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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A DEFINICE VYBRANÝCH POJMŮ 
 
Zkratka Označení 
ÚAP Územně analytické podklady v aktuálním znění 
PÚR  Politika územního rozvoje České republiky v platném znění 
ZÚR Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina v platném znění 
ÚP Územní plán  
ÚSES Územní systém ekologické stability 
LBC Lokální biocentrum 
LBK Lokální biokoridor 
PUPFL Pozemky určené k plnění funkce lesa 
ZPF Zemědělský půdní fond 
BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
RZV Plochy s rozdílným způsobem využití 
SZ Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném 

znění (stavební zákon) 
NP Nadzemní podlaží – Nadzemní podlaží je každé podlaží, které má úroveň podlahy 

nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého 
upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. 

Podkroví Podkroví je ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím 
nalézající se převážně v prostoru pod šikmou střechou (pro tento účel se tím 
rozumí střecha s min. sklonem 30⁰) a určený k účelovému využití. 

Veřejná 
prostranství 

Prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to 
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru – např. náves, ulice, veřejná zeleň 
apod. 

Stavba 
hlavní, 
související 
stavby 

Stavba hlavní vždy souvisí s funkčním určením stavebního pozemku, další stavby 
souboru staveb jsou buď podmiňující nebo doplňkové, které se stavbou hlavní 
svým účelem a umístěním souvisejí, a které zabezpečují funkčnost stavby hlavní 
(její uživatelnost) nebo doplňují základní funkci stavby hlavní. 

Nerušící 
výroba 

Svým výrobním a technických zařízením a vlivy provozu (např. parkování, 
zásobování) nevyvolává negativní účinky a nenarušuje užívání staveb a zařízení 
ve svém okolí (např. hlukovým zatížením, dopravním zatížením, zhoršením 
ovzduší a prostředí, emisí prachu a pachů apod.)  

Řemeslné 
využití 

Jedná se o provozování manuální dovednosti za účelem obživy – vytváření zisku. 
Pro řemeslné práce je charakteristický vysoký podíl ruční práce, spojený 
s používáním specializovaných nástrojů a pomůcek.  

Chráněný 
venkovní 
prostor 

Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou 
užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou 
lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.  

Chráněný 
venkovní 
prostor 
staveb 

Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m 
před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí 
do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro 
předškolní a školní výchovu a vzdělání, staveb pro zdravotní a sociální účely, 
jakož i funkčně obdobných staveb. 

Chráněný 
vnitřní 
prostor 
staveb 

Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách 
pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve 
funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. 
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a)  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
Hranice zastavěného území byla vymezena k 1. 1. 2022. 
Zastavěné území je vyznačeno v těchto výkresech grafické části Územního plánu Olší:  

• I.1  Výkres základního členění území  
• I.2 Hlavní výkres 

 

b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, 
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

b)1.  HLAVNÍ ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE OBCE 
• Zabezpečení souladu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území 
• Zahrnutí stabilizovaných ploch obytných staveb v obci do ploch s rozdílným způsobem využití 

(RZV) smíšených obytných venkovských pro možnost jejich různorodého využití 
• Zvýšení nabídky pracovních příležitostí a kvalitního bydlení pro zlepšení věkové struktury obyvatel 

návrhem zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití smíšených obytných venkovských 
• Využití rekreačního potenciálu krajiny, avšak zamezit novostavbám rekreačních objektů ve volné 

krajině 
 

b)2.  ZÁKLADNÍ ZÁSADY KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ SÍDLA, A TO I 
VE VZTAHU K DOSAVADNÍMU VÝVOJI, VAZBĚ NA MORFOLOGII 
ÚZEMÍ, NA VODNÍ PLOCHY A TOKY, PRONIKÁNÍ ZELENĚ DO 
SÍDLA, NA DOPRAVNÍ TRASY APOD. 
• Obec Olší je rozvíjena jako sídlo s převažující obytnou funkcí se zastoupením drobné výroby, 

nerušících řemesel a služeb v plochách s RZV smíšených obytných venkovských 
• Návrhem ÚP je respektována koncepce ucelování tvaru zastavěného území a minimalizována 

jeho fragmentace 
• Zachování zastoupení občanské vybavenosti v obci 
• Zachování kvalitních přírodních podmínek  

 

b)3.  HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE 
• Zachovat stávající sídelní strukturu obce s jádrem a těžištěm v sídle Olší 
• Chránit a dále posilovat územní vazby obce na město Telč 
• Vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území  
• Udržovat příznivé životní prostředí – vymezení ÚSES 
• Umožnit hospodářský rozvoj – návrhem ploch s RZV smíšených obytných venkovských 
• Podporovat soudržnost společenství obyvatel obce – respektovat stávající občanské vybavení 
 

b)4.  HLAVNÍ CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT 
• Chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví 
 

B)4.1.  OCHRANA HODNOT KULTURNÍHO DĚDICTVÍ  
Obecné podmínky ochrany hodnot kulturního dědictví platné pro celé území obce Olší: 

• Respektovat stávající charakter zástavby obce 
• Nepřipustit výstavbu přístřešků mezi uliční a stavební čárou (pokud jsou  tyto čáry pro dané 

území definovatelné) 
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• Nepřipustit výstavbu nových objektů pro bydlení v zahradách stávajících domů bez přímého 
přístupu k veřejnému prostranství 

• Není dovoleno umisťovat fotovoltaické elektrárny - vyjma jejich situování jako součásti 
stavebních objektů 

• Novostavbami, ani změnami stávajících staveb nesmí dojít k narušení dálkových pohledů na 
obec 

• Nová zástavba musí respektovat urbanistické a krajinářské hodnoty území 
• Nová zástavba bude respektovat pohledové horizonty a dálkové pohledy 
• Prosazovat trvale udržitelné formy cestovního ruchu a doprovodných služeb 
• Zachovat nezastavěnost veřejného prostranství 

 

PROSTORY URBANISTICKY A HISTORICKY CENNÉ 
• Jedná se původní historický střed obce, který je určující pro celkový obraz sídla 
• Území zásadního urbanistického významu je vymezeno v grafické části ve výkrese II.1 

Koordinační výkres.  
 
Podmínky ochrany území zásadního urbanistického významu: 

• Respektovat „genius loci“, měřítko a hmotu tradiční architektury a urbanistické struktury sídla. 
• Respektovat charakter dochované zástavby a její prostorové uspořádání – novostavby i 

změny stávajících staveb musí být v souladu se stávajícím charakterem území: 
o Sedlové či polovalbové střechy hlavního objektu 

• Podporovat využití tradičních stavebních materiálů (např. cihelné či kamenné zdivo, vápenné 
omítky apod.) 

• U předzahrádek v centrální části obce okolo návsi upřednostňovat transparentní oplocení - 
možné je jeho doplnění zelení 
 

PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU (OBJEKTY VÝZNAMNÉ V OBRAZU SÍDLA) 
Stavební dominanta – kaple Nanebevzetí Panny Marie 
 
Drobné sakrální stavby - kříže 
 
Stopy historické zástavby – prvky vesnické lidové architektury - dochované venkovské usedlosti 
s tradičním půdorysem 

 

Podmínky ochrany památek místního významu: 
• Respektovat stavební dominantu 
• Respektovat drobné sakrální stavby - podporovat aktivity přispívající k jejich zdůraznění (například 

výsadba solitérních stromů), jejich přemístění je přípustné v případě, že novým umístěním 
nedojde k narušení hodnoty stavby, t.j. jejího působení v sídle nebo krajině  

• Respektovat stopy historické zástavby – podporovat zachování prvků vesnické lidové architektury  

ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY 
Respektovat vymezené území s archeologickými nálezy – jedná se o středověké a novověké jádro 
obce Olší. 
 

B)4.2.  OCHRANA HODNOT PŘÍRODNÍCH A KRAJINNÝCH 
Rozvoj obce musí respektovat přírodní podmínky území. 

Území obce Olší se nachází v migračně významném území, v oblasti krajinného rázu Javořická 
vrchovina a Telčsko – Dačicko, v krajině lesní a krajině lesozemědělská harmonické. 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Jedná se o vzájemně propojený systém přírodně blízkých ekosystémů, který musí být respektován a 
chráněn. 
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Do návrhu ÚP byly zapracovány funkční (existující) i nefunkční (navržené k založení) prvky ÚSES – 
viz grafická část – I.2 Hlavní výkres. 

REGISTROVANÝ VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK (VKP) 
• U Olešského rybníka  

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ZE ZÁKONA (VKP) 
• V daném území jsou to lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy. Tyto krajinné prvky je třeba 

respektovat a chránit. 

OBLAST KRAJINNÉHO RÁZU 
• Javořická vrchovina 
• Telčsko - Dačicko 

MIGRAČNĚ VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ 
• Migrační koridor vybraných velkých savců 

PŘÍRODNÍ PARK 
• Javořická vrchovina 

LOKALITA VÝSKYTU ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ S NÁRODNÍM 
VÝZNAMEM 

• Olešský rybník  
• Na Strouze  
• V zatáčce  

 

Podmínky ochrany přírodních a krajinných hodnot: 
• V řešeném území nebudou umisťovány stavby charakteru dominant narušujících typický obraz 

města Telč nebo potlačujících uplatnění typických kulturních dominant v území. 
• Rozvoj obce bude respektovat přírodní podmínky území a terénní reliéf. 
• V daném území nebudou prováděny činnosti, které by narušily přírodní a krajinné hodnoty území, 

např. poškozovat půdní povrch, měnit způsob vyžívání území takovým způsobem, který by snížil 
přírodní hodnotu území či zhoršil současný stav. 

• Respektovat a chránit vodní plochy, vodní toky, prameniště a oblasti přirozené akumulace vod, 
nepřipustit v jejich okolí činnosti, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vody 

• Chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvářející jedinečnost krajiny 
• Okolo vodních toků bude zachováno manipulační pásmo vodního toku š. 6,0 m od břehové hrany 
• Zamezit výstavbě výškových staveb negativně se uplatňujících v krajině a větrných elektráren 

v celém území 
• Zachovat migrační prostupnost migračního koridoru vybraných velkých savců (bez staveb, 

oplocení apod.) 
• Respektovat přírodní park Javořická vrchovina. 
• Respektovat a chránit registrovaný významný krajinný prvek a evidované lokality s ohroženými 

druhy. 
 

B)4.3.  HODNOTY CIVILIZAČNÍ  
Civilizační hodnoty spočívají ve vybavení sídel veřejnou infrastrukturou: 

• Dopravní infrastruktura (vyhovující dopravní obslužnost – silnice III. třídy) 
• Technická infrastruktura (zásobování el. energií) 
• Veřejné občanské vybavení  
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Podmínky ochrany a rozvoje civilizačních hodnot: 
• Respektovat stávající civilizační hodnoty, podporovat výstavbu technické infrastruktury 
• Vymezením rozvojových ploch zhodnotit a podpořit rozvoj civilizačních hodnot 
• Chránit veřejná prostranství a veřejnou dopravní infrastrukturu 
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c)  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ 
KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
Je vyznačena v grafické části ve výkresu I.2 Hlavní výkres. 
 

c)1.  USPOŘÁDÁNÍ SYSTÉMU CENTER A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ 

• Prostor návsi je zahrnut do ploch s rozdílným způsobem využití veřejná prostranství a je 
nezastavitelný. Z tohoto centrálního prostoru vybíhají jednotlivé místní komunikace. 

• Návrh ÚP vymezuje kulturní hodnoty území a vytváří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj - 
viz oddíl b)2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

 

c)2.  VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
V návrhu ÚP Olší byly v zastavěném území obce vymezeny plochy s RZV zeleň – zahrady a sady 
(ZZ), které tvoří plynulý přechod zástavby do volné krajiny. 
Sídelní zeleň byla dále zařazena do ploch s rozdílným způsobem využití vybraných veřejných 
prostranství s převahou zpevněných ploch (PP), občanského vybavení (OV,OS) a smíšených 
obytných venkovských (SV).  
 

c)3.  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY  
Územní plán Olší vymezuje tyto zastavitelné plochy v nezastavěném území: 
 
Označ. 
plochy  

Plocha 
(ha) 

Druh plochy 
s RZV 

Podmínky využití plochy 

 Z1 0,1177 Smíšené 
obytné 
venkovské  

Prostorová regulace zástavby 
– maximálně 1NP s možností využití podkroví 
 
Napojení na infrastrukturu 
– dopravní – ze stávající místní komunikace 
– technická infrastruktura 

- zásobování pitnou vodou – lokální 
- čištění odpadních vod – lokální 
- likvidace dešťových vod – upřednostňovat vsakování na 

pozemku stavby 
- napojení na sítě el. energie – prodloužením stávajících sítí v 

obci 
 
Možný střet s limity využití území 
– Území s archeologickými nálezy 
– Jednotná kanalizace 
– Telekomunikační vedení 
 

 Z2 0,1194 Smíšené 
obytné 
venkovské  

Prostorová regulace zástavby 
– maximálně 1NP s možností využití podkroví 
 
Napojení na infrastrukturu 
– dopravní – ze stávající místní komunikace 
– technická infrastruktura 

- zásobování pitnou vodou – lokální 
- čištění odpadních vod – lokální 
- likvidace dešťových vod – upřednostňovat vsakování na 
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pozemku stavby 
- napojení na sítě el. energie – prodloužením stávajících sítí v 

obci 
 
Možný střet s limity využití území 
– Území s archeologickými nálezy 
– Vodovod 

 
 Z4 0,1527 Smíšené 

obytné 
venkovské  

Prostorová regulace zástavby 
– maximálně 1NP s možností využití podkroví 
– směrem do volné krajiny situovat nezastavěnou část 

stavebního pozemku 
 
Napojení na infrastrukturu 
– dopravní – ze stávající místní komunikace 
– technická infrastruktura 

- zásobování pitnou vodou – lokální 
- čištění odpadních vod – lokální 
- likvidace dešťových vod – upřednostňovat vsakování na 

pozemku stavby 
- napojení na sítě el. energie – prodloužením stávajících sítí v 

obci 
 
Možný střet s limity využití území 
– Vodovod 
– Pásmo 50 m od okraje lesa 
 

 Z5 0,5295 Smíšené 
obytné 
venkovské  

Prostorová regulace zástavby 
– maximálně 1NP s možností využití podkroví 
– směrem do volné krajiny situovat nezastavěnou část 

stavebního pozemku 
 
Napojení na infrastrukturu 
– dopravní – ze stávající místní komunikace 
– technická infrastruktura 

- zásobování pitnou vodou – lokální 
- čištění odpadních vod – lokální 
- likvidace dešťových vod – upřednostňovat vsakování na 

pozemku stavby 
- napojení na sítě el. energie – prodloužením stávajících sítí v 

obci 
 
Možný střet s limity využití území 
– Vodovod 
– Pásmo 50 m od okraje lesa 
 

 Z6 0,1166 Smíšené 
obytné 
venkovské  

Prostorová regulace zástavby 
– maximálně 1NP s možností využití podkroví 
– směrem do volné krajiny situovat nezastavěnou část 

stavebního pozemku 
 
Napojení na infrastrukturu 
– dopravní – ze stávající místní komunikace 
– technická infrastruktura 

- zásobování pitnou vodou – lokální 
- čištění odpadních vod – lokální 
- likvidace dešťových vod – upřednostňovat vsakování na 

pozemku stavby 
- napojení na sítě el. energie – prodloužením stávajících sítí 

v obci 
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 Z9 0,0678 Zeleň – 
zahrady a 
sady  

Prostorová regulace zástavby 
– maximálně 1NP s možností využití podkroví 
– směrem do volné krajiny situovat nezastavěnou část 

stavebního pozemku 
 
Napojení na infrastrukturu 
– dopravní – ze stávající místní komunikace 
– technická infrastruktura 

- zásobování pitnou vodou – lokální 
- čištění odpadních vod – lokální 
- likvidace dešťových vod – upřednostňovat vsakování na 

pozemku stavby 
- napojení na sítě el. energie – prodloužením stávajících sítí v 

obci 
 
Možný střet s limity využití území 
– Vodovod 
– Pásmo 50 m od okraje lesa 
 

 Z10 0,3447 Zeleň – 
zahrady a 
sady  

Prostorová regulace zástavby 
– maximálně 1NP s možností využití podkroví 
– směrem do volné krajiny situovat nezastavěnou část 

stavebního pozemku 
 
Napojení na infrastrukturu 
– dopravní – ze stávající místní komunikace 
– technická infrastruktura 

- zásobování pitnou vodou – lokální 
- čištění odpadních vod – lokální 
- likvidace dešťových vod – upřednostňovat vsakování na 

pozemku stavby 
- napojení na sítě el. energie – prodloužením stávajících sítí v 

obci 
 
Možný střet s limity využití území 
– Jednotná kanalizace 
 

 Z11 0,1438 Vybraná 
veřejná 
prostranství 
s převahou 
zpevněných 
ploch 

Prostorová regulace zástavby 
– maximálně 1NP 
 
Napojení na infrastrukturu 
– dopravní – ze stávající silnice III. třídy 
– technická infrastruktura 

- zásobování pitnou vodou – lokální 
- čištění odpadních vod – lokální 
- likvidace dešťových vod – upřednostňovat vsakování na 

pozemku stavby 
- napojení na sítě el. energie – prodloužením stávajících sítí v 

obci 
 
Možný střet s limity využití území 
– Území s archeologickými nálezy 
– Jednotná kanalizace 
– Ochranné pásmo vedení VN – okrajově 
– Ochranné pásmo silnice 

 
 Z12 0,0667 Zeleň – 

zahrady a 
sady 

Prostorová regulace zástavby 
– maximálně 1NP s možností využití podkroví 
 
Napojení na infrastrukturu 
– dopravní – ze stávající místní komunikace 
– technická infrastruktura 
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- zásobování pitnou vodou – lokální 
- čištění odpadních vod – lokální 
- likvidace dešťových vod – upřednostňovat vsakování na 

pozemku stavby 
- napojení na sítě el. energie – prodloužením stávajících sítí v 

obci 
 
Možný střet s limity využití území 
– Území s archeologickými nálezy 
– Vodovod 
 

 Z13 0,0652 Zeleň – 
zahrady a 
sady 

Prostorová regulace zástavby 
– maximálně 1NP s možností využití podkroví 
 
Napojení na infrastrukturu 
– dopravní – ze stávající místní komunikace 
– technická infrastruktura 

- zásobování pitnou vodou – lokální 
- čištění odpadních vod – lokální 
- likvidace dešťových vod – upřednostňovat vsakování na 

pozemku stavby 
- napojení na sítě el. energie – prodloužením stávajících sítí 

v obci 
 

 Z14 0,1188 Smíšené 
obytné 
venkovské  

Prostorová regulace zástavby 
– maximálně 1NP s možností využití podkroví 
 
Napojení na infrastrukturu 
– dopravní – ze stávající místní komunikace 
– technická infrastruktura 

- zásobování pitnou vodou – lokální 
- čištění odpadních vod – lokální 
- likvidace dešťových vod – upřednostňovat vsakování na 

pozemku stavby 
- napojení na sítě el. energie – prodloužením stávajících sítí v 

obci 
 

 Z15 0,2466 Zeleň – 
zahrady a 
sady 

Prostorová regulace zástavby 
– maximálně 1NP s možností využití podkroví 
 
Napojení na infrastrukturu 
– dopravní – ze stávající místní komunikace 
– technická infrastruktura 

- zásobování pitnou vodou – lokální 
- čištění odpadních vod – lokální 
- likvidace dešťových vod – upřednostňovat vsakování na 

pozemku stavby 
- napojení na sítě el. energie – prodloužením stávajících sítí v 

obci 
 
Možný střet s limity využití území 
– Území s archeologickými nálezy 
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c)4.  VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  
V zastavěném území obce Olší jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 
• Občanské vybavení veřejné (OV) 
• Občanské vybavení – sport (OS) 
• Vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch (PP) 
• Zeleň – zahrady a sady (ZZ) 
• Smíšené obytné venkovské (SV) 
• Doprava silniční (DS) 
• Vodní hospodářství (TW) 
• Smíšené výrobní – výroby a služeb (HS) 
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d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ 
PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A 
KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 
Je vyznačena v grafické části ve výkresu I.2 Hlavní výkres. 
 

d)1.  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

D)1.1.  SILNIČNÍ DOPRAVA 

SILNICE 
• Respektovat silniční síť v území tvořenou silnicí III/40614 
• V podmínkách využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití zemědělských, lesních, 

vodních ploch a toků, přírodních a smíšených nezastavěného území je umožněno umisťování 
dopravní infrastruktury, což umožní případnou další homogenizaci místních komunikací v území. 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
• Podmínky pro umisťování dopravní infrastruktury viz oddíl f) 
• Respektovat stávající plochy veřejných prostranství, do kterých jsou zahrnuty i místní komunikace 
• V podmínkách využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití zemědělských, lesních, 

vodních ploch a toků, přírodních a smíšených nezastavěného území je umožněno umisťování 
dopravní infrastruktury, což umožní případnou další homogenizaci místních komunikací v území. 

ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, CESTY V KRAJINĚ 
• Mimo obec místní komunikace navazují na síť účelových komunikací využívaných převážně pro 

účely zemědělství a lesnictví, cykloturistiky a pěší turistiky. Tyto účelové komunikace umožňující 
bezpečný průchod krajinou budou zachovány. 

• Další účelové komunikace je možné dle potřeby zřizovat v krajině v souladu s podmínkami pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití (např. napojení účelových komunikací na sousední 
správní území, obnovy původní cestní sítě v historické stopě apod.) 

D)1.2.  LETECKÁ DOPRAVA  
• Respektovat LK TSA – vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách. Výstavba a 

výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. 
 

D)1.3.  NEMOTOROVÁ DOPRAVA 
• Respektovat stávající vyznačenou turistickou trasu 
• Respektovat stávající hipostezku  
• Respektovat stávající cyklotrasu č. 5021  

 

D)1.4.  VEŘEJNÁ DOPRAVA 
• Koncepce veřejné dopravy, jež je zajišťována autobusovými linkami, zůstane zachována.  
• Respektovat stávající zastávky veřejné dopravy.  
 

D)1.5.  DOPRAVA V KLIDU 
• Plochy pro dopravu v klidu budou v souladu s podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem 

využití přednostně řešeny na pozemcích staveb, které potřebu těchto ploch vyvolávají.  
• U zastavitelných ploch bude parkování a odstavení vozidel řešeno na pozemku stavby. 
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d)2.  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
• Inženýrské sítě v zastavěném území budou přednostně ukládány do ploch veřejných prostranství 

a dopravní infrastruktury 

D)2.1. Koncepce vodního hospodářství 

D)2.1.1.  KONCEPCE ZÁSOBENÍ PITNOU VODOU 
• Obec Olší nemá vybudovaný veřejný vodovod. Pro zásobování vodou je využíváno výhradně 

lokálních zdrojů. 
• Uvažuje se s vyhledáním a využitím nového místního podzemního zdroje. 
• Vodovodní síť je možné dle potřeby budovat v souladu s podmínkami využití jednotlivých ploch 

s rozdílným způsobem využití. 
• Respektovat obecní rybník jako zdroj požární vody 

D)2.1.2.  KONCEPCE ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
• Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně 

zachycovány v jímkách nebo septicích. V obci není vybudována čistírna odpadních vod.  
• Odpadní vody z jednotlivých domácností budou zneškodňovány individuálním způsobem (např. 

domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení). V oblasti odkanalizování a čištění odpadních 
vod se nenavrhuje žádné opatření.  

D)2.1.3.  KONCEPCE LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD 
• V zastavěných územích a zastavitelných plochách preferovat vsakování srážkových vod ze 

zastavěných nebo zpevněných ploch přímo na pozemku stavby. 

D)2.2.  Koncepce zásobování území energiemi 

D)2.2.1.  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
• Obec Olší je elektrifikována nadzemním vedením VN.  
• Stav sítě je stabilizovaný, nejsou navrženy nové trasy sítí elektrické energie. 

D)2.2.2.  ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
• Území obce Olší není plynofikováno. 
• Návrh ÚP nenavrhuje napojení obce na plynovod. 
 

D)2.3.  Koncepce telekomunikačních zařízení 
• Telekomunikace a radiokomunikace jsou stabilizované, v ÚP nejsou navrženy nové trasy. 
 

D)2.4.  Podmínky pro umísťování technické infrastruktury 
Jsou stanoveny v oddílu f). 
 

d)3.  OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
Je vyznačena v grafické části v Hlavním výkrese. 
Bude respektováno a zachováno stávající občanského vybavení v řešeném území. 
Další rozvoj sídla v oblasti občanské vybavenosti je umožněn v rámci ploch s RZV smíšených 
obytných venkovských (SV), které stavby a zařízení občanského vybavení připouštějí. 
 
Stanovení podmínek pro využití ploch 
Viz oddíl f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – občanské vybavení 
veřejné (OV) a občanské vybavení – sport (OS). 
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CIVILNÍ OCHRANA 
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Jako vhodné se navrhuje toto místo: 

• budova Obecního úřadu Olší 
Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem uvedeného zařízení by se ubytování občanů při 
evakuaci muselo řešit mimo území obce za pomoci Městského úřadu Telč. 
 
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události 
K těmto účelům budou využívány stávající zpevněné plochy veřejného prostranství v obci. 
 
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Obyvatelé obce Olší jsou zásobováni pitnou vodou výhradně z lokálních zdrojů. Při rozsáhlejším 
znehodnocení vodních zdrojů by bylo možné zajistit náhradní zásobování cisternami a balenou vodou. 
Pro zásobování elektrickou energií není v obci náhradní zdroj. Nouzové zásobování elektrickou 
energií by muselo být řešeno dodanými mobilními zdroji. 
 

d)4.  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
Jsou vyznačena v grafické části ve výkrese č. II.1 Koordinační výkres. 
• Stávající plochy veřejných prostranství budou respektovány a zachovány – jedná se především o 

návesní prostor, navazující uliční prostory a cesty pro pěší tvořící základní síť veřejných 
prostranství sídla. 

• Zachovat veřejnou prostupnost, spojitost a návaznost veřejných prostranství a jejich napojení na 
cestní sít ve volné krajině 

• Novou výstavbou či stavebními úpravami stávajících objektů nesmí být znehodnocena stávající 
komunikace či znemožněn přístup k dalším objektům. 
 

Stanovení podmínek pro využití ploch 
• Viz oddíl f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – vybraná veřejná 

prostranství s převahou zpevněných ploch (PP). 
• V grafické části ÚP (I.2 Hlavní výkres) je vymezeno území zásadního urbanistického významu, 

které bude respektováno.  
 

d)5.  VYMEZENÍ KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, 
VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 
 
Návrh ÚP Olší žádné koridory pro veřejnou infrastrukturu nevymezuje. 
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e)  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 
PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO 
JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ 
STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH 
OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, 
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

Je vyznačena v grafické části v Hlavním výkresu. 
 

e)1.  Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro změny v jejich využití 

• S ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné 
plochy a stavby s výjimkou těch, které rozšiřují stávající zastavěné území nebo jsou nutné pro 
ochranu životního prostředí (ÚSES). Tento princip je uplatněn a je respektován v celém 
katastrálním území obce Olší. 

• ÚP vymezuje přírodní hodnoty území a vytváří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj - viz oddíl 
b) 2.2. Ochrana hodnot přírodních a krajinných. 

• Pro udržení a posílení ekologické stability území je navržen územní systém ekologické 
stability (ÚSES)  

 
Obecně platí v celém řešeném území tyto zásady: 

• Zachovat typické znaky původní struktury krajiny včetně zachování jejího přírodního 
charakteru; georeliéf zůstane základní hodnotou území 

• Respektovat a chránit významné stávající solitérní stromy a stromořadí v sídlech i v krajině 
(v případě nezbytných zásahů nahradit ve vhodnějším místě), rozmanitost krajiny, krajinné 
horizonty, významné krajinné prvky, prostorové uspořádání krajiny a zástavby 

• Doplnit cestní síť v krajině doprovodnými stromořadími nebo alejemi, jakožto významného 
krajinného kompozičního prvku a zároveň prvku zvyšujícího uživatelský komfort cestní sítě 

• Dbát na zachování maximální možné prostupnosti volné krajiny (i do sousedních obcí) 

• Posilovat podíl stromové zeleně v sídlech, zejména v uličních prostorech 

• Posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině, umožnit zalučnění 
v plochách orné půdy podél toků a v plochách pro navržený ÚSES. 

• Udržovat a zlepšovat estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, 
revitalizací toků s doplněním břehových porostů a obnovením nebo výstavbou nových vodních 
ploch 

• Neumisťovat žádné stavby na přírodní dominanty – výrazné vrcholy zalesněných hřbetů. 
Obnova rozhleden či drobných sakrálních staveb v krajině je možná.  

• Realizovat opatření na růst biodiverzity a udržení ekologické stability 

• Prosazovat přirozená a přírodě blízká opatření na zvýšení retenční schopnosti krajiny, jako 
jsou ochrana  a tvorba přirozených mokřadních ekosystémů, lužních lesů, ekologicky příznivá 
revitalizace koryt a rybníků 

• Využívat ložiska nerostných surovin v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje  

• Minimalizovat zábor kvalitní zemědělské půdy, zejména půd první a druhé třídy ochrany 
 

CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY KRAJINY 

• Při změnách v území vycházet z cílové charakteristiky krajiny – na území obce Olší je 
zastoupena krajina lesozemědělská harmonická a lesní: 
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Krajina lesní 
o Minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, zejména omezit zábor těchto pozemků na 

nezbytně nutnou míru 
o Lesní hospodářství směřovat k diferencované a přirozené skladbě lesů a eliminovat 

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

o Rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, rozšiřování a 
intenzifikaci chatových lokalit připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti 
krajiny 

o Respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově 
a tvarově vhodnými stavbami 

o Eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných 
staveb, zejména vertikálních a liniových 

Krajina lesozemědělská harmonická 
o Zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských 

pozemků a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením 
o Lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů 
o Respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hotově a 

tvarově vhodnými stavbami 
o Zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a 

trvalých travních porostů 
o Rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět 

rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit a výstavbu rekreačních zařízení s vyšší 
kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti krajiny 

o Chránit luční porosty 
 

OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU 

• Správní území obce Olší se nalézá v oblasti krajinného rázu:  
o CZ0610-OB012 Telčsko – Dačicko 

 Věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umisťování výškových staveb 
přesahujících dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu v celém prostoru 
oblasti 

 Neumisťovat stavby charakteru dominant narušujících typický obraz města 
Telč nebo potlačujících uplatnění typických kulturních dominant v území 

 Chránit znaky širšího krajinného rámce kulturního prostoru Telče 
 Chránit přírodní charakter typických prostorů s rybníky a mokřady zejména 

v nivě Moravské Dyje 
o CZ0610-OB013 Javořická vrchovina 

 Věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umisťování výškových staveb 
přesahujících dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu v celém prostoru 
oblasti 

 Zachování dochovaných prvků kulturní krajiny, mezí, remízků a rybníků 
 Zlepšování charakteru prostředí odstraněním nevhodných a rušivých staveb 

nebo jejich eliminací zelení 
 Zachování hodnot lesních interiérů s bučinami a rašeliništi 
 Ochrana vegetačních prvků nelesní zeleně v otevřených partiích 

doprovázejících liniové objekty v krajině a v zastavěných částech sídel 
 Zamezit výstavbě v průhledech do okolní krajiny a typických pohledových 

osách na obraz sídla nebo dominantu místa 
 Ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby 

• Chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvářející jedinečnost krajiny (typický reliéf 
v makro i mezo měřítku, typická struktura kulturní krajiny včetně stop tradičních způsobů 
hospodaření, přírodní složky krajiny, charakter zalesnění, lesní okraje, vzorek drobných ploch 
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a linií zeleně, historické krajinářské úpravy, hydrografický systém včetně typického charakteru 
údolí daného jak jeho morfologií, tak historickým využitím toků, typické kulturní dominanty 
v krajinné scéně včetně typické siluety, sídelní struktura, urbanistická struktura sídel, měřítko 
a hmota tradiční architektury, typické siluety sídel a charakter okrajů obcí s cennou 
architekturou, urbanistickou strukturou a cennou lidovou architekturou) 

• Při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup 
k pozemkům a průchodnost krajiny 

• V krajině je přípustné realizování vodních ploch viz oddíl f) Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití 

 

V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ JSOU VYMEZENY TYTO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ:   
• Vodní plochy a toky (WT) 
• Zemědělské (AZ) 
• Lesní (LE) 
• Přírodní (NP) 
• Smíšené nezastavěného území (MN) 
• Těžba nerostů – dobývání (GD) 
• Doprava silniční (DS) 
 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY VE VYUŽITÍ PLOCH 
viz oddíl f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
 

e)2.  Plochy změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití 
Územní plán Olší vymezuje tyto plochy změn v krajině: 
 
Označ. 
plochy  

Plocha 
(ha) 

Druh plochy 
s RZV 

Podmínky využití plochy 

 K1 0,5661 Smíšené 
nezastavěné 
území  

– v místě nefunkční části lokálního biokoridoru LBK2 
– změna zemědělsky obhospodařované půdy na extenzivní využití 
– (např. založit remíz) 

 
 K2 0,4586 Smíšené 

nezastavěné 
území 

– v místě nefunkční části lokálního biokoridoru LBK3 
– změna zemědělsky obhospodařované půdy na extenzivní využití 

(např. kolem vodního toku doplnit břehové porosty věkově a 
druhově různorodého společenstva s přihlédnutím ke 
stanovištním podmínkám) 
 

 

e)3.  Územní systém ekologické stability  
Územní systém ekologické stability je vyznačen v grafické části dokumentace – ve výkrese I.2 

Hlavní výkres.  

ZÁKLADNÍ REGULATIVY PRO PLOCHY ÚSES 
Hlavní využití: 
– biokoridor, biocentrum 
Přípustné využití: 
– opatření k zachování průchodnosti  
– opatření k vytvoření předpokladů pro zachování přírodě blízkých biotopů a lokalit ohrožených 

rostlin a živočichů 
– výsadby porostů geograficky původních dřevin 
– změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch geograficky původních dřevin 
– dopravní a technická infrastruktura 
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– prvky drobné architektury (kříže, boží muka, kapličky, sochy, lavičky apod.) 
Podmíněně přípustné využití: 
– vodohospodářská zařízení – umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení ploch 

ÚSES 
Nepřípustné využití: 
– vytváření migračních překážek (např. trvalé oplocení) 
– takové změny podmínek využití, které by snížily současný stupeň ekologické stability daného 

území (tj. změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm 
ekologické stability - např. z louky na ornou půdu, zintenzivnění hospodaření, ukládání odpadů a 
navážek aj.) 

– umisťování záměrů a staveb, které by ohrozily funkčnost ploch ÚSES 
 

MÍSTNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  

VYMEZENÁ LOKÁLNÍ BIOCENTRA: 
LBC1 – Stará Borovná - funkční 
LBC2 – Olešský rybník – funkční 

VYMEZENÉ LOKÁLNÍ BIOKORIDORY: 
LBK1 – Strouha – funkční 
LBK2 – U Vokřínkovy studánky  - částečně funkční, část navržená k založení 
LBK3 – Pod hrází – částečně funkční, část navržená k založení 
 

e)4.  Prostupnost krajiny  
Musí být respektován migrační koridor vybraných velkých savců procházející řešeným územím. 
V podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití je v nezastavěném území do nepřípustného 
využití zahrnuto trvalé oplocení, které by prostupnost krajiny narušovalo. 
Naopak je v těchto plochách v nezastavěném území umožněno budování dopravní infrastruktury 
včetně účelových komunikací, pěších cest, in-line drah, cyklostezek, hipostezek, tras pro jízdu na 
lyžích apod. 
 

e)5.  Protierozní opatření  
Na orné půdě především v centrální a jižní části řešeného území je kladen důraz na realizaci 
protierozních opatření – proto vodní i větrné erozi. 
V podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území je umožněno 
budování protierozních opatření – především pro zatravnění, zakládání a udržování protierozních 
prvků (větrolamů, liniové zeleně, prvků ÚSES, mezí orientovaných po vrstevnicích, zasakovací pásů a 
příkopů). 
V rámci hospodaření na zemědělských pozemcích o větším sklonu je třeba upravit ošetřování a 
využití pozemků tak, aby nedocházelo ke splavování orničních vrstev (způsob zpracování půdy, výběr 
plodin). 

 

e)6.  Ochrana před povodněmi 
V katastrálním území Olší není vyhlášeno žádné záplavové území – není předmětem řešení. 
 

e)7.  Ochrana území před suchem 
Základní úkoly: 

• podporovat přirozený vodní režim v krajině a zvyšování jejích retenčních a akumulačních 
vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a zachování odolné, stabilní, 
pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem ploch lesů, mezí, luk, vodních ploch a 
vodních toků (zejména neregulovaných toků s doprovodnou zelení), cestní sítě (s 
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doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. velké plochy orné půdy členit mezemi, cestní sítí, 
vsakovacími travními pruhy) 

• revitalizovat a renaturovat vodní toky a nivy pro obnovu ostatních vodních prvků v krajině 
• hospodařit se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, upřednostňovat jejich 

zadržování a vsakování, zachovat plochy sídelní zeleně 
• realizovat protierozní opatření – viz výše oddíl e)5. 
• rozvíjet a udržovat vodohospodářskou infrastrukturu 

 

e)8.  Rekreace  
Koncepce rozvoje rekreace je založena na využití rekreačního potenciálu řešeného území, kterým je 
krásná příroda.  
Spočívá v respektování stávající cyklotrasy, turistické trasy a hipostezky a smíšeným využitím ploch 
(plochy smíšené obytné). Tím je umožněno také podnikání v oblasti turistického ruchu – plochy 
umožňují situování zařízení pro stravování, ubytování, agroturistiku apod.  
Pro krátkodobou rekreaci obyvatel také slouží plochy veřejných prostranství a plochy občanského 
vybavení. 

 

e)9.  Dobývání nerostů 
V jihovýchodní části katastrálního území je vymezeno výhradní ložisko a dobývací prostor, který musí 
být důsledně respektován a chráněn (hlukový limit, nebezpečné území). 
 
V zastavěném území obce Olší je převažující vysoký radonový index – navrhované objekty s obytnými 
a pobytovými místnostmi musejí mít provedena protiradonová opatření. 
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f)  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM 
PŘEVAŽUJÍCÍCHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, 
VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ 
STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY 
UVEDENÉ V §18 ODST. 5 SZ), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, 
VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 
KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE 
ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, 
STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ 
STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 
 

Územní rozsah ploch s rozdílným způsobem využití je vymezen ve výkrese č. I.2 (Hlavní 
výkres). 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ - OV 
Hlavní využití: 
Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti zahrnující druhy veřejné vybavenosti v oblastech 
výchovy a vzdělávání, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a péče o rodinu, zdravotních služeb, 
kultury, církve, veřejné správy a ochrany obyvatelstva. 
Přípustné využití: 
– stavby nebo zařízení související s občanským vybavením  
– veřejná prostranství 
– dopravní a technická infrastruktura 
– vodní plochy a toky 
– zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady), oplocení 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy 
Podmíněně přípustné využití: 
– bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení a že je prokázáno dodržení 

hygienických limitů hluku  
– fotovoltaické elektrárny, pokud budou umístěné na trvalých stavbách 
Nepřípustné využití: 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně 

přípustným využitím 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím 

 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ – SPORT - OS 
Hlavní využití: 
Plochy pro umístění sportovních a tělovýchovných staveb a zařízení. 
Přípustné využití: 
– stavby nebo zařízení související se sportem, nepobytovou rekreací a volnočasovými aktivitami  
– veřejná prostranství 
– dopravní a technická infrastruktura 
– vodní plochy a toky 
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– zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady), oplocení 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy 
Podmíněné využití: 
– stavby a zařízení občanské vybavenosti, které nenaruší hlavní funkční využití a bude prokázáno 

dodržení hygienických limitů hluku 
– fotovoltaické elektrárny, pokud budou umístěné na trvalých stavbách 
Nepřípustné využití: 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně 

přípustným využitím 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím 

VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH - PP 
Hlavní využití: 
Pozemky veřejných prostranství – náves, ulice, veřejně přístupná zeleň a ostatní prostory přístupné 
bez omezení 
Přípustné využití: 
– dopravní a technická infrastruktura, včetně staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení 

(např. autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy, protihluková opatření apod.) 
– vodní plochy a toky 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy 
– stanoviště nádob na tříděný sběr odpadu 
Podmíněně přípustné využití: 
– stavby a zařízení občanské vybavenosti, sportu a prvky drobné architektury, které jsou slučitelné 

s účelem veřejných prostranství 
Nepřípustné využití: 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně 

přípustným využitím 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím 
Podmínky prostorového uspořádání: 
– prostorové uspořádání musí umožnit bezpečný pohyb pěších, cyklistů i automobilový provoz, 

pokud je ve veřejném prostranství zastoupen 
– prostorové uspořádání nesmí znemožnit přístup k objektům a znehodnotit komunikaci 

ZELEŇ – ZAHRADY A SADY - ZZ 
Hlavní využití: 
Plochy zeleně, které svým charakterem či funkcí odpovídají zahradám nebo sadům. 
Přípustné využití: 
– stavby nebo zařízení do 25 m2 související se stavbou hlavní, která je využívána pro bydlení, 

rodinnou rekreaci, ubytování, občanské vybavení, nerušící výrobu, řemeslné využití či služby 
– stavby do 25 m2 pro domácí chov hospodářských zvířat, pěstitelství samozásobovacího 

charakteru 
– veřejná prostranství 
– dopravní a technická infrastruktura 
– vodní plochy a toky 
– zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady), oplocení 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy 
Podmíněně přípustné využití: 
– fotovoltaické elektrárny, pokud budou umístěné na trvalých stavbách 
Nepřípustné využití: 
– stavby hlavní pro bydlení, rodinnou rekreaci, ubytování, občanské vybavení, nerušící výrobu, 

řemeslné využití či služby 
– stavby a zařízení, které výrazně snižují kvalitu prostředí souvisejícího území (např. hladinou hluku, 

vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, apod.) 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně 

přípustným využitím 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby (hladina zástavby) 

– max. 1NP s možností využití podkroví 
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SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ - SV 
Hlavní využití: 
Pozemky staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci  
Přípustné využití: 
– stavby občanského vybavení, stavby ubytovacích zařízení  
– stavby nebo zařízení související s bydlením, rodinnou rekreací, ubytováním či občanským 

vybavením 
– domácí chov hospodářských zvířat, pěstitelství samozásobovacího charakteru 
– veřejná prostranství 
– dopravní a technická infrastruktura 
– vodní plochy a toky 
– zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady), oplocení 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy 
Podmíněně přípustné využití: 
– nerušící výroba, řemeslné využití a služby, které svým charakterem a kapacitou výrazně nezvyšují 

dopravní zátěž v území 
– fotovoltaické elektrárny, pokud budou umístěné na trvalých stavbách 
– nově vymezené chráněné prostory budou umisťovány pouze do lokality, v níž celková hluková 

zátěž nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů pro tyto prostory; v případě vstupu 
do území nadlimitně zatíženého hlukem, bude stavebník povinen navrhnout a realizovat pro výše 
uvedené chráněné prostory dostatečná protihluková opatření 

– v případě umístění staveb a zařízení, které budou po uvedení do provozu zdrojem hluku, musí být 
respektovány stávající i navrhované chráněné prostory a plněny limitní hodnoty hluku 

Nepřípustné využití: 
– stavby a zařízení, které výrazně snižují kvalitu prostředí souvisejícího území (např. hladinou hluku, 

vibrací, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, apod.) 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně 

přípustným využitím 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím  
 
 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby (hladina zástavby) 

– stabilizované plochy – respektovat hladinu stávající zástavby 
– návrhové plochy – viz oddíl c)3 

 

DOPRAVA SILNIČNÍ - DS 
Hlavní využití: 
Pozemky silnic, vybraných místních komunikací a jejich funkční součásti 
Přípustné využití: 
– stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusové zastávky, odstavné a 

parkovací plochy, protihluková opatření apod.) 
– veřejná prostranství 
– technická infrastruktura 
– vodní toky 
– doprovodná a izolační zeleň 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy, náspy, zářezy, propustky, mosty apod. 
Nepřípustné využití: 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - TW 
Hlavní využití: 
Pozemky staveb a zařízení technické infrastruktury 
Přípustné využití: 
– vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, 

vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, energetických vedení, plynovodů, 
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komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné 
komunikační sítě apod. 

– dopravní infrastruktura 
– vodní plochy a toky 
– zeleň různých forem, oplocení 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy 
Nepřípustné využití: 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím 
 

SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – VÝROBY A SLUŽEB - HS 
Hlavní využití: 
Plochy staveb pro zemědělskou, řemeslnou či lehkou průmyslovou výrobu, služby a skladování 
Přípustné využití: 
– stavby a zařízení související s lehkou průmyslovou výrobou, řemeslnou výrobou, zemědělskou 

výrobou a skladováním 
– veřejná prostranství 
– dopravní a technická infrastruktura 
– vodní plochy a toky 
– zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady), oplocení 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy 
Podmíněně přípustné využití: 
– trvalé bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele provozovny a bude prokázáno 

dodržení hygienických limitů 
– fotovoltaické elektrárny, pokud budou umístěné na trvalých stavbách 
Nepřípustné využití: 
– stavby a zařízení, které výrazně snižují kvalitu okolního prostředí (např. hladinou hluku, vibrací, 

čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, apod.) 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně 

přípustným využitím 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

– maximálně 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví  
– v případě zemědělských, výrobních a skladových objektů výška římsy max. 5 m 

 

VODNÍ PLOCHY A TOKY - WT 
Hlavní využití: 
Pozemky vodních ploch, koryt vodních toků, hrází a jiné pozemky určené pro převažující 
vodohospodářské využití 
Přípustné využití: 
– plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě jako 

přírodnímu živlu 
– sila pro krmení ryb 
– činnosti, zařízení a opatření související se zachováním ekologické rovnováhy území - realizace 

ÚSES, stavby a opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů apod. 
– dopravní a technická infrastruktura 
– doprovodná zeleň – břehové porosty, trvalý travní porost 
– nezbytné opěrné zdi, terénní úpravy 
Nepřípustné využití: 
– trvalé oplocení 
– větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím 
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ZEMĚDĚLSKÉ - AZ 
Hlavní využití: 
Zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu 
Přípustné využití: 
– stavby, zařízení a jiná opatření nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví – 

např. stavby pro ustájení hospodářských zvířat ve formě jednoduchých přístřešků či seníků, 
včelíny, konstrukce vinic a chmelnic, bažantnice, ohradníky dočasného charakteru 

– nezbytné jednoduché stavby, zařízení a opatření pro lesnictví (např. posedy, krmelce)  
– dopravní a technická infrastruktura 
– účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu na koni, lyžích 
– stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, ÚSES 
– drobná architektura (např. kříže, boží muka, kapličky) 
– stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků 
– doprovodná a rozptýlená zeleň, která neomezuje obhospodařování zemědělských pozemků 
– opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protierozní opatření, 

vodní plochy a toky 
– stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, ÚSES 
Podmíněně přípustné využití: 
– zřizování nových vodních ploch a zalesňování za podmínky, že to bude přípustné z hlediska 

ochrany přírody a krajinného rázu, předně mimo půdy I. a II. třídy ochrany 
Nepřípustné využití: 
– trvalé oplocení 
– větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, těžba nerostů 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně 

přípustným využitím 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

– maximální výška stavby 5 m 
 

LESNÍ - LE 
Hlavní využití: 
Plochy slouží k plnění funkcí lesa a činností související s touto hlavní funkcí 
Přípustné využití: 
– jednoduché stavby, zařízení a opatření pro lesnictví, bažantnice, včelíny, oplocenky dočasného 

charakteru 
– dopravní a technická infrastruktura 
–  účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu na koni, lyžích 
– drobná architektura (např. kříže, boží muka, kapličky) 
– stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků 
– opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protierozní opatření, 

vodní plochy a toky 
– stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, ÚSES 
– zeleň různých forem 
Podmíněně přípustné využití: 
– zřizování nových vodních ploch za podmínky, že to bude přípustné z hlediska ochrany přírody a 

krajinného rázu 
Nepřípustné využití: 
– trvalé oplocení 
– větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, těžba nerostů 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně 

přípustným využitím 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

– maximální výška stavby 5 m 
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PŘÍRODNÍ - NP 
Hlavní využití: 
- plochy slouží k plnění funkcí biocentra 
Přípustné využití: 
– využití území, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním 

podmínkám (les, vodní a vodohospodářské plochy, či trvalý travní porost apod.) 
– oplocenky dočasného charakteru 
– dopravní a technická infrastruktura 
–  účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu na koni, lyžích 
– stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků 
– opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protierozní opatření, 

vodní plochy a toky 
– stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, ÚSES 
– zeleň různých forem 
 
Podmíněně přípustné využití: 
– zřizování nových vodních ploch a zalesňování za podmínky, že to bude přípustné z hlediska 

ochrany přírody a krajinného rázu 
Nepřípustné využití: 
– trvalé oplocení 
– větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, těžba nerostů 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně 

přípustným využitím 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím  
 

SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  - MN 
Hlavní využití: 
 Plochy, u kterých s ohledem na charakter území není účelné jejich členění na plochy vodní a 
vodohospodářské, zemědělské a lesní 
Přípustné využití: 
– zeleň různých forem, trvalý travní porost 
– stavby, zařízení a jiná opatření nezbytné pro pastevectví – např. stavby pro ustájení 

hospodářských zvířat ve formě jednoduchých přístřešků či seníků, ohradníky dočasného 
charakteru 

– jednoduché stavby, zařízení a opatření pro lesnictví, bažantnice, včelíny, oplocenky dočasného 
charakteru 

– dopravní a technická infrastruktura 
–  účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu na koni, lyžích 
– drobná architektura (např. kříže, boží muka, kapličky) 
– stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků 
– opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protierozní opatření, 

vodní plochy a toky 
– stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, ÚSES 
Podmíněně přípustné využití: 
– zřizování nových vodních ploch a zalesňování za podmínky, že to bude přípustné z hlediska 

ochrany přírody a krajinného rázu, předně mimo půdy I. a II. třídy ochrany 
Nepřípustné využití: 
– trvalé oplocení 
– větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, těžba nerostů 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně 

přípustným využitím 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím  
– změna druhu pozemku na ornou půdu 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

– maximální výška stavby 5 m 
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TĚŽBA NEROSTŮ – DOBÝVÁNÍ - GD 
Hlavní využití: 
 - nezastavěné pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně 
nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a odkaliště; dále pozemky rekultivací 
Přípustné využití: 
– zeleň různých forem 
– trvalý travní porost 
– pozemky sloužící k plnění funkcí lesa 
– ohradníky a oplocenky dočasného charakteru 
– změny druhu pozemku na trvalý travní porost 
– terénní úpravy 
– stavby, zařízení a opatření související se zachováním ekologické rovnováhy území - realizace 

ÚSES, stavby a opatření pro udržení vody v krajině a zachycení přívalových dešťů, protierozní 
opatření apod. 

– související dopravní a technická infrastruktura 
– vodní plochy a toky 
Podmíněně přípustné využití: 
– zřizování nových vodních ploch a zalesňování za podmínky, že to bude přípustné z hlediska 

ochrany přírody a krajinného rázu 
Nepřípustné využití: 
– trvalé oplocení 
– větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně 

přípustným využitím 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím  
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g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A 
OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STABÁM VYVLASTNIT  
Je vyznačeno v grafické části ve výkrese I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. 

 

g)1.  Plochy a koridory s  možností vyvlastnění a uplatnění 
předkupního práva 
Plochy a koridory s možností vyvlastnění a uplatnění předkupního práva nejsou vymezeny. 
 

g)2.  Plochy a koridory s možností vyvlastnění bez předkupního 
práva 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (VPO): 
 
identifikace 

VPO 
charakteristika VPO k.ú. 

 
identifikace  - využití 

plochy 
ve prospěch 

VU1 Lokální biokoridor Olší Část LBK2 Obec Olší 
VU2 Lokální biokoridor Olší Část LBK3 Obec Olší 

 

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

Nejsou navrhovány. 
 
 

i)  STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 
ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Kompenzační opatření nejsou stanovena. 
 

 

k)  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU 
VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Tento návrh ÚP obsahuje textovou část v rozsahu 31 listů formátu A4 a 3 výkresy v měřítku 
1:5 000. 
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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 
Návrh ÚP Olší respektuje všechny vazby na okolní území. Návaznost jednotlivých prvků (např. 

ÚSES, DI, TI) je patrná ve výkrese II.2 Výkres širších vztahů.  
 

2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 
Návrh Územního plánu Olší vychází ze schváleného Zadání Územního plánu Olší. Požadavky 
vyplývající ze zadání jsou řešeny v jednotlivých částech územního plánu. 
 
a) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ 

ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A 
OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU 
OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ 
INFRASTRUKTURY 

• Do návrhu ÚP Olší byly zapracovány požadavky z PÚR související s aktuálním problémem 
ohrožení území suchem (konkrétní řešení – viz dále) 

• Migračně významné území, Přírodní park Javořická vrchovina, oblast krajinného rázu 
Javořická vrchovina a Telčsko-Dačicko, krajina lesní, krajina lesozemědělská harmonická a 
území archeologických nálezů byly v souladu se ZÚR zapracovány do návrhu ÚP (konkrétní 
řešení – viz dále). 

• Požadavky vyplývající z ÚAP byly zapracovány do návrhu ÚP a navržené řešení řádně 
odůvodněno – obec bez plynovodu, dobývací prostor (hlukový limit, nebezpečné území), 
radonové riziko v ZÚ, náklady s odpadními vodami, v částech nedostatečná šířka 
komunikace, nevymezený ÚSES, vodní eroze na části k. ú. (konkrétní řešení – viz dále). 

• V úvodu textu výrokové části ÚP jsou v souladu se zadáním ÚP definovány použité pojmy 
nerušící výroba, řemeslné využití a chráněné prostory. 

• Do textové (oddíl D.1.2 v textu výrokové části ÚP, oddíl 6. v textu odůvodnění ÚP) i grafické 
části návrhu ÚP (Koordinační výkres) byly v souladu s požadavky zadání zapracovány 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 

 
a.1) Urbanistická koncepce 
V souladu s požadavky zadání: 

• Bylo prověřeno stávající využití zastavěného území včetně prověření možnosti 
zastavění a intenzifikace proluk – podrobné vyhodnocení – viz oddíl 8. textové části 
odůvodnění ÚP. Všechny zastavitelné plochy byly vymezeny na pozemcích 
podprůměrné ochrany ZPF. Odůvodnění vymezení jednotlivých zastavitelných ploch – 
viz oddíl 7. a 11. textu odůvodnění ÚP. 

• Byla zachována stávající sídelní struktura obce s jádrem a těžištěm v sídle Olší 
• U zastavitelných ploch byla stanovena prostorová regulace zástavby včetně 

požadavku na orientaci nezastavěné části stavebního pozemku směrem do volné 
krajiny, aby tato hranice nebyla ostrá – viz oddíl c)3 textu výrokové části ÚP 

• Krajina nebude fragmentována koridory dopravní infrastruktury 
• Definováním podmínek využití ploch s RZV smíšených obytných venkovských (viz 

oddíl f) jsou vytvořeny podmínky pro možný další rozvoj místně vhodných 
podnikatelských aktivit, které rozšíří nabídku pracovních příležitostí přímo v obci, 
zvýší atraktivitu obce pro trvalé bydlení a přispějí ke stabilizaci obyvatelstva 
v dlouhodobém výhledu. 

• Rozvoj obce byl vyhodnocen z hlediska únosnosti, kapacity a dostupnosti veřejné 
infrastruktury, vymezení zastavitelných ploch smíšených obytných venkovských 
vychází z demografické analýzy – viz oddíl 8. textu odůvodnění ÚP 

• V návrhu ÚP byla stanovena prostorová regulace zástavby mj. pro zachování 
důležitých vyhlídkových bodů na obec – viz oddíl c) a f) textu výrokové části ÚP 

• Návrhem ÚP jsou respektovány hodnoty urbanistické, architektonické a kulturně 
historické – viz oddíl b) textu výrokové části ÚP 
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• Zařazením převážné části zastavěného území obce do ploch s RZV smíšených 
obytných venkovských je umožněn rozvoj cestovního ruchu ve formách příznivých pro 
udržitelný rozvoj 

• V zastavitelných plochách a v zastavěném území byly zohledněny pozemky s platným 
územním rozhodnutím 

• Návrh ÚP chrání a dále posiluje územní vazby obce Olší na město Telč – viz oddíl b) 
a e) textu výrokové části ÚP 

• Požadavky na nově vymezené chráněné prostory a na umístění staveb a zařízení, 
které budou po uvedení do provozu zdrojem hluku, byly zapracovány do oddílu f) 
textu výrokové části ÚP 

• Požadavky civilní ochrany byly zapracovány do oddílu d)3 textu výrokové části ÚP 
 

a.2) Koncepce uspořádání krajiny 
V souladu s požadavky zadání: 

o Požadavky na koncepci dopravní infrastruktury 
• Byla prověřena dopravní infrastruktura ve správním území obce a navržena koncepce 

dopravní infrastruktury – viz oddíl d)1. textu výrokové části ÚP; možnost napojení 
jednotlivých zastavitelných ploch na síť dopravní infrastruktury je uvedena v oddílu c)3 
textu výrokové části ÚP 

• Rozšíření profilu komunikací a doplnění chybějících pěších komunikací je možno 
realizovat v souladu s podmínkami využití jednotlivých ploch s RZV 

• Vymezené zastavitelné plochy jsou menšího rozsahu, přímo navazují na stávající 
zastavěné území a sítě místních komunikací - nevyvolávají tedy zvýšené požadavky 
na budování veřejné dopravní infrastruktury 

• Obec Olší je menšího rozsahu s dobrou dostupností zastávek veřejné hromadné 
dopravy osob; doplnění zastávek je možno realizovat v souladu s podmínkami využití 
jednotlivých ploch s RZV 

• Návrh ÚP Olší respektuje a zachovává značenou cyklotrasu, turistickou trasu i 
hipotrasu, jejich rozšíření je možno realizovat v souladu s podmínkami využití 
jednotlivých ploch s RZV 

• Podmínky využití jednotlivých ploch s RZV umožňují realizaci dopravní infrastruktury – 
tedy i komunikací pro chodce, popř. pro společný pohyb chodců a cyklistů podél 
silničních průtahů a místních komunikací 

• Podmínky využití jednotlivých ploch s RZV umožňují realizaci dopravní infrastruktury – 
tedy i obnovy původní cestní sítě v historické stopě; v podmínkách využití ploch s RZV 
ve volné krajině je zakázáno budování trvalého oplocení pro zachování prostupnosti 
krajiny 

• Návrh ÚP respektuje stávající komunikace včetně stávajících ochranných pásem 
 

o Požadavky na koncepci technické infrastruktury 
• Byla prověřena technická infrastruktura ve správním území obce a byla navržena 

koncepce technické infrastruktury v souladu s navrhovaným rozvojem území obce; 
možnost napojení jednotlivých zastavitelných ploch na síť technické infrastruktury je 
uvedena v oddílu c)3 textu výrokové části ÚP 

• Navrhovaný rozvoj zástavby je situován přednostně v dobré dostupnosti sítí technické 
infrastruktury, bez zvýšené potřeby budování těchto sítí 

• Vymezené zastavitelné plochy jsou menšího rozsahu, přímo navazují na stávající 
zastavěné území a sítě technické infrastruktury - nevyvolávají tedy zvýšené 
požadavky na budování veřejné technické infrastruktury 

• Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností 
zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky 
na vyvážení). V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se v souladu s PRVK 
Kraje Vysočina pro obec Olší nenavrhuje žádné opatření. 

• V návrhu ÚP je upřednostněno vsakování srážkových vod – viz oddíl d)2.1.3 textu 
výrokové části ÚP 

• Návrh ÚP na území obce nezřizuje žádnou skládku odpadů. 
• S souladu s požadavky zástupců obce návrh ÚP nenavrhuje napojení obce na 

plynovod. 
• Byla prověřena možnost vybudování centrální ČOV, ale vzhledem k nízkému počtu 

obyvatel budou v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina 
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odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem 
(např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení). 
 

o Požadavky na koncepci občanského vybavení 
• Návrh ÚP respektuje stávající občanské vybavení 
• Nové objekty občanského vybavení je možné budovat v souladu s podmínkami využití 

ploch s RZV smíšených obytných venkovských 
 

o Požadavky na koncepci veřejného prostranství 
• Návrh ÚP respektuje stávající plochy veřejných prostranství 
• V podmínkách využití ploch s RZV veřejných prostranství je umožněna realizace 

staveb a zařízení občanské vybavenosti, sportu a prvků drobné architektury – ale 
pouze těch, které jsou slučitelné s účelem veřejných prostranství - z důvodu 
zachování charakteru veřejných prostranství – jejich převážné nezastavěnosti. 

• Prostorové uspořádání ploch veřejných prostranství musí umožnit bezpečný pohyb 
pěších, cyklistů i automobilový provoz, pokud je ve veřejném prostranství zastoupen, 
nesmí znemožnit přístup k objektům a znehodnotit komunikaci. Nejsou vytvářeny 
prostorově uzavřené veřejně nepropustné enklávy zástavby. 

 
o Požadavky na koncepci uspořádání krajiny 

• Návrh ÚP Olší definuje stávající typické znaky struktury krajiny, zachovává typické 
znaky původní struktury krajiny včetně zachování jejího přírodního charakteru, 
georeliéf zůstane základní hodnotou území – viz oddíl e) textu výrokové části ÚP 

• V podmínkách využití jednotlivých ploch s RZV ve volné krajině je zakázána výstavba 
větrných a fotovoltaických elektráren. 

• Návrh ÚP Olší vymezuje v souladu s dostupnými podklady prvky lokálního ÚSES – viz 
oddíl e) textu výrokové části ÚP a Hlavní výkres. 

• V podmínkách využití jednotlivých ploch s RZV ve volné krajině je umožněna realizace 
protierozních opatření; konkrétní opatření pro ochranu půd před erozí – viz oddíl e)5. 
textu výrokové části ÚP 

• V návrhu ÚP jsou minimalizovány zásahy do lesních porostů. V souladu s podmínky 
využití ploch s RZV ve volné krajině (mimo I. a II. třídy ochrany ZPF, soulad 
s ochrannou krajiny a krajinným rázem) je umožněno zalesňování. 

• Vzhledem k malé velikosti navržených zastavitelných ploch a přímého napojení 
zastavitelných ploch na zastavěné území, nebyla etapizace uplatněna. 

• Doplnění a rozšíření cestní sítě v krajině a realizace rekreačních okruhů okolo obce 
jsou umožněny v rámci jednotlivých ploch s RZV (viz oddíl f) textu výrokové části ÚP). 
Pokyn k doplňování doprovodných stromořadí či alejí okolo cest je uveden v oddílu e) 
textu výrokové části ÚP. 

• V podmínkách využití jednotlivých ploch s RZV ve volné krajině je zakázána výstavba 
trvalého oplocení pro zachování maximální možné prostupnosti volné krajiny, a to i do 
sousedních obcí. V návrhu ÚP nejsou vymezeny velkoplošné zastavitelné plochy a 
velké oplocené areály. 
 

o Ochrana území před suchem – viz oddíl e)7 textu výrokové části ÚP. 
o Realizace rekreačních okruhů okolo obce je umožněna v rámci jednotlivých ploch s RZV (viz 

oddíl f) textu výrokové části ÚP). 
o Návrh ÚP chrání významné hodnoty krajinné i přírodní, v území zastavěném i nezastavěném 

– viz oddíl e) textu výrokové části ÚP 
o Návrh ÚP vymezuje výhradní ložisko a dobývací prostor v jihovýchodní části řešeného území. 

V oddílu e)9. textu výrokové části ÚP je zakotvena ochrana tohoto dobývacího prostoru. 
o Návrh ÚP v oddílu b)4.2 a v grafické části ÚP vymezuje migrační koridor vybraných velkých 

savců, registrovaný významný krajinný prvek a evidované lokality s ohroženými druhy, včetně 
požadavku na jejich respektování a ochranu 

o Soulad návrhu s požadavky PÚR a ZÚR – viz oddíl 3. textu odůvodnění ÚP Olší 
 

b) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA 
STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 

o Z řešení návrhu ÚP nevyplynula potřeba vymezení ploch či koridorů územních rezerv. 
o Z PÚR ani ze ZÚR Kraje Vysočina neplynou žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů 

územních rezerv. 



ÚZEMNÍ PLÁN OLŠÍ 

35 
 

c) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ 
UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

o V návrhu ÚP byly prověřeny a vymezeny plochy pro veřejně prospěšná opatření VU1 a VU2 
pro realizaci prvků ÚSES v místě nefunkčních částí biokoridorů LBK2 a LBK3. V těchto 
plochách se nachází intenzivně obdělávaná zemědělská půda, což není v souladu s funkcí 
biokoridoru. Pro tato veřejně prospěšná opatření bude možné práva k pozemkům a stavbám 
odejmout nebo omezit podle §170 stavebního zákona ve prospěch Obce Olší – viz oddíl g)2 
textu výrokové části ÚP. 

o Návrh ÚP nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby či plochy asanací. 
 

d) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 

o V návrhu ÚP byla prověřena nutnost zpracování regulačního plánu či územní studie pro 
navržené zastavitelné plochy. Navržené zastavitelné plochy jsou menšího rozsahu a přímo 
navazují na stávající zastavěné území. Zpracování regulačního plánu či územní studie pro 
tyto plochy nebylo navrženo. 

 
e) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 
o V průběhu pořizování návrhu ÚP nevyplynul požadavek na zpracování variant. 

 
f) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 

USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 
VYHOTOVENÍ 

o Návrh ÚP je včetně jeho formy zpracován v souladu s požadavky zadání. 
 

g) V PŘÍPADĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, POKUD BUDE 
ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN PRO ČÁST ÚZEMÍ MĚSTA 

o Netýká se. 
 

h) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

o Na základě stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a 
zemědělství nebylo vyhodnocení požadováno. 

 
 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S AKTUÁLNÍ POLITIKOU 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

SOULAD NÁVRHU ÚP S AKTUÁLNÍ POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE (dále též PÚR) 

Území obce Olší není dle PÚR zahrnuto do žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy, ani do 
koridoru nebo plochy dopravní či technické infrastruktury a souvisejících záměrů.  

Území obce Olší patří dle PÚR do specifické oblasti, ve které se projevuje aktuální problém 
ohrožení území suchem. Návrh ÚP v rámci podmínek využití ploch s RZV umožňuje realizaci 
protierozních opatření, vytváření nových vodních ploch (viz oddíl f) textu výrokové části ÚP). Vlastní 
koncepce ochrany území obce před suchem – viz oddíl e)7 textu výrokové části ÚP. 

Při návrhu ÚP byly respektovány požadavky pro zajištění udržitelného rozvoje území (tzv. 
republikové priority) definované v kap. 2 PÚR. V návrhu ÚP byla snaha o zlepšení rovnováhy mezi 
ekonomickým, ekologickým a sociálním pilířem v území navržením zastavitelných ploch, které umožní 
jak nárůst počtu obyvatel, tak možnost drobného podnikání (návrh zastavitelných ploch smíšených 
obytných). Zároveň je definován průběh prvků ÚSES, které zajistí ochranu ekologických hodnot v 
území. Pro řešené území nevyplývají z PÚR žádné konkrétní úkoly pro územní plánování. 

Návrh ÚP Olší je v souladu s obecnými zásadami Politiky územního rozvoje ČR ve znění po 
aktualizacích č. 1, 2, 3, 4 a 5 a vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů. 
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SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU 
KRAJEM (dále též ZÚR) 

Území obce je dle ZÚR zařazeno do krajiny lesozemědělské harmonické a lesní. Zásady pro 
činnost v území a rozhodování o změnách v území – viz oddíl e) textu výrokové části ÚP. 

Celé území obce Olší náleží do oblasti CZ0610-OB013 Javořická vrchovina a z východní strany 
na území zasahuje i oblast krajinného rázu CZ0610-OB012 Telčsko-Dačicko. Zásady pro územní 
plánování – viz oddíl e) textu výrokové části ÚP. 

Území obce není zahrnuto do žádné rozvojové oblasti ani osy (kap. b), ani do specifické oblasti 
nadmístního významu. Na území obce nejsou vymezena žádná nadregionální ani regionální 
biocentra. 

Území obce není zahrnuto do dalších koridorů nebo plochy pro veřejnou infrastrukturu 
nadmístního významu. 

Ze ZÚR vyplývají pro řešené území požadavky pro zajištění udržitelného rozvoje území - 
podmínky ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, požadavek na zachování 
územních podmínek charakteristik krajiny a požadavky na zajištění koordinace. Všechny tyto 
požadavky jsou zapracovány do návrhu ÚP. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, viz výše - oddíl 
2. 

Návrh ÚP Olší je v souladu se ZÚR Kraje Vysočina ve znění po aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
a 8. 

 
 

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

Návrh ÚP Olší je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak je definuje §18 a 
§19 stavebního zákona.  

• Návrh ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území. Při řešení návrhu ÚP byly zohledněny jak veřejné, 
tak i soukromé zájmy na rozvoji území 

• Návrh ÚP chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Ochrana jmenovaných hodnot je promítnuta 
zejména do podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Zastavitelné plochy 
byly vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

• V návrhu územního plánu obce je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické 
koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. Byly stanoveny urbanistické, 
architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho 
změny, zejména na umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 
území 
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5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY 
STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

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

Soulad návrhu ÚP Olší s vyhláškou 501/2006 Sb. 

NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ DLE ÚP 

NÁZVY PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ DLE VYHL.Č. 
501/2006 Sb., v pl. zn. 

ZDŮVODNĚNÍ 

Smíšené obytné venkovské Smíšené obytné venkovské - soulad s vyhláškou 
Občanské vybavení veřejné Občanské vybavení veřejné - soulad s vyhláškou 
Občanské vybavení - sport Občanské vybavení - sport - soulad s vyhláškou 
Vybraná veřejná prostranství 
s převahou zpevněných ploch  

Plochy veřejných prostranství 
všeobecných 

Mírně odlišný název je v souladu se 
Standardem vybraných částí územního 
plánu vydaným jako metodický pokyn MMR 

Doprava silniční  Doprava silniční - soulad s vyhláškou 
Technická infrastruktura – vodní 
hospodářství 

Technická infrastruktura – 
vodní hospodářství 

- soulad s vyhláškou 

Zeleň – zahrady a sady Zeleň – zahrady a sady - soulad s vyhláškou 
Smíšené výrobní – výroby a 
služeb 

Plochy smíšené výrobní – 
výroba, obchod a služby 

Mírně odlišný název je v souladu se 
Standardem vybraných částí územního 
plánu vydaným jako metodický pokyn MMR 

Vodní plochy a toky  Vodní a vodních toků  Mírně odlišný název je v souladu se 
Standardem vybraných částí územního 
plánu vydaným jako metodický pokyn MMR 

Zemědělské  Plochy zemědělské  - soulad s vyhláškou 
Přírodní Plochy přírodní - soulad s vyhláškou 
Lesní Plochy lesní - soulad s vyhláškou 
Smíšené nezastavěného území Plochy smíšené 

nezastavěného území 
- soulad s vyhláškou 

Těžba nerostů - dobývání Plochy těžby nerostů – 
dobývání a úprava 

Mírně odlišný název je v souladu se 
Standardem vybraných částí územního 
plánu vydaným jako metodický pokyn MMR 
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6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 
Ochrana hodnot kulturního dědictví 

• kaple Nanebevzetí Panny Marie 
• kříže 
• prvky vesnické lidové architektury 
• území s archeologickými nálezy 

 
Ochrana přírody a přírodních zdrojů 
 

• ÚSES 
• registrovaný významný krajinný prvek – U Olešského rybníka 
• významný krajinný prvek ze zákona 
• oblast krajinného rázu – Javořická vrchovina, Telčsko – Dačicko 
• migračně významné území 
• přírodní park Javořická vrchovina (A030) 
• evidovaná lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů – TE034 Olešský 

rybník, TE007 Na Strouze, TE004 V zatáčce 
• dobývací prostor Olší, číslo DP: 71002 
• výhradní ložisko Mysletice, číslo ložiska: 3198800 

Ochrana dopravní infrastruktury 

• Silniční ochranné pásmo silnice III.třídy - 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, 
mimo souvisle zastavěné území 

Ochrana technické infrastruktury 

• Ochranné pásmo nadzemního vedení vn 22 kV – 10 (7) m od krajního vodiče 
a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně: 

- pro vodiče bez izolace - 7 m 
- pro vodiče s izolací základní – 2m 
- pro závěsná kabelová vedení – 1m 

b) u napětí nad 35kV a do 110kV včetně – 12m 
c) u napětí nad 110kV a do 220kV včetně – 15m 

• Ochranné pásmo stožárové trafostanice - 10(7)m  
• Ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizačních sběračů: 

- ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm 1,5 m na každou stranu od 
vnějšího líce potrubí 

 
Ostatní limity 
• Ochranné pásmo pozemků PUPFL – 50 m od okraje lesa 
• V souladu s Vodním zákonem mohou správci vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud 

je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků 
sousedících s korytem vodního toku, a to 

– U významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry 
– U drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry 
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Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 
• V území se nachází vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách (dle ustanovení 

§175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno 
respektovat podle ustanovení §41 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lez 
umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, 
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, 
nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN, VNN, rozšíření stávajících nebo povolení 
nových těžebních prostorů (dle ustanovení §175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ve 
vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. 
Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. 

• Na celém správním území lze 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) 

 
Návrh územního plánu Olší je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.  
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7. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
ad a) ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu s §58 stavebního zákona k datu 1. 1. 2022. 
 
ad b) ZDŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 
Urbanistická koncepce vychází mj. z těchto dokumentů: 

 zadání ÚP Olší 
 nadřazená územně plánovací dokumentace (PÚR, ZÚR) 
 územně analytické podklady ORP Telč 
 záměry rozvojových programů (Program rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina) 
 stavební zákon a včetně prováděcích vyhlášek 
 požadavky obce Olší a jejích občanů, resp. vlastníků nemovitostí na území obce 

Návrh územního plánu respektuje stávající urbanistickou strukturu obce, její celkový obraz i zasazení 
do krajiny a chrání významné dominanty před nevhodnou zástavbou. Zastavitelné plochy jsou 
navrženy výhradně v návaznosti na zastavěné území a mimo I. a II. třídu ochrany ZPF. 
Vlivem návrhu územního plánu nedojde k narušení životního prostředí. Územní plán nenavrhuje 
plochy pro žádné činnosti, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí. Podmínky využití 
ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny tak, aby nebránily rozvoji drobných 
podnikatelských aktivit i v rámci ploch bydlení, při zachování kvality obytného prostředí. Zastavěné 
území a jeho hodnoty jsou chráněny územním plánem před nevhodnými stavebními zásahy. 
Podmínky prostorového uspořádání pro stávající i navrženou zástavbu jsou stanoveny tak, aby byly 
hodnoty co nejvíce chráněny a nebyl narušen stávající charakter a vzhled sídla, ani krajinný ráz. 
 
PROSTORY URBANISTICKY A HISTORICKY CENNÉ 
• v návrhu ÚP bylo pro zachování urbanisticky a historicky cenného prostoru návsi vymezeno 

Území zásadního urbanistického významu a stanoveny podmínky jeho ochrany včetně uvedení 
základních znaků tohoto prostoru (sedlové střechy hlavního objektu) 

 

PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU (OBJEKTY VÝZNAMNÉ V OBRAZU SÍDLA) 
Jedná se o objekty patřící ke kulturnímu dědictví sídla a přispívající k jeho identitě, které nejsou pod 
ochranou památkové péče. Jedná se o stavby, které jsou dokladem stavitelského umění kraje, které 
charakterizují místní prostředí a tradici a v obrazu sídla mají svou estetickou hodnotu. 
 
ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY 
Bylo vymezeno v grafické části územního plánu. 

• středověké a novověké jádro obce Olší – identifikátor území s archeologickými nálezy: 23-43-
06/1 

 
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Do návrhu ÚP byly zapracovány funkční (existující) i nefunkční (navržené k založení) prvky ÚSES – 
viz grafická část – I.2 Hlavní výkres. 

REGISTROVANÝ VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK (VKP)  
• U Olešského rybníka – mokřadní olšiny, mokřady a rašelinné louky s řadou ohrožených druhů, 

registrační dokument – ŽP 4383/99-OPK/Jnd-429 ze dne 16. 6. 1999 

OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU 
• CZ0610-OB012 Telčsko – Dačicko  
• CZ0610-OB013 Javořická vrchovina 

 
PŘÍRODNÍ PARK 

• Javořická vrchovina – KUJI 32077/2012 OZP 771/2012 ze dne 10.5.2012 

LOKALITA VÝSKYTU ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ S NÁRODNÍM 
VÝZNAMEM 

• TE007 Na Strouze – přípotoční olšiny a vlhké louky s bledulí jarní 

• TE034 Olešský rybník 

• TE004 V zatáčce 
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VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK (VKP) ZE ZÁKONA  
V práci obecné ochrany přírody a krajiny mají dle zákona zvláštní postavení VKP, které utvářejí její 
typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability; v daném území jsou to lesy, vodní toky, rybníky a 
údolní nivy.  

VODNÍ NÁDRŽE, RYBNÍKY 

• Olešský rybník 
• bezejmenné (osm bezejmenných vodních ploch, volně rozptýlených v celém území) 

 
• Území náleží do povodí Moravské Dyje. Řešené území obce Olší je odvodňováno vodním tokem 

Strouha v severní a východní části území (správce toku Povodí Moravy, s. p.) a bezejmenným 
tokem procházejícím zastavěnou částí obce. 

• Vodní toky nenesou znaky závažných negativních zásahů (ztrátu přírodních atributů, ochuzení 
biotopů apod.). Na řešeném území se nenacházejí meliorační zařízení (otevřené a zakryté 
meliorační kanály a svodnice). 
 

• V podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití je umožněno v nezastavěném území 
zřizování vodních ploch - za podmínky, že to bude přípustné z hlediska ochrany přírody a 
krajinného rázu, předně mimo půdy I. a II. třídy ochrany. 

• Hlavním cílem stanovení podmínek ochrany přírodních a krajinných hodnot je, že daném území 
nebudou prováděny činnosti, které by narušily přírodní hodnoty území, např. poškozovat půdní 
povrch, měnit způsob vyžívání území takovým způsobem, který by snížil přírodní hodnotu území 
či zhoršil současný stav. 

 
 
ad c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S 
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

• ÚP vytváří podmínky pro zastavení stávajícího trendu zvyšujícího se věku obyvatel 
• ÚP vymezuje plochy se smíšeným využitím, které umožňují variabilnější využití území, oživení 

a zpestření struktury sídla – podmínky využití těchto ploch jsou stanoveny tak, aby nebránily 
rozvoji drobných podnikatelských aktivit i v rámci ploch bydlení, při zachování kvality obytného 
prostředí 

• Zastavěné území a jeho hodnoty jsou chráněny územním plánem před nevhodnými 
stavebními zásahy. Podmínky prostorového uspořádání pro stávající i navrženou zástavbu 
jsou stanoveny tak, aby byly hodnoty co nejvíce chráněny a nebyl narušen stávající charakter 
a vzhled sídla, ani krajinný ráz. 

• V územním plánu byly vymezeny také plochy s RZV zeleň – zahrady a sady, které tvoří 
plynulý přechod zástavby do volné krajiny. 
 

PŘEHLED A ZDŮVODNĚNÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Označ. 
plochy  

Druh plochy s 
RZV 

Zdůvodnění vymezení zastavitelné plochy 

 Z1 Smíšené 
obytné 
venkovské  

Jedná se o zastavitelnou plochu navazující na jihozápadní straně na 
zastavěné území obce. Tato plocha svým umístěním vyplňuje proluku, 
navazuje na stávající zastavěné území a je výhodná z hlediska 
hospodárného využití stávajících sítí dopravní a technické 
infrastruktury.  
Výhodou této plochy je její umístění mimo hlukové zatížení a na BPEJ 
V. třídy. 
Prostorová regulace zástavby vychází z požadavku zadání ÚP na 
plynulý přechod zástavby do krajiny – proto byla zvolena výšková 
regulace max. 1NP s možností využití podkroví. 
Z důvodu nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu byla původně vymezená zastavitelná plocha Z1 
zredukována a rozdělena na 2 malé zastavitelné plochy Z1 a Z14, vždy 
o velikosti do 1200 m2, aby nedocházelo k nadměrnému navyšování 
ploch pro bydlení neodpovídající demografickému vývoji. 
 



ÚZEMNÍ PLÁN OLŠÍ 

42 
 

Z2 Smíšené 
obytné 
venkovské 

Jedná se o zastavitelnou plochu navazující na jižní straně na 
zastavěné území obce. Tato plocha svým umístěním vhodně navazuje 
na stávající zastavěné území a je výhodná z hlediska hospodárného 
využití stávajících sítí dopravní a technické infrastruktury.  
Prostorová regulace zástavby vychází z požadavku zadání ÚP na 
plynulý přechod zástavby do krajiny – proto byla zvolena výšková 
regulace max. 1NP s možností využití podkroví. 
Výhodou této plochy je její umístění mimo hlukové zatížení a na BPEJ 
V. třídy. 
Na základě písemné připomínky vlastníka pozemku v k. ú. Olší 
akceptované po společném jednání byl upraven tvar zastavitelné 
plochy dle přiloženého zákresu.  
 

Z4 Smíšené 
obytné 
venkovské 

Jedná se o zastavitelnou plochu navazující na jihovýchodní straně na 
zastavěné území obce. Tato plocha svým umístěním navazuje na 
stávající zastavěné území a je výhodná z hlediska hospodárného 
využití stávajících sítí dopravní a technické infrastruktury.  
Prostorová regulace zástavby vychází z požadavku zadání ÚP na 
plynulý přechod zástavby do krajiny – proto byla zvolena výšková 
regulace max. 1NP s možností využití podkroví a požadavek na 
situování nezastavěné části stavebního pozemku směrem do volné 
krajiny. 
Plocha se nachází na zemědělské půdě s podprůměrnou produkční 
schopností. 
 

Z5 Smíšené 
obytné 
venkovské 

Jedná se o zastavitelnou plochu navazující na východní straně na 
zastavěné území obce. Tato plocha svým umístěním navazuje na 
stávající zastavěné území a je výhodná z hlediska hospodárného 
využití stávajících sítí dopravní a technické infrastruktury.  
Prostorová regulace zástavby vychází z požadavku zadání ÚP na 
plynulý přechod zástavby do krajiny – proto byla zvolena výšková 
regulace max. 1NP s možností využití podkroví a požadavek na 
situování nezastavěné části stavebního pozemku směrem do volné 
krajiny. Jedná se o pozemky bez BPEJ. 
 

Z6 Smíšené 
obytné 
venkovské 

Jedná se o menší zastavitelnou plochu navazující na východní straně 
na zastavěné území obce. Tato plocha svým umístěním navazuje na 
stávající zastavěné území a je výhodná z hlediska hospodárného 
využití stávajících sítí dopravní a technické infrastruktury.  
Prostorová regulace zástavby vychází z požadavku zadání ÚP na 
plynulý přechod zástavby do krajiny – proto byla zvolena výšková 
regulace max. 1NP s možností využití podkroví a požadavek na 
situování nezastavěné části stavebního pozemku směrem do volné 
krajiny. 
Z důvodu nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu byla původně vymezená zastavitelná plocha Z6 
zredukována na plochu o velikosti do 1200 m2, aby nedocházelo 
k nadměrnému navyšování ploch pro bydlení neodpovídající 
demografickému vývoji. 
 

Z9 Zeleň – 
zahrady a 
sady 

Prostorová regulace zástavby vychází z požadavku zadání ÚP na 
plynulý přechod zástavby do krajiny – proto byla zvolena výšková 
regulace max. 1NP s možností využití podkroví a požadavek na 
situování nezastavěné části stavebního pozemku směrem do volné 
krajiny. 
 

Z10 Zeleň – 
zahrady a 
sady 

Prostorová regulace zástavby vychází z požadavku zadání ÚP na 
plynulý přechod zástavby do krajiny – proto byla zvolena výšková 
regulace max. 1NP s možností využití podkroví a požadavek na 
situování nezastavěné části stavebního pozemku směrem do volné 
krajiny. 
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Z11 Vybraná 
veřejná 
prostranství 
s převahou 
zpevněných 
ploch 

Na základě požadavku obce byla v centru obce – naproti obecnímu 
úřadu vytvořena zastavitelná plocha veřejných prostranství pro 
podpoření významu centra obce. 
 

Z12 Zeleň – 
zahrady a 
sady 

Prostorová regulace zástavby vychází z požadavku zadání ÚP na 
plynulý přechod zástavby do krajiny – proto byla zvolena výšková 
regulace max. 1NP s možností využití podkroví. Zastavitelná plocha 
vyplňuje prostor mezi stávajícím zastavěným územím a zastavitelnou 
plochou Z2. 
 

Z13 Zeleň – 
zahrady a 
sady 

Prostorová regulace zástavby vychází z požadavku zadání ÚP na 
plynulý přechod zástavby do krajiny – proto byla zvolena výšková 
regulace max. 1NP s možností využití podkroví. 
 

 Z14 Smíšené 
obytné 
venkovské  

Jedná se o zastavitelnou plochu navazující na jihozápadní straně na 
zastavitelnou plochu Z15. Tato plocha je výhodná z hlediska 
hospodárného využití stávajících sítí dopravní a technické 
infrastruktury.  
Výhodou této plochy je její umístění mimo hlukové zatížení a na BPEJ 
V. třídy. 
Prostorová regulace zástavby vychází z požadavku zadání ÚP na 
plynulý přechod zástavby do krajiny – proto byla zvolena výšková 
regulace max. 1NP s možností využití podkroví. 
Z důvodu nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu byla původně vymezená zastavitelná plocha Z1 
zredukována a rozdělena na 2 malé zastavitelné plochy Z1 a Z14, vždy 
o velikosti do 1200 m2, aby nedocházelo k nadměrnému navyšování 
ploch pro bydlení neodpovídající demografickému vývoji. 
 

Z15 Zeleň – 
zahrady a 
sady 

Prostorová regulace zástavby vychází z požadavku zadání ÚP na 
plynulý přechod zástavby do krajiny – proto byla zvolena výšková 
regulace max. 1NP s možností využití podkroví. Zastavitelná plocha 
vyplňuje prostor mezi stávajícím zastavěným územím a zastavitelnou 
plochou Z14.  
 

 

ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

V zastavěném území obce Olší jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 
• Občanské vybavení – sport (OS) – jedná se o areál stávajícího hřiště – vymezení této 

plochy s RZV vychází z nutnosti definování odlišných regulativů. Dětská hřiště lze situovat i 
v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch veřejných prostranství, 
smíšených obytných. 

• Občanské vybavení veřejné (OV) – do těchto ploch je zahrnut areál obecního úřadu a 
prostor s kaplí Nanebevzetí Panny Marie – vymezení těchto ploch s RZV vychází z nutnosti 
definování odlišných regulativů. Další občanská vybavenost může být při dodržení podmínek 
umisťována v plochách s RZV smíšených obytných venkovských. Plochy jsou vymezeny 
v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich 
přístupné. 

• Smíšené obytné venkovské (SV) - návrh ÚP vychází z požadavků zadání ÚP na možnost 
variabilnějšího využití území pro bydlení, služby, řemesla, cestovní ruch, zemědělství apod., 
proto je převážná většina plochy zastavěného území zahrnuta do této plochy s RZV. 
Navržené zastavitelné plochy s RZV smíšené obytné venkovské tvoří se zastavěným územím 
kompaktní tvar, nejsou navrženy nové solitéry zastavitelného území ve volné krajině. 
Návrhem nevznikly nedostupné nebo těžko obhospodařovatelné plochy. 

• Vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch (PP) – jedná se o plochy 
návsi, uliční prostory místních komunikací a veřejnou zeleň, u kterých je kladen důraz na 
veřejnou přístupnost. Je vymezena 1 zastavitelná plocha veřejného prostranství Z11. Nové 
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plochy veřejných prostranství je také možné při dodržení stanovených podmínek budovat 
v rámci ostatních ploch s RZV. 

• Doprava silniční (DS) – jedná se o plochy silnice III. třídy a jejího bezprostředního okolí, pro 
které bylo vhodné stanovit odlišné regulativy; nové sítě dopravní infrastruktury je možné při 
dodržení stanovených podmínek budovat v rámci ostatních ploch s RZV 

• Vodní hospodářství (TW) – jedná se o 1 malou plochu pro hospodaření s pitnou vodou 
v jihovýchodní části obce. Nové sítě technické infrastruktury je možné při dodržení 
stanovených podmínek budovat v rámci ostatních ploch s RZV. 

• Zeleň – zahrady a sady (ZZ) – jedná se o plochy soukromé sídelní zeleně, pro které je 
vhodné definovat odlišné regulativy dle skutečného využití území a dle katastru nemovitostí. 
Na okrajích zastavěného území jsou tyto plochy vymezeny s cílem zachování plynulého 
přechodu zástavby do krajiny.  

• Smíšené výrobní – výroby a služeb (HS) – jedná se o menší areál zemědělské výroby 
v jižní části obce, pro který bylo vhodné stanovit odlišné regulativy 

 
 
ad d) ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
• V řešeném území prochází pouze komunikace III. třídy (III/40614) s malou dopravní zátěží. 
• Železniční doprava se v řešeném území nenachází. 
• Veřejná doprava je zajištěna autobusovou linkovou dopravou se zastávkou v zastavěném území 

obce. 
• Ochranné pásmo pro silnice III. třídy: 15,0 m od osy silnice mimo souvisle zastavěné území obce 
• V podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití zemědělských, lesních, smíšených 

nezastavěného území je umožněno umísťování dopravní infrastruktury, což umožní případnou 
homogenizaci silnic v území  

• Mimo obec místní komunikace navazují na síť účelových komunikací využívaných převážně pro 
účely zemědělství a lesnictví, cykloturistiky a pěší turistiky. Tyto účelové komunikace umožňující 
bezpečný průchod krajinou budou zachovány, popř. obnoveny v místech historických cest. 

• Další účelové komunikace je možné dle potřeby zřizovat v krajině v souladu s podmínkami pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití (např. z důvodu napojení účelových komunikací na 
sousední správní území, apod.) 

• Katastrálním územím Olší prochází hipostezka Z01 – Litohošť – rozcestí pod Bábou 
• Katastrálním územím Olší prochází modře značená turistická trasa. 
• Katastrálním územím Olší prochází cyklotrasa č. 5021 Kostelní Myslová – Roštejn. 
• Stávající koncepce veřejné dopravy je vyhovující, a proto zůstane zachována. 
• V podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití veřejných prostranství a dopravní 

infrastruktury je umožněno budování nových zastávek a dopravních zálivů. 
• Z důvodu snahy o omezení parkování a odstavování vozidel na veřejných prostranstvích, bude 

podporováno budování odstavných a parkovacích ploch v rámci pozemků staveb, které jejich 
potřebu vyvolávají.  
 
 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
• Obec Olší nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé v obci jsou zásobeni vodou z vlastních 

studní. Stávající stav zásobení obyvatel obce Olší pitnou vodou není zcela vyhovující, v souladu 
s PRVK Kraje Vysočina je uvažováno s vyhledání nového místního zdroje a vybudováním 
vodovodní sítě v obci. Realizace navrhovaných opatření se předpokládá do r. 2030. 

• Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně 
zachycovány v jímkách nebo septicích. V obci není vybudovány čistírna odpadních vod. Vzhledem 
k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány 
individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení). V oblasti 
odkanalizování a čištění odpadních vod se v souladu s PRVK Kraje Vysočina pro obec Olší 
nenavrhuje žádné opatření. 

 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
• Jedná se o plochy návsi, uliční prostory místních komunikací a veřejnou zeleň, u kterých je 

kladen důraz na veřejnou přístupnost. Je vymezena 1 zastavitelná plocha veřejného prostranství 
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Z11. Nové plochy veřejných prostranství je také možné při dodržení stanovených podmínek 
budovat v rámci ostatních ploch s RZV. 

 
 
ad e) ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S 
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH 
VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, 
PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 
 
Okrajové části řešeného území jsou charakteristické vysokým podílem lesní půdy. 
V centrální části území se nachází zemědělsky obhospodařované území. 
 
Územní plán respektuje přírodní hodnoty území, vymezuje podmínky ochrany krajinného rázu a 
stanovuje zásady koncepce uspořádání krajiny.  
Řešené území se vyznačuje dobrou kvalitou přírodního prostředí. Návrhem ÚP Olší nedojde 
ke znehodnocení stávajících krajinných hodnot.  
 
PROMÍTNUTÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY DO PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ 
Nezastavěné území obce je podle charakteru rozděleno do těchto typů ploch s rozdílným způsobem 
využití: 
• Vodní plochy a toky (WT) – do této plochy s RZV byly zahrnuty výrazné vodní plochy a toky 
v území včetně existujících vodních ploch, které nejsou uvedeny v katastru nemovitostí jako 
samostatná vodní plocha. 
• Zemědělské (AZ) – jedná se o intenzivně zemědělsky obhospodařované plochy (orná půda, trvalý 
travní porost) 
• Lesní (LE) – jedná se o pozemky určené k plnění funkcí lesa 
• Smíšené nezastavěného území (MN) – jedná se o pozemky, u kterých není účelné zahrnutí do 
výše uvedených ploch s RZV z důvodu jejich specifické funkce a působení v území (jsou sem 
zahrnuty např. podmáčené půdy, remízky, meze, náletová zeleň, plochy lokálních biokoridorů apod.) 
• Přírodní (NP) – jedná se o plochy vymezených lokálních biocenter 
• Těžba nerostů – dobývání (GD) – jedná se o plochu dobývacího prostoru v jihovýchodní části 
území; plocha je vymezena z důvodu nutnosti stanovení odlišných regulativů 
• Doprava silniční (DS) – jedná se o plochu silnice III. třídy včetně bezprostředního okolí, pro kterou 
je třeba definovat odlišné regulativy 
 
 
 
 
ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ 
Označ. 
plochy  

Druh plochy 
s RZV 

Odůvodnění vymezení plochy 

 K1 Smíšené 
nezastavěné 
území  

– jedná se o nefunkční část lokálního biokoridoru LBK2 spojujícího 
vymezené lokální biocentrum LBC2 Olešský rybník se 
stávajícím lokálním biokoridorem v sousedním katastrálním území, 
v daném místě se nachází zemědělsky obhospodařovaná půda – dle 
KN orná půda (dle průzkumu území trvalý travní porost), kterou by bylo 
vhodné pro zlepšení funkčnosti biokoridoru změnit na extenzivní využití 
(např. založit remíz) 
 

 K2 Smíšené 
nezastavěné 
území 

– jedná se o nefunkční část lokálního biokoridoru LBK3 spojujícího 
vymezené lokální biocentrum LBC2 Olešský rybník se 
stávajícím lokálním biokoridorem v sousedním katastrálním území 

– v daném místě se nachází zemědělsky obhospodařovaná půda – trvalý 
travní porost, který by bylo vhodné pro zlepšení funkčnosti biokoridoru 
změnit na extenzivní využití (např. kolem vodního toku doplnit břehové 
porosty) 
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ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 
Územní plán vymezuje trasy a hranice biokoridorů a biocenter na lokální úrovni. Z hlediska prostorové 
funkčnosti se jedná o prvky ÚSES funkční (existující, jednoznačně vymezené) i nefunkční (návrhové). 
Navržené prvky ÚSES jsou zařazeny do veřejně prospěšných opatření nestavební povahy bez 
předkupního práva.  
V zájmovém katastrálním území Olší u Telče vymezení skladebných prvků ÚSES využívá z části 
vodní sítě.  
Na lokálních biokoridorech byla vymezena lokální biocentra z důvodu dodržení maximálně přípustné 
délky lokálních biokoridorů přírodního ÚSES (2000 m).  
Interakční prvky nebyly vymezovány. 
 
Seznam skladebných prvků ÚSES 
Lokální prvky ÚSES: 

Lokální územní systém ekologické stability zahrnuje dvě lokální biocentra a tři lokální 
biokoridory. 

V návrhu ÚP byl kladen důraz na napojení biokoridorů na biokoridory vymezené v již vydané 
územně plánovací dokumentace sousedních obcí. 

Lokální ÚSES kromě krátkých úseků lokálních biokoridorů je považován za funkční ÚSES.  

VYMEZENÁ LOKÁLNÍ BIOCENTRA: 
LBC1 – Stará Borovná – funkční, navazuje na lokální biocentrum LBC2 Stará Borovná 
na katastrálním území Mysletice a na lokální biocentrum LBC Stará Borovná na 
katastrálním území Borovná. Jedná se o biocentrum v nivě potoka Strouha a přilehlém 
mírném svahu s mokřadními loukami. V místě se nachází bohaté bylinné patro, 
rákosiny, porosty olše a jasanu, ruderalizace cca 40%. Součástí tohoto lokálního 
biocentra je i mezotrofní kosená louka, na území obce Olší také část smrkového 
porostu. Zachovat stávající využívání. 
LBC2 – Olešský rybník – funkční, lokalita je tvořena rozsáhlým rybníkem s přilehlými 
litorály s vyvinutými mokřadními společenstvy – rákosiny, vysoké ostřice, mokřadní 
vrbiny, přechodová rašeliništěm, mokřadní vrbiny, mokřadní olšiny. Na tyto porosty 
navazují vlhké až střídavě vlhké louky v různém stádiu degradace s liniovými 
kamenicemi s vegetací mezofilních křovin (zdroj: Botanický inventarizační průzkum, 
2009-2010). Pokračovat v současném obhospodařování území - v pravidelné seči, 
která významně omezí další šíření expanzních druhů. Zajistit i v budoucnosti vyloučení 
hnojení, či vápnění těchto luk. Upřednostnit extenzivní využití Olešského rybníku. 

VYMEZENÉ LOKÁLNÍ BIOKORIDORY: 
LBK1 – Strouha – hygrofilní, funkční, navazuje na lokální biokoridor LBK1 
v katastrálním území Borovná, lokální biokoridor obklopuje vodní tok přírodního 
charakteru s břehovými porosty, které místy tvoří rozvolněná olšina a vrbina křovinného 
charakteru a mokřadní louky. Ruderalizace bylinného patra. Ponechat stávající stav, 
popř. doplnit břehové porosty s přihlédnutím ke stanovištním podmínkám. 
LBK2 – U Vokřínkovy studánky – mezofilní, částečně funkční, část navržená 
k založení, navazuje na lokální biokoridor XIV. v sousedním katastrálním území 
Praskolesy u Mrákotína. Biokoridor je situovaný z části na lesní půdě – v lesním 
porostu zachovat stávající využívání, zachovat a posilovat druhovou i věkovou pestrost. 
Na zemědělsky obhospodařované půdě (nefunkční část biokoridoru) založit remíz.  
LBK3 – Pod hrází – hygrofilní, částečně funkční, část navržená k založení, spojuje 
LBC2 Olešský rybník s LBK1 Strouha. V nefunkční části zvolit extenzivní využití (v okolí 
vodního toku se nachází zemědělsky obhospodařovaná půda). Kolem vodního toku 
doplnit břehové porosty věkově a druhově různorodého společenstva s přihlédnutím ke 
stanovištním podmínkám. 

 
 
PROSTUPNOST KRAJINY 
V podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití je v nezastavěném území do nepřípustného 
využití zahrnuto trvalé oplocení, které by prostupnost krajiny narušovalo. 
 
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
Problémy s extravilánovými vodami jsou především na orné půdě v centrální a jižní části řešeného 
území. 
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Územní plán Olší umožňuje realizaci protierozních opatření. 
 
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
V území není vyhlášeno žádné záplavové území. 
 
OCHRANA ÚZEMÍ PŘED SUCHEM 
V souladu s požadavky PÚR byly v ÚP definovány podmínky pro ochranu území před suchem. 
 
REKREACE 
Obec je svojí polohou v oblasti Vysočiny, návazností na město Telč (památka UNESCO) a dobrými 
přírodními podmínkami (např. návaznost na ucelené lesní komplexy, přítomnost vodních ploch) je 
předurčena k rekreačnímu využití. 
Minimální zatížení území dopravou umožňuje kvalitní cykloturistiku i na územím procházející silnici III. 
třídy. 
 
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 
V jihovýchodní části katastrálního území je vymezeno toto výhradní ložisko a dobývací prostor, který 
musí být respektován: 

• dobývací prostor Olší – č. 71002 – těží se zde kámen – žula, dobývací prostor byl stanoven 
19.3.1984, stav využití dobývacího prostoru – těžený 

• výhradní ložisko Mysletice – č. 3198800 
 
 
ad f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S 
URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍCHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ 
STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE 
KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ 
PRO ÚČELY UVEDENÉ V §18 ODST. 5 SZ), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 
USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 
(NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, 
STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY 
JEJICH VYUŽITÍ) 
 
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy tak, aby na vhodných místech umožňovaly mísení 
vzájemně slučitelných funkcí a zbytečně neomezovaly kvalitativní rozvoj sídla, ale zároveň aby 
nedocházelo ke vzájemným střetům jednotlivých funkcí v území. 
Návrhem územního plánu Olší jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití v souladu 
s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
Aby bylo dosaženo co největší flexibility využití jednotlivých ploch a nebyla vyvolána potřeba častých 
změn územního plánu, jsou v maximální možné míře vymezeny plochy smíšené obytné venkovské, 
které umožňují vedle bydlení i provozování drobných výrobních činností, služeb a vybavenosti, které 
jsou slučitelné s funkcí bydlení a nenarušují ji. Při umisťování podmíněně přípustného využití je u 
mnoha ploch nutné dokladovat, že nebude snížena kvalita prostředí nebo případně pohoda bydlení. 
Přesnější specifikaci těchto pojmů lze najít v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2006, 
č. j. 2 As 44/2005 - 116 (č. 850/2006 Sb. NSS), kde se mimo jiné uvádí, že „požadavky na pohodu 
bydlení nelze absolutizovat a že určité zatížení okolí způsobuje každá stavba, přičemž po vlastnících 
okolních staveb je spravedlivé požadovat, aby takovéto zatížení snášeli, je-li přiměřené poměrům“. 
Uvedená kritéria (jako hladina hluku, emise prachu a pachů a podobně) tedy není možné brát zcela 
absolutně, nýbrž tak, že je nelze zhoršit nad míru přiměřenou poměrům. 
Nepřípustné využití uvedené v podmínkách pro plochy s rozdílným způsobem využití nelze v dané 
ploše povolit. Pokud takovéto využití v ploše existuje, je nutné podnikat kroky k ukončení jeho 
existence nebo k transformaci na využití hlavní, přípustné či podmíněně přípustné. 
Pro zachování urbanistických hodnot a jejich rozvíjení v rámci nové výstavby jsou v podmínkách 
prostorového uspořádání stanoveny pro jednotlivé plochy v obci podmínky prostorového uspořádání a 
ochrany krajinného rázu, které je třeba při výstavbě dodržet.  
 
ad g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STABÁM VYVLASTNIT 
Do ploch veřejně prospěšných opatření s možností vyvlastnění dle §170 stavebního zákona jsou 
zahrnuty: 
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• Prvky ÚSES navržené k založení nebo doplnění 
 
ad h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A 
PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE §8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 
Nejsou navrhovány.  
 
ad i) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
Nejsou navržena. 
 
ad j) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 
Obsah územního plánu vychází ze zadání územního plánu a z platné legislativy. 
 
 

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

Obec je atraktivní pro bydlení z hlediska hodnotného přírodního prostředí a blízkosti města Telč.  
 
Vývoj počtu obyvatel v obci (zdroj: ČSÚ): 

Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Olší 54 60 59 64 65 66 67 68 70 70 73 73 72 - 
 

 
Zdroj: ÚAP ORP Telč, 5. úplná aktualizace (2020) 
 
Počet obyvatel Olší stoupl mezi lety 2011 a 2020 o 22%. Růst byl dán pozitivním přirozeným 
přírůstkem i migračním saldem.  
V roce 2020 byl průměrný věk obyvatel obce Olší dle ČSÚ 38 let. Průměrný věk obyvatel měl mezi 
lety 2011 a 2020 rostoucí trend. 
 
V roce 2011 bylo v obci celkem 32 rodinných domů. Bytový dům není v Olší žádný. V obci chybí 
nabídka obytných objektů různého standardu.  
 
Ze strany občanů obce byl projevený zájem o novou výstavbu. Tím by mohlo dojít k zastavení 
negativního trendu zvyšování věkového průměru a pozdějšímu úbytku obyvatel obce. 
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Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení dle metodiky 
MMR 

A. VYHODNOCENÍ CELKOVÉ POTŘEBY NOVÝCH BYTŮ 

A.1 VYHODNOCENÍ VNITŘNÍ POTŘEBY NOVÝCH BYTŮ 

VYHODNOCENÍ ZÁKLADNÍ POTŘEBY NOVÝCH BYTŮ 
Počet mladých 10 až 24 let:  10 
Počet seniorů 65+:  11 
(zdroj ČSÚ) 

 
 
 
 
= 10/2 – 11/2 = -1 
 
Základní vnitřní potřeba 
bytů: -1 

VYHODNOCENÍ ODPADU BYTŮ 
1. konverze bytů na rekreační využití 

Byty neobydlené dle SLDB 2001:  12 
Byty neobydlené dle SLDB 2011: 17 
 
Trend je mírně negativní. Zvyšování počtu neobsazených bytů ale v daném případě převážně 
není způsobeno jejich přeřazením do režimu rekreace – konverze bytů na rekreační využití 
proběhla pouze ve 2 případech, další 2 byty byly neobydlené z důvodu změny uživatele a 1 
z důvodu přestavby (zdroj ČSÚ). 
Vzhledem k pozici obce v sídelní struktuře a krajině (zázemí města Telč, kvalitní přírodní 
podmínky) lze předpokládat, že lehký trend konverze bytů na rekreační využití bude 
pokračovat i nadále. Na návrhové období ÚP 15 let je predikován odpad 3 bytů. 

 
2. zástavba nevyhovující platné legislativě 

V území se nenachází. 
 

3. zástavba vyhodnocená jako nevyhovující z urbanistických důvodů 
V území se nenachází. 
 

4. demolice bytů vynucené plánovanými investicemi 
V území se nenachází. 
 

STANOVENÍ CELKOVÉ VNITŘNÍ POTŘEBY NOVÝCH BYTŮ 
 
 
 
 
= -1 + 3 = 2 
 
 
Celková vnitřní potřeba 

nových bytů: 2 byty 
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A.2 VYHODNOCENÍ VNITŘNÍ POPTÁVKY PO NOVÝCH BYTECH 

POROVNÁNÍ STRUKTURY BYTOVÉHO FONDU 
- počet osob v obydlených bytech celkem:  60 
- počet osob v obydlených bytech v rodinných domech: 60 
- podíl osob v rodinných domech:    100% 
- srovnání s odpovídající velikostí skupinou obcí: 
 

 
 
Podíl obyvatel v rodinných domech je v rámci odpovídající velikostní skupiny obcí zcela srovnatelný.  
Vnitřní poptávka po nových bytech vyplývající z nevyhovující struktury bytového fondu:  
+ 0 bytů 
 

VYHODNOCENÍ TRENDU SNIŽOVÁNÍ OBSAZENOSTI BYTŮ 

 
- počet obydlených bytů dle SLDB 2011:    21 
- počet obyvatel dle průběžné evidence k datu 26. 3. 2011: 60 
- počet dokončených bytů v letech 2011-2019   2 
- počet obyvatel dle průběžné evidence k datu 31. 12. 2019 73 
 
Obsazenost bytů 2019: 3,17 
Obsazenost bytů 2011: 2,85 
 
73/(21+2) – 60/21 = 0,32 
 
V daném období stoupla obsazenost bytů o 0,32 osoby/byt. Extrapolace tohoto trendu na dalších 15 
let vede k hodnotě 3,65.  
 

 
73/3,65 – 23 = -3 byty 
 
 

VÝSLEDNÝ VÝPOČET VNITŘNÍ POPTÁVKY PO NOVÝCH BYTECH 
Vnitřní poptávka po nových bytech vyplývající z nevyhovující struktury bytového fondu: +2 byty 
Vnitřní poptávka po nových bytech vyplývající ze zvyšování obsazenosti bytů: +3 byty 
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Celková vnitřní poptávka po nových bytech: + 5 bytů 
 
 

A.3 VYHODNOCENÍ VNĚJŠÍ POPTÁVKY PO BYTECH 

VYHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE MIGRACE 
- přírůstek/ úbytek stěhováním 2005-2019:  -2 
- předpokládaná obsazenost bytů:  3,65 
 

Výchozí výpočet vnější poptávky po nových bytech: -1 byt 

URBANISTICKÝ KOREKTIV – FAKTOR POLOHY OBCE V RÁMCI SÍDELNÍ STRUKTURY 
Obec Olší není součástí rozvojové oblasti, korekce dosavadního trendu faktorem polohy 
v rámci sídelní struktury není nutné provést. 

URBANISTICKÝ KOREKTIV – FAKTOR DOSTUPNOSTI VEŘEJNÝCH STRUKTUR 
Veřejné občanské vybavení je v obci minimální. V současnosti se v obci nachází pouze 
obecní úřad, sportovní areál a kaple. Výstavba další veřejné infrastruktury je však umožněna 
v rámci podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití. Korekce z důvodu dostupnosti 
veřejných infrastruktur není provedena. 

URBANISTICKÝ KOREKTIV – FAKTOR DOSTUPNOSTI PRACOVIŠTNÍHO CENTRA 
Pracovní centrum oblasti, město Telče, se nachází v komfortní dojezdové vzdálenosti 
automobilem či linkovým autobusem. V obci Olší je pouze omezená nabídka pracovních 
příležitostí. Tato protichůdná kritéria jsou vyhodnocena tak, že korekce není provedena. 

 

A.4 VÝPOČET CELKOVÉ POTŘEBY NOVÝCH BYTŮ 

 
- celková vnitřní potřeba nových bytů:   + 2 byty 
- celková vnitřní poptávka po nových bytech:  + 5 bytů 
- vnější poptávka po nových bytech:  -1 byt 
 
Celková potřeba nových bytů: +6 bytů  
 

B. VYHODNOCENÍ KAPACITY ÚZEMÍ PRO VÝSTAVBU NOVÝCH BYTŮ 

B.1 VYHODNOCENÍ VÝPOČTOVÉ KAPACITY STABILIZOVANÝCH PLOCH 

VYHODNOCENÍ VÝPOČTOVÉ KAPACITY NEZASTAVĚNÝCH PROLUK 
Na základě průzkumu území v kombinaci s vyhodnocením leteckých snímků zástavby obce byly 
identifikovány celkem 2 proluky ve stávající zástavbě (pozemky p. č. 372/2 a 363/2) vymezených jako 
součást stabilizovaných ploch smíšených obytných venkovských, s potenciálem zastavění novou 
obytnou zástavbou. Na těchto plochách se předpokládá výstavba vždy právě jednoho rodinného 
domu. Kvalifikovaným odhadem projektant územního plánu byla stanovena výpočtová kapacita proluk 
na celkem 2 byty. 

VYHODNOCENÍ POTENCIÁLNÍ KAPACITY ZAHUŠTĚNÍM STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY 
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Dle definitivních výsledků SLDB 2011 byl zjištěný počet 32 rodinných domů na území obce Olší.  
V obci převládá zástavba přízemních rodinných domů s podkrovím či se šikmou střechou bez 
využitelného podkroví. Pro zachování stávajícího vesnického rázu obce není vhodná přílišná 
intenzifikace zástavby formou nástaveb. Potenciál zahuštění těchto ploch je tak zanedbatelný. Část 
zástavby se nachází na tak malých pozemcích, že nástavby či přístavby spojené s vestavbou nového 
bytu jsou z pohledu právních předpisů (odstupy staveb, parkování vozidel na pozemku, vsakování 
dešťových vod) spíše neproveditelné. Ve stávajících rodinných domech tak byl identifikován potenciál 
zahuštění o další 2 byty. 
 

B.2 VYHODNOCENÍ VÝPOČTOVÉ KAPACITY PLOCH ZMĚN 
V procesu tvorby návrhu ÚP Olší byla postupně ověřována kapacita stabilizovaných ploch a postupně 
vymezovaných zastavitelných ploch smíšených obytných venkovských. Tato kapacita byla průběžně 
porovnávána s potřebou nových bytů. Bylo přitom zjištěno, že odhadovaná kapacita stabilizovaných 
ploch není dostatečná pro pokrytí vyhodnocené potřeby nových bytů. Bylo proto přistoupeno 
k vymezení zastavitelných ploch (Z) pro rozvoj bydlení.  
Výpočtová kapacita ploch změn (zastavitelných ploch) vymezených v návrhu ÚP Olší je 11 bytů 
v rodinných domech. 

B.3 VYHODNOCENÍ CELKOVÉ VÝPOČTOVÉ KAPACITY ÚZEMÍ PRO ROZVOJ BYDLENÍ 
Výpočtová kapacita stabilizovaných ploch 
 Výpočtová kapacita nezastavěných ploch ve stabilizovaných plochách  2 byty 
 Výpočtová kapacita zahuštěním stávající zástavby    2 byty 
Výpočtová kapacita ploch změn      
 Výpočtová kapacita ploch přestavby (P)      0 bytů 
 Výpočtová kapacita zastavitelných ploch (Z)     7 bytů 
Celkem          11 bytů 

B.4 STANOVENÍ VÝCHOZÍHO KRITÉRIA ROZVOJOVÉ ATRAKTIVITY OBCE 
Obec Olší se řadí mezi obce mírně rozvojové s výchozí hladinou pravděpodobnosti využití ploch 50%. 
 

B.5 STANOVENÍ MÍRY PRAVDĚPODOBNOSTI SKUTEČNÉHO VYUŽITÍ STABILIZOVANÝCH 
PLOCH 
Míra pravděpodobnosti skutečného využití proluk vymezených jako součást stabilizovaných ploch 
byla nastavena na výchozí hladinu pravděpodobnosti využití ploch 50%. Proluky představují obecně 
pozemky, jejichž využití pro výstavbu je nejsnazší – nacházejí se u již existujících komunikací a sítí 
technické infrastruktury. Na druhou stranu jsou velmi často majetkově svázány se sousedními 
pozemky, slouží jako zahrady, není tak u nich zájem majitele pro zástavbu je využít. 
Míra pravděpodobnosti skutečného zahuštění zástavby je v případě obce Olší kvalifikovaným 
odhadem stanovená na 10% (jedná se o obvyklý podíl bytů vzniklých změnou stávajících staveb 
v ČR). 
 

B.5 STANOVENÍ MÍRY PRAVDĚPODOBNOSTI SKUTEČNÉHO VYUŽITÍ PLOCH ZMĚN 
Označení 
plochy 
změny 

G T-I T-L E-E E-Z M suma Míra 
pravděpodobnosti 
jejich skutečného 
využití pro 
výstavbu (%) 

Z5 +1 +1 -1 +1 +1 -1 2 20 
Z1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 4 50 
Z2 +1 +1 -1 +1 +1 +1 4 50 
Z4 +1 +1 -1 +1 +1 +1 4 50 
Z6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 6 80 
Z14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 6 80 
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B.6 STANOVENÍ SKUTEČNÉ (REDUKOVANÉ) KAPACITY PLOCH VYMEZENÝCH V ÚZEMNÍM 
PLÁNU PRO ROZVOJ BYDLENÍ 

SKUTEČNÁ (REDUKOVANÁ) KAPACITA STABILIZOVANÝCH PLOCH 
Skutečná (redukovaná) kapacita nezastavěných ploch ve stabilizovaných plochách 1 byt 
Skutečná (redukovaná) kapacita zahuštěním stávající zástavby    1 byt 

SKUTEČNÁ (REDUKOVANÁ) KAPACITA PLOCH ZMĚN 
Skutečná (redukovaná) kapacita ploch přestavby (P)     0 bytů 
Skutečná (redukovaná) kapacita zastavitelných ploch (Z)    4 byty 

C. ZÁVĚREČNÁ BILANCE A APLIKACE POLITICKÉHO KOREKTIVU 
CELKOVÁ POTŘEBA NOVÝCH BYTŮ: 6 bytů 
SKUTEČNÁ KAPACITA PLOCH VYMEZENÝCH V ÚZEMNÍM PLÁNU PRO ROZVOJ 
BYDLENÍ: 4 byty 
Politický korektiv není uplatněn. Vedení obce akceptuje navrženou urbanistickou koncepci, 
prostorovou regulaci ploch pro bydlení a rozsah vymezených zastavitelných ploch. 
 

9. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, 
KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE (§43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

V návrhu ÚP Olší nejsou řešeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR. 
 
 

10. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU 
S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ 

 
Zastavitelné plochy s prvky regulačního plánu nebyly v návrhu ÚP vymezeny.



 

11. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH 
DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ 
K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Navržené zastavitelné plochy nezasahují do pozemků určených k plnění funkce lesa. 
Do vzdálenosti 50 m od hranice pozemku lesa zasahují zastavitelné plochy Z4, Z5, Z9. 

V podmínkách využití těchto ploch je zakotvena nutnost respektování tohoto pásma 50 m od okraje 
lesa (viz oddíl c) textu výrokové části ÚP). 

 
Při vymezování zastavitelných ploch bylo postupováno v souladu s §5 odst. 1 zákona č. 334/1992 

Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. V první řadě byly využity půdy s průměrnou a 
podprůměrnou produkční schopností, na kterých se nacházejí zastavitelné plochy Z1, Z2, Z4, Z6, Z9, 
Z10, Z11. Tyto plochy svým umístěním vhodně navazují na zastavěné území, zarovnávají vybíhající 
enklávu stávajícího zastavěného území. Tyto zastavitelné plochy jsou výhodné z hlediska 
hospodárného využití stávajících sítí dopravní a technické infrastruktury a návaznosti na zastavěné 
území.  

Z důvodu nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu po 
společném jednání byla původně vymezená zastavitelná plocha Z1 zredukována a rozdělena na 2 
malé zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské Z1 a Z14, vždy o velikosti do 1200 m2, aby 
nedocházelo k nadměrnému navyšování ploch pro bydlení neodpovídajícímu demografickému vývoji 
obce. 

Z důvodu nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu po 
společném jednání byla původně vymezená zastavitelná plocha Z6 zredukována na plochu o velikosti 
do 1200 m2, aby nedocházelo k nadměrnému navyšování ploch pro bydlení neodpovídajícímu 
demografickému vývoji obce. 

Z důvodu nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu po 
společném jednání byly pozemky p. č. 9/1, 2, 1/3, 77/4, 76, 68/4, 47/16, 47/12, 365/1, 365/7, 365/8, 
365/10, 40/1, 29/3, 29/1, 31/7, 372/4 a nezastavěná část pozemků p. č. 47/29 a 31/4 místo do 
smíšených obytných venkovských zahrnuty do plochy s rozdílným způsobem využití zeleň – zahrady a 
sady (ZZ).  

Zastavitelné plochy zeleně – zahrad a sadů Z9 a Z10 budou tvořit plynulý přechod mezi 
stávajícím zastavěným územím a volnou krajinou. Zastavitelné plochy zeleně – zahrad a sadů Z12, 
Z13 a Z15 budou vhodně navazovat na zastavěné území a vyplňovat proluky zástavby, u těchto 
zastavitelných ploch je možnost umisťování pouze doplňkových staveb, oplocení apod. 
  Do plochy s RZV vodní a vodohospodářské byly zahrnuty výrazné vodní plochy a toky v území 
včetně existujících vodních ploch, které nejsou uvedeny v katastru nemovitostí jako samostatná vodní 
plocha. 

Na základě písemné připomínky vlastníka pozemku v k. ú. Olší akceptované po společném 
jednání byl upraven tvar zastavitelné plochy Z2. Na této ploše vlastník pozemku plánuje výstavbu 1 
RD. 

Zastavitelná plocha Z5 (pozemky p. č. 360/6, 360/4, 360/5 a 360/1) se dle katastru nemovitostí 
nachází na ostatní ploše, nejedná se tedy o zábor ZPF. 

Plochy změn v krajině K1 a K2 jsou vymezeny z důvodu možnosti realizace částí lokálních 
biokoridorů, které nejsou v současné době funkční. 

Veřejným zájmem je stabilizace počtu obyvatel obce. Navržené zastavitelné plochy nevhodně 
nevybíhají do krajiny, nenarušují organizaci ZPF, přímo navazují na stávající zástavbu či vyplňují 
proluky a jsou dobře napojitelné na dopravní a technickou infrastrukturu – proto jsou vhodné 
z hlediska veřejného zájmu – je hájen zájem šetrnosti k vynakládání prostředků z veřejného rozpočtu. 

Navrhovaným řešením nedojde k dotčení sítě účelových komunikací sloužících 
k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků a sítě polních cest. 

Z hlediska ochrany ZPF je potřebné zdůraznit, že se jedná o bilanci půdy jednotlivých 
zastavitelných ploch, nikoli vlastní vynětí. To bude výrazně nižší, protože bude vyjímána pouze 
skutečně zastavěná plocha. 

 
Vyhodnocení je zpracováno ve smyslu Tabulky 2 v příloze vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení 

postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. 
 
 



 

 
 
ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Označení 
plochy/ 

koridoru 
Navržené využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) Odhad výměry 
záboru, na které 
bude provedena 
rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace o 
existenci 

závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Informace o existenci 
staveb k ochraně 

pozemku před erozní 
činností vody 

Informace podle 
ustanovení §3 

odst. 2 písm. g) 
I. II. III. IV. V. 

Z1 Smíšené obytné venkovské 0,1177      0,1177 0,0927     

Z2 Smíšené obytné venkovské 0,1194      0,1194 0,0944     

Z4 Smíšené obytné venkovské 0,1527     0,0050 0,1477 0,1277     

Z5 Smíšené obytné venkovské 0            

Z6 Smíšené obytné venkovské 0,1166     0,0409 0,0757 0,0916     

Z14 Smíšené obytné venkovské 0,1188      0,1188 0,0938     

∑ Smíšené obytné venkovské 0,6252 - - - 0,0459 0,5793 0,5002 - - - - 

Z9 Zeleň – zahrady a sady 0,0678    0,0569 0,0109 0,0628     

Z10 Zeleň – zahrady a sady 0,3447     0,3447 0,3347     

Z12 Zeleň – zahrady a sady 0,0667     0,0667 0,0617     

Z13 Zeleň – zahrady a sady 0,0652    0,0441 0,0211 0,0602     

Z15 Zeleň – zahrady a sady 0,2466     0,2466 0,2416     

∑ Zeleň – zahrady a sady 0,7910 - - - 0,1010 0,6900 0,7610 - - - - 

Z11 
Vybraná veřejná 
prostranství s převahou 
zpevněných ploch 

0,1438    0,0011 0,1427 0,1038  
 

  

∑ 
Vybraná veřejná 
prostranství s převahou 
zpevněných ploch 

0,1438 - - - 0,0011 0,1427 0,1038 - - - - 

K1 Smíšené nezastavěné 
území 0,5661   0,4940 0,0721  0     

K2 Smíšené nezastavěné 
území 0,4586     0,4586 0     

∑ Smíšené nezastavěné 
území 1,0247 - - 0,4940 0,0721 0,4586 0     

∑ Celkem 2,5847 - - 0,4940 0,2201 1,8706 1,3650 - - - - 





 

12. POSTUP POŘÍZENÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU 

Viz opatření obecné povahy. 
 

13. VYHODNOCENÍ SOULADU SE STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM 
ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
Viz opatření obecné povahy. 

 

14. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 
ODST. 5 SZ (STANOVISKO SEA) 
Viz opatření obecné povahy. 
 

15. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE §50 
ODST. 5 SZ ZOHLEDNĚNO, S UVEDNÍM ZÁVAŽNÝCH 
DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO 
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 
Viz opatření obecné povahy. 

 

16. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU S AKTUÁLNÍ POLITIKOU ÚZENÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
VYDANOU KRAJEM, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU 
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH 
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, S POŽADAVKY 
STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘ. S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ 
ROZPORŮ 
Viz opatření obecné povahy. 
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17. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ 
SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 
Viz opatření obecné povahy. 

 

18. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
Viz opatření obecné povahy. 

 

19. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, 
KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE (§43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM 
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 
Viz opatření obecné povahy. 

 


