 
 
1. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) 
KrÚ OŽPZ jako příslušný správní orgán dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
souhlasné stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k Vyhodnocení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví návrhu územního plánu 
Mrákotín. 
 
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny 
KrÚ OŽPZ, jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů vydává následující stanovisko k Vyhodnocení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví návrhu územního plánu Mrákotín: 
a) nesouhlasí s vyhodnocením plochy Z42 – BV jako přípustnou, neboť se nachází ve svahu pod kostelem (výrazný referenční bod v krajině) s 
významným negativním vlivem na krajinný ráz. Zpracovatel Vyhodnocení SEA rozporoval pouze plochu zeleně Z44 navazující ve spodní části 
svahu na uvedenou plochu Z42. 
b) nebyla vyhodnocena plocha Z25 – RX, která je v kolizi s evidovanou lokalitou kód TE003 U Pařezitého. 

Akceptováno. 
Plochy Z42 a Z44 budou na 
základě tohoto stanoviska i 
stanoviska jiných dotčených 
orgánů vypuštěna z návrhu 
Územního plánu Mrákotín. 
 
Vymezení plochy Z25 – RX 
bude upraveno, tak aby 
nedocházelo ke kolizi 
s evidovanou lokalitou kód 
TE003 U Pařezitého. 
 
Do vyhodnocení vlivů 
Územního plánu Mrákotín na 
udržitelný rozvoj území bude 
doplněno vyhodnocení plochy 
Z25. 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 6. 10. 2021 
č. j.: KUJI 85155/2021 

Dne 8. 9. 2021 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství doručeno oznámení o opakovaném společném 
projednání upraveného návrhu územního plánu Mrákotín (dne 5. 10. 2021) včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mrákotín na životní 
prostředí (dále též „Vyhodnoceni SEA“). Příslušný úřad dle § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí vydává 
následující vyjádření: 
Vyhodnocení SEA splňuje náležitosti dle příloh zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, v pozdějších zněních. 

Akceptováno, plochy Z42 a Z44 
budou na základě tohoto 
stanoviska i stanoviska jiných 
dotčených orgánů vypuštěny 
z návrhu Územního plánu 



Územní plán Mrákotín   –  o p a t ř e n í  o b e c n é  p o v a h y 

 

 
Zpracovatel se však dle názoru příslušného úřadu dostatečně nevypořádal s plochou Z42 – BV, jejíž hodnocení vychází negativně, avšak přesto 
je doporučena k dalšímu projednávání (na rozdíl od plochy Z44, která je situována v kontaktu s plochou Z42 níže ve svahu a nemá tedy tak silný 
negativní vliv na krajinný ráz, navíc se jedná o plochu zeleně). 
 
Stanovisko k Vyhodnocení SEA dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bude příslušným úřadem vydáno 
na základě posouzení návrhu územního plánu Mrákotín, stanovisek dotčených orgánů a všech zaslaných vyjádření a upraveného Vyhodnocení 
SEA dle všech těchto doručených stanovisek a vyjádření. 
 
Pořizovatel doloží, jakým způsobem byla veřejnost seznámena s možností se k Vyhodnocení SEA vyjádřit. Vyjádření a stanoviska předloží 
pořizovatel územně plánovací dokumentace na krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství. 
 
Upozorňujeme, že návrh územního plánu Mrákotín by měl zohlednit závěry vyplývající 
z předloženého Vyhodnocení SEA, kapitoly Závěry a doporučení. Pokud nezohlední tyto požadavky, pak svůj postup musí náležitě zdůvodnit. 

Mrákotín.  

Hasičský záchranný sbor Kraje 
Vysočina 
Územní odbor Jihlava 
doručeno dne: 13. 10. 2021 
č. j.: HSJI-3889-2/JI-2021 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 12 dost. 2 písm. I) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 7 stavebního zákona, posoudil předložený 
Návrh územního plánu obce Mrákotín a k výše uvedené dokumentaci vydává  

koordinované souhlasné stanovisko. 
 
Stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva: 
Z posouzení předložené územně plánovací dokumentace v rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že Návrhu územního plánu obce Mrákotín (umístěný na webových stránkách 
Městského úřadu Telč www.telc.eu/město_a_samosprva/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd ) splňuje požadavky ochrany 
obyvatelstva uvedené ve vyhlášce č. 380/2002 Sb. 
 
Odůvodnění: 
HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů: 

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

- Vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, § 20. 
 
Stanovisko dotčeného orgánu na úseku integrovaného záchranného systému: 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku integrovaného záchranného systému dle 
ustanovení § 12 odst. 2, písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů posoudil výše uvedenou dokumentaci a vydává k ní v souladu 
s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů: 
Z posouzení předložené územně plánovací dokumentace podle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že Návrh územního plánu obce Mrákotín (umístěný na webových stránkách Městského úřadu Telč 
www.telc.eu/město_a_samosprva/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd ) splňuje při dodržení § 21 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o 
obecných technických požadavcích na výstavbu, požadavky na úseku integrovaného záchranného systému uvedené v zákoně č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.  

Souhlasné stanovisko. 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Odbor investiční přípravy 
staveb 
doručeno dne: 26. 10. 2021 
zn.: RSD-527546/2021-2 

Ředitelství silnic a dálnic ČR podává jako majetkový správce silnic I. třídy a dálnic v rámci opakovaného společného projednání o návrhu Územního 
plánu Mrákotín (k. ú. Mrákotín u Telče, Praskolesy u Mrákotína) následující vyjádření: 
 
K návrhu územního plánu jsme se naposledy vyjadřovali pro společné jednání spisem č. j. 000992/11130/2020 ze dne 3. června 2020, který 
zůstává i nadále v platnosti. 
 
Územím obce je vedena z hlediska zájmů ŘSD ČR silnice I/23. Z rozvojových záměrů zasahuje na území obce koridor pro stavbu „silnice I/23 
Mrákotín – Krahulčí – přeložka I/23 Krahulčí“ (západní napojení koridoru „přeložka silnice I/23 Krahulčí“) a koridor pro záměr „I/23 Dobrá Voda, 
úprava křižovatky III/40615“. 
Koridory jsou v ÚP vymezeny. 
 
Upozorňujeme, že zastavitelné plochy Z35 (VD), Z36 (VD), Z37 (VL) a Z11 (BV) se nacházejí v blízkosti silnice I/23, v jejím ochranném pásmu, 
které je nutné respektovat. Zejména zastavitelná plocha Z11 bude dotčena negativními jevy z dopravy (hluk, otřesy). 
 
Ke stávající silnici I/23 obecně znovu připomínáme, že 
- je třeba respektovat limity využití území u silnice I. třídy, tzn. silniční ochranné pásmo (viz §30, zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění); 
- souhlas ŘSD ČR s navrhovaným funkčním využitím plochy není současně souhlasem s komunikačním připojením k silnici I. třídy. Návrh nového 

(i úprava stávajícího) připojení je nutné před vlastní realizací projednat s ŘSD ČR; 
- při návrhu připojení nových ploch je nutné přednostně využít stávajících sjezdů, event. místních komunikací, aby nedocházelo ke zvyšování 

počtu sjezdů ze silnic I. třídy; 
- vlastník pozemku v blízkosti silnice I. třídy se musí zdržet všeho, čím by vážně ohrožoval výkon práv vlastníka silnice I. třídy; 

Akceptováno. 

Krajská hygienická stanice 
kraje Vysočina se sídlem 
v Jihlavě 
doručeno dne: 27. 10. 2021 
č. j.: 
KHSV/22470/2020/JI/HOK/Deš 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním 
úřadem ve smyslu ustanovení § 77 a § 82 odst. 2 písm. j) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 4 odst. 2 písm. b), § 50 odst. 2 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životním prostředí 
ve znění pozdějších předpisů toto stanovisko: 
S návrhem „Územního plánu Mrákotín a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ s odkazem na § 30, § 77 odst. 2, 3, 4, 5 a § 82 
odstavcem 2), písm. t) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

se souhlasí. 
Dříve vydaná stanoviska KHS kraje Vysočina k projednávané dokumentaci a požadavky z nich vyplývající, zůstávají nadále v platnosti. 
 
Odůvodnění: 
Na základě oznámení Městského úřadu Telč, odboru rozvoje a územního plánování, o společném jednání o návrhu Územního plánu Mrákotín a o 
Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území doručeného dne 8.9. 2021, posoudila KHS kraje Vysočina výše uvedený záměr. 
ÚP vymezuje na území městyse (dále také jen „území“), které je tvořeno k.ú. Mrákotín u Telče a Praskolesy u Mrákotína, tato zastavěná území:  

• zastavěné území sídla Mrákotín; 

• zastavěné území sídla Praskolesy; 

• zastavěné území místní části Dobrá Voda; 

• zastavěné území osady Hamry dalších samot v krajině; 

Souhlasné stanovisko. 
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• zastavěná území ploch a objektů rekreace v krajině; 

• zastavěné území ploch a objektů výroby a skladování v krajině; 

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

• zastavěné území plochy občanského vybavení v krajin;; 
 
Územní plán obsahuje vymezení pojmů použitých v textové části územního plánu. 
 
V upraveném návrhu ÚP Mrákotín byly provedeny změny, spočívající v rozšíření vymezené plochy změn v krajině K10 pro rozšíření těžby nerostů. 
V současné době nevyužívané dobývací prostory jsou vymezeny jako plochy NSn – plochy smíšené nezastavěného území – nerostné suroviny. 
Pro novou trasu silnice I/23 je vymezen koridor dopravní infrastruktury označený v ÚP Mrákotín jako DK2 v šířce 150 m. V územním plánu je 
rovněž vymezen koridor dopravní infrastruktury DK1 pro úpravu křižovatky stávající silnice I/23 a silnice III/40615 do Dobré Vody. Dále je nově 
vymezena v návaznosti na chatovou lokalitu u Dobré Vody rozvojová plocha Z43 pro bydlení v rodinných domech a s ní související plocha Z44 – 
plocha zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená. Na základě vyhodnocení výsledků opakovaného společného jednání byla v Dobré Vodě zrušena 
rozvojová plocha Z12 s funkčním využitím BV. 
 
KHS kraje Vysočina upozorňuje na povinnosti vyplývající z právních přepisů na úseku ochrany veřejného zdraví, zejména pak: 

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

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

 
S upraveným návrhem „Územního plánu Mrákotín a Vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území“ se po prostudování poskytnuté 
dokumentace souhlasí. 
 
Projednávaná dokumentace je v souladu s požadavky zákona č. 25/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Dříve vydaná 
stanoviska KHS kraje Vysočina k projednávané dokumentaci a požadavky z nich vyplývající, zůstávají nadále v platnosti. 

Městský úřad Telč 
Odbor rozvoje a územního 
plánování – památková péče 
doručeno dne: 3. 11. 2021 
č. j.: Telč 7191/2021 ORÚP 

K Vaší žádosti o stanovisko k návrhu územního plánu obce Mrákotín ze dne 8.9.2021, 
vedené pod značkou spisu MěÚ Telč 2811/2019 ORUP, č.j. Telč 5997/2021 ORÚP-Hos, která byla doručena MěÚ v Telči, odboru rozvoje a 
územního plánování, příslušnému správnímu orgánu na úseku státní památkové péče, dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
dne 9.9.2021, 
  s d ě l u j e m e , 
že z pohledu státní památkové péče máme zásadních připomínek k vymezení zastavitelných ploch označených identifikátory Z42 a Z44, poněvadž 
záměr využití navrhované plochy územního plánu je v rozporu se zájmy památkové péče. 
Kostel sv. Jáchyma u obce Dobrá Voda požívá institucionální památkové ochrany dle památkového zákona a je evidovaný v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod rejst. číslem 14413/7-5014. Objekt izolovaně stojící sakrální stavby se nachází cca 300 m od obce Dobrá Voda, která 
představuje ves hromadného typu, charakteristickou pro neagrární sídliště spojená s těžbou. Kostel (kaple) sv. Jáchyma představuje záměrně 
dominantní architektonický prvek, zasazený na vrchol vyvýšeniny severně od obce Dobrá Voda. Tato dominantní stavba je přímo svým účinkem a 
prezentací spojena s přírodně krajinářským prostředním a terénními podmínkami, které se spolupodílí na mimořádných kulturně historických a 
urbanistických hodnotách dané stavby. Pro památkové hodnoty stavby tak není důležitá jen samotná architektonická stránka objektu s výrazným 
prvkem apsidálních tvarů, ale také zelená podnož stavby a její výrazné postavení ve zdejší krajině. Orgán státní památkové péče upozorňuje, že 

Akceptováno, plochy Z42 a Z44 
budou na základě tohoto 
stanoviska i stanoviska jiných 
dotčených orgánů vypuštěny 
z návrhu Územního plánu 
Mrákotín. 
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realizací zástavby v dané poloze, v blízkosti předmětné nemovité kulturní památky by došlo k výrazně negativnímu zásahu do jejího vnějšího 
působení a celkového obrazu chráněné dominanty a rovněž do okolního území, čímž by došlo ke snížení hodnot krajinného rámce kostela i celé 
obce Dobrá Voda. Zachování hodnot architektonické památky, spojené s krajinným rámcem je chráněno zákonem o státní památkové péči. 
Krajinný rámec kaple lze definovat jako prostředí nemovité kulturní památky podle § 11 odst. 2, § 14 odst. 1 a v § 17 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Kostel sv. Jáchyma se svým krajinným rámcem představuje mimořádně hodnotný 
krajinotvorný prvek v přírodně krajinářském prostředí. 
„V případě prostředí kulturní památky jde tedy o předmět ochrany přímo svázaný s kulturní památkou a jeho užití je na místě tam, kde je určitá 
kulturní památka (ať movitá či nemovitá) nějak úzce spjata se svým okolím. Pokud by bylo toto okolí narušeno, umenšily by se hodnoty kulturní 
památky a její uplatnění v kontextu, v němž je začleněna. V takovém případě je předmětem ochrany nejen kulturní památka jako taková, ale i toto 
její okolí, v němž je začleněna.“ (citace z nezávazného výkladu Ministerstva kultury, odboru památkové péče č. j. 11357/2005, ze dne 9. srpna 
2005). Pojem prostředí kulturní památky není právně přesně definován a určuje se vždy na základě konkrétní situace, resp. oprávněného a 
podloženého sepjetí vlastní kulturní památky s jejím okolím. Na základě zmíněných charakteristik předmětné plochy a jejího stavu dochování lze 
zelenou podnož a vyvýšenou dominantní polohu kostela sv. Jáchyma definovat jako součást prostředí kulturní památky. Výstavbou na svahu této 
terénní vyvýšeniny by tak došlo k přerušení návaznosti stavby k jejímu staveništi, a to zejména v jejím celkovém obraze. Tímto způsobem by byla 
významně narušena také i pohledová dominantnost stavby. Orgán státní památkové péče upozorňuje, že dominanty představují mimořádně 
významný urbanistický prvek a tedy jakési ideové završení urbanismu místa a jeho specifického architektonického a přírodně krajinářského rázu. 
Došlo by tedy k narušení významných kompozičně utvářených pohledů, zejména ve vazbě od kostela sv. Jáchyma k Praskolesům. Kaple sv. 
Jáchyma s sebou pojí i důležité historické vazby na důlní činnost. Sakrální objekt byl vystavěný v těsné návaznosti na důlní aktivity, probíhající v 
okolí. Historické hornické práce představují významnou součást území s archeologickými nálezy a sakrální objekt doplňuje svým historickým 
významem sídelně těžební (příp. zpracovatelský) areál, který je nutno chápat jako jeden historicky podmíněný celek. Plochy ozn. Z42 a Z44 se tedy 
nacházejí na místě poddolovaného území. Při výstavbě nových objektů je tedy zcela nežádoucí narušení historických důlních děl, či jejich stop jako 
cenného dokladu dobového technického prvku. Montánní krajina se středověkými a raně novověkými důlními díly představuje cennou hodnotu 
území Kraje Vysočina. 
Navržená rozvojová plocha rovněž nelogicky vytváří ve volné krajině izolovanou zástavbu. Jedná se o zcela nevhodný urbanistický prvek, 
narušující integritu a ucelenost zástavby obce Dobrá Voda. 
Orgán státní památkové péče doporučuje v praxi aplikovat deklarovaný respekt k hodnotám a rázu dotčeného území, uvedený na str. 28 
výrokového textu návrhu ÚP Mrákotín pro opakované společné jednání: 
„Respektovat pozitivní znaky krajinného území, kterými jsou: 
- rozsáhlé lesní komplexy, členité okraje lesů a drobné lesíky v zemědělské krajině 
- dochované prvky kulturní krajiny mezí, remízků a rybníků 
- drobné komunikace vedené v krajině a historické zástavbě 
- vegetační prvky nelesní zeleně doprovázejících liniové objekty v krajině a v zastavěných 
částech sídel. 
- kulturních dominanty v krajině a siluety historické zástavby sídel.“ 
A v neposlední řadě respektovat v bodě „3.1. Urbanistická kompozice“ uvedené zařazení 
kostela sv. Jáchyma mezi krajinné dominanty: 
„(24) Územní plán vymezuje urbanistické a architektonické hodnoty; 
a) Urbanisticky hodnotné území 
- náves v Mrákotíně včetně přilehlé zástavby. 
b) Architektonicky hodnotné stavby: 
- kaple u silnice III/40615 v Dobré Vodě 
c) Významné stavební dominanty: 
- kostel sv. Jiljí s věží v Mrákotíně 
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- kostel sv. Jáchyma v Dobré Vodě 
- hřbitovní kaple sv. Františka Serafinského 
Na základě prostudování dostupných podkladů a prohlídky lokality konstatujeme, že je návrh z našeho pohledu v rozporu se zákonem č. 183/2006 
Sb. (zákon o územním plánování a stavebním řádu) § 18 Cíle územního plánování odst. [4], který zní: Územní plánování ve veřejném zájmu chrání 
a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a v souvislosti s 
ochranou přírody a krajiny se zákonem č. 114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny) § 12 Ochrana krajinného rázu a přírodní park odst. [1], 
který zní: Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující 
jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem 
na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
V případě předloženého návrhu územního plánu Mrákotína (týkající se Dobré Vody) – vymezení nové plochy pro bydlení - by došlo k narušení 
hodnot definovaných výše uvedenými zákony, jejichž zachování je veřejným zájmem, který je nadřazen zájmu jednotlivce. 
V dokumentu „Vyhodnocení vlivu na životní prostředí ÚP Mrákotín“, který zpracoval Ing. Michael Kovář, Ph.D., sídlem Halasova 995, Tišnov, v 
dubnu 2021, je na str. 44 uvedeno: „Vyhodnocení únosnosti krajiny pro vymezení zastavitelné plochy Z42 a Z44. Plocha Z 42 je určena pro dva 
rodinné domy v exkluzivní výrazně pohledově dominantní poloze. Výšková regulace umožňuje zástavbu do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. 
Na plochu umožňující výstavbu RD navazuje s ní související plocha Z44 - plocha zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená, kterou je regulativy 
umožněn budoucí příjezd k jednotlivým RD. Obě plochy jsou situovány do svahu návrší, na kterém se nachází místní historická dominanta ranně 
barokní kostel sv. Jáchyma. Jde o hornický kostel navazující na montánní historii okolní krajiny. Plocha Z42 umožňující stavbu rodinných domů je 
vymezena v pohledově exponované poloze v horní partii svahu blíže ke kostelu. Plocha pro rodinné domy je pak odtržena od zastavěného území 
obce prolukou zachovanou pro podpoření pohledů na zmíněnou dominantu. Realizace zástavby v dané poloze nerespektuje principy rozšiřování 
zastavěného území obce v kompaktním tvaru. Tvoří oddělenou enklávu zcela jednoznačně ovlivňující významnou historickou dominantu území. 
Obec by měla zvážit, zda je pro její území přínosná realizace exkluzivního bydlení, které nutně sníží vizuální efekt historické dominanty určující 
charakter území obce. Obec má k dispozici řadu velmi kvalitních poloh pro bydlení. Problematický je také vliv plochy Z44 na 
ZPF neboť se nachází většinou své plochy na půdách první třídy ochrany, přes které by měl být umožněn příjezd k oběma plochám bydlení. 
Regulativ dále volně umožňuje stavby kůlen a přístřešků. Obojí je v dané poloze spíše nevhodné a krajina by zde měla nadále plnit zemědělskou 
funkci bez nutnosti realizovat v dané lokalitě jakékoli stavby.“ Dále uvádíme, že v tomto podkladu na str, 23 nejsou uvedeny v přehledu nemovitých 
kulturních památek dvě kulturní památky a to – kostel sv. Jáchyma rejstř.č ÚSKP 14413/7-5014 a boží muka rejstř.č. 36511/7-5016. 
Ve stávajícím ÚP jsou vymezena místa významných pohledů, které by byla uvažovanou zástavbou narušena – výhled od kostelíka sv. Jáchyma 
směrem k Praskolesům a naopak pohled od rozcestí u Farského rybníka na návrší s kostelíkem sv. Jáchyma. V této souvislosti lze konstatovat, že 
by navrhovaným záměrem došlo k trvalému poškození krajinného rázu území.  
Vymezení této zastavitelné plochy lze také považovat za zásah do volné krajiny, protože přímo nenavazuje na zastavěné území obce Dobrá Voda. 
Vytváření nové izolované zástavby není v souladu s hospodárným využíváním území. 
Připomínáme, že musí být respektována nemovitá kulturní památka i její blízké okolí, kdy 
její ochrana a údržba se provádí dle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Nesmí být 
narušeny nebo zničeny přístupové cesty ani exponované pohledy na tuto nemovitou kulturní 
památku. 
V této souvislosti upozorňujeme, že při provádění veškerých zemních prací v dotčeném území by muselo být respektováno ustanovení § 22 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Z hlediska zájmů státní památkové péče nemá orgán státní památkové péče k výše posuzovanému návrhu ÚP Mrákotín, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní požadavky. 
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Tabulka stanovisek dotčených orgánů k návrhu Územního plánu Mrákotín – veřejné projednání 

Dotčený orgán Obsah stanoviska/připomínky Vyhodnocení 

Krajský úřad Kraje Vysočina  
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 26. 4. 2022 
sp. zn.: OZPZ 717/2022 Hob-2 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů (dále jen „krajský 
úřad“) podle § 29 odstavce 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) 
vydává k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Mrákotín následující stanovisko: 
1) Souhlasí s vymezením zastavitelných ploch rekreace na lesní půdě Z15, Z17, Z18, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25 a Z26 
Jedná se o plochy se stávajícími chatami na lesní půdě v k. ú. Mrákotín u Telče, p. č. 1780/1 (144 m2), 1736/1 (265 m2), 1772/3 (6 194 m2), 
1766/1 (102 m2), 1768/2 a 1769/2 (206 m2), 1795/1 (950 m2), 1791/1 (177 m2) a 1033/2 (1 305 m2). Souhlasné stanovisko je podmíněno tím, že 
zde není povolena výstavba nových chat ani oplocení. V těchto plochách je povolena pouze rekonstrukce a přístavba stávajících objektů 
rodinné rekreace do 50 m2 zastavěné plochy. 
2) Souhlasí s vymezením plochy těžby nerostů K10 
Plocha zasahuje lesní pozemky p. č. 600, 601, 602, 605/1, 609, 625/1 a 633/1 v k. ú. Mrákotín u Telče o celkové výměře 20 993 m2. Krajský úřad 
souhlasí s vymezením této plochy, která je rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 11. ledna 2016 Chráněným ložiskovým územím 
(CHLÚ) Mrákotín - Zedníček. 
3) Souhlasí s vymezením následujících ploch v ochranném pásmu lesa: 
- plochy bydlení v rodinných domech - venkovské Z1 a Z10 
- plochy rekreace Z14, Z19 a Z43 
- plochy občanského vybavení, výroby a skladování, drobné a řemeslné výroby, veřejného prostranství a plochy zeleně Z29, Z34, Z35, 
Z36, Z38, Z40 a Z41 
- koridorů dopravní infrastruktury DK1, DK2 a DK3 
Krajský úřad souhlasí s vymezením těchto ploch za splnění podmínky, že u všech zastavitelných ploch, s výjimkou ploch pro rekreaci (Z14, Z19 a 
Z43), nebudou ve vzdálenosti menší než 25 m od okraje lesa umisťovány žádné nadzemní stavby, kromě dopravní a technické infrastruktury, 
oplocení a drobných staveb. Trasy koridorů jsou v souladu se ZÚR Kraje Vysočina. Bližší podmínky týkající se předmětných staveb stanoví 
příslušný orgán státní správy lesů (Městský úřad Telč, odbor životního prostředí) v následných stavebních řízeních vztahujících se ke konkrétním 
záměrům. 
4) K ostatním návrhům ÚP Mrákotín nemá krajský úřad připomínek. 
 

Odůvodnění 
Krajský úřad obdržel od Městského úřadu Telč, odboru rozvoje a územního plánování – úřad územního plánování, nám. Zachariáše z Hradce 10, 
588 56 Telč oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Mrákotín (dále jen „návrh“). 
Po seznámení se s tímto návrhem krajský úřad zjistil, že je jím navrhováno dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) a 
pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (tzv. ochranné pásmo lesa), a to shora uvedenými návrhovými lokalitami. V daném případě se 
územně plánovací dokumentace týká obce, která není obcí s rozšířenou působností, ale podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona je 
nutné stanovisko krajského úřadu k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační či sportovní stavby na PUPFL. 
Toto stanovisko není správním rozhodnutím (§ 58 odst. 2 lesního zákona) a slouží jako podklad pro další následné řízení (územní plán obce). 
Podle § 14 odst. 1 lesního zákona je pořizovatelům územně plánovací dokumentace uložena povinnost dbát zachování lesa a řídit se přitom 
ustanoveními lesního zákona, zároveň jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního 
prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější, přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení a případně navrhnout alternativní řešení. Dále podle § 15 odst. 2 lesního zákona musí být, mimo jiné, odnětí nebo omezení pro nové stavby 
pro rekreaci na pozemcích určených pro plnění funkcí lesa v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 

Požadavky z bodu 1) byly již 
do návrhu ÚP Mrákotín pro 
veřejné projednání 
zapracovány. 
Požadavky z bodu 3) byly již 
do návrhu ÚP Mrákotín pro 
veřejné projednání 
zapracovány, kromě plochy 
Z40. Pořizovatel a určený 
zastupitel, kterým je zároveň 
starosta městyse uzavřeli 
s vlastníkem pozemku, který 
se nachází v předmětné ploše 
dohodu o úpravě návrhu ÚP 
dle požadavku dotčeného 
orgánu. 
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Dotčený orgán Obsah stanoviska/připomínky Vyhodnocení 

Jak je již výše uvedeno, je předmětným návrhem územního plánu pro společné jednání vymezení zastavitelných ploch rekreace na pozemcích 
určených k plnění funkcí lesa. Konkrétně se jedná o plochy Z15, Z17, Z18, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25 a Z26, o celkové výměře lesní půdy 9 343 
m2, nacházející se pod stávajícími chatami a v jejich bezprostředním okolí. 
Předmětné pozemky mají svá parcelní čísla a v katastru nemovitostí jsou vedeny v druhu pozemku – lesní pozemek, se způsobem ochrany - 
pozemek určený k plnění funkcí lesa. Na těchto plochách je přípustná pouze rekonstrukce, příp. přístavba stávajících objektů do velikosti 
maximálně 50 m2 zastavěné plochy, výstavba nových rekreačních objektů je zde zakázána. Krajský úřad navíc podmiňuje svůj souhlas zákazem 
oplocování. K navrženému odnětí lesní půdy nemusí dojít v celém rozsahu, ale pouze pod přístavbou ke stávající chatě. Krajský úřad si k 
posouzení tohoto záměru opatřil další podklady – hospodářské knihy, kopie porostních map, snímky ortofoto. Ze shora uvedených skutečností a 
podkladů krajský úřad zjistil, že v případě předmětných ploch je z důvodu existence stávajících chat a intenzivní rekreační č innosti v okolí těchto 
objektů řádné lesnické hospodaření velmi omezené (víceméně nemožné). Vymezením předmětných ploch rekreace se specifickým využitím na 
lesní půdě (RX) a jejich zařazením do navrhovaného způsobu využití bude možné realizovat odnětí (odnětí bude zpoplatněno) předmětných lesních 
pozemků plnění funkcí lesa a tím narovnat evidenční stav podle skutečného (reálného) využívání daných pozemků. 
S ohledem na výše uvedené vyslovil krajský úřad souhlas s vymezením ploch Z15 – Z26. Dalším důležitým faktem je i to, že se nejedná o výstavbu 
nových rekreačních objektů, tedy intenzifikaci chatové osady. Realizací záměru by také nemělo dojít k ohrožení navazujících lesních pozemků a na 
nich rostoucích lesních porostů, a to vzhledem ke stávajícím poměrům (situaci) na daných lokalitách. Navíc je na těchto plochách nepřípustné 
oplocení a také zde nesmí být realizovány žádné činnosti, děje a zařízení, které by mohly negativně ovlivnit (ohrozit) stabilitu navazujících lesních 
porostů. 
Dále krajský úřad souhlasí s vymezením plochy změn v krajině pro těžbu nerostů K10, která zahrnuje lesní pozemky p. č. 600, 601, 602, 605/1, 
609, 625/1 a 633/1 v k. ú. Mrákotín u Telče. Celková výměra záboru lesní půdy je 20 993 m2. Plocha je vymezena za účelem rozšíření těžby 
nerostů a navazuje na stávající dobývací prostor Mrákotín I., který byl stanoven rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně dne 27. 5. 2002, č. 
j. 3213/02. Důvodem souhlasného stanoviska je také skutečnost, že plocha je vyhlášena jako Chráněné ložiskové území (CHLÚ) Mrákotín – 
Zedníček, a sice rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 11. ledna 2016, č. j. 1641/560/15; 59508/ENV/15, sp. zn. GEO 9/2015. 
Plocha je mírně rozšířena (SZ a JZ směrem) za hranice platného CHLÚ o zemědělské pozemky, které zůstaly izolovány mezi lesními pozemky a 
zamýšleným dobývacím prostorem. 
Krajský úřad také souhlasí s plochami, které zasahují do tzv. ochranného pásma lesa (pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa). Svůj 
souhlas však krajský úřad podmínil tím, že ve vzdálenosti menší než 25 m od okraje lesa nebudou umisťovány žádné nadzemní stavby kromě 
dopravní a technické infrastruktury, oplocení a drobných staveb., s výjimkou ploch pro rekreaci (Z14, Z19 a Z43), u kterých by tato podmínka 
znamenala nemožnost využití zastavitelné plochy pro daný účel. Pro tyto plochy budou konkrétní a upřesňující podmínky týkající se využití tzv. 
ochranného pásma lesa stanoveny příslušným orgánem státní správy lesů (Městský úřad Telč, odbor životního prostředí) v případných následných 
stavebních řízeních vztahujících se ke konkrétním záměrům. Podmínka krajského úřadu týkající se odstupové vzdálenosti staveb od lesa je z 
důvodu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a zabránění možných budoucích konfliktních situací. Dále je nutné při využívání pozemků v 
tzv. ochranném pásmu lesa brát v úvahu i problematiku zpřístupnění lesa (pro hospodářskou činnost v lese i v rámci obecného užívání lesa) a také 
bezpečnost v okolí lesa. 
Dále vyslovil krajský úřad v bodě 3) souhlas s vymezením ploch koridorů dopravní infrastruktury. Plochy koridorů jsou převzaty ze zásad územního 
rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR). V těchto případech se jedná o veřejně prospěšné stavby. S ohledem na tuto skutečnost krajský úřad s předmětnými 
plochami souhlasí. Zároveň však krajský úřad upozorňuje, že bližší podmínky týkající se předmětných staveb stanoví příslušný orgán státní správy 
lesů (Městský úřad Telč, odbor životního prostředí) v následných stavebních řízeních vztahujících se ke konkrétním záměrům. S orgánem státní 
správy lesů budou také projednány definitivní trasy předmětných silnic. 
Krajský úřad dospěl k závěrům uvedených v tomto stanovisku na základě všech zjištěných skutečností a po celkovém posouzení předmětného 
návrhu, zejména s ohledem na ustanovení § 13 lesního zákona, ve kterém je zakotvena ochrana PUPFL. 
K ostatním návrhům ÚP Mrákotín nemá krajský úřad připomínek. 
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Dotčený orgán Obsah stanoviska/připomínky Vyhodnocení 

Krajský úřad Kraje Vysočina  
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 26. 4. 2022 
č. j.: KUJI 36697/2022 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel oznámení o veřejném projednání návrhu 
Územního plánu Mrákotín (dále jen „návrh“). Po seznámení s tímto návrhem uvádí krajský úřad následující. 
1. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 48a, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“). 
Jelikož, z předloženého návrhu vyplývá, že zde jsou umisťovány rekreační stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, vydal krajský úřad podle 
ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona samostatné stanovisko č. j. KUJI 36694/2022, sp. zn. OZPZ 717/2022 Hob-2, které je zasíláno 
prostřednictvím datové schránky. 
 
2. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Do působnosti krajského úřadu podle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona patří uplatňovat stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním 
plánům obcí s rozšířenou působností. Vyjadřovat se k návrhu výše uvedené zprávy je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, tj. Městského úřadu Telč, odboru životního prostředí. 

Souhlasné stanovisko. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
Odbor hornictví 
doručeno dne: 27. 4. 2022 
zn.: MPO 38636/2022 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 52 odst. 2 a § 
53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k návrhu 
územního plánu Mrákotín následující stanovisko: 
S návrhem ÚP Mrákotín souhlasíme za podmínky opravy názvu dobývacího prostoru Mrákotín I v textové části odůvodnění. 
 
ODŮVODNĚNÍ 
Změny, k nimž došlo od prvního veřejného projednání, nijak neomezí ochranu a využití nerostných surovin na správní území obce. Také v návrhu 
pro opakované veřejné projednání respektuje územní plán dobývací prostory č. 70476 Mrákotín a č. 71158 Mrákotín I, výhradní ložiska kamene pro 
hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu č. 3261200 Mrákotín – Zedníček a č. 3042700 Mrákotín u Telče i chráněná ložisková území (CHLÚ) č. 
26120000 Mrákotín – Zedníček a č. 04270000 Mrákotín, vymezené severozápadně od Mrákotína, a nenavrhuje sem žádné rozvojové plochy. 
Naopak vymezuje v prostoru CHLÚ Mrákotín – Zedníček a části dobývacího prostoru Mrákotín I a výhradního ložiska Mrákotín – Zedníček 
nezastavitelnou plochu K10 pro rozšíření těžby nerostů (žuly). Na základě naší připomínky ze stanoviska z 4. 5. 2020 byl do Koordinačního výkresu 
doplněn zákres dvou ploch ložiska Mrákotín – Zedníček a údaje o dobývacích prostorech a CHLÚ Mrákotín v kapitole 6.7.3 „Nerostné suroviny“ na 
str. 32odůvodnění, nicméně v tabulace je chybně uveden název dobývacího prostoru (místo Mrákotín – Zedníček má být Mrákotín I) – požadujeme 
opravit. 

Akceptováno. Název 
dobývacího prostoru Mrákotín I 
bude v textové části 
odůvodnění ÚP Mrákotín 
upraven dle požadavku 
dotčeného orgánu.  

Obvodní báňský úřad pro území 
Krajů Libereckého a Vysočina 
doručeno dne: 27. 4. 2022 
č. j.: SBS 16872/2022 

K Vašemu oznámení ze dne 19. 4. 2022 výše uvedené značky, které bylo na zdejší úřad doručeno 
dne 19. 4. 2022 a je zaevidováno pod č. j. SBS 16872/2022, Vám Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“), jako dotčený orgán státní 
báňské správy dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) 

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

dle § 52 stavebního zákona. 
 
 

Souhlasné stanovisko. 
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Odůvodnění: 
Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený návrh Územního plánu Mrákotín ve smyslu ustanovení 
§ 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí. 
Dále konstatuje, že se k dnešnímu dni v řešeném území územního plánu Mrákotín nachází dobývací prostor: 

• Mrákotín ev. č. 70476 (rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vydané dne 1. srpna 1991, Ministerstvem průmyslu ČR odborem 
stavebních hmot pod č. j. TZÚS/SSZ 143/91). 

• Mrákotín I ev. č. 71158 (rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vydané dne 27. května 2002, Obvodním báňským úřadem v Brně 
pod č.j. 3213/02). 

V řešeném území byla povolena hornická činnost, a to: 

• v dobývacím prostoru Mrákotín ev. č. 70476 je povolena hornická činnost Obvodním báňským úřadem v Brně dne ze dne 9. října 1998 
pod č.j. 3521/98-5l. 

• v dobývacím prostoru Mrákotín I ev. č. 71158 je povolena hornická činnost Obvodním báňským úřadem v Brně dne 27. května 2002 pod 
č.j. 32s13/02. 

Krajská hygienická stanice 
Kraje Vysočina se sídlem v 
Jihlavě 
doručeno dne: 5. 5. 2022 
č. j.: 
KHSV/09334/2022/JI/HOK/Deš 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním 
úřadem ve smyslu ustanovení § 77 a § 82 odst. 2 písm. j) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ( dále jen 
„správní řád“), vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 4 odst. 2 písm. b), § 50 odst. 2 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životním prostředí 
ve znění pozdějších předpisů toto stanovisko: 
S návrhem „Územní plán Mrákotín - Oznámení o zahájení řízení včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, o návrhu opatření 
obecné povahy a vystavení návrhu Územního plánu Mrákotín k veřejnému nahlédnutí“ s odkazem na § 30, § 77 odst. 2, 3, 4, 5 a § 82 
odstavcem 2), písm. t) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

se souhlasí. 
Dříve vydaná stanoviska KHS kraje Vysočina k projednávané dokumentaci a požadavky z nich vyplývající, zůstávají nadále v platnosti. 
 

Odůvodnění: 
Na základě oznámení Městského úřadu Telč, odboru rozvoje a územního plánování, o zahájení řízení včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území, o návrhu opatření obecné povahy a vystavení návrhu Územního plánu Mrákotín k veřejnému nahlédnutí, doručeného dne 19.4. 2022, 
posoudila KHS kraje Vysočina výše uvedený záměr. 
ÚP vymezuje na území městyse (dále také jen „území“), které je tvořeno k.ú. Mrákotín u Telče a Praskolesy u Mrákotína, tato zastavěná území: 

• zastavěné území sídla Mrákotín; 

• zastavěné území sídla Praskolesy; 

• zastavěné území místní části Dobrá Voda; 

• zastavěné území osady Hamry a dalších samot v krajině; 

• zastavěná území ploch a objektů rekreace v krajině; 

• zastavěné území ploch a objektů výroby a skladování v krajině; 

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

• zastavěné území plochy občanského vybavení v krajině+ 
Územní plán obsahuje vymezení pojmů použitých v textové části územního plánu. Zastavěná území jsou vymezena k 31.3. 2022. 

Souhlasné stanovisko 
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V upraveném návrhu ÚP Mrákotín byly vyhodnoceny a zohledněny požadavky na úpravu návrhu Územního plánu Mrákotín a vyhodnocení jeho 
vlivů na udržitelný rozvoj území po opakovaném společném jednání. Zastavitelná plocha Z2 byla zařazena z důvodu již zrealizované zástavby do 
stabilizovaného území. Zastavitelná plocha Z10 s funkčním využitím bydlení v rodinných domech venkovské byla mírně rozšířena. Návrhové plochy 
Z42 a s ní související plocha Z44 byly na základě vyhodnocení výsledků společného jednání vyřazeny. Těmito změnami nejsou dotčeny zájmy na 
úseku ochrany veřejného zdraví. Podmínky, stanovené ze strany KHS kraje Vysočina v rámci předchozích jednání byly do návrhu zapracovány a 
zůstavají nadále v platnosti. S upravenou dokumentací návrhu územního plánu a návrhu opatření obecné povahy KHS kraje Vysočina se sídlem v 
Jihlavě, po jejím prostudování souhlasí, bez dalších podmínek. 
KHS kraje Vysočina upozorňuje na povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, zejména pak: 

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

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

Projednávaná dokumentace je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Dříve vydaná 
stanoviska KHS kraje Vysočina k projednávané dokumentaci a požadavky z nich vyplývající, zůstávají nadále v platnosti. 

Státní pozemkový úřad pro Kraj 
Vysočina, Pobočka Jihlava 
doručeno dne: 9. 5. 2022 
zn.: SPU 
160635/2022/520201/štefl 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava obdržel dne 19. 4. 2022 
Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Mrákotín včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 
o návrhu opatření obecné povahy a vystavení návrhu Územního plánu Mrákotín k veřejnému nahlédnutí. 
V katastrálním území Praskolesy u Mrákotína proběhly komplexní pozemkové úpravy. Na základě výše 
uvedeného oznámení byla provedena kontrola souladu návrhu Územního plánu Mrákotín a Plánem společných 
zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Praskolesy u Mrákotína (dále jen „PSZ KoPÚ Praskolesy 
u Mrákotína“). Proběhlou kontrolou bylo zjištěno následující: 

• Polní cesty vzešlé z návrhu PSZ KoPÚ Praskolesy u Mrákotína jsou ve výkresové části územního plánu vedeny jako plochy zemědělské 
(následně ošetřeno v textové části), přitom některé polní cesty jsou v návrhu územního plánu vedeny jako plochy veřejných prostranství. 

• Vodní plocha (mokřad) p.č. 1170 v k.ú. Praskolesy u Mrákotína vzešlá z PSZ KoPÚ Praskolesy u Mrákotína je ve výkresové části 
územního plánu vedena jako a smíšená nezastavěného území (následně ošetřeno v textové části). 

• Biokoridor LK14 (v PSZ KoPÚ Praskolesy u Mrákotína označen jako LBK XI.) v místě křížení s katastrální hranicí k.ú. Praskolesy u 
Mrákotína a Mrákotín u Telče je zúžen a neodpovídá zákresu v PSZ KoPÚ Praskolesy u Mrákotína. 

• Polní cesty vzešlé z pozemkových úprav mají v PSZ KoPÚ Praskolesy u Mrákotína navrženou doprovodnou zeleň. Tato doprovodná 
zeleň je vedena jako interakční prvky (součást ÚSES), které nejsou v návrhu územního plánu zpracovány. V územním plánu není 
uvedena zmínka o existenci interakčních prvků (součást systému ÚSES), ať stávajících, tak navržených v rámci PSZ KoPÚ Praskolesy 
u Mrákotína. 

 
Žádáme do územního plánu zapracování výše uvedených podnětů, zejména připomínku biokoridoru LK 14 a interakčních prvků. U ostatních 
podnětů (polní cesty a vodní plocha) je řešení zmíněno v textové části. PSZ KoPÚ Praskolesy u Mrákotína má k dispozici Úřad městyse Mrákotín a 
Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování. Popřípadě je možno se obrátit na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Kraj Vysočina, Pobočku Jihlava. 

Neakceptováno. 
Dle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona mohou dotčené orgány 
uplatnit stanoviska k částem 
řešení, které byly od 
společného jednání změněny. 
Tato část návrhu územního 
plánu nebyla od společného 
jednání měněna. 
Státní pozemkový úřad pro 
Kraj Vysočina, Pobočka 
Jihlava mohl uplatnit 
požadavek v rámci 
předchozích třech společných 
jednání, neboť komplexní 
pozemkové úpravy proběhli 
před prvním společným 
jednáním. Dotčený orgán však 
k žádnému společnému 
jednání neuplatnil své 
stanovisko, pořizovatel proto 
dle stavebního zákona bral, že 
s předloženým návrhem ÚP 
Mrákotín souhlasí.  
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Ministerstvo vnitra České 
republiky 
Odbor správy majetku 
doručeno dne: 26. 5. 2022 
č. j.: MV- 80419-4/OSM-2022 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 
V souladu s § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám 
sděluji, že se v lokalitě Územního plánu Mrákotín nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon. 
Vyjádření je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34. 

Souhlasné stanovisko. 

Krajský úřad Kraje Vysočina  
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 1. 6. 2022 
č. j.: KUJI 48227/2022 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích ve znění pozdějších předpisů a podle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákona“), vydává stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona k návrhu Změny ÚP Mrákotín na základě oznámení ze dne 19. 4. 2022, o veřejném projednání 
konaném dne 30. 5. 2022: 
 
Z hlediska zákonem chráněných zájmů se uděluje souhlasné stanovisko k měněným částem návrhu Změny ÚP Mrákotín. 
 
Odůvodnění: 
Návrh územního plánu zpracovalo Urbanistické středisko Jihlava, spol. s.r.o. Matky Boží 11; 586 01 Jihlava v dubnu 2022, číslo zakázky není 
uvedeno. 
Soupis částí řešení návrhu Změny Územního plánu obce Mrákotín, které byly od společného jednání změněny: 

• Zastavěné území je nově vymezeno k 31. 3. 2022 

• Plocha Z 10 – bydlení v rodinných domech venkovské v II. a V. třídě ochrany ZPF v rozsahu (0,5062 ha a 1,2862 ha) – rozšíření o 
parcelu 1275/1 (původně se jednalo o zahradu) - požadavek na územní studii. 

• Plocha Z11 – rozšíření plochy bydlení v rodinných domech venkovské – se záborem v III. třídy ochrany ZPF v rozsahu 0,5581 ha. 

• Plocha Z41 - Rozšíření plochy zeleně se záborem v V. třídě ochrany ZPF v rozsahu 0,0667 ha. 

• Plocha Z42 - po opakovaném společném jednání vyřazena z návrhu územního plánu Mrákotín. 

• Plocha Z44 - po opakovaném společném jednání vyřazena z návrhu územního plánu Mrákotín. 
 
Návrhem změny územního plánu Mrákotín nedochází k významnému nárůstu ploch pro bydlení a rekreaci. V rámci projednávání územního plánu 
došlo k redukci ploch pro bydlení a rekreaci. Plochy pro rekreaci individuální Z42 a Z44 byly na základě požadavku vyhodnocení SEA vyřazena z 
územního plánu. 
 
Vyhodnocením a odůvodněním záboru výše uvedených zastavitelných ploch a ploch krajiny je prokázáno, že ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 
334/1992 Sb. je z hlediska záboru ZPF v rozsahu navrhovaných omezených ploch v nezbytně nutném rozsahu předložené řešení nejvýhodnější. 
 
Poučení: 
Toto stanovisko není dle § 21 odst. 1 zákona správním rozhodnutím a nelze se proti němu přímo odvolat. Toto stanovisko nenahrazuje souhlas s 
odnětím půdy podle § 9 odst. 6 zákona. 

Souhlasné stanovisko. 

Krajský úřad Kraje Vysočina  
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 1. 6. 2022 
č. j.: KUJI 48222/2022 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 77a odst. 4 písm. z) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o OPK“), na základě oznámení, které jsme obdrželi dne 19. 4. 2022, 
o veřejném projednání konaném dne 30. 5. 2022, vydává stanovisko z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem k návrhu územního plánu 
Návrh územního plánu zpracovalo Urbanistické středisko Jihlava, spol. s.r.o. Matky Boží 11; 586 01 Jihlava v dubnu 2022, číslo zakázky není 
uvedeno. 
S předloženým návrhem souhlasíme 

Souhlasné stanovisko. 
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Dotčený orgán Obsah stanoviska/připomínky Vyhodnocení 

Odůvodnění 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále též jen „OŽPZ KrÚ Vysočina“) prověřil předložený návrh ÚP z hlediska 
zájmů chráněných zákonem o OPK. 
Podkladem pro vydání stanoviska jsou skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé považuje OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina, mj. takové 
poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné s velmi vysokou mírou 
pravděpodobnosti je předpokládat i u obdobného případu jedinečného. A dále má OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina, za skutečnosti obecně známé ty, 
které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný. Podkladem pro 
vydání stanoviska jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. 
 
Jedná se o znalosti stavu a vývoje území a jeho hodnot, tak jak jsou zjištěny a vyhodnoceny v ÚAP (pro území správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností (http://www.kr-vysocina.cz/uzemne-analyticke-podklady-obci-s-rozsirenou-pusobnosti/d-4020165/p1=37755), i pro území kraje 
(http://www.kr-vysocina.cz/aktualizace-uap-kraje-vysocina-2011/ds-301807/p1=44071). Dále pak informace z ústředního seznamu ochrany přírody 
dle § 42 odst. 1 a § 47 odst. 1 zákona o OPK (http://drusop.nature.cz/index.php), znalosti aktuálního stavu předmětu ochrany zvláště chráněných 
území a evropsky významných lokalit (inventarizační průzkumy, plány péče), odborné informace o přírodních stanovištích 
(http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php), ekologie, biologie, rozšíření ohrožení a péče o druhy (http://www.biomonitoring.cz/), dokumenty 
zpracované nebo pořízené OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina (viz např. Strategie ochrany krajinného rázu http://www.kr-vysocina.cz/strategie-ochrany-
krajinneho-razu-kraje-vysocina/d-4016899/p1=4957, mapování druhů a stanovišť http://www.kr-vysocina.cz/mapovani-druhu-a-stanovist/ds-
301210/p1=32976, přírodní parky http://www.kr-vysocina.cz/prirodni-parky/d-1286924/p1=4959 a další http://www.kr-vysocina.cz/priroda/ms-
4956/p1=4956) a pod.. 
Návrh ÚP jsme zhodnotili z hlediska dotčení zájmů chráněných zákonem o OPK, tyto zájmy jsou uvedeny zejména v § 2 odst. 2 zákona o OPK. 
Věcně jsme posuzovali dotčení jednotlivých institutů ochrany přírody a krajiny, zejména pak podle § 4 odst. 1 a § 59 územní systém ekologické 
stability, § 34 přírodní rezervace, § 36 přírodní památka, § 45c ochrana evropsky významných lokalit (EVL), § 45e ptačí oblasti, § 49 ochrana 
zvláště chráněných rostlin, § 50 ochrana zvláště chráněných živočichů apod. 
Územní plán vymezuje skladebné prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) na regionální a lokální úrovni. Vymezuje nadregionální 
biocentrum NRBC80 – Pařezitý - Roštějn. V zájmovém území se nachází evropsky významná lokality Horní Mrzatec (CZ0610029). V řešeném 
území se nachází přírodní rezervace Mrhatina, přírodní památka Horní Mrzatec, přírodní památka Horní Nekolov. Dále územní plán vymezuje 
registrované VKP U Hamerského rybníka, V Ježově, dále je zde uvedeno několik evidovaných lokalit se zájmy ochrany přírody: V Zatáčce, U 
Pařezitého, Rybníky u Praskoles, V Ježově, Sumrakosvký potok, Meze U Hradu, U Dolního Mrzatce, Skalka Pod Javořicí, Myslůvka nad Mrzatcem, 
a U Světelského potoka. Celé zájmové území se nachází v navrhovaném přírodním parku Javořická vrchovina. Na území se nachází jeden 
památný strom - Lípa v Praskolesích, 
Předložený návrh respektuje zájmy ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v 
působnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. 
Upozorňujeme, že věcně a místně příslušným orgánem ochrany krajiny a přírody z hlediska lokálních ÚSES, významných krajinných prvků a 
dalších zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny je Městský úřad Telč, odbor životního prostředí. 
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Tabulka stanovisek dotčených orgánů k návrhu Územního plánu Mrákotín – stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 

Dotčený orgán Obsah stanoviska/připomínky Vyhodnocení 

Obvodní báňský úřad pro území 
Krajů Libereckého a Vysočina 
doručeno dne: 23. 6. 2022 
č. j.: SBS 27628/2022 

K Vaší výzvě ze dne 14. 6. 2022 výše uvedené značky, která byla na zdejší úřad doručena dne 21. 6. 2022 a je zaevidována pod č. j. SBS 27628/2022, Vám 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“), jako dotčený orgán státní báňské správy dle ustanovení § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) 

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

k Územnímu plánu Mrákotín 
dle § 53 stavebního zákona. 

 
Odůvodnění: 
Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných k Územnímu plánu Mrákotín ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Na základě tohoto 
vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí. Dále konstatuje, že se k dnešnímu dni v řešeném území územního plánu Mrákotín nachází dobývací prostor: 

• Mrákotín ev. č. 70476 (rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vydané dne 1. srpna 1991, Ministerstvem průmyslu ČR odborem stavebních hmot 
pod č. j. TZÚS/SSZ 143/91). 

• Mrákotín I ev. č. 71158 (rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vydané dne 27. května 2002, Obvodním báňským úřadem v Brně pod č.j. 3213/02). 
V řešeném území byla povolena hornická činnost, a to: 

• V dobývacím prostoru Mrákotín ev. č. 70476 je povolena hornická činnost Obvodním báňským úřadem v Brně dne ze dne 9. října 1998 pod č.j. 3521/98-
5l. 

• v dobývacím prostoru Mrákotín I ev. č. 71158 je povolena hornická činnost Obvodním báňským úřadem v Brně dne 27. května 2002 pod č.j. 32s13/02. 

Souhlasné 
stanovisko. 

Krajská hygienická stanice Kraje 
Vysočina se sídlem  
v Jihlavě 
doručeno dne: 29. 6. 2022 
č. j.: KHSV/15043/2022/JI/HOK/Fiš 

„Návrh rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k Územnímu plánu Mrákotín včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 
území dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu“– stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve 
smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného 
zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád“), vydává ve výše uvedené věci 
v řízení podle § 4 odst. 2 písm. b), § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“) toto stanovisko : 
S „ Návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k Územnímu plánu Mrákotín včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 
rozvoj území dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu“ s odkazem na §77 odst. 2,3,4,5 a §82 zákona odst. 2) písm. t) zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
se souhlasí 
Odůvodnění: 
Dne 21.6.2022 byl na KHS KV doručen Městským úřadem Telč, Odborem rozvoje a územního plánování, nám. Zachariáše z Hradce 1058856 Telč, IČO: 00286745 
„Návrh rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k Územnímu plánu Mrákotín včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 
území dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu“ 
Pořizovatel obdržel k návrhu Územnímu plánu Mrákotín (dále jen „ÚP Mrákotín“) v rámci společného projednání ,které proběhlo celkem 3x následující připomínky: 
V rámci 1. společného jednání byla vznesena 1 připomínka, která se týkala požadavku vrácení nemovitostí na p.č. 271/4, 271/1, 2672/2, 2672/2 do územního 
plánu-připomínce bylo vyhověno. 
V rámci 2. společného projednání bylo vzneseno 5 připomínek: 
První se týkala pozemků 1020 a 1040 na k.ú. Praskolesy a požadavku, aby byly zařazeny do kategorie BV- připomínce bylo vyhověno. 

Souhlasné 
stanovisko. 
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Druhá se týkala požadavku na opravu chyby a zda by nebylo možno vytvořit rezervu pro přeložku vodovodu-připomínka byly shledána nerelevantní pro ÚP 
Třetí se týkala části pozemků 1822/12, 1822/11, 1835, 2585/17 s požadavku realizace bydlení na těchto pozemcích -připomínce bylo částečně vyhověno. 
Čtvrtá připomínka byla vznesena mimo termín opakovaného spol jednání a požadovala pozemek 
1772/1 ponechat v kategorii zastavitelné území a individuální rekreace-zahrady-připomínce bylo vyhověno. 
Pátá připomínka požadovala zařadit pozemek p.č. 383 a část pozemku 384/1 zařadit mezi trvalé bydlení na základě skutečného stavu. Připomínce bylo vyhověno. 
V rámci 3. společného jednání byly vzneseny 3 připomínky: 
První požadovala zařazení pozemku 1275 do zastavitelné plochy Z 10 s funkcí bydlení. V době podání připomínky byla vyhláška stažena a proto žadatel podal 
připomínku znova v jiném termínu. 
Druhá připomínka se týkala pochybnosti o platnosti veřejné listiny neobsahující podpis a razítko osoby oprávněné k územně plánovací činnosti. Veřejná vyhláška 
byla stažena a proběhlo nové vyvěšení této vyhlášky. 
Třetí připomínka se týkala v pozemku p.č. 1275 a byla podána v době vyvěšení plané vyhlášky. Připomínka byla akceptována 
V rámci veřejného projednání obdržel pořizovatel 2 námitky: 
První námitka požaduje plochu RH zařadit mezi Plochy pro bydlení. Námitce nebylo vyhověno s tím, že se jedná o podstatnou úpravu územního plánu, proto 
pořizovatel navrhuje změnu projednat samostatnou změnou územního plánu. 
Druhá námitka požaduje zrušit odebrání plochy BV 42 z návrhu územního plánu Mrákotín. Dle pořizovatele byly tyto zastavitelné plochy z návrhu územního plánu 
vyjmuty na základě stanovisek dotčených orgánů. SEA doporučuje pro plochu Z 42 zvážit její vymezení a dále doporučuje nevymezovat plochu Z44. Dle rozhodnutí 
pořizovatele se námitce nevyhovuje. 
KHS konstatovala, že způsob vypořádání se s návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k Územnímu plánu Mrákotín 
včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu není v rozporu s požadavky zákona 
č.258/2000 Sb. v platném znění. 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 8. 7. 2022 
č. j.: KUJI 59514/2022 

1. stanovisko z hlediska ochrany ZPF 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), na základě oznámení, které jsme obdrželi dne 13. 6. 2022, vydává stanovisko dle § 
5 odst. 2 zákona: 
S předloženým návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP Mrákotín souhlasíme. 
 
2. stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 77a odst. 4 písm. z) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o OPK“) vydává stanovisko z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu: 
S předloženým návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP Mrákotín souhlasíme. 

Souhlasné 
stanovisko. 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor územního plánování a 
stavebního řádu 
doručeno dne: 20. 7. 2022 
č. j.: KUJI 55306/2022 

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

souhlasí 
s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územnímu plánu Mrákotín z hlediska zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
 
Odůvodnění 
Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování, jako pořizovatel Územního plánu Mrákotín dle § 6 odst. 1 stavebního zákona, doručil Krajskému úřadu 
Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále též „krajský úřad“) dne 21. 6. 2022 dle § 53, odst. 1 stavebního zákona návrh rozhodnutí o 

Souhlasné 
stanovisko. 
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námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Mrákotín. 
V rámci projednání návrhu ÚP Mrákotín pořizovatel proběhly celkem tři společná projednání, z těchto společných jednání pořizovatel obdržel celkem devět 
připomínek z řad veřejnosti. Připomínky, kterým bylo vyhověno, jsou zapracovány v dokumentaci pro veřejné projednání. 
Po veřejném projednání pořizovatel obdržel dvě námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení. Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel 
v předloženém návrhu navrhuje nevyhovět oběma námitkám. Námitka č. 2 k vypuštění zastavitelné plochy Z42 byla zamítnuta pro nesoulad s veřejnými zájmy, 
které hájí dotčené orgány. 
Krajský úřad jako nadřízený správní orgán na úseku územního plánování, na základě § 53 odst. 1 stavebního zákona sděluje, že s předloženým návrhem 
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Mrákotín souhlasí. 
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6. Vyhodnocení splnění zadání 

Vyhodnocení splnění zadání je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu ÚP Mrákotín v kapitole 8. 

 

 

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu ÚP Mrákotín v kapitole 6. 

 

 

8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí 

Vyhodnocení nebylo požadováno. 

 

 

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) a na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Vyhodnocení vlivu ÚP Mrákotín na ZPF je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu ÚP Mrákotín v kapitole 10. 

Vyhodnocení vlivu ÚP Mrákotín na PUPFL je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu ÚP Mrákotín v kapitole 11.  

 

 

10. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění a vyhodnocení připomínek 

Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Mrákotín včetně vyhodnocení jeho 
vlivů na udržitelný rozvoj území 

Námitka č. 1 
Pan J. K., Bohuslavice, který podal námitku prostřednictvím pana J. M., Studená na základě plné moci  
doručeno dne: 2. 5. 2022 
 
Obsah námitky 

 
 

Obrázek 1: Geometrický plán – příloha k podané námitce 
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Vyhodnocení námitky – návrh 
Předmětné pozemky byly v návrhu Územního plánu Mrákotín pro veřejné projednání vymezeny v zastavěném území v ploše 
s rozdílným způsobem využití RH – rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci. 
 

Obrázek 2: Výřez z hlavního výkresu návrhu Územního plánu Mrákotín pro veřejné projednání 

 
 
Rozhodnutí o námitce – návrh  
Námitce se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce - návrh 
Námitce se nevyhovuje, neboť by se jednalo o podstatnou úpravu, která by musela být znovu projednána na veřejném 
projednání. Jednalo by se o větší zásah do dosavadního návrhu územního plánu, který je nutné prověřit z více hledisek, což 
by bylo časově náročné. Územní plán se pořizuje již řadu let (proběhla tři společná jednání a jedno veřejné projednání). Na 
nabytí účinnosti čeká již řada záměrů, jejichž realizace by byla tímto opětovně posunuta. Pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem proto navrhli námitku zamítnout a projednat jí samostatnou změnou územního plánu. 
 
Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto, že se námitka zamítá a nevyhovuje se jí.  
 
 
 
Námitka č. 2 
Pavel Kazda, nar. 5. 6. 1969, Dobrá Voda 3, 588 54 Mrákotín 
doručeno dne: 8. 6. 2022 (datum podání na poštu je 6. 6. 2022) 
 
Obsah námitky 
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Vyhodnocení námitky – návrh 
Předmětné pozemky byly v návrhu Územního plánu Mrákotín pro 3. společné jednání vymezeny jako zastavitelné plochy ZS 
– zeleň – soukromá a vyhrazená a BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské. Na základě nesouhlasných stanovisek 
dotčených orgánů byly zastavitelné plochy v návrhu Územního plánu Mrákotín pro veřejné projednání vypuštěny. 
 

Výřez z hlavního výkresu návrhu Územního plánu Mrákotín pro 3. společné jednání 

 
 

Výřez z hlavního výkresu návrhu Územního plánu Mrákotín pro veřejné projednání 
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Vyhodnocení vlivu Územního plánu Mrákotín a udržitelný rozvoj – samostatně zpracovaný elaborát Vyhodnocení 
vlivů územního plánu na životní prostředí (verze duben 2021) 
Kapitola Vyhodnocení únosnosti krajiny pro vymezení zastavitelné plochy Z42 a Z44 
Plocha Z 42 je určena pro dva rodinné domy v exkluzivní výrazně pohledově dominantní poloze. Výšková regulace 
umožňuje zástavbu do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Na plochu umožňující výstavbu RD navazuje s ní související 
plocha Z44 - plocha zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená, kterou je regulativy umožněn budoucí příjezd k jednotlivým RD. 
Obě plochy jsou situovány do svahu návrší, na kterém se nachází místní historická dominanta ranně barokní kostel sv. 
Jáchyma. Jde o hornický kostel navazující na monntánní historii okolní krajiny. Plocha Z42 umožňující stavbu rodinných 
domů je vymezena v pohledově exponované poloze v horní partii svahu blíže ke kostelu. Plocha pro rodinné domy je pak 
odtržena od zastavěného území obce prolukou zachovanou pro podpoření pohledů na zmíněnou dominantu. 
Realizace zástavby v dané poloze nerespektuje principy rozšiřování zastavěného území obce v kompaktním tvaru. Tvoří 
oddělenou enklávu zcela jednoznačně ovlivňující významnou historickou dominantu území. Obec by měla zvážit, zda je pro 
její území přínosná realizace exkluzivního bydlení které nutně sníží vizuální efekt historické dominanty určující charakter 
území obce. Obec má 
k dispozici řadu velmi kvalitních poloh pro bydlení. 
Problematický je také vliv plochy Z44 na ZPF neboť se nachází většinou své plochy na půdách první třídy ochrany, přes 
které by měl být umožněn příjezd k oběma plochám bydlení. Regulativ dále volně umožňuje stavby kůlen a přístřešků. Obojí 
je v dané poloze spíše nevhodné a krajina by zde měla nadále plnit zemědělskou funkci bez nutnosti realizovat v dané 
lokalitě jakékoli stavby. 
 
Vyhodnocení vlivu Územního plánu Mrákotín a udržitelný rozvoj (verze duben 2022) 
Kapitola Vyhodnocení zastavitelných ploch – shrnutí: 
U plochy Z42 SEA doporučuje zvážit její vymezení a plochu Z44 SEA doporučuje nevymezovat. 
Poznámka: Obě tyto plochy jsou na základě stanovisek dotčených orgánů vypuštěny z návrhu Územního plánu Mrákotín. 
 
Rozhodnutí o námitce – návrh  
Námitce se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce - návrh 
Předmětné plochy Z42 a Z44 byly z návrhu Územního plánu Mrákotín vypuštěny na základě nesouhlasných stanovisek: 

• Městského úřadu Telč, odboru životního prostředí – ochrana přírody, doručené dne 5. 10. 2021, č. j.:  
Telč 6572/2021 OŽP/To 

„MěÚ Telč, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny 
I. 
n e s o u h l a s í 
a) s návrhem plochy Z42 pro bydlení v rodinných domech a současně s návrhem plochy Z44 (soukromá 
zeleň…),“ 

• Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství – stanovisko orgánu ochrany 
přírody a krajiny, doručeno dne 6. 10. 2021, č. j.: KUJI 85105/2021 

„KrÚ OŽPZ, jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vydává následující stanovisko k Vyhodnocení vlivu na 
životní prostředí a veřejné zdraví návrhu územního plánu Mrákotín: 
a) nesouhlasí s vyhodnocením plochy Z42 – BV jako přípustnou, neboť se nachází ve svahu pod 
kostelem (výrazný referenční bod v krajině) s významným negativním vlivem na krajinný ráz. Zpracovatel 
Vyhodnocení SEA rozporoval pouze plochu zeleně Z44 navazující ve spodní části svahu na uvedenou 
plochu Z42.“ 

• Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství – příslušný úřad, doručeno dne 
6. 10. 2021, č. j.: KUJI 85155/2021 

„Dne 8. 9. 2021 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství doručeno 
oznámení o opakovaném společném projednání upraveného návrhu územního plánu Mrákotín (dne 5. 
10. 2021) včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mrákotín na životní prostředí (dále též 
„Vyhodnoceni SEA“). Příslušný úřad dle § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí vydává následující vyjádření: 
Vyhodnocení SEA splňuje náležitosti dle příloh zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a 
stavebním řádu, v pozdějších zněních. 
Zpracovatel se však dle názoru příslušného úřadu dostatečně nevypořádal s plochou Z42 – BV, jejíž 
hodnocení vychází negativně, avšak přesto je doporučena k dalšímu projednávání (na rozdíl od plochy 
Z44, která je situována v kontaktu s plochou Z42 níže ve svahu a nemá tedy tak silný negativní vliv na 
krajinný ráz, navíc se jedná o plochu zeleně).“ 

• Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování – památková péče, doručené dne 3. 11. 2021, č. j.:  
Telč 7191/2021 ORÚP 
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„K Vaší žádosti o stanovisko k návrhu územního plánu obce Mrákotín ze dne 8.9.2021, vedené pod 
značkou spisu MěÚ Telč 2811/2019 ORUP, č.j. Telč 5997/2021 ORÚP-Hos, která byla doručena MěÚ v 
Telči, odboru rozvoje a územního plánování, příslušnému správnímu orgánu na úseku státní památkové 
péče, dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči dne 9.9.2021, 

  s d ě l u j e m e , 
že z pohledu státní památkové péče máme zásadních připomínek k vymezení zastavitelných ploch 
označených identifikátory Z42 a Z44, poněvadž záměr využití navrhované plochy územního plánu je v 
rozporu se zájmy památkové péče.“ 

• Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství – Stanovisko příslušného úřadu 
podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území – stanovisko dle § 50 odst. 5 stavebního zákona, doručené dne 3. 3. 2022, č. j.: KUJI 20157/2022 

„Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad dle § 22 písm. 
d) zákona, vydává na základě návrhu Územního plánu Mrákotín a Vyhodnocení SEA, ve smyslu 
ustanovení § 10g a § 10i zákona 
SOUHLASNÉ STANOVISKO 
k návrhu Územního plánu Mrákotín za podmínek: 
… 
6. Plochy Z42 a Z44 odebrat z návrhu územního plánu.“ 

 
Důvody pro nesouhlas dotčených orgánů jsou: 

• lokalizace plochy zcela mimo v současnosti zastavěné území,  

• Vyhodnocení vlivu Územního plánu Mrákotín na udržitelný rozvoj území (SEA) by mohlo být v rozporu se „Strategií 
ochrany krajinného rázu kraje Vysočina“ – vymezení ploch do volné krajiny bez logické a koncepční návaznosti na 
stávající zástavbu by se mohlo dostat do rozporu s některými ustanoveními výše zmiňovaného dokumentu, 

• nesouhlas se závěry SEA – některé pasáže SEA jsou ve vzájemném rozporu (hodnocení plochy Z42 vychází 
negativně x přesto je doporučena k dalšímu projednání x dále je uvedeno, že obec by měla zvážit, zda je pro její 
území přínosná realizace exkluzivního bydlení (zmiňovaná plocha), které nutně sníží vizuální efekt historické 
dominanty určující charakter území obce), 

• plocha Z44 se nachází většinou své plochy na půdách I. třídy ochrany ZPF, přes které by měl být umožněn příjezd 
k ploše Z42, 

• vysoká kulturní a historická hodnota krajinného rázu (§ 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), 

• snížení estetické hodnoty oblasti – kostela sv. Jáchyma (kulturní památka ČR) i samotného kopce s vyhlídkovým 
místem, 

• pro památkové hodnoty kostela sv. Jáchyma není důležitá jen samotná architektonická stránka objektu, ale také 
přírodně krajinářské prostředí a terénní podmínky – realizací zástavby by došlo k výrazně negativnímu zásahu do 
jejího vnějšího působení a celkového obrazu chráněné dominanty a rovněž do okolního území, čímž by došlo ke 
snížení hodnot krajinného rámce kostela i celé obce Dobrá Voda. Zachování hodnot architektonické památky, 
spojené s krajinným rámcem je chráněno zákonem o státní památkové péči. Krajinný rámec kaple lze definovat 
jako prostředí nemovité kulturní památky podle § 11 odst. 2, § 14 odst. 1 a v § 17 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

• pohledová dominanta kostela sv. Jáchyma, pohledová exponovanost lokality, narušení jednotlivých pohledových 
horizontů a dálkových pohledů. 

Dle § 54 odst. 2 nemůže zastupitelstvo obce vydat územní plán v rozporu mimo jiné se stanovisky dotčených orgánů nebo 
stanoviskem krajského úřadu. 
 
Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto, že se námitka zamítá a nevyhovuje se jí.  
 
 

Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Mrákotín včetně vyhodnocení jeho 
vlivů na udržitelný rozvoj území 

 
1. Společné jednání 

Znění připomínky č. 1 pana B. M. (přibližné) ze dne 26. 4. 2019: 
„Žádám Vás o navrácení nemovitostí v mém vlastnictví do územního plánu podle stávajícího platného územního plánu a to 
zemědělská výroba. Jedná se o nemovitosti p.č. st. 271/4, st. 271/1 ost. stavba. Jedná se o budovu bývalého kravína 
naposledy užívaného jako suška obilí. A dále pozemek p.č. 2672/2 v mém vlastnictví a pozemek p.č. 2672/1 ve vlastnictví 
obce, oba pozemky slouží jako manipulační plocha k výše uvedené nemovitosti, kterou mám v úmyslu rekonstruovat a 
zemědělsky využívat.“  
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Vyhodnocení připomínky: 
Jedná se o tyto pozemky: 

pozemky v k. ú. Mrákotín u T. druh pozemku LV výměra v m2 

p. p. č. st. 271/1 zastavěná plocha a nádvoří – jiná stavba 331 – B.M. 155 

p. p. č. st. 271/4 zastavěná plocha a nádvoří – jiná stavba 331 – B.M.  184 

p. p. č. 2672/1 ostatní plocha, jiná plocha 10001 – městys Mrákotín 782 

p. p. č. 2672/2 ostatní plocha, jiná plocha 331 – B.M. 155 

  
Řešení připomínky - návrh:  
Připomínce se vyhovuje.  
Návrh ÚP bude upraven ve smyslu připomínky – viz požadavek č. 9 tohoto vyhodnocení 

 

2. Společné jednání 
V rámci společného projednání byly uplatněny k upravenému návrhu Územního plánu Mrákotín (4/2020) tyto připomínky 

veřejnosti.  

 

č. 
Podatel připomínky Znění připomínky 

vyhodnocení připomínky – 
návrh řešení 

2 
V. a Ji. J., Praskolesy u Mrákotína; 
doručeno 6.5.2020  

 

Žádáme, aby pozemky p.č. 1020 a 1040, katastrální 
území Praskolesy u Mrákotína, číslo listu vlastnictví 
235, způsob využití - manipulační plocha, druh 
pozemku - ostatní plocha, které jsou využívány jako 
hospodářský prostor a zázemí naší farmy, byly 
zařazeny do kategorie BV a do zastavěného území 
naší obce. 
Tato změna nám nejen vytvoří lepší podmínky pro 
zemědělské hospodaření, ale také jistě přispěje k 
celkové kultivaci VPZ Praskolesy, o kterou trvale 
usilujeme. 

Připomínce se vyhovuje; 
návrh ÚP Mrákotín bude 
upraven ve smyslu 

připomínky.  
viz i.č. 8 

 
Jednání dne 15.7.2020 – 
souhlas městyse a projektanta 
s úpravou. 

3 
B. M., Mrákotín – Dobrá Voda; 
doručeno 21.5.2020 

Žádám o opravení chyby v označení ostatní 
komunikace parcelní číslo 2637/6 v k.ú. Mrákotín u 
Telče. Komunikace je označena graficky, ale chybí 
označení. 
Prosím zdali by nebyla možnost vytvoření rezervy pro 
případné přeložení vodovodu z pozemku p.č. 103, k.ú. 
Mrákotín u Telče, stavební na pozemky v majetku 
městyse.   

Připomínka není relevantní 
pro ÚP. 

4 
P. K., L. K.; doručeno dne 17.6.2020 na 
Městys Mrákotín; dne 25.6.2020 
pořizovateli; doplnění žádosti ze  dne 
13.2.2013 
 
Výřez z HV 

 
 

V příloze přikládám návrh vymezení zastavitelné 
plochy na částech pozemků p.č. 1822/12, 1822/11, 
1835, 2585/17, k.ú. Mrákotín u Telče, které vlastníme. 
Na této ploše máme záměr v budoucnu umístit dva 
přízemní dřevěné domky bez podsklepení.  

Připomínce se částečně 
vyhovuje; viz požadavek i.č. 4, 
5. 
návrh ÚP Mrákotín bude 
upraven ve smyslu 

připomínky. 
Jako kompenzace za novou 
zastavitelnou plochu BV se 
zruší Z12 (i.č.1) a pro zajištění 
ochrany krajinné hodnoty 
v území se vymezí jev A011 – 
urbanistické a krajinné 
hodnoty z ÚAP (i.č. 20) 
 
Navržená plocha BV byla 
následně vypuštěna 
z důvodu nesouhlasných 

stanovisek, viz kapitola 5 – 
Tabulka stanovisek 
dotčených orgánů k návrhu 
Územního plánu Mrákotín – 
3. společné jednání 
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č. 
Podatel připomínky Znění připomínky 

vyhodnocení připomínky – 
návrh řešení 

5 
Mgr. M. K., Telč; 
doručeno dne 19.8.2020  - podnět ke 
změně návrhu územního plánu Mrákotín 
 
Výřez z HV 

 
Výřez z mapy KN s vyznačeným stávajícím ZÚ 
a vymezenými zastavitelnými plochami 

 

Usnesením č. 10 ze dne 12.8.2020 Zastupitelstvo 
městyse Mrákotín schválilo prodej pozemku p.č. 
1772/1, o výměře 1653 m2, v k.ú. Mrákotín u Telče, 
zmenšeného geometrickým plánem č. 1092-
8918/2020 o příjezdovou cestu k chatám a část 
pozemku za cestou panu Mgr. Martinu Kohoutkovi, 
bytem ........ Telč. Hlasování: Pro 13/Proti O/Zdržel se 
0. 
Kupní smlouva byla uzavřena dne 13.8.2020 a kupní 
cena zaplacena ve sjednaném termínu splatnosti. 
Dnem 13.8.2020 byl rovněž proveden návrh na vklad 
práva do katastru nemovitostí. 
Pozemek p.č. 1772/1 (dále jen „pozemek”), který byl 
předmětem koupě, je ve stávajícím dosud platném 
územním plánu veden pod číslem 48 – Io/ls a 
v kategorii individuální rekreace, zahrady -1 (území, 
která jsou určena k umisťování činností, dějů a 
zařízení rekreačních a doplňkově reprodukčních). 
Pozemek je rovněž veden jako zastavitelné území. 
V průvodní zprávě k dosud platnému územnímu plánu 
se na pozemek vztahují podmínky: objekty individuální 
rekreace – zastavěná plocha do 30 m2, výška jednoho 
nadzemního podlaží, šikmá střecha. 
 
Vzhledem k tomu, že pozemek byl prodán městysem 
Mrákotín jako zastavitelný a určený pro individuální 
rekreaci, 

dávám podnět, 
3) aby i v navrhovaném územním plánu 

městyse Mrákotín bylo toto území 
ponecháno v kategorii zastavitelné území a 
individuální rekreace, zahrady. 

Vzhledem k tomu, že v rekreační lokalitě Na 
Romantice, do které pozemek spadá, jsou i objekty o 
zastavěné ploše až 76 m2. 

n a v r h u j i, 
4) aby se na pozemek vztahovaly podmínky: 

objekty individuální rekreace – zastavěná 
plocha do 75 m2, výška jednoho 
nadzemního podlaží, šikmá střecha. 

Připomínce se vyhovuje; 
návrh ÚP Mrákotín bude 
upraven  -   
 
viz požadavek i.č. 6. 

6 
L. D., Mrákotín; 
doručeno dne 2.11.2020 – Žádost o 
vytvoření změny v územním plánu 
Mrákotín 
 
 
Výřez z HV 

 
Výřez z mapy KN s vyznačeným stávajícím ZÚ 

 

Věc:  Žádost o vytvoření změny v územním plánu 
rozvoje pro obec Mrákotín, 
Dobrý den ! 
Na základě předchozího tel rozhovoru podávám 
žádost o vytvoření změny v plánu územního rozvoje 
pro obec Mrákotín. A to změnu určení užívání 
pozemku z určení IS (viz územní plán) na pozemek 
určený k trvalému bydlení. Bydlení – nová zástavba. 
Jedná se o pozemek parcelního čísla 383 (případně 
jen jeho část a také dle výsledků vyměření část 
parcely 384/1 , kterých jsem vlastníkem. 
Na pozemku p.č. 383 se nachází stavba se 
suterénem, kterou jsem zdědil po mém otci. Stavba je 
z roku 1966, kterou povolil MNV Mrákotín. Část 
parcely 383 je oplocena na základě povolení z roku 
1960 (bylo povoleno oplotit i pozemek 384/1).  V roce 
2013 jsem chtěl budovu „obílit“ a uvést vše do 
správného právního vztahu a současně zvětšit 
uvedený objekt.  Tedy jsem podal 14.1.2013  na Mě Ú 
Telč, na odboru životního prostředí žádost o vynětí ze 
zemědělské půdy. S00GP004QY8J, spis. Zn. MéÚ 
Telč 248/2013/OŽP-Pr   Souhlas s vynětím byl pod Čj. 
11 MX/03/(OŽP/Pro/634 -  Následně jsem uhradil 
poplatek za vynětí ze zemědělské půdy. Bohužel jsem 
toto nedokončil tehdy avizovanou přestavbu i s 

Připomínce se vyhovuje; 
návrh ÚP Mrákotín bude 
upraven  -   
 
viz požadavek i.č. 9, 10 a 13, 
14. 
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č. 
Podatel připomínky Znění připomínky 

vyhodnocení připomínky – 
návrh řešení 

vyměřením atd, atd.. (rodinné důvody).  Nyní ale chci 
dokončit započaté jednání a stavbu nechat zaměřit, 
dokončit avizované úpravy tak, aby bylo možno 
postupem doby užít uvedený pozemek , jako parcelu 
trvalé zástavby  - pozemek,  kde by bylo vystavěno 
moje obydlí pro trvalé užívání. 
Na pozemek byla tehdy zavedena přípojka vodovodu  
s vodoměrem a i provizorní elektrické vedení – které 
je ale již hodně let zrušeno. V současné době 
komunikuji o oficiálním připojení firmou EON. 
Pozemek bude vyměřen tak, jak má být … (informace 
podám co nejdříve) 
Vím, že jsem měl celou věc řešit již daleko dříve. Vím, 
že je to moje chyba. Ale i tak Vás chci poprosit o 
vstřícnost v této věci, aby bylo možno změnu v 
územním plánu „spáchat“. A uvedenou parcelu 
převést z využití IS na pozemek pro trvalou zástavbu. 

 

Pomocné obrázky: 

ad. č. 4 

 
zákres nových zastavitelných ploch 
 

 
výřez z Výkresu hodnot ÚAP se zákresem jevu A(011)  
 

 
zákres nové zastavitelné plochy do HV 

 
 

ad. č. 5 

 

 

  
zákres nových zastavitelných ploch a plochy krajinných a urbanistických hodnot do HV 
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3. Společné jednání 
V rámci společného projednání byly uplatněny k upravenému návrhu Územního plánu Mrákotín (3. společné jednání) tyto 
připomínky veřejnosti.  

 

č. Podatel 
připomínky 

Obsah stanoviska/připomínky Vyhodnocení 

7 M. B. 
Mrákotín  
doručeno dne: 
24. 9. 2021 
 

Žádám o změnu v ÚP obce Mrákotín k zařazení pozemku p. č. 1275 
k. ú. Mrákotín do zastavitelné plochy Z 10 funkce bydlení (BV). 

Veřejná vyhláška, která visela v době, 
kdy byla přijata tato připomínka, byla z 
technických důvodů stažena. Návrh 
Územního plánu Mrákotín byl doručen 
dle § 50 odst. 3 stavebního zákona 
veřejnou vyhláškou, která byla 
vyvěšena ve lhůtě od 3. 11. 2021 do 
20. 12. 2021. Žadatel podal 
připomínky znovu dne 1. 12. 2021. 

8 Ing. E. P. 
Řásná  
doručeno dne: 
12. 10. 2021 
 

K veřejné listině s názvem „Doručení návrhu Územního plánu 
Mrákotín a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území 
veřejnou vyhláškou“ s čj. Telč 6002/2021 ORÚP – Hos ze dne 
8.9.2021, který vyřizuje Mgr. Edita Hoštičková, uplatňuji připomínku: 
Zveřejněný dokument na úřední desce Městského úřadu Telč dne 
8.9.2021 na adrese 
https://www.telc.eu/files_content_category/11153/292_21.pdf a na 
úřední desce Městyse Mrákotín dne 9.9.2021 na adrese 
https://www.mestysmrakotin.cz/uredni-deska/2 neobsahuje podpis a 
razítko osoby oprávněné k územně plánovací činnosti. Vzniká zde 
pochybnost, že se jedná o veřejnou listinu vydanou v mezích 
zákonných pravomocí orgánu veřejné správy a tím je založeno na 
neplatnosti tohoto právního jednání, což může mít vážné dopady do 
probíhajícího procesu pořizování Územního plánu Mrákotín. 
V příloze jsou připojeny připomínkované dokumenty stažené z 
úředních desek. 

Veřejná vyhláška, která visela v době, 
kdy byla přijata tato připomínka, byla z 
technických důvodů stažena. Návrh 
Územního plánu Mrákotín byl doručen 
dle § 50 odst. 3 stavebního zákona 
veřejnou vyhláškou, která byla 
vyvěšena ve lhůtě od 3. 11. 2021 do 
20. 12. 2021. 

9 M. B. 
Mrákotín 
doručeno dne: 
1. 12. 2021 

Žádám o změnu v ÚP obce Mrákotín k zařazení pozemku p. č. 1275 
k. ú. Mrákotín do zastavitelné plochy Z 10 funkce bydlení (BV). 

Akceptováno, využití pozemku p. č. 
1275 v k. ú. Mrákotín bude změněno 
na zastavitelnou plochu Z 10 bydlení – 
v rodinných domech – venkovské.  

 




