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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 vydaný podle stavebního zákona 
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 
SV  Plochy smíšené obytné  
RI Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 
RX Plochy rekreace – se specifickým využitím 
OV Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 
OS Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
PV Plochy veřejných prostranství 
DS Plochy dopravní infrastruktury  
TI Plochy technické infrastruktury  
VZ Plochy výroby a skladování  
VS Plochy smíšené výrobní 
W Plochy vodní a vodohospodářské 
NZ Plochy zemědělské  
NL Plochy lesní 
NSp Plochy smíšené nezastavěného území – s přírodní funkcí 
NSs Plochy smíšené nezastavěného území – se sportovní funkcí v krajině 
NT Těžba nerostů – nezastavitelné 
TZ Těžba nerostů - zastavitelné 
SZ Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném 

znění (stavební zákon) 
ČOV Čistírna odpadních vod 
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. 

Stavba pro 
bydlení 

Stavbou pro bydlení je bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy 
odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, a rodinný dům, 
ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 
rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři 
samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

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. 

Stavební 
čára 

Stavební čára je chápána jako nepřekročitelná hranice, rozhraní mezi stavbou a 
nezastavěnou částí pozemku směrem do veřejného prostranství.  
Od stavební čáry se při situování objektu hlavního (např. RD) nelze odchýlit směrem vně 
(ke komunikaci) (s výjimkou balkonů, arkýřů, říms, rizalitů či částečného ustoupení 
průčelí – tedy konstrukcí přiměřených rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou součástí 
hlavního objemu stavby).  

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. 

Procento 
zastavěnosti 

Jedná se o poměr mezi zastavěnou plochou objektu/ů a celkovou plochou pozemku. 
Do výpočtu procenta zastavěnosti se nezahrnují zpevněné plochy. 

Nerušící 
výroba 
(služby) 

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.) 
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Chráněné 
prostory 

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.  
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. 
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. 

 
 
 
 

a)  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
Hranice zastavěného území byla vymezena k 1. 3. 2022. 
Zastavěné území je vyznačeno v těchto výkresech grafické části Územního plánu Vanov:  

• 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 
• Návrh komplexní urbanistické koncepce k zabezpečení souladu přírodních, kulturních a civilizačních 

hodnot řešeného území 
• Zahrnutí stabilizovaných ploch obytných staveb v obci do ploch obytných smíšených pro možnost 

jejich různorodého využití 
• Zvýšení nabídky pracovních příležitostí a kvalitního bydlení pro zlepšení věkové struktury obyvatel 

návrhem zastavitelných ploch smíšených obytných a plochy přestavby smíšené výrobní 
• Využití potenciálu rekreačních lokalit a golfového areálu 
• Zlepšení čistoty vody v tocích – návrh lokalizace čistírny odpadních vod pro obec 
• Návrh napojení obce na veřejný vodovod 

 

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 Vanov je rozvíjena jako sídlo s převažující obytnou funkcí se zastoupením drobné výroby, 

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

fragmentace 
• Zachování zastoupení občanské vybavenosti v obci 
• Zachování kvalitních přírodních podmínek  
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b)3.  HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE 
• Vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území  
• Udržovat příznivé životní prostředí – lokalizace ČOV, napojení na veřejný vodovod, vymezení ÚSES 
• Umožnit hospodářský rozvoj – návrh ploch smíšených obytných, změna využití bývalého výrobního 

zemědělského areálu 
• Podporovat soudržnost společenství obyvatel obce – respektovat stávající občanské vybavení, napojit 

obec na veřejný vodovod 
 

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 Vanov: 

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

území definovatelné) 
• 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 

 
PROSTORY URBANISTICKY A HISTORICKY CENNÉ 
• Jedná se především o prostor návsi, 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 střechy hlavního objektu 
o Orientaci hřebene střechy hlavního objektu kolmo k návesnímu prostoru 

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

• U předzahrádek v centrální části obce okolo návsi upřednostňovat transparentní oplocení - 
možné je jeho doplnění zelení; oplocení předzahrádek nesmí tvořit pohledovou bariéru 
zamezující průhledu na průčelí budov, maximální výška oplocení směrem k prostoru návsi je 1,5 
m. 

 

HISTORICKY VÝZNAMNÉ STAVBY – NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 
• Boží muka  
• Kříže 
• Soubor kaple sv. Karla Boromejského s křížovou cestou – v katastrální území Vanov se 

nachází socha sv. Jana Evangelisty, socha Panny Marie, socha sv. Máří Magdalény, kříž a zastavení 
křížové cesty 

• Šiškův vodní mlýn 
• Šimkův vodní mlýn 

 
Podmínky ochrany historicky významných staveb: 

• Nadále respektovat a chránit tyto nemovité kulturní památky 
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PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU (OBJEKTY VÝZNAMNÉ V OBRAZU SÍDLA) 
 
Stavební dominanta – budova obecního úřadu 
 
Drobné sakrální stavby  

• Kapličky 

• Kříže 

• Boží muka 

 
Památné kameny 
Stopy historické zástavby – u některých staveb jsou zachovalé prvky vesnické lidové architektury 
(dochované venkovské usedlosti) 

 

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 
(např. charakter, měřítko, skladbu, umístění, orientaci, podlažnost a proporce okolních staveb a 
využití tradičních v místě obvyklých materiálů) 
 

ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY 
Respektovat území s archeologickými nálezy. 
 

b)4.2.  OCHRANA HODNOT PŘÍRODNÍCH A KRAJINNÝCH 
Řešené území se vyznačuje lesozemědělskou harmonickou krajinou, kterou je třeba chránit. Rozvoj obce 
musí respektovat přírodní podmínky území. 

 
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Vzájemně propojený systém přírodně blízkých ekosystémů, který musí být respektován a chráněn. 

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

 

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.  

 
VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK (VKP) REGISTROVANÝ 

• TE015 Pastvina u Vanova – plošně rozsáhlá lokalita registrovaného VKP 

 

EVIDOVANÁ LOKALITA S OHROŽENÝMI DRUHY 
• TE043 Smrk 

 
PAMÁTNÉ STROMY 

• 1 lípa velkolistá u kříže na levé straně silnice z Telče do Vanůvku 

 

PŘÍRODNÍ PARK 

• Javořická vrchovina 
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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 

• Respektovat a chránit významné krajinné prvky a evidovanou lokalitu s ohroženými druhy 
• Respektovat a chránit památné stromy 
• 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 

 

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

• Dopravní infrastruktura (vyhovující dopravní obslužnost – silnice II. a III. třídy) 
• Technická infrastruktura (VTL plynovod, zásobování el. energií, návrh odkanalizování sídla 

včetně vybudování ČOV, návrh napojení sídla na veřejný vodovod) 
• Veřejné občanské vybavení  
 

Podmínky ochrany a rozvoje civilizačních hodnot: 
• Respektovat stávající civilizační hodnoty, podporovat výstavbu navržené 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 Územním plánu Vanov nebyly samostatně vymezeny plochy sídelní zeleně. 
Sídelní zeleň byla zařazena do ploch s rozdílným způsobem využití veřejných prostranství (PV), 
občanského vybavení (OV,OS), rekreace (RI, RX) a smíšených obytných (SV).  
 

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

Druh plochy Podmínky využití plochy 

 Z1 SV 
Plochy smíšené 
obytné  

Zastavitelná plocha smíšená obytná na západním okraji sídla s prvky 
regulačního plánu. 
 
Vybrané limity zástavby: 
– Ochranné pásmo silnice 
 
Základní prostorové regulativy 
– Tvar střech hlavních objektů (RD) – sedlová střecha 
– Sklon střech RD: 30 – 45⁰  
– Barevnost střešní krytiny: červená, červenohnědá nebo černá 
– Barevnost fasád: pastelová barva teplého odstínu, či bílá barva 
– Výšková regulace zástavby – maximálně 1 nadzemní podlaží 

s možností podkroví  
– Oplocení předzahrádek nesmí tvořit pohledovou bariéru zamezující 

průhledu na průčelí budov, maximální výška oplocení směrem 
k uličnímu prostoru bude 1,5 m 

– Stavební čára je vymezená 5 m od uliční hranice pozemku a znázorněná 
v grafické části dokumentace. Tuto stavební čáru nesmí hlavní ani 
vedlejší objekty svým umístěním směrem ke komunikaci překročit. 

– V místech, kde není stanovena stavební čára, byl odstup hlavního 
objektu (RD) od hranic pozemku stanoven na min. 3,5 m. 

– Velikost stavebního pozemku pro 1 stavbu hlavní: 800 – 1500 m2, 
navrhovaná parcelace je pouze orientační. 

– Konkrétní půdorysný tvar rodinných domů a přesné umístění domu na 
pozemku při dodržení výše uvedených pravidel nejsou definovány (jsou 
libovolné). 
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Etapizace 
– Zastavitelná plocha Z1 je rozdělena na 2 etapy zástavby.  
– Jako první etapa je určena plocha E.1, jako druhá plocha E.2.  
– Etapa E.2 může být zahájena až po vydání stavebního povolení na 

min. 50% hlavních objektů (RD) v ploše etapy E.1. 
 
Využití této zastavitelné plochy je podmíněno její rebonitací. 
 
Obsluha území 
– Dopravní napojení z nově budované místní komunikace v ploše 

koridoru dopravní infrastruktury CD1  
– Napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících 

sítí v přilehlé silnici, zásobování pitnou vodou – lokální, či napojení na 
veřejný vodovod (po realizaci napojení obce na vodovodní přivaděč); 
čistění odpadních vod – lokální – s možností budoucího napojení na 
obecní ČOV 

  
Z2 SV 

Plochy smíšené 
obytné 

Plocha smíšená obytná na jižním okraji sídla  
 
Základní prostorové regulativy 
– Tvar střech hlavních objektů – sedlová střecha 
– Výšková regulace zástavby – maximálně 1 nadzemní podlaží 

s možností podkroví 
– Oplocení předzahrádek nesmí tvořit pohledovou bariéru zamezující 

průhledu na průčelí budov, maximální výška oplocení směrem 
k uličnímu prostoru bude 1,5 m 

 
Obsluha území 
– Dopravní napojení ze stávající či nově budované místní komunikace 
– Napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících 

sítí v přilehlé místní komunikaci, zásobování pitnou vodou – lokální, 
či napojení na veřejný vodovod (po realizaci napojení obce na 
vodovodní přivaděč); čistění odpadních vod – lokální – s možností 
budoucího napojení na obecní ČOV 
 

Z3 SV 
Plochy smíšené 
obytné 

Rozšíření plochy smíšené obytné na jižním okraji sídla  
 
Základní prostorové regulativy 
– Tvar střech hlavních objektů – sedlová, valbová či stanová střecha 
– Výšková regulace zástavby – maximálně 1 nadzemní podlaží 

s možností podkroví 
 
Obsluha území 
– Dopravní napojení ze stávající místní komunikace  
– Napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících 

sítí v přilehlé silnici, zásobování pitnou vodou – lokální či napojení na 
veřejný vodovod (po realizaci napojení obce na vodovodní přivaděč); 
čistění odpadních vod – lokální – s možností budoucího napojení na 
obecní ČOV 

 
Z4 TI 

Plochy technické 
infrastruktury 

Plocha pro realizaci ČOV jihovýchodně od obce 
 
Vybrané limity zástavby: 
– Meliorace 
– Hranice maximálních negativních vlivů, která nesmí být překročena 

(hranice areálu) 
 
Základní prostorové regulativy 
– Výšková regulace zástavby – maximálně 1 nadzemní podlaží  
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– Biologický rybník (stabilizační nádrž) neoplocovat 
 
Obsluha území 
– Dopravní napojení ze silnice III. třídy novou místní komunikací 

v ploše koridoru dopravní infrastruktury CD2 
– Technická infrastruktura – jsou navrženy navazující koridory 

technické infrastruktury CT1 a CT2 pro situování kanalizačního 
sběrače 

 
Z5 PV 

Plochy veřejných 
prostranství 

Zastavitelná plocha veřejných prostranství přiléhající k zastavitelné ploše 
smíšené obytné Z1. 
 
Vybrané limity zástavby: 
– Ochranné pásmo silnice 
– Kanalizace 
 
Základní prostorové regulativy 
– respektovat koridor dopravní infrastruktury CD1 pro možnost 

dopravního napojení zastavitelné plochy Z1 
 

Z6 SV 
Plochy smíšené 
obytné 

Plocha s RZV smíšená obytná na jižním okraji místní části Beneška  
 
Základní prostorové regulativy 
– Tvar střech hlavních objektů – sedlová, valbová či stanová střecha 
– Výšková regulace zástavby – maximálně 1 nadzemní podlaží 

s možností podkroví 
– Oplocení předzahrádek nesmí tvořit pohledovou bariéru zamezující 

průhledu na průčelí budov, maximální výška oplocení směrem 
k uličnímu prostoru bude 1,5 m 
 

Obsluha území 
– Dopravní napojení ze stávající místní komunikace  
– Napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících 

sítí; zásobování pitnou vodou – lokální; čistění odpadních vod – 
lokální  

 
Z7 ZZ 

Plochy zeleně – 
zahrady a sady 

Plocha zeleně – zahrad a sadů na jižním okraji sídla  
 
Základní prostorové regulativy 
– Výšková regulace zástavby – maximálně 1 nadzemní podlaží 

s možností podkroví 
 
Obsluha území 
– Dopravní napojení ze stávající místní komunikace 
– Napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících 

sítí v přilehlé místní komunikaci, zásobování pitnou vodou – lokální, 
či napojení na veřejný vodovod (po realizaci napojení obce na 
vodovodní přivaděč); čistění odpadních vod – lokální – s možností 
budoucího napojení na obecní ČOV 
 

Z8 RI 
Plochy rekreace 
– plochy staveb 
pro rodinnou 
rekreaci 

Plocha pro rodinnou rekreaci v západní části řešeného území 
 
Základní prostorové regulativy 
– Výšková regulace zástavby – maximálně 1 nadzemní podlaží 

s možností podkroví 
– procento zastavěnosti pozemku – max. 15% 
 
Obsluha území 
– Dopravní napojení ze stávající účelové komunikace 
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– Napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících 
sítí, zásobování pitnou vodou – lokální, čistění odpadních vod – 
lokální 

 
 
 
Územní plán Vanov vymezuje tuto plochu přestavby: 
 

P1 VS 
Plochy smíšené 
výrobní 

Areál bývalého zemědělského družstva na východním okraji obce 
 
Vybrané limity zástavby: 
– Ochranné pásmo silnice 
– Ochranné pásmo trafostanice VN/NN 
– Hranice maximálních negativních vlivů, která nesmí být překročena 

(hranice areálu) 
 
Základní prostorové regulativy 
– Výšková regulace zástavby: stávající stavby - respektovat výškovou 

hladinu zástavby areálu; novostavby - maximálně 1 nadzemní podlaží 
s možností podkroví; v případě novostaveb výrobních a skladových 
objektů výška římsy max. 5m; do této výšky se nezapočítávají 
technologická zařízení, pokud podstatou funkčnosti zařízení je jeho 
výška – např. komíny, stožáry apod. 

– areál bude od okolí pohledově oddělen pásem vzrostlé zeleně 
 
Obsluha území 
– Dopravní napojení – ze silnice II/407 procházející obcí 
– Napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících 

sítí, zásobování pitnou vodou – lokální či napojení na veřejný vodovod 
(po realizaci napojení obce na vodovodní přivaděč); čistění odpadních 
vod – lokální – s možností budoucího napojení na obecní ČOV 
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c)4.  VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
• Plochy smíšené obytné - Hlavní rozvoj ploch smíšených obytných je směřován na okraj sídla 

(zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3 a Z6) ve vazbě na zastavěné území. 
• Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci – podporovat individuální rekreaci na 

stávajících plochách v kvalitním prostředí. Je navržena 1 zastavitelná plocha Z8 v západní části 
řešeného území. 

• Plochy rekreace – se specifickým využitím – podporovat rekreaci související s golfem na stávajících 
plochách v kvalitním prostředí areálu Šiškova mlýna. 

• Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura - zařízení občanského vybavení jsou 
územním plánem stabilizována. Další občanská vybavenost může být při dodržení podmínek 
uspořádání ploch s RZV umisťována v plochách smíšených obytných.  

• Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – podporovat sportovní aktivity 
na stávajících plochách. Dětská hřiště lze situovat i v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití, 
např. ploch veřejných prostranství, smíšených obytných. 

• Plochy veřejných prostranství - respektovat stabilizované plochy, které zahrnují prostor návsi, uliční 
prostory místních komunikací a veřejnou zeleň. Je vymezena 1 zastavitelná plocha veřejného 
prostranství Z5. Nové plochy veřejných prostranství je také možné při dodržení stanovených 
podmínek budovat v rámci ostatních ploch s RZV. 

• Plochy zeleně – zahrady a sady – jedná se o plochy, které tvoří přechod zástavby do krajiny; je 
navržena 1 zastavitelná plocha zeleně Z7 v návaznosti na jižní část zastavěného území 

• Plochy dopravní infrastruktury - respektovat stabilizované plochy, nové sítě dopravní infrastruktury 
je možné při dodržení stanovených podmínek budovat v rámci ostatních ploch s RZV  

• Plochy technické infrastruktury– v řešeném území je navržena zastavitelná plocha Z4 pro umístění 
obecní ČOV. Nové sítě technické infrastruktury je možné při dodržení stanovených podmínek budovat 
v rámci ostatních ploch s RZV.  

• Plochy výroby a skladování - tato stabilizovaná plocha se nachází v přímé návaznosti na plochy 
dopravní infrastruktury a je z nich přístupná 

• Plochy smíšené výrobní - tato plocha přestavby se nachází v přímé návaznosti na plochy dopravní 
infrastruktury a je z nich přístupná 

• Plochy těžby nerostů - zastavitelné – tato stabilizovaná plocha se nachází v návaznosti na plochy 
dopravní infrastruktury a je z nich přístupná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚZEMNÍ PLÁN VANOV 

16 
 

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 
• V ÚP Vanov jsou navrženy tyto koridory dopravní infrastruktury:  

o CD1 pro situování okružní místní komunikace obsluhující zastavitelné plochy Z1 a Z2 
o CD2 pro dopravní napojení zastavitelné plochy Z4 
o CD-DK06 pro homogenizaci silnice II/112 

 

d)1.1.  SILNIČNÍ DOPRAVA 

silnice 
• Zachovat silniční síť v území tvořenou silnicemi II/112, III/11264 a III/11265. 
• Respektovat koridor dopravní infrastruktury CD-DK06 pro homogenizaci silnice II/112 
• V podmínkách využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití zemědělských, lesních, 

vodních a vodohospodářských, těžby nerostů a smíšených nezastavěného území je umožněno 
umisťování dopravní infrastruktury, což umožní případnou další homogenizaci silnic v území. 

• Výsadbu nových stromů v rámci stromořadí okolo silnic posunout až za silniční příkop (je-li patrný) 

místní komunikace 
• Podmínky pro umisťování dopravní infrastruktury viz oddíl f) 
• Respektovat stávající plochy veřejných prostranství – VP, do kterých jsou zahrnuty i místní 

komunikace 
• Respektovat koridory CD1 a CD2 pro situování místních komunikací 
• V podmínkách využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití zemědělských, lesních, 

vodních a vodohospodářských, těžby nerostů 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. z důvodu napojení účelových komunikací na sousední 
správní území, obnovy historických cest apod.) 
 

d)1.2.  NEMOTOROVÁ DOPRAVA 
• Respektovat stávající turistickou trasu – Březinovu cestu. 
• Respektovat hipostezku C03 – Maříž – Golčův Jeníkov 
• Respektovat cyklotrasu č. 5126 Jihlávka – Telč, cyklotrasu č. 16 Slavonice - Přibyslav a Greenway 

Řemesel a vyznání 
• Napojit cyklostezku a inline stezku Lipky na silnici III/11264 
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d)1.3.  VEŘEJNÁ DOPRAVA 
• Koncepce veřejné dopravy, jež je zajišťována autobusovými linkami, zůstane zachována.  
• Respektovat stávající zastávky veřejné dopravy.  
 

d)1.4.  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. 

 

d)2.  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
• V ÚP Vanov jsou navrženy tyto koridory technické infrastruktury:  

o CT1 pro situování kanalizačního sběrače 
o CT2 pro situování kanalizačního sběrače 

 
• Inženýrské sítě v zastavěném a zastavitelném území budou přednostně řešeny v rámci stávajících a 

navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury 

d)2.1. KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

d)2.1.1.  Koncepce zásobení pitnou vodou 
• Stávající stav zásobení obyvatel vodou ze soukromých studní není vyhovující. V ÚP Vanov je navrženo 

napojení obce na stávající přivaděč z Řásné do VDJ Telč – Lipky. Po obci budou vybudovány rozvodné 
řady. 

• Vodovodní síť je možné dle potřeby budovat v souladu s podmínkami využití jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití 

• Do napojení obce na vodovodní přivaděč bude v zastavitelných plochách řešeno zásobování pitnou 
vodou individuálně (studny). 

• 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 a septicích. V obci není vybudována čistírna odpadních vod. 
• V ÚP Vanov je navržena zastavitelná plocha technické infrastruktury Z4, kde je možné situovat obecní 

ČOV. Budoucí napojení obce na ČOV je umožněno prostřednictvím 2 koridorů technické 
infrastruktury CT1 a CT2. 

• Respektovat zastavitelnou plochu technické infrastruktury – inženýrských sítí Z4 
• Respektovat navržené koridory pro technickou infrastrukturu  
• Do napojení obce na centrální ČOV bude v zastavitelných plochách řešena likvidace odpadních vod 

individuálně (domovní a skupinové ČOV, jímky na vyvážení) 
• V místech, kde bude probíhat rekonstrukce kanalizace, upřednostnit budování oddílné kanalizace. 
• V zastavěných územích a zastavitelných plochách preferovat vsakování srážkových vod ze 

zastavěných nebo zpevněných ploch. Pokud se prokáže nemožnost likvidace dešťových vod vsakem, 
upřednostnit jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací.  

• Srážkové vody z komunikací a veřejných ploch budou odváděny s využitím přírodní i umělé retence 
mělkými stokami či otevřenými mělkými příkopy do vodních toků.  

d)2.2.  KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ ENERGIEMI 
• Základní cíl – podpořit využití obnovitelných či netradičních zdrojů energie 
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d)2.2.1.  Zásobování elektrickou energií 
• Obec Vanov včetně místních částí je elektrifikována nadzemním vedením VN, které distribuuje 

elektrickou energii na jednotlivé trafostanice.  
• Stav sítě je stabilizovaný, nejsou navrženy nové trasy VN 

d)2.2.2.  Zásobování plynem 
• Obec Vanov je plynofikovaná středotlakým plynovodem, jednotliví odběratelé jsou napojeni přes 

regulátory plynu. 
• Stav sítě je stabilizovaný, nejsou navrženy nové trasy plynovodu. 
 

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 
Podmínky pro umisťování koridorů  
Jsou stanoveny v oddílu d)5.  
 
Podmínky pro umisťování ploch 
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 chybějící zařízení občanského vybavení řešit v rámci ploch s RZV smíšených obytných(SV), které 
stavby a zařízení občanského vybavení připouštějí  (viz podmínky využití ploch s RZV). 
 
Stanovení podmínek pro využití ploch 
Viz oddíl f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy občanského 
vybavení – OV a plochy občanského vybavení – sportu a rekreace – OS. 

CIVILNÍ OCHRANA 
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Jako vhodné se navrhuje toto místo: 

• budova Obecního úřadu Vanov 
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 Vanov jsou zásobováni pitnou vodou výhradně z lokálních zdrojů. V ÚP Vanov je navrženo 
napojení obce na stávající přivaděč z Řásné do VDJ Telč – Lipky. Po obci budou vybudovány rozvodné 
řady. 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. 
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d)4.  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
Jsou vyznačena v grafické části ve výkrese č. 1.2 Hlavní výkres. 
• Plochy veřejných prostranství jsou považovány za stabilizované – bude respektován a  chráněn 

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

• Budou respektována stávající veřejná prostranství – není možné novou výstavbou či stavebními 
úpravami objektů znehodnotit stávající komunikaci či znemožnit přístup k dalším objektům. 

• Oplocení předzahrádek okolo návsi nesmí tvořit pohledovou bariéru zamezující průhledu na průčelí 
budov, maximální výška oplocení směrem k prostoru návsi je 1,5 m. 

• V ÚP byla navržena 1 zastavitelná plocha veřejného prostranství Z5, která tvoří pás mezi navrženou 
zastavitelnou plochou s RZV smíšenou obytnou Z1 a silnicí III. třídy  
 

Stanovení podmínek pro využití ploch 
• Viz oddíl f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy veřejných 

prostranství – PV. 
• V grafické části ÚP (II.1 Koordinační výkres) je vymezeno území zásadního urbanistického významu.  
• Respektovat podmínky ochrany hodnot území – viz oddíl b)2.1. Ochrana hodnot kulturního dědictví - 

prostory urbanisticky a historicky cenné 
 

d)5.  VYMEZENÍ KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 
 
Koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizaci záměrů výstavby dopravní a technické 
infrastruktury. Působnost koridoru končí realizací stavby. 
 
Návrhem územního plánu Vanov jsou vymezeny tyto koridory: 
CD1  Koridor dopravní infrastruktury místního významu pro vytvoření okružní místní 

komunikace zpřístupňující zastavitelné plochy Z1 a Z2 
CD2   Koridor dopravní infrastruktury místního významu pro napojení zastavitelné plochy Z4 
CD-DK06 Koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu pro homogenizace silnice II/112 
CT1   Koridor technické infrastruktury místního významu pro realizaci kanalizačního sběrače 
CT2    Koridor technické infrastruktury místního významu pro realizaci kanalizačního sběrače 
 
Zásady pro využití koridorů: 

Přípustné využití  
– dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, veřejná prostranství, včetně dílčích úprav a 

napojení na stávající komunikace a sítě technické infrastruktury 
– plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES 
– nutné asanační úpravy 
Podmíněně přípustné využití  
– budování inženýrských sítí, propojení pěších a cyklistických tras, účelových komunikací před 

realizací záměru za podmínky kolmého, příp. nejkratšího možného křížení s navrženou plochou 
Nepřípustné využití  
– změny v území a povolování staveb, které by stanovené využití znemožnily, ztížily nebo 

ekonomicky znevýhodnily 
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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 bude kladen důraz na zachování 
stávajícího uspořádání krajiny.  

• 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: 

• 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 

• Možnost zvyšování pestrosti krajiny obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně 

• Chránit prostupnost krajiny 

• 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 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 

• Při změnách v území vycházet z cílové charakteristiky krajiny – na území obce Vanov je 
zastoupena krajina lesozemědělská harmonická: 

o Zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků 

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 
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o Rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět 
rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit 

o Chránit luční porosty 
Ochrana krajinného rázu: 

• Správní území obce Vanov se nalézá v oblasti krajinného rázu: Telčsko-Dačicko a Křemešnicko 

o 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 

o Křemešnicko 

 Neumisťovat stavby s charakterem dominanty do vymezujících horizontů a 
krajinných předělů přesahujících svou výškou krajinné předěly a do prostoru 
s dochovanými znaky původní struktury krajiny a s ohledem na komponované 
krajinné prostory v okolí panských sídel a měst 

• Chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvářející jedinečnost krajiny (typický reliéf, 
typická struktura kulturní krajiny včetně stop tradičních způsobů hospodaření, přírodní složky 
krajiny, charakter zalesnění, lesní okraje, hydrografický systém, 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) 

• Nepřípustná je zástavba vymykající se měřítku krajiny i charakteru zástavby a výrazně narušující 
krajinný urbanistický nebo architektonický ráz a negativně ovlivňující dálkové pohledy nebo 
sídelní a krajinné prostředí.  

• Zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl doprovodné zeleně podél cest, mezí, kamenic a pod. 

• Podporovat dosadbu alejí podél cest vhodnými dřevinami, např. javor, lípa, jírovec 

• Umožnit výsadbu břehových porostů podél vodních toků (např. jasan, olši, dub letní aj.) 

• Realizovat územní systém ekologické stability 

• Podporovat zvyšování podílu ovocných dřevin v zahradách a v záhumencích, tvořící přechod 
zástavby do krajiny 

• 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 krajině jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití:   
- plochy vodní a vodohospodářské – W 
- plochy zemědělské – NZ 
- plochy lesní – NL 
- plochy smíšené nezastavěného území s přírodní funkcí – NSp 
- plochy smíšené nezastavěného území se sportovní funkcí v krajině – NSs 
- plochy těžby nerostů nezastavitelné – NT 
- plochy přírodní - NP 
 

Stanovení podmínek pro změny ve využití ploch 
viz oddíl f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
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e)2.  Územní systém ekologické stability  
Územní systém ekologické stability je vyznačen v grafické části dokumentace – ve výkrese č. I.2 

(Hlavní výkres). V katastrálním území Vanov se nachází pouze plochy lokálního ÚSES. 
 
Základní regulativy pro plochy ÚSES jsou následující: 
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 
– 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: 
LC01 – Rybník Smrk - funkční 
LC02 – Polívkův rybník – funkční 
LC03 – Pastvina u Vanova – funkční 
LC04 – V Bukovci - funkční 

Vymezené lokální biokoridory: 
LK01 – Částkovický potok – funkční 
LK02 – Vlček  - částečně funkční, část u rybníku Smrk navržená k založení 
LK03 – Telčský potok – nefunkční, navržený k založení 
LK04 – Na Kopci – částečně funkční, 2 části navržené k založení 
LK05 – Ke svatojánskému rybníku - funkční 
 

e)3.  Prostupnost krajiny  
Prostupnost krajiny je řešena definováním podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití 
zemědělských a lesních a smíšených nezastavěného území, kde je umožněno po splnění daných podmínek 
budování dopravní a technické infrastruktury. 
V návrhu ÚP je kladen důraz na zlepšení prostupnosti krajiny - možnost napojení stávajících účelových 
komunikací na sousední správní území. 

 

e)4.  Protierozní opatření  
Na orné půdě především v centrální a severní části řešeného území a na půdách v přímém kontaktu s obcí 
Vanov je kladen důraz na realizaci protierozních opatření. 
Funkci protierozního opatření v krajině plní zejména zeleň, jako např. prvky ÚSES, liniová zeleň, cesty 
v krajině, meze (orientované po vrstevnicích) apod. 
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). 
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e)5.  Ochrana před povodněmi 
V katastrálním území Vanov není vyhlášeno žádné záplavové území. 
 

e)6.  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.  
V území se také nacházejí stávající chaty pro rodinnou rekreaci zařazené do ploch s RZV rekreace – plochy 
staveb pro rodinnou rekreaci v oblasti Častkovického potoka a v návaznosti na rybník Smrk. Tyto plochy 
jsou stabilizované.  
Je navržena 1 zastavitelná plocha Z8 pro individuální rekreaci v západní části řešeného území. 
V území se nachází golfový areál okolo Šiškova mlýna zařazený do ploch s RZV rekreace se specifickým 
využitím a ploch smíšených nezastavěného území se sportovní funkcí v krajině. Tyto plochy jsou 
stabilizované. 
Pro krátkodobou rekreaci obyvatel také slouží plochy veřejných prostranství a plocha občanského 
vybavení – tělovýchovných a sportovních zařízení. 

 

e)7.  Dobývání nerostů 
V severní části území se nachází výhradní ložisko nerostných surovin s evidovaným dobývacím prostorem 
a povrchovou těžbou. 
V jižní části území je zaznamenána plocha poddolovaného území.  
Tyto plochy budou respektovány. V následujících řízeních dle stavebního zákonu bude pro umisťování 
chráněných prostorů vypořádán vliv stávajícího těžebního areálu na tyto prostory. 
Podmínky pro využití ploch těžby nerostů - viz oddíl f) 
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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) 
 
 
V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

plochy smíšené obytné - SV 
plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci – RI 
plochy rekreace – se specifickým využitím - RX 
plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura - OV 
plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 
plochy veřejných prostranství – PV 
plochy zeleně – zahrady a sady - ZZ 
plochy dopravní infrastruktury - DS 
plochy technické infrastruktury – TI 
plochy výroby a skladování – VZ 
plochy smíšené výrobní - VS 
plochy vodní a vodohospodářské – W 
plochy zemědělské – NZ 
plochy přírodní - NP 
plochy lesní – NL 
plochy smíšené nezastavěného území – s přírodní funkcí – NSp 
plochy smíšené nezastavěného území – se sportovní funkcí v krajině – NSs 
plochy těžby nerostů – nezastavitelné – NT 
plochy těžby nerostů – zastavitelné - TZ 
 

Vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití: 
Územní rozsah ploch s rozdílným způsobem využití je vymezen ve výkrese č. I.2 (Hlavní výkres). 
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Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití: 

Plochy smíšené obytné - SV 

Hlavní využití: 
Plochy staveb pro bydlení, rodinnou rekreaci a občanské vybavení  
Přípustné využití: 
– stavby nebo zařízení související s bydlením či bydlení podmiňující  
– domácí chov hospodářských zvířat, pěstitelství samozásobovacího charakteru 
– veřejná prostranství 
– související 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 a služby, které svým charakterem a kapacitou výrazně nezvyšují dopravní zátěž 

v území 
– fotovoltaické elektrárny, pokud budou umístěné na trvalých stavbách 
– v následujících řízeních dle stavebního zákonu bude pro umisťování chráněných prostorů vypořádán 

vliv stávajícího těžebního areálu na tyto prostory 
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: 
Obecné: 
– výšková regulace zástavby (hladina zástavby) 

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

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI 

Hlavní využití: 
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci v kvalitním prostředí 
Přípustné využití: 
– stavby nebo zařízení související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující 
– vodní plochy a toky 
– soukromá zeleň, oplocení 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy 
– pozemky určené k plnění funkcí lesa, trvalý travní porost 
– stavby, zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny, stavby zvyšující ekologickou hodnotu území 
Podmíněně přípustné využití: 
– přístavby stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za podmínky, že přístavba se bude 

nacházet na pozemku investora 
– související dopravní a technická infrastruktura, pokud nesnižuje kvalitu prostředí ve vymezené ploše 

a je slučitelná s rekreačními aktivitami 
– fotovoltaické elektrárny, pokud budou umístěné na trvalých stavbách 
– v následujících řízeních dle stavebního zákonu bude pro umisťování chráněných prostorů vypořádán 

vliv stávajícího těžebního areálu na tyto prostory 
Nepřípustné využití: 
– trvalé bydlení 
– výstavba nových objektů pro rodinnou rekreaci ve stabilizovaných plochách 
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– přístavby objektů, u kterých je v katastru nemovitostí uveden druh pozemku lesní pozemek  
– stavby a zařízení, které by mohly negativně ovlivnit či narušit navazující lesní porosty  
– 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 

– stabilizované plochy – maximálně 1 nadzemní podlaží s možností využití podkroví 
– návrhová plocha – viz oddíl c)3, procento zastavěnosti pozemku – max. 15% 
 

Plochy rekreace – se specifickým využitím - RX 

Hlavní využití: 
Plochy sportovních staveb, staveb pro rekreaci a staveb občanského vybavení, zázemí golfového hřiště 
Přípustné využití: 
– stavby, zařízení a služby související se sportem a rekreací či tyto aktivity podmiňující 
– veřejná prostranství 
– související dopravní a technická infrastruktura 
– vodní plochy a toky 
– zeleň různých forem, oplocení 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy 
– související služby, administrativa 
– stavby, zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny, stavby zvyšující ekologickou hodnotu území 
Podmíněně přípustné využití: 
– trvalé bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení  
– fotovoltaické elektrárny, pokud budou umístěné na trvalých stavbách 
– v následujících řízeních dle stavebního zákonu bude pro umisťování chráněných prostorů vypořádán 

vliv stávajícího těžebního areálu na tyto prostory 
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 
 

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura - OV 

Hlavní využití: 
Pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, tělovýchovu a sport, sociální 
služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, církev, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva 
Přípustné využití: 
– stavby nebo zařízení související s občanským vybavením či občanské vybavení podmiňující  
– veřejná prostranství 
– související dopravní a technická infrastruktura 
– vodní plochy a toky 
– zeleň různých forem, oplocení 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy 
Podmíněně přípustné využití: 
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– 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 
– v následujících řízeních dle stavebního zákonu bude pro umisťování chráněných prostorů vypořádán 

vliv stávajícího těžebního areálu na tyto prostory 
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 a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby 

– stabilizované plochy – respektovat hladinu stávající zástavby  
 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 

Hlavní využití: 
Plochy sportovních a tělovýchovných zařízení a staveb a plochy veřejných prostranství 
Přípustné využití: 
– stavby nebo zařízení související se sportem, nepobytovou rekreací a volnočasovými aktivitami, či 

sportovní využití podmiňující  
– veřejná prostranství 
– dopravní a technická infrastruktura 
– vodní plochy a toky 
– zeleň různých forem, oplocení 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy 
Podmíněně přípustné 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 
– v následujících řízeních dle stavebního zákonu bude pro umisťování chráněných prostorů vypořádán 

vliv stávajícího těžebního areálu na tyto prostory 
Nepřípustné využití: 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným 

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

Plochy veřejných prostranství - PV 

Hlavní využití: 
Pozemky veřejných prostranství – náměstí, návsi, ulice, chodníky, parky a další veřejná zeleň, ostatní 
prostory přístupné bez omezení 
Přípustné využití: 
– dopravní a technická infrastruktura 
– vodní plochy a toky 
– zeleň různých forem 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy 
Podmíněně přípustné využití: 
– stavby a zařízení občanské vybavenosti 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 
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Podmínky prostorového uspořádání: 
– prostorové uspořádání musí umožnit bezpečný pohyb pěších, cyklistů i automobilový provoz, pokud 

je ve veřejném prostranství zastoupen, nesmí znemožnit přístup k objektům a znehodnotit 
komunikaci 

Plochy zeleně – zahrady a sady - ZZ 

Hlavní využití: 
Plochy zeleně, které svým charakterem či funkcí odpovídají zahradám nebo sadům. 
Přípustné využití: 
– doplňkové stavby nebo zařízení související se stavbou hlavní, která je využívána pro bydlení, 

rodinnou rekreaci, ubytování, občanské vybavení, nerušící výrobu, řemeslné využití či služby 
– 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 
 

Plochy dopravní infrastruktury – 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 
 

Plochy technické infrastruktury – TI 

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 

 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby 

– maximálně 1 nadzemní podlaží 
 

Plochy výroby a skladování – VZ 

Hlavní využití: 
Plochy zemědělských staveb 
Přípustné využití: 
– stavby a zařízení související se zemědělskou výrobou a skladováním či zemědělskou výrobu 

podmiňující 
– nerušící lehká průmyslová výroba, řemeslná výroba a služby 
– veřejná prostranství 
– související dopravní a technická infrastruktura 
– zeleň různých forem, oplocení 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy 
– stavby a zařízení pro ochranu přírody a krajiny 
Podmíněně přípustné využití: 
– stavby pro bydlení a stavby občanského vybavení, pokud bude prokázáno dodržení hygienických 

limitů a v následujících řízeních dle stavebního zákonu bude pro umisťování chráněných prostorů 
vypořádán vliv stávajícího těžebního areálu na tyto prostory 

Nepřípustné využití: 
– stavby a zařízení, které výrazně snižují kvalitu prostředí navazující obytné zástavby (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 

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

 

Plochy smíšené výrobní - VS 

Hlavní využití: 
Plochy staveb pro lehkou průmyslovou výrobu a řemeslnou výrobu  
Přípustné využití: 
– stavby pro zemědělskou výrobu a skladování 
– stavby a zařízení související s lehkou průmyslovou výrobou, řemeslnou výrobou, zemědělskou 

výrobou a skladováním, či tuto výrobu podmiňující 
– související služby, administrativa 
– veřejná prostranství 
– související dopravní a technická infrastruktura 
– vodní plochy a toky 
– zeleň různých forem, oplocení 
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– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy 
Podmíněně přípustné využití: 
– stavby a zařízení občanské vybavenosti, pokud provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat 

tato zařízení a bude prokázáno dodržení hygienických limitů hluku  
– trvalé bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele provozovny a bude prokázáno 

dodržení hygienických limitů hluku 
– v následujících řízeních dle stavebního zákonu bude pro umisťování chráněných prostorů vypořádán 

vliv stávajícího těžebního areálu na tyto prostory 
– fotovoltaické elektrárny, pokud budou umístěné na trvalých stavbách 
Nepřípustné využití: 
– stavby a zařízení, které výrazně snižují kvalitu prostředí za hranicí areálu (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)2 

 

Plochy vodní a vodohospodářské - W 

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

Plochy zemědělské – NZ 

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, 
ohradníky dočasného charakteru apod. 

– nezbytné stavby pro lesnictví – např. jednoduché stavby pro výkon práva myslivosti apod. 
– drobná architektura (např. kříže, boží muka, kapličky apod.) 
– 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. 

– dopravní infrastruktura vč. veřejných účelových komunikací, pěších cest, in-line drah, cyklostezek, 
hipostezek, tras pro jízdu na lyžích apod. 

– technická infrastruktura 
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– vodní plochy a toky 
– doprovodná a rozptýlená zeleň, která neomezuje obhospodařování zemědělských pozemků 
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 
– 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 

 

Plochy 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.) 
– drobná architektura (např. kříže, sochy, boží muka, kapličky apod.) 
– stavby, zařízení a opatření související se zachováním ekologické rovnováhy území - realizace ÚSES, 

opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, zachycení přívalových dešťů apod. 
– dopravní infrastruktura vč. veřejných účelových komunikací, pěších cest, in-line drah, cyklostezek, 

hipostezek, tras pro jízdu na lyžích apod. 
– 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 
– 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 

 

Plochy lesní – NL 

Hlavní využití: 
Plochy slouží k plnění funkcí lesa a činností související s touto hlavní funkcí 
Přípustné využití: 
– jednoduché stavby a zařízení a jiná opatření lesního hospodářství, včelíny, oplocenky dočasného 

charakteru 
– drobná architektura (např. kříže, boží muka, kapličky apod.) 
– stavby, zařízení a opatření související se zachováním ekologické rovnováhy území - realizace ÚSES, 

opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, zachycení přívalových dešťů apod. 
– dopravní infrastruktura vč. veřejných účelových komunikací, pěších cest, in-line drah, cyklostezek, 

hipostezek, tras pro jízdu na lyžích apod. 
– technická infrastruktura 
– vodní plochy a toky 
Podmíněně přípustné využití: 
– zřizování nových vodních ploch za podmínky, že to bude přípustné z hlediska ochrany přírody a 

krajinného rázu 
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Nepřípustné využití: 
– trvalé oplocení 
– 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 

 

Plochy smíšené nezastavěného území  – s přírodní funkcí - NSp 

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 
– stavby, zařízení a jiná opatření nezbytné pro pastevectví – např. stavby pro ustájení hospodářských 

zvířat ve formě jednoduchých přístřešků či seníků, včelíny, ohradníky dočasného charakteru 
– jednoduché stavby a zařízení a jiná opatření lesního hospodářství, včelíny, oplocenky dočasného 

charakteru 
– drobná architektura (např. kříže, boží muka, kapličky apod.) 
– 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. 

– dopravní infrastruktura vč. veřejných účelových komunikací, pěších cest, in-line drah, cyklostezek, 
hipostezek, tras pro jízdu na lyžích apod. 

– 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, předně mimo půdy I. a II. třídy ochrany 
Nepřípustné využití: 
– trvalé oplocení 
– 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 

 

Plochy smíšené nezastavěného území  – se sportovní funkcí v krajině - NSs 

Hlavní využití: 
Pozemky golfového hřiště, u kterých s ohledem na charakter území není účelné jejich členění na plochy 
vodní a vodohospodářské, zemědělské a lesní 
Přípustné využití: 
– zeleň různých forem 
– zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu 
– trvalý travní porost 
– pozemky sloužící k plnění funkcí lesa 
– ohradníky a oplocenky dočasného charakteru 
– změny druhu pozemku na trvalý travní porost 
– drobná architektura (např. kříže, boží muka, kapličky, informační tabule, rozcestníky, lavičky apod.) 
– terénní úpravy 



ÚZEMNÍ PLÁN VANOV 

33 
 

– 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. 

– dopravní infrastruktura 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, předně mimo půdy I. a II. třídy ochrany 
Nepřípustné využití: 
– trvalé oplocení 
– 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 
 

Plochy těžby nerostů – nezastavitelné - NT 

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 
 
Nepřípustné využití: 
– trvalé oplocení 
– veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným 

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

 

Plochy těžby nerostů – zastavitelné- TZ 

Hlavní využití: 
 - zastavěné pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, výsypek, odvalů a odkališť 
Přípustné využití: 
– stavby a technologická zařízení pro těžbu 
– veřejná prostranství 
– související dopravní a technická infrastruktura 
– vodní plochy a toky 
– zeleň různých forem, oplocení 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy 
– trvalý travní porost 
– změny druhu pozemku na trvalý travní porost 
– pozemky sloužící k plnění funkcí lesa 
Nepřípustné využití: 
– 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 prospěšné stavby (VPS): 
identifikace 

VPS 
charakteristika VPS k.ú. 

 
identifikace - využití 

plochy 
VPS-1 Koridor pro pro vytvoření okružní místní 

komunikace zpřístupňující zastavitelné 
plochy Z1 a Z2 

Vanov Místní komunikace 

VPS-2 Koridor pro dopravní napojení zastavitelné 
plochy Z4 

Vanov Místní komunikace 

VPS-3 Koridor pro umístění kanalizačního sběrače Vanov Kanalizační sběrač 
VPS-4 Koridor pro umístění kanalizačního sběrače Vanov Kanalizační sběrač 
VPS-5 Koridor dopravní infrastruktury pro 

homogenizaci silnice II/112 
Vanov Silnice II. třídy 

 

Veřejně prospěšná opatření (VPO): 
identifikace 

VPO 
charakteristika VPO k.ú. 

 
identifikace  - 
využití plochy 

VPO-1 Lokální biokoridor Vanov Část LK02 
VPO-2 Lokální biokoridor Vanov Část LK04 
VPO-3 Lokální biokoridor Vanov Část LK04 
VPO-4 Lokální biokoridor Vanov LK03 
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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. 
 
 

j)  STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
Zastavitelná plocha Z1 má stanovenou etapizaci - je rozdělena na 2 etapy zástavby (E.1, E.2) – viz 

I.4 Výkres pořadí změn v území. Jako první etapa je určena plocha E.1, jako druhá plocha E.2. Etapa E.2 
může být zahájena až po vydání stavebního povolení na min. 50% hlavních objektů (RD) v ploše etapy E.1. 
Využití zastavitelné plochy Z1 je podmíněno rebonitací pozemku. 

U ostatních zastavitelných ploch nebyla etapizace stanovena. 
 

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

Tento návrh ÚP obsahuje textovou část v rozsahu 35 listů formátu A4, 4 výkresy v měřítku 
1:5 000 a 1 výkres v měřítku 1:1000. 
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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

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

ÚSES, DI, TI) je patrná ve výkrese II.2 Výkres širších vztahů. Do tohoto výkresu je zapracovaný též koridor 
ze ZÚR – konkrétní popis viz oddíl 3. 

2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 
Návrh Územního plánu Vanov vychází ze schváleného Zadání Územního plánu Vanov. 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 
a.1) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména prověření plošného a prostorového 

uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 
zastavitelných ploch 

V souladu s požadavky zadání: 
1. bylo v souladu s ustanovením §58 stavebního zákona vymezeno zastavěné území. 
2. bylo stanoveno datum, ke kterému bylo zastavěné území vymezeno – a to k 1. 3. 2022. 
3. návrh ÚP v oddílu c) textu výrokové části stanovuje  základní koncepci rozvoje území obce 

s ohledem na hodnoty a podmínky v území 
4. návrh ÚP v oddílu b) textu výrokové části stanovuje  základní koncepci ochrany a rozvoje 

hodnot území obce 
5. celková koncepce návrh ÚP Vanov navazuje na strategické a rozvojové plány a vize – Program 

rozvoje Kraje Vysočina a Strategický plán rozvoje města Telč. 
6. návrh ÚP v oddílu c) výrokové části stanovuje  základní zásady koncepce uspořádání sídla 
7. návrh ÚP v oddílu c) textu výrokové části stanovuje hlavní cíle rozvoje 
8. návrh ÚP v oddílu b) textu výrokové části stanovuje hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 
9. návrh ÚP v oddílu b)2.1. textu výrokové části nad rámec existující ochrany stanovuje 

koncepci a podmínky ochrany architektonických a urbanistických hodnot území 
10. návrh ÚP v centrální části obce ve výkrese I.2 Hlavní výkres vymezuje území zásadního 

urbanistického významu a stanovuje podmínky pro umisťování a uspořádání nových staveb a 
změn staveb stávajících; je kladen důraz na soulad se stávajícím charakterem území 

11. návrh ÚP vymezuje památky místního významu a definuje způsob jejich ochrany 
12. v návrhu ÚP je zakotvena ochrana významných prostranství určujících obraz sídla, zejména 

prostoru návsi vymezením území zásadního urbanistického významu, prostory veřejných 
prostranství jsou definovány jako veřejně přístupné a nezastavitelné 

13. návrh ÚP v oddílu b)2.1. textu výrokové části definuje požadavky na novou zástavbu 
z hlediska dálkových pohledů, urbanistických a krajinářských hodnot území a pohledových 
horizontů 

14. návrh ÚP v oddílu c)2. textu výrokové části stanovuje základní prostorové regulativy pro 
zastavitelné plochy 

15. v návrhu ÚP v oddílu b)2.2. textu výrokové části je pro rozvoj obce zakotveno respektování 
přírodních podmínek území, terénního reliéfu, vodotečí a vodních ploch. 

16. ve výkresové části ÚP jsou zobrazeny názvy vodních ploch a vodních toků. V textu 
odůvodnění je uveden správce konkrétního vodního toku. 

17. v textové části odůvodnění návrhu ÚP je definováno manipulační pásmo vodních toků 
18. v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití – oddíl f) – jsou stanoveny 

podmínky pro umístění vodních ploch v nezastavěném území 
19. v návrhu ÚP jsou respektovány významné krajinné prvky v území (viz oddíl b)2.2. textu 

výrokové části) 
20. v oddílu c) textu výrokové části je stanovena urbanistická koncepce, včetně vymezení 

zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
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21. návrh ÚP stanovuje koncepci uspořádání sídla včetně plošného a prostorového uspořádání 
22. systém veřejných prostranství je řešen ve vzájemných souvislostech včetně vazeb na systém 

dopravní a systém sídelní zeleně 
23. v návrhu ÚP jsou vymezeny jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití – viz oddíl c)4. a 

e)1. textu výrokové části 
24. u zastavitelných ploch a ploch přestavby je v oddílu c)2 stanoven navrhovaný druh plochy 

s rozdílným způsobem využití 
25. změny v území jsou navrženy na základě prokázané potřeby těchto změn – viz textová část 

odůvodnění 
26. podmínky pro provedení změn v území jsou stanoveny s ohledem na stávající charakter a 

hodnoty území a na využitelnost navazujícího území 
27. byla vyhodnocena účelnost stanovení pořadí změn v území a nebyla stanovena etapizace 
28. byla vyhodnocena účelnost vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, 

pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen 
autorizovaný architekt - tyto stavby nebyly vymezeny 

29. návrh ÚP vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití (dále jen „plochy“), které pokrývají 
celé řešené území 

30. v návrhu ÚP byl stanoven druh plochy, podmínky pro využití plochy a tyto plochy zařazeny 
do skupiny stav či návrh 

31. plochy změn byly vymezeny podle významu jako plochy zastavitelné a plochy přestavby. 
Plochy změn v krajině nebyly v ÚP Vanov vymezeny. 

32. plochám byl stanoven způsob využití – druh plochy v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. 
Potřeba podrobnějšího členění je zdůvodněna v textové části odůvodnění ÚP. 

33. samostatné plochy rekreace byly vymezeny pouze za účelem zajištění podmínek pro rekreaci 
v kvalitním prostředí; podmínky využití těchto ploch s RZV – viz oddíl f) textu výrokové části 
ÚP 

34. v návrh ÚP byly vymezeny plochy veřejných prostranství a plochy dopravní infrastruktury. 
Vzhledem k charakteru prostředí a možnosti víceúčelového využití těchto ploch nebylo 
účelné samostatně vymezovat plochy „veřejné zeleně“ – proto tato veřejně přístupná zeleň 
byla zahrnuta do ploch veřejných prostranství. 

35. na severním okraji zastavitelné plochy smíšené obytné Z1 byla vymezena související plocha 
veřejného prostranství Z5 

36. samostatné plochy občanského vybavení jsou vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně 
dostačující plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich přístupné 

37. s ohledem na charakter zástavby byly samostatně vymezeny plochy rekreace – plochy staveb 
pro rodinnou rekreaci (RI), rekreace se specifickým využitím (RX), plochy občanského 
vybavení – veřejná infrastruktura (OV), občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení (OS), plochy veřejných prostranství (PV), výroby a skladování (VZ), smíšené výrobní 
(VS) z důvodu potřeby stanovení specifických regulativů těchto ploch. Samostatné plochy 
bydlení nebyly vymezeny. Byly upřednostněny plochy smíšené obytné (SV). 

38. samostatné plochy výroby a skladování jsou vymezené v přímé návaznosti na plochy 
dopravní infrastruktury a jsou z nich přístupné 

39. plochy dopravní infrastruktury jsou vymezené v místech zvýšené intenzity dopravy a jejích 
negativních vlivů a v místech nezbytných pro zajištění dopravní přístupnosti navazujících 
ploch 

40. plochy technické infrastruktury jsou vymezené v místech, kde využití pozemků pro tuto 
infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití 
těchto pozemků není možné 

41. plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny samostatně pouze za účelem zajištění 
podmínek pro nakládání s vodami; do těchto ploch jsou zahrnuty pozemky vodních ploch, 
koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití 

42. plochy zemědělské jsou vymezeny samostatně pouze za účelem zajištění podmínek pro 
převažující zemědělské využití 

43. plochy lesní jsou vymezeny samostatně pouze za účelem zajištění podmínek využití pozemků 
pro les 

44. plochy přírodní jsou vymezeny samostatně pouze za účelem zajištění podmínek pro ochranu 
přírody a krajiny. Do těchto ploch jsou zahrnuty plochy biocenter. 
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45. návrh ÚP vymezuje plochy smíšené nezastavěného území – s přírodní funkcí (NSp) a plochy 
smíšené nezastavěného území – se sportovní funkcí v krajině (NSs). Tyto plochy nebylo 
účelné členit na plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské a lesní. 

46. plochy těžby nerostů – zastavitelné (TZ) a plochy těžby nerostů – nezastavitelné (NT) byly 
vymezeny za účelem zajištění podmínek pro hospodárné využívání nerostů a pro ochranu 
životního prostředí při těžební činnosti a úpravě nerostů.  

47. plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území 
48. ve vymezených plochách byly stanoveny územní podmínky – podmínky využití ploch – viz 

oddíl f) textu výrokové části 
49. pro každý druh vymezených ploch bylo stanoveno jedno hlavní využití, přípustné a 

nepřípustné využití, případně i podmíněně přípustné využití 
50. hlavní využití bylo určeno dle převažujícího účelu využití plochy 
51. u ploch smíšených nezastavěného území (NSp, NSs) bylo z důvodu zachování kvalitního 

přírodního prostředí a zamezení zintenzivnění hospodaření na těchto pozemcích 
v nepřípustném využití vyloučena změna druhu plochy na ornou půdu 

52. stanovené podmíněně přípustné využití je včetně podmínek pro využití věcného rázu 
53. u vybraných ploch byly stanoveny podmínky prostorového uspořádání včetně základních 

podmínek ochrany krajinného rázu 
54. v úvodu textu výrokové části ÚP jsou definovány vybrané pojmy 
55. v úvodu textu výrokové části ÚP jsou definovány vybrané pojmy 
56. Při návrhu ÚP byly respektovány požadavky pro zajištění udržitelného rozvoje území (tzv. 

republikové priority) definované v čl. 14 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. 

57. při plánování rozvoje území obce Vanov byl kladen důraz na rozvoj primárního sektoru. 
Zemědělský areál ve východní části obce byl pro podpoření ekonomických aktivit v obci 
zahrnut do plochy přestavby P1 – plochy smíšené výrobní. 

58. jednotlivé zastavitelné plochy byly situovány v přímé návaznosti na stávající zastavěné území 
obce a vhodně ho doplňují. Jejich přímá návaznost a přiměřená velikost budou působit proti 
prostorově sociální segregaci urbánního prostředí. 

59. při stanovování způsobu využití území byla dána přednost komplexním řešením, která byla 
hledána ve spolupráci s obyvateli území, jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem 
území. 

60. východiskem pro návrh ÚP byl princip integrovaného rozvoje území – Program rozvoje Kraje 
Vysočina a Strategický plán rozvoje města Telč.  

61. návrh ÚP reaguje na důsledky hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch a plochy 
přestavby P1 (nyní brownfields) 

62. vymezením ploch smíšených obytných – SV – je umožněno variabilní využití zastavěného 
území s možností situování podnikatelských aktivit, tím je vytvořena možnost 
polycentrického rozvoje sídelní struktury. 

63. návrh ÚP vytváří předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěného areálu bývalého 
zemědělského družstva na východním okraji území jeho zařazením do ploch přestavby P1 – 
plochy smíšené výrobní 

64. využití navržených zastavitelných ploch je podmíněno dostatečnou veřejnou infrastrukturou 
– viz oddíl c)2. 

65. zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových 
a zemědělských areálů 

66. návrh ÚP vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území  - viz oddíl e)4. Protierozní opatření. V oddílu d)2.1.2 
textu výrokové části je definován způsob hospodaření s dešťovými vodami v zastavěném 
území a zastavitelných plochách. 

67. v podmínkách využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití bylo umožněno 
budování dopravní a technické infrastruktury pro zajištění kvality života obyvatel a ochrana 
veřejných prostranství (viz oddíl f)) 

68. návrh ÚP vytváří územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů - v podmínkách využití vybraných ploch s rozdílným 
způsobem umožňuje situování fotovoltaických elektráren na trvalých objektech. 
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69. návrh ÚP vychází z principů trvale udržitelného rozvoje podporou sociálního, ekonomického 
a enviromentálního pilíře rozvoje – návrhem zastavitelných ploch pro stabilizaci počtu 
obyvatel, zahrnutím převážné části zastavěného území do plochy s rozdílným způsobem 
využití smíšené obytné – SV a vymezením hodnot území včetně jejich ochrany 

70. návrh ÚP  vytváří podmínky pro posilování polycentrické struktury osídlení; v podmínkách 
využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití bylo umožněno budování dopravní 
infrastruktury pro možnost homogenizace silnic propojujících jednotlivá centra osídlení; 
návrh ÚP respektuje a zpřesňuje koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu CD-
DK06 pro homogenizaci silnice II/112 

71. návrh ÚP vytváří podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje 
– viz oddíl b) textu výrokové části návrh ÚP. Návrh ÚP vymezuje jednotlivé prvky ÚSES a 
stanovuje podmínky pro ochranu těchto ploch. 

72. návrh ÚP vytváří podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na 
území kraje - vymezením ploch smíšených obytných – SV – je umožněno variabilní využití 
zastavěného území s možností situování podnikatelských aktivit. Návrh ÚP rozvíjí systém 
dopravní obsluhy a technické vybavenosti návrhem zastavitelné plochy Z4 pro situování ČOV. 

73. návrh ÚP respektuje stávající limity využití řešeného území obsažené v ÚAP 
74. návrh ÚP stanovuje podmínky pro ochranu hodnot území, které byly identifikovány v ÚAP 

ORP Telč 
75. v návrhu ÚP byla plocha bývalého zemědělského areálu zahrnuta do plochy přestavby P1 – 

plochy s RZV smíšené výrobní; v podmínkách využití této plochy je vznesen požadavek na 
ozelenění ploch u hranice areálu 

76. plocha golfového areálu byla vymezena na základě stávajícího využití těchto ploch; návrhové 
plochy pro golfové hřiště nebyly vymezeny; plocha areálu Šiškova mlýna byla zařazena do 
ploch rekreace se specifickým využitím, plocha vlastního golfového hřiště byla zahrnuta do 
ploch s RZV smíšených nezastavěného území se sportovní funkcí v krajině 

77. v návrhu ÚP byla v souladu s požadavky obce plocha bývalého zemědělského areálu zahrnuta 
do plochy přestavby P1 – plochy s RZV smíšené výrobní pro možnost jejího variabilního 
využití 

78. v návrhu ÚP byla vymezena hranice maximálních negativních vlivů lomu Vanov 
79. obec Vanov je rozvíjena jako sídlo s převažující obytnou funkcí, vymezením ploch smíšených 

obytných – SV – je umožněno variabilní využití zastavěného území s možností situování 
podnikatelských aktivit 

80. návrh ÚP umožňuje koncepční rozvoj obce, zejména přiměřený rozvoj bydlení a rozvoj 
podnikatelských aktivit ve smíšeném území 

81. hlavní rozvojové plochy pro bydlení jsou vymezeny s vazbou na stabilizované plochy bydlení; 
zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby budoucí zástavba směřovala k ucelování tvaru 
zastavěného území a byla minimalizována jeho fragmentace 

82. v návrhu ÚP je respektován stávající charakter zástavby obce včetně výškové hladiny 
zástavby – viz oddíl b)2.1. a f) 

83. v návrhu ÚP je vymezena 1 plocha přestavby P1 v místě bývalého zemědělského areálu na 
východním okraji obce 

84. v zastavitelné ploše Z1 jsou stanoveny prvky regulačního plánu – viz oddíl c)3. 
85. vymezením ploch smíšených obytných – SV – je umožněno variabilní využití zastavěného 

území s možností situování podnikatelských aktivit 
86. v návrhu ÚP jsou vymezeny stabilizované plochy veřejné občanské vybavenosti. Nové plochy 

nejsou vymezeny. 
87. bylo prověřeno využití stávajících ploch zemědělského areálu – tato plocha byla zařazena do 

plochy přestavby P1 
88. v návrhu ÚP byly vymezeny koridory technické infrastruktury CT1 a CT2 pro situování 

kanalizačních sběračů a zastavitelná plocha Z4 pro situování ČOV; v podmínkách využití 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je umožněno situování technické 
infrastruktury 

89. v návrhu ÚP nebyly vymezeny samostatné plochy zeleně; stávající plochy veřejné zeleně byly 
začleněny do ploch veřejných prostranství; ochrana krajinných hodnot – viz oddíl b) textu 
výrokové části návrhu ÚP 

90. v zadání ÚP nebyl vznesen požadavek na etapizaci navržených zastavitelných ploch. V rámci 
projednávání byl orgánem ochrany ZPF vznesen požadavek na etapizaci zastavitelné plochy 
Z1 – viz oddíl j) textu výrokové části ÚP. 
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a.2) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 
92. návrh ÚP stanovuje základní koncepci veřejné infrastruktury – viz oddíl d) textu výrokové 

části návrh ÚP 
93. pro umístění návrhu vedení dopravní infrastruktury byly vymezeny koridory dopravní 

infrastruktury CD1, CD2 a CD-DK06 
94. podmínky využití navržených koridorů dopravní infrastruktury – viz oddíl d)5 
95. koncepce veřejné infrastruktury je vyjádřena v samostatném výkrese návrh ÚP – Koncepce 

veřejné infrastruktury 
96. v návrhu ÚP je stanovena koncepce dopravní infrastruktury – viz oddíl d)1. 
97. základní síť dopravní infrastruktury byla v návrhu ÚP zařazena do plochy dopravní 

infrastruktury – silniční a ploch veřejných prostranství 
98. do ploch dopravní infrastruktury byly zařazeny pouze pozemky dopravní staveb a zařízení, 

které z důvodu intenzity dopravy a negativních vlivů dopravy začlenění do ploch jiného 
způsobu využití vylučují 

99. do ploch dopravní infrastruktury byly zařazeny pozemky silnic II/112, III/11264 a III/11265  
100. návrh vedení dopravní infrastruktury je v návrhu ÚP řešen formou koridorů dopravní 

infrastruktury 
101. při stanovení koncepce místních komunikací bylo vycházeno z jejich stavu a způsobu 

využívání 
102. turistická trasa, hipostezky a cyklotrasa byla v návrhu ÚP znázorněna jako překryvný jev 
103. účelové komunikace byly zahrnuty do ploch veřejných prostranství 
104. návrh ÚP v souladu s požadavky PÚR vytváří předpoklady pro lepší prostupnost území a 

zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury umožněním budování dopravní a technické 
infrastruktury v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití; plochy pro novou 
výstavbu jsou vymezeny v dostatečném odstupu od silnic II. a III. třídy, aby nedocházelo 
k negativním účinkům provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel 

105. návrh ÚP vytváří podmínky pro zlepšování dostupnosti území – viz předešlý bod; Nová 
výstavba je podmíněna dostatečnou veřejnou infrastrukturou – viz oddíl c)3; návrh ÚP 
vytváří v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy – v podmínkách 
využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je umožněno budování dopravní 
infrastruktury – např. pro možnost napojení cyklostezky a inline stezky Lipky na silnici 
III/11264 

106. návrh ÚP vytváří podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území 
– jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury CD1, CD2, CD-DK06 

107. návrh ÚP přebírá a zpřesňuje ze ZÚR nadmístní koridor dopravní infrastruktury na úseku 
silnice II/112 šířky 80 m pro homogenizaci této silnice 

108. návrh ÚP podporuje zásadu ZÚR o vytvoření podmínek pro optimální dopravní 
obslužnost Kraje Vysočina – v podmínkách využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem 
využití je umožněno situování dopravní infrastruktury 

109. návrh ÚP vychází ze základních zásad pro oblast dopravní infrastruktury stanovených 
ZÚR – definuje podmínky využití koridorů dopravní infrastruktury – viz oddíl d)5, do návrhu 
ÚP je převzat koridor dopravní infrastruktury kolem silnice II/112 definovaný ZÚR 

110.  návrh ÚP ponechává koridor kolem silnice II/112 v šířce uvedené v ZÚR – 80 m 
111.  návrh ÚP v oddílu d)1.2. stanovuje požadavek na výsadbu stromořadí až za silničním 

příkopem pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích; v podmínkách 
využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je umožněno situování dopravní 
infrastruktury – tedy i homogenizace silnic procházejících územím 

112. návrh ÚP vyhodnocuje a prověřuje potřebu posílení kapacity inženýrských sítí – viz oddíl 
d)2 textu výrokové části návruh ÚP 

113. v návrhu ÚP je stanovena koncepce jednotlivých druhů technické infrastruktury – viz 
oddíl d)2 textu výrokové části návrhu ÚP 

114. v návrhu ÚP je stanovena koncepce vodního hospodářství – viz oddíl d)2.1. textu 
výrokové části návrhu ÚP 

115. v návrhu ÚP je stanovena koncepce zásobování území energiemi – viz oddíl d)2.2. textu 
výrokové části návrhu ÚP 

116. v návrhu ÚP je stanovena koncepce telekomunikačních zařízení – viz oddíl d)2.3. textu 
výrokové části návrhu ÚP 
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117. návrh ÚP vymezuje 2 koridory technické infrastruktury pro situování kanalizačního 
sběrače pro obec – CT1 a CT2 

118. v návrhu ÚP je vymezena 1 zastavitelná plochy technické infrastruktury pro situování 
ČOV, která bude zahrnovat i pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení 
technického vybavení 

119.  viz bod 117. a 118. 
120. stávající liniové vedení technické infrastruktury a provozně související zařízení je 

znázorněno v Koordinačním výkresu 
121. návrh ÚP respektuje stávající sítě technické infrastruktury včetně jejich ochranných a 

bezpečnostních pásem 
122. dodávka vody a zpracování odpadních vod je v souladu s PÚR koncipováno tak, aby 

splňovalo požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti – viz oddíl d)2.1. 
textu výrokové části návrhu ÚP 

123. návrh ÚP v souladu s PÚR vytváří územní podmínky pro rozvoj decentralizované, 
efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí 
s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik – viz oddíl d)2.2. textu výrokové části 
návrhu ÚP 

124. návrh ÚP řeší identifikovaný hygienický problém – nakládání s odpadními vodami – a 
vymezuje zastavitelnou plochu Z4 pro situování ČOV 

125.  obec má v souladu s PVKUK možnost napojení na vodovodní přivaděč z Řásné do VDJ 
Telč – Lipky; v podmínkách využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je 
umožněno situování technické infrastruktury – tedy i napojení na vodovodní přivaděč 

126. v návrhu ÚP je řešeno napojení navržených ploch na vodovod - viz oddíl c)3 
127. odkanalizování obce je navrženo v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje 

Vysočina  
128. v návrhu ÚP je řešen systém likvidace neznečištěných dešťových vod – viz oddíl d)2.1.2. 
129. v návrhu ÚP je řešena možnost napojení navržených ploch na plynovod - viz oddíl c)3 
130. v podmínkách využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je umožněno 

situování technické infrastruktury – tedy i situování případné trafostanice; na základě 
rozsahu navržených zastavitelných ploch nebylo uvažováno se situováním nové trafostanice 

131. systém nakládání s odpady v obci je vyhovující a není nutné vymezovat nové plochy pro 
nakládání s odpady 

132. v oddílu d)4 textu výrokové části návrhu ÚP byla stanovena koncepce občanské veřejné 
infrastruktury a v oddílu f) podmínky pro její umisťování 

133. samostatné plochy občanského vybavení byly vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně 
dostačující plochy dopravní infrastruktury a byly z nich přístupné 

134. návrh ÚP nevymezuje nové zastavitelné plochy občanského vybavení; objekty občanské 
vybavenosti je v souladu s podmínkami využití možné situovat v rámci ploch smíšených 
obytných (SV) a smíšených výrobních (VS) 

135. návrh ÚP v oddílu c)4 stanovuje celkovou koncepci veřejných prostranství 
136. plochy veřejné zeleně byly zahrnuty do ploch veřejných prostranství – vzhledem 

k venkovskému charakteru uspořádání obce nebylo účelné tyto plochy samostatně 
vymezovat 

137. stávající pozemky veřejných prostranství byly zahrnuty do ploch veřejných prostranství 
138. návrh ÚP v oddílu c)4 stanovuje celkovou koncepci veřejných prostranství 
139. hlavní návesní prostor s přilehlými místními komunikacemi byly zařazeny do ploch 

veřejných prostranství, v podmínkách využití vybraných ploch s RZV je možné umístění 
veřejných prostranství (viz oddíl f)) 

 
a.3) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, 
ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a  jiných opatření pro účely 
uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona 

140. v oddílu e) textu výrokové části návrhu ÚP je stanovena koncepce uspořádání krajiny 
s vazbami na zastavěné území 

141. koncepce uspořádání krajiny byla promítnuta do ploch s rozdílným způsobem využití 
v krajině – viz oddíl f). 

142. v návrhu ÚP byly vymezeny jednotlivé plochy v krajině – viz oddíl e) textu výrokové části 
ÚP 
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143. při vymezování ploch v krajině byl v návrhu ÚP kladen důraz na zachování hodnot krajiny 
(viz oddíl b)2.2. textu výrokové části ÚP), produkční funkce krajiny nenarušily udržitelný stav 
a rozvoj jiných funkcí v krajině a aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro realizaci 
ochranných opatření v krajině (viz oddíl e textu výrokové části ÚP) 

144. při stanovení podmínek v plochách v nezastavěném území bylo zohledněno ustanovení 
§18 odst. 5 stavebního zákona – viz oddíl f) textu výrokové části 

145. v oddílu f) textu výrokové části byly u jednotlivých ploch s RZV v nepřípustném využití 
stanoveny stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona, které 
není možné v nezastavěném území umisťovat 

146. v návrhu ÚP byl vymezen místní ÚSES – viz Hlavní výkres 
147. v návrhu ÚP byly vymezeny plochy biocenter a zahrnuty do ploch s RZV přírodních (NP) a 

vymezeny jednotlivé biokoridory 
148. v návrhu ÚP byly vyznačeny turistická trasa – Březinova cesta, hipostezky a cyklotrasa. 

V podmínkách využití jednotlivých ploch s RZV je umožněno budování dopravní 
infrastruktury – tedy i případných dalších cest v krajině; migrace volně žijících živočichů není 
na území obce Vanov výrazně narušena 

149. návrh ÚP zohledňuje stávající dopravní a technickou infrastrukturu jako limity využití 
území – viz Koordinační výkres 

150. v podmínkách využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je umožněno 
situování dopravní a technické infrastruktury; v návrhu ÚP jsou stanoveny podmínky pro 
omezení negativních vlivů umisťování dopravní a technické infrastruktury – viz oddíl e) textu 
výrokové části (zastoupení a podíl doprovodné zeleně podél cest apod.) 

151. návrh ÚP vyhodnocuje území z hlediska rizik z erozního ohrožení a navrhuje protierozní 
opatření – viz oddíl e)4 textu výrokové části ÚP 

152. návrh ÚP u ploch s RZV v krajině umožňuje zřizování nových vodních ploch za podmínky, 
že to bude přípustné z hlediska ochrany přírody a krajinného rázu, předně mimo půdy I. a II. 
třídy ochrany 

153. návrh ÚP chrání vodní plochy, vodní toky, prameniště a oblasti přirozené akumulace vod 
– viz oddíl b)2.2. textu výrokové části ÚP 

154. návrh ÚP vyhodnocuje území z hlediska rekreace a stanovuje koncepci rozvoje za účelem 
zlepšení podmínek pro nepobytovou rekreaci v krajině – viz oddíl e)6. textu výrokové části 
ÚP 

155. návrh ÚP zachovává prostupnost území pro velké savce a nevytváří migrační bariéry 
156. návrh ÚP v souladu s PÚR rozvojové záměry umisťuje do co nejméně konfliktních lokalit, 

zachovává kvalitu životního prostředí, chrání oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ZPF a PUPFL; ÚP v řešeném území vymezuje místní ÚSES pro zvýšení a udržení 
ekologické stability území; ÚP vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu – viz oddíl f) 
textu výrokové části 

157. návrh ÚP v souladu s PÚR vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti 
krajiny; navržené koridory dopravní a technické infrastruktury nebudou tvořit migrační 
bariéry; v návrhu ÚP nedochází k nežádoucímu srůstání sídel – přístupnost a prostupnost 
krajiny zůstává zachována 

158. návrh ÚP v souladu s PÚR vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro 
různé formy cestovního rouchu při zachování a rozvoji hodnot území; návrh ÚP podporuje 
propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu – v podmínkách využití jednotlivých 
ploch s rozdílným způsobem využití je umožněno budování dopravní infrastruktury – např. 
pro možnost napojení cyklostezky a inline stezky Lipky na silnici III/11264 

159. návrh ÚP v souladu s PÚR vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury, v podmínkách využití jednotlivých ploch s RZV je 
umožněno umisťování dopravní a technické infrastruktury; navržené zastavitelné plochy 
nebudou vystaveny negativním účinkům dopravy na veřejné zdraví obyvatel 

160. návrh ÚP v souladu s PÚR vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a 
obyvatelstva před potenciálním riziky a přírodními katastrofami v území s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod – viz oddíl e)4 textu výrokové části ÚP 

161. návrh ÚP respektuje požadavky ZÚR na ochranu přírodních hodnot stanovením zásad pro 
usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v souvislosti s ochranou a 
rozvojem přírodních hodnot – viz oddíl b)2.2. a e) textu výrokové části ÚP 

162. návrh ÚP respektuje požadavky ZÚR na ochranu kulturních hodnot stanovením zásad pro 
usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v souvislosti s ochranou a 
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rozvojem kulturních hodnot – viz oddíl b)2.1. textu výrokové části ÚP; navržené rozvojové 
plochy nejsou v kolizi s potřebami ochrany kulturních hodnot 

163. návrh ÚP respektuje požadavky ZÚR na ochranu krajinných hodnot – uplatňuje zásadu 
zachování identity a typických znaků území před jejich znehodnocením – viz oddíl b)2.2 textu 
výrokové části ÚP 

164. návrh ÚP vychází z úkolů pro územní plánování stanovených v ZÚR – identifikuje 
pozitivní znaky krajinného rázu, stanovuje podmínky pro jejich ochranu – viz oddíl b)2.2, e) a 
f) textu výrokové části ÚP 

165. návrh ÚP vychází z cílové charakteristiky krajiny, čím je pro obec Vanov krajina 
lesozemědělská harmonická a respektuje hlavní cílové využití tohoto typu krajiny dle ZÚR 
pro zemědělství a lesní hospodářství, bydlení, základní veřejnou vybavenost a místní 
ekonomické aktivity a cestovní ruch a rekreaci, zásady pro činnost v území a rozhodování 
v území – viz oddíl e) textu výrokové části ÚP; návrh ÚP vymezuje 1 zastavitelnou plochu 
individuální rekreace v západní části území – vyhodnocení únosnosti krajiny – viz oddíl 3. 
textu odůvodnění návrhu ÚP 

166. návrh ÚP vychází ze specifických zásad pro činnost v území a rozhodování o změnách 
v území v oblasti krajinného rázu Telčsko – Dačicko – viz oddíl e) textu výrokové části ÚP 

167. návrh ÚP vychází ze specifických zásad pro činnost v území a rozhodování o změnách 
v území v oblasti krajinného rázu Křemešnicko – viz oddíl e) textu výrokové části ÚP 

168. návrh ÚP uplatňuje zásady stanovené ZÚR pro oblasti krajinného rázu – viz oddíl e) 
169. návrh ÚP řeší identifikovaný problém z ÚAP – navrhuje pro k. ú. Vanov místní ÚSES 
170. návrh ÚP řeší identifikovaný urbanistický problém – přímou návaznost ploch kvalitní 

půdy na zastavěné území obce – zastavitelné plochy jsou vymezeny v přiměřené velikosti 
k zastavěnému území obce, vhodně ucelují zastavěné území obce, vyplňují hůře 
obhospodařovatelné enklávy zemědělské půdy, možností jejich přímého napojení na stávající 
sítě dopravní a technické infrastruktury dojde k hospodárnému vynakládání financí 
z veřejného rozpočtu 

171. návrh ÚP v souladu s požadavky ÚAP navrhuje protierozní opatření v krajině – viz oddíl 
e)4 

172. prvky lokálního ÚSES jsou zkoordinovány se schválenou ÚPD sousedních obcí 
173. byla vyhodnocena účelnost vymezení ploch územních rezerv, návrh ÚP nevymezuje 

plochy územních rezerv 
174. nebyly vymezeny plochy územních rezerv 
175. bez požadavků 
176. v oddílu g)2. textu výrokové části ÚP byl uveden seznam VPS a VPO s možností 

vyvlastnění bez předkupního práva 
177. nejsou vymezeny VPS a veřejná prostranství pro uplatnění předkupního práva 
178. v grafice návrh ÚP je vyznačen rozsah dotčení pozemků vymezenou plochou VPS a VPO 
179. v oddílu g)2. textu výrokové části ÚP byl uveden seznam VPS s možností vyvlastnění bez 

předkupního práva 
180. v oddílu g)2. textu výrokové části ÚP byl uveden seznam VPO s možností vyvlastnění bez 

předkupního práva pro realizaci prvků lokálního ÚSES 
181. nejsou vymezeny zastavitelné plochy veřejných prostranství s uplatněním předkupního 

práva 
182. nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno 

dohodou o parcelaci 
183. nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno zpracováním územní studie 
184. návrh ÚP vytváří podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území 

a její rozvoj – viz oddíl d) textu výrokové části ÚP 

185. návrh ÚP vychází z požadavků na uspořádání obsahu návrh územního plánu a na 
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení uvedených 
ve schváleném Zadání ÚP Vanov 
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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 Vanov není dle PÚR zahrnuto do žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy , ani do 

koridoru nebo plochy dopravní či technické infrastruktury a souvisejících záměrů.  
Celé katastrální území obce Vanov dle aktuální Politiky územního rozvoje ČR spadá do specifické 

oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. V Územním plánu 
Vanov jsou vytvořené územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a 
podmínky pro zvyšování jejích retenčních a akumulačních vlastností – zejména vytvářením územních 
podmínek pro zachování členité krajiny s vhodným poměrem lesů, mezí, luk, vodních ploch a 
neregulovaných vodních toků, cestní sítě a orné půdy.  

Z PÚR vyplývají požadavky pro zajištění udržitelného rozvoje území – republikové priority – 
konkrétní řešení viz výše oddíl 2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání. 

Pro řešené území nevyplývají z PÚR žádné další úkoly pro územní plánování. 
Návrh ÚP Vanov je v souladu s PÚR ve znění po aktualizacích č. 1, 2, 3, 4 a 5. 

 
SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM (dále též ZÚR) 
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 a 
biokoridory. 

Na východním okraj území obce Vanov je v ZÚR vymezena veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu 
s označením DK06 šířky 80 m pro homogenizaci silnice II/112 – tento koridor byl převzat a zpřesněn 
v návrhu ÚP. 

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. Konkrétní řešení viz níže. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, viz výše - 
oddíl 2. 

V západní části řešeného území byla vymezena 1 zastavitelná plocha individuální rekreace. 
 
VYHODNOCENÍ ÚNOSNOSTI PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA SITUOVÁNÍ ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

INDIVIDUÁLNÍ REKRACE 
I. Výraznost a čitelnost krajinného rázu 

Navržená zastavitelná plocha se nachází na zatravněném nezalesněném pozemku 
obklopeném lesním porostem. Tato charakteristika zůstane zachována. Nedojde k zásahu do 
„esenciálních“ znaků, které jsou zásadní pro charakter krajiny, nebo jedinečné z hlediska 
jejich cennosti a ojedinělosti.  

II. Prostorový (vizuální) kontext s významnými znaky a hodnotami přírodní a kulturní a historické 
charakteristiky 
Pro danou oblast je charakteristická přítomnost menších rekreačních objektů (chatek) 
v blízkosti vodních ploch. Lokalita je s výraznými přírodními hodnotami, navržená 
zastavitelná plocha bude s těmito hodnotami v souladu – v podmínkách využití této plochy je 
definovaná maximální podlažnost a procento zastavěnosti pozemku. V daném místě nejsou 
přítomny zásadní a významné znaky a hodnoty a navrhovaná plocha zasahuje pouze do 
běžných hodnot spoluvytvářejících krajinný ráz místa, je tedy umisťována s ohledem na 
ochranu krajinného rázu. 

III. Vizuální exponovanost lokality záměru 
Lokalita se nachází v lesním porostu, není tedy pohledově exponovaná – je viditelná pouze 
v dílčích scenériích v rámci lokality a jejího navazujícího okolí. Navržená zastavitelná plocha 
bude mít slabý vliv na harmonické vztahy v krajině. 

IV. Vztah k měřítku krajiny 
Měřítko krajiny (z pohledu rázu krajiny) je dáno měřítkem člověka – jeho fyzickými 
vlastnosti a schopnostmi (např. schopnost obsáhnout prostor zrakem a pohybem). V okolí 
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navržené zastavitelné plochy se nacházejí tyto informativní znaky měřítka krajiny – stavby 
individuální rekreace (chatová osada) a vegetační prvky (obklopující lesní porost). Okolí 
navržené zastavitelné plochy není členěno tradičními způsoby hospodářského využití 
(nachází se v lesním porostu). U zastavitelné plochy bylo proto pro zachování stávajícího 
rázu krajiny a zamezení přílišné intenzifikaci stanoveno procento zastavěnosti pozemku. 

Navržená zastavitelná plocha individuální rekreace Z8 je přijatelná z hlediska vyhodnocení únosnosti 
krajiny. 

 
Návrh ÚP Vanov je v souladu se ZÚR 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 Vanov 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 
 

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Návrh ÚP Vanov 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 Vanov 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 

Plochy smíšené obytné Plochy smíšené obytné - soulad s vyhláškou 
Plochy rekreace – plochy staveb 
pro rodinnou rekreaci 

Plochy rekreace Podrobnější členění (podtyp) – bylo třeba 
definovat odlišné regulativy pro tyto plochy 

Plochy rekreace – se specifickým 
využitím 

Plochy rekreace Podrobnější členění (podtyp) – bylo třeba 
definovat odlišné regulativy pro tyto plochy 

Plochy zeleně – zahrady a sady Plochy rekreace Podrobnější členění (podtyp) – bylo třeba 
definovat odlišné regulativy pro tyto plochy 

Plochy občanského 
Vybavení – veřejná 
infrastruktura 

Plochy občanského  
vybavení 

Podrobnější členění (podtyp) – bylo třeba 
definovat odlišné regulativy pro tyto plochy 

Plochy občanského Plochy občanského  Podrobnější členění (podtyp) – bylo třeba 
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vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení 

vybavení definovat odlišné regulativy pro tyto plochy 

Plochy veřejných  
prostranství  

Plochy veřejných  
prostranství 

- soulad s vyhláškou 

Plochy dopravní  
Infrastruktury  

Plochy dopravní 
infrastruktury 

- soulad s vyhláškou 

Plochy technické  
Infrastruktury 

Plochy technické 
infrastruktury 

- soulad s vyhláškou 

Plochy výroby 
a skladování 

Plochy výroby 
a skladování 

- soulad s vyhláškou 

Plochy smíšené výrobní Plochy smíšené výrobní - soulad s vyhláškou 
Plochy vodní 
a vodohospodářské  

Plochy vodní 
a vodohospodářské  

- soulad s vyhláškou 

Plochy zemědělské  Plochy zemědělské  - soulad s vyhláškou 
Plochy přírodní Plochy přírodní - soulad s vyhláškou 
Plochy lesní Plochy lesní - soulad s vyhláškou 
Plochy smíšené nezastavěného 
území – s přírodní funkcí 

Plochy smíšené nezastavěného 
území 

Podrobnější členění (podtyp) – bylo třeba 
definovat odlišné regulativy pro tyto plochy 

Plochy smíšené nezastavěného 
území – se sportovní funkcí v 
krajině 

Plochy smíšené nezastavěného 
území 

Podrobnější členění (podtyp) – bylo třeba 
definovat odlišné regulativy pro tyto plochy 

Plochy těžby nerostů - 
nezastavitelné 

Plochy těžby nerostů Podrobnější členění (podtyp) – bylo třeba 
definovat odlišné regulativy pro tyto plochy 

Plochy těžby nerostů - 
zastavitelné 

Plochy těžby nerostů Podrobnější členění (podtyp) – bylo třeba 
definovat odlišné regulativy pro tyto plochy 

 
 

6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 
Ochrana hodnot kulturního dědictví 

• Boží muka  
• Kříže 
• Soubor kaple sv. Karla Boromejského s křížovou cestou  
• Šiškův vodní mlýn 
• Šimkův vodní mlýn 

 

Ochrana přírody a přírodních zdrojů 
 V katastrálním území Vanov se nachází stáním orgánem ochrany přírody evidované lokality: 

• TE015 Pastvina u Vanova – registrovaný významný krajinný prvek 
• TE043 Smrk – evidovaná lokalita s ohroženými druhy 
• památný strom - 1 lípa velkolistá u kříže na levé straně silnice z Telče do Vanůvku 
• přírodní park - Javořická vrchovina 

 
Chráněny jsou také: 

• Vodní toky a plochy – významný krajinný prvek ze zákona  
• Údolní nivy – významný krajinný prvek ze zákona 
• Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) - významný krajinný prvek ze zákona 
• Ochranná pásma vodních zdrojů stanovená vodoprávním úřadem  

Ochrana dopravní a technické infrastruktury 



ÚZEMNÍ PLÁN VANOV 

47 
 

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

• 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  
• VTL plynovod – 2 nebo 4 m (dle data výstavby) na obě strany od stěny potrubí  
• STL plynovody v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu) – 1m,  mimo zastavěné území 

4m (na obě strany od půdorysu) 
• 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 
• Výhradní ložisko Vanov – zákres viz Koordinační výkres 
• Dobývací prostor Vanov – zákres viz Koordinační výkres 
• 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 

Návrh územního plánu Vanov je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.  
 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených 
druhů staveb podle ustanovení §175 zákona č. 183/2006 Sb. 
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany: 

• Výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy 
• Výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
• Výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
• Výstavba vedení VN a VVN 
• Výstavba větrných elektráren 
• Výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice) 
• Výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
• Výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
• Výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
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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. 3. 2022. 
 
ad b) ZDŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT 
Urbanistická koncepce vychází mj. z těchto dokumentů: 

 zadání ÚP Vanov 
 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 Vanov a jejích občanů, resp. vlastníků nemovitostí na území obce 

Návrh územního plánu respektuje stávající urbanistickou strukturu obce, jeho celkový obraz i zasazení do 
krajiny a chrání významné dominanty před nevhodnou zástavbou. Zastavitelné plochy jsou navrženy 
výhradně v návaznosti na zastavěné území se snahou o minimalizaci záboru půd I. a II. třídy ochrany BPEJ. 
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. Vymezené zastavitelné plochy 
jsou zařazeny do ploch s RZV smíšených obytných. 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, orientace hřebene střechy hlavního 
bojektu kolmo k návesnímu prostoru) 

 

HISTORICKY VÝZNAMNÉ STAVBY – NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 
V řešeném území se nachází tyto památkově chráněné stavby, které je třeba zachovat a nadále chránit: 

• Boží muka – kamenná barokní sloupková boží muka klasického tvarosloví situovaná u polní cesty 
nedaleko mlýna; kulturní památka rejst. č. ÚSKP 46392/7-5376 

• Kříže – kulturní památka rest. č. ÚSKP 30955/7-5377, kulturní památka rest. č. ÚSKP 33796/7-
5381 

• Kaple sv. Karla Boromejského s křížovou cestou - kulturní památka rest. č. ÚSKP 41003/7-
5262 – jehož součástí je socha sv. Jana Evangelisty, socha Panny Marie, socha sv. Máří Magdalény, 
kříž a zastavení křížové cesty; vlastní kaple sv. Karla Boromejského se nachází v sousedním 
katastrálním území Telč 

• Šiškův vodní mlýn - kulturní památka rest. č. ÚSKP 16041/7-5378 
• Šimkův vodní mlýn - kulturní památka rest. č. ÚSKP 20975/7-5379 

 

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 Vanov – identifikátor území s archeologickými nálezy: 23-41-
22/3 

• lom Vanov – identifikátor území s archeologickými nálezy: 23-41-22/7 
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PAMÁTNÉ STROMY 
1 lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.) u kříže z r. 1806 na levé straně silnice z Telče do Vanůvku bude 
respektována a chráněna.  

Tato lípa má vyhlášené ochranné pásmo o velikosti průmětu koruny stromu na terén (v roce 2000 to bylo 
13 m). 

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. 

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK (VKP) REGISTROVANÝ 
• TE015 Pastvina u Vanova – plošně rozsáhlá lokalita registrovaného VKP 

EVIDOVANÁ LOKALITA S OHROŽENÝMI DRUHY 
• TE043 Smrk 

PAMÁTNÉ STROMY 
• 1 lípa velkolistá u kříže na levé straně silnice z Telče do Vanůvku 

PŘÍRODNÍ PARK 

• Javořická vrchovina 

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 

• Polívkův rybník 
• Vlček 
• Smrk 
• Bezejmenné rybníky 

 
• Území náleží do povodí Moravské Dyje. Převážná část území obce Vanov je odvodňováno vodním 

tokem Telčský p. (správce toku je Povodí Moravy, s. p.), který protéká v severovýchodní části území. 
Ostatní drobné toky jsou ve správě Povodí Moravy, s. p. a Lesů ČR. 

• Vodní toky nenesou znaky závažných negativních zásahů.  
• Na řešeném území se nacházejí ve větším rozsahu meliorační zařízení ve správě Zemědělské 

vodohospodářské správy.  
• 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. 
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PŘEHLED A ZDŮVODNĚNÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Označ. 
plochy  

Druh plochy Zdůvodnění vymezení zastavitelné plochy 

 Z1 SV 
Plochy smíšené 
obytné  

Plocha smíšená obytná na západním okraji sídla, která navazuje na 
zastavěné území a vhodně ho doplňuje. 
 
Rozvoj obce Vanov je limitován silnicí III/11264 procházející na 
východní straně obce, která může vyvolávat hlukové zatížení, lomem 
Vanov na severní straně zastavěného území a meliorovanými 
podmáčenými plochami u hranice zastavěného území na jihovýchodě. 
Po vyčerpání vhodných ploch s nižším stupněm ochrany kolem obce 
Vanov (Z1, Z2) byla na BPEJ I. třídy vymezena zastavitelná plocha Z1. 
Tato plocha svým umístěním vhodně navazuje na zastavěné území, 
zarovnává vybíhající enklávu stávajícího zastavěného území a je 
výhodná z hlediska hospodárného využití stávajících sítí dopravní a 
technické infrastruktury a návaznosti na centrum obce. Navržená 
plocha má potenciál ke zvrácení negativního trendu úbytku obyvatel. 
 
Jedná se o lokalitu s přímou vazbou na volnou krajinu, proto byla 
výšková regulace zvolena 1NP s možností podkroví. 
 
Pro zachování kontaktu s uličním prostorem byla upravena maximální 
výška oplocení a uveden požadavek na jeho transparentnost. 

  
Z2 SV 

Plochy smíšené 
obytné 

Plocha smíšená obytná na jižním okraji obce, která navazuje na 
zastavěné území a vhodně ho doplňuje. 
Výhodou této plochy je její umístění mimo hlukové zatížení, mimo 
meliorace, na ploše bez BPEJ. 
Jedná se o kvalitní lokalitu jak z hlediska přírodního prostředí, tak 
z hlediska urbanistického – dojde k zacelení stávající proluky. 
 
Zástavba bude vyplňovat stávající proluku a nebude tolik exponovaná 
- výšková regulace byla zvolena 1NP s možností podkroví, volba tvaru 
střech je zvolena s ohledem na blízkost centra obce jako sedlová. 
Pro zachování kontaktu s uličním prostorem byla upravena maximální 
výška oplocení a uveden požadavek na jeho transparentnost. 
 

Z3 SV 
Plochy smíšené 
obytné 

Rozšíření plochy smíšené obytné na jižním okraji obce, která navazuje 
na zastavěné území. 
Výhodou této plochy je její umístění mimo hlukové zatížení, mimo 
meliorace, na BPEJ V. třídy. Jedná se o kvalitní lokalitu z hlediska 
okolního prostředí. 
 
Zástavba nebude exponovaná, bude však na okraji sídla - výšková 
regulace byla proto zvolena 1NP s možností podkroví, volba tvaru 
střech je vzhledem k větší vzdálenosti od centra obce a přechodu do 
přírodního prostředí volnější - sedlová, valbová, stanová. 
 

Z4 TI 
Plochy technické 
infrastruktury 

Plocha pro realizaci ČOV jihovýchodně od obce je vymezena s ohledem 
na výškové poměry obce Vanov a okolního terénu pro možnost 
budování gravitační splaškové kanalizace. Plocha se nachází na BPEJ 
V. třídy. 
Umístění zastavitelné plochy Z4 je v souladu s Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. 
 
Vzhledem k situování zastavitelné plochy mimo zastavěné území byla 
zvolena výšková regulace max. 1NP. Pro zachování průchodnosti 
krajiny byl uveden požadavek na neoplocování biologického rybníka. 
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Na tuto plochu budou navazovat koridory technické infrastruktury 
CT1 a CT2 pro napojení kanalizačního sběrače z obce a koridor 
dopravní infrastruktury pro zpřístupnění této zastavěné plochy ze 
silnice III/11264. 
 

Z5 PV 
Plochy veřejných 
prostranství 

Zastavitelná plocha veřejných prostranství přiléhající k zastavitelné 
ploše smíšené obytné Z1 pro splnění požadavků vyhlášky č. 501/2006 
Sb., vytvoření zeleného pásu pro vytvoření odstupu navrhované 
zástavby od silnice III. třídy a situování sítí TI a chodníku. 
 

Z6 SV 
Plochy smíšené 
obytné 

Menší plocha s RZV smíšená obytná na jižním okraji místní části 
Beneška.  
Výhodou této plochy je její umístění mimo hlukové zatížení, mimo 
meliorace, na BPEJ III. třídy. Jedná se o kvalitní lokalitu z hlediska 
okolního prostředí. 
Jedná se o zástavbu na okraji sídla - výšková regulace byla proto 
zvolena 1NP s možností podkroví, volba tvaru střech je vzhledem 
k různorodosti stávající zástavby místní části Beneška a přechodu do 
přírodního prostředí volnější - sedlová, valbová, stanová. 
 

Z7 ZZ 
Plochy zeleně – 
zahrady a sady 

Zastavitelná plocha na jižním okraji sídla navazující na zastavitelnou 
plochu Z2. Jedná se o přechod zástavby do krajiny, avšak s možností 
realizace vedlejších staveb a oplocení. 

Z8 RI 
Plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci 

Zastavitelná plocha rodinné rekreace v západní části řešeného území. 
Plocha se nachází v oblasti, kde se již nachází skupina chat. 
Zastavitelná plocha se nebude negativně pohledově uplatňovat – 
plocha je obklopena lesním porostem. Z důvodu potřeby prostorové 
regulace zástavby pro zachování stávajícího krajinného rázu a 
zamezení nevhodné intenzifikaci zástavby objekty individuální 
rekreace byla výška objektu omezena na 1NP s možností podkroví a 
byl stanoveno procento zastavěnosti pozemku. 

 

PŘEHLED A ZDŮVODNĚNÍ PLOCH PŘESTAVBY 

P1 VS 
Plochy smíšené 
výrobní 

Jedná se o areál bývalého zemědělského družstva na východním okraji 
obce, z jehož části se postupně stal brownfields.  
Cílem je možnost víceúčelového využití této plochy, aby se stala lákavější 
pro větší skupinu ekonomických subjektů při zachování kvality bydlení 
v obci – negativní vlivy této plochy nebudou přesahovat hranice areálu. 
Z hlediska výškových poměrů změny staveb, ani novostavby nebudou 
přesahovat stávající výškovou úroveň staveb.  
Pro pohledové oddělení této plochy výroby od okolního přírodního 
prostředí bude po okraji areálu vytvořen pás vzrostlé zeleně. 

 
 

ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou definovány jak pro stabilizované plochy, tak i pro návrhové 
plochy. Tyto plochy mají stanoveny regulativy přípustných, podmíněně přípustných a nepřípustných 
činností v dané ploše s rozdílným způsobem využití.  
 
• Plochy smíšené obytné - důvodem pro vymezení těchto ploch je možnost variabilnějšího způsobu 

využití území pro služby, řemesla, cestovní ruch, zemědělství apod. Navržené zastavitelné plochy 
smíšené obytné tvoří se zastavěným územím kompaktní tvar, nejsou navrženy nové solitéry 
zastavitelného území ve volné krajině. Návrhem nevznikly nedostupné nebo těžko 
obhospodařovatelné plochy. 
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• Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci – zahrnují pozemky individuálních chat, 
podporovat individuální rekreaci na stávajících plochách v kvalitním prostředí. Zastavitelné plochy 
nejsou navrženy. 

• Plochy rekreace – se specifickým využitím – zahrnují zastavěné plochy areálu Šiškova mlýna. 
podporovat rekreaci související s golfem na stávajících plochách v kvalitním prostředí areálu Šiškova 
mlýna. 

• Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura – do těchto ploch je zahrnut areál obecního 
úřadu a objekty hasičské zbrojnice. Další občanská vybavenost může být při dodržení podmínek 
uspořádání ploch s RZV umisťována v plochách smíšených obytných. Plochy jsou vymezeny v přímé 
návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich přístupné. 

• Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – zahrnuje plochu stávajícího 
hřiště. Dětská hřiště lze situovat i v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch 
veřejných prostranství, smíšených obytných. 

• Plochy veřejných prostranství - respektovat stabilizované plochy, které zahrnují prostor návsi, uliční 
prostory místních komunikací a veřejnou zeleň. Je vymezena 1 zastavitelná plocha veřejného 
prostranství Z5. Nové plochy veřejných prostranství je také možné při dodržení stanovených 
podmínek budovat v rámci ostatních ploch s RZV. 

• Plochy zeleně – zahrady a sady - jedná se o plochy, které tvoří přechod mezi zástavbou a volnou 
krajinou, které jsou však zahrnuté do zastavěného území (je u nich umožněna realizace oplocení 
apod.). V těchto plochách jsou proto v nepřípustném využití uvedeny stavby pro bydlení, rodinnou 
rekreaci, ubytování, občanské vybavení, nerušící výrobu, řemeslné využití či služby. Stavby doplňkové 
k těmto stavbám jsou však povoleny (tzn. pokud plocha zeleně navazuje na rodinný dům, je na této 
ploše možné umístit bazén, garáž, skleník, altán, přístřešek, terasu apod.). Je vymezena 1 zastavitelná 
plocha zeleně – zahrad a sadů Z7.  

• Plochy dopravní infrastruktury - respektovat stabilizované plochy, nové sítě dopravní infrastruktury 
je možné při dodržení stanovených podmínek budovat v rámci ostatních ploch s RZV  

• Plochy technické infrastruktury– v řešeném území je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a 
kanalizací Kraje Vysočina navržena zastavitelná plocha Z4 pro umístění obecní ČOV. Nové sítě 
technické infrastruktury je možné při dodržení stanovených podmínek budovat v rámci ostatních 
ploch s RZV.  

• Plochy výroby a skladování - tato stabilizovaná plocha zemědělské výroby ve východní části 
zastavěného území obce Vanov se nachází v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a je 
z nich přístupná 

• Plochy smíšené výrobní - tato plocha přestavby se nachází v přímé návaznosti na plochy dopravní 
infrastruktury a je z nich přístupná, zahrnuje areál bývalého zemědělského družstva 

• Plochy těžby nerostů - zastavitelné – tato stabilizovaná plocha se nachází v návaznosti na plochy 
dopravní infrastruktury a je z nich přístupná 
 

 
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 
• Územím prochází silnice II/112, III/11264 a III/11265 – tato silnice končí v obci Vanov 
• Veřejná doprava je zajištěna autobusovou linkovou dopravou se zastávkou v zastavěném území obce. 
• Ochranné pásmo pro silnice II. a III. třídy: 15,0 m od osy silnice mimo souvisle zastavěné území obce 
• Přes katastrální území Vanov prochází koridor šířky 80 m vymezený ZÚR – jedná se o veřejně 

prospěšnou stavbu DK06 pro homogenizaci silnice II/112 (Čechtice – Pelhřimov), která je součástí 
nadmístní komunikační sítě – tato síť patří mezi civilizační hodnoty kraje Vysočina. 

• 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  

• V ÚP jsou navrženy dva koridory dopravní infrastruktury CD1 a CD2 pro situování místní komunikací 
a dopravní napojení navržených zastavitelných ploch 

• Respektovat stávající místní komunikace (veřejná prostranství) 
• 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. 
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• 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 Vanov prochází hipostezka C03 – Maříž – Golčův Jeníkov. 
• Katastrálním územím Vanov prochází červeně značená turistická trasa – Březinova cesta. 
• Katastrálním územím Vanov prochází cyklotrasa č. 5126 Jihlávka – Telč, cyklotrasa č. 16 Slavonice - 

Přibyslav a Greenway Řemesel a vyznání. 
• 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.  

• Situování dopravní infrastruktury je umožněno v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem 
využití. 
 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
• V obci Vanov není dosud vybudovaný veřejný vodovod. 
• Obyvatelé obce jsou zásobeni vodou ze soukromých studní. 
• Stávající stav zásobení obyvatel vodou není vyhovující. V souladu s Plánem rozvoje vodovodů a 

kanalizací Kraje Vysočina je v ÚP navrženo napojení obce na stávající přivaděč z Řásné do VDJ Telč – 
Lipky 2x200 m3. Na odbočce z přivaděče bude umístěna redukční šachta. Po obci budou vybudovány 
rozvodné řady. 

• Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně 
zachycovány v jímkách a septicích. V obci není vybudována čistírna odpadních vod. 

• V ÚP Vanov je navržena zastavitelná plocha technické infrastruktury Z4, kde je možné situovat obecní 
ČOV. Napojení obce bude umožněno prostřednictvím 2 koridorů technické infrastruktury.  

• v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. je v návrhu ÚP Vanov preferována likvidace dešťových vod 
vsakováním na pozemku stavby 

• Stav sítě elektrické energie a plynovodu v území je stabilizovaný, nejsou navrženy nové trasy. 
 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
• V ÚP byla navržena 1 zastavitelná plocha veřejného prostranství Z5, která tvoří pás mezi navrženou 

zastavitelnou plochou s RZV smíšenou obytnou - venkovskou Z1 a silnicí III. třídy – tento pás bude 
sloužit pro vytvoření odstupu navržené zástavby od komunikace, pro možnost situování chodníků, 
izolační zeleně a uložení sítí technické infrastruktury. 

 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ KORIDORŮ 
Tato území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících řízeních 
(včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů) a popřípadě také následný přístup 
k nim. V koridoru jsou zakázány změny v území a povolování staveb, které by stanovené využití 
znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily.  
 
 
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 
Územní plán respektuje přírodní hodnoty území, vymezuje podmínky ochrany krajinného rázu a 
stanovuje zásady koncepce uspořádání krajiny.  
S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné izolované plochy a 
stavby s výjimkou koridorů pro technickou infrastrukturu a zastavitelných ploch, které rozšiřují stávající 
zastavěné území. 
Řešené území se vyznačuje dobrou kvalitou přírodního prostředí. Návrhem ÚP Vanov nedojde 
k znehodnocení stávajících hodnot.  
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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: 
Plochy vodní a vodohospodářské – W – stávající jsou definovány jako stabilizované. Návrhové plochy 
nejsou vymezeny na konkrétních místech - je možno budovat vodní plochy v rámci méně kvalitních ploch 
zemědělských, lesních či smíšených nezastavěného území. Ke zvýšení retenčních schopností krajiny 
přispěje i možnost zalesnění vhodných pozemků ZPF (obojí v souladu s podmínkami definovanými pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití). 
Plochy zemědělské – NZ – jsou vymezeny jako stabilizované. Jedná se o intenzivně zemědělsky 
obhospodařované plochy (orná půda, trvalý travní porost, sady). 
Plochy přírodní – NP – jsou vymezeny jako stabilizované. Jedná se plochy lokálních biocenter. 
Plochy lesní – LE - jsou vymezeny jako stabilizované. ÚP dále připouští zalesňování méně hodnotných 
ploch zemědělských a smíšených nezastavěného území (v souladu s definovanými podmínkami využití 
ploch s rozdílným způsobem využití).  
Plochy smíšené nezastavěného území – s přírodní funkcí - NSp- jsou vymezeny samostatně z důvodu 
jejich specifické funkce – zahrnují podmáčené půdy, remízky, meze, hráze, náletovou zeleň, lokální 
biokoridory apod. 
Plochy smíšené nezastavěného území – se sportovní funkcí v krajině – NSs - jsou vymezeny 
samostatně z důvodu jejich specifické funkce – zahrnují pozemky golfového hřiště 
Plochy těžby nerostů – nezastavitelné - NT - jsou vymezeny samostatně z důvodu definování odlišných 
regulativů v prostoru lomu Vanov 
 
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 Vanov je vymezení skladebných prvků ÚSES rovnoměrně rozložené v celé 
jeho ploše a využívá z části vodní sítě. Na lokálních biokoridorech byla vymezena lokální biocentra z 
důvodu dodržení maximálně přípustné délky lokálních biokoridorů přírodního ÚSES (2000 m).  
Skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES do zájmového území nezasahují. Interakční prvky 
nebyly vymezovány. 
 
 
Seznam skladebných prvků ÚSES 
Lokální prvky ÚSES: 

Lokální územní systém ekologické stability zahrnuje čtyři lokální biocentra a pět lokálních 
biokoridorů. 

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: 
LC01 – Rybník Smrk – funkční, navazuje na lokální biocentrum LBC2 Nad Smrkovským rybníkem 

na katastrálním území Řásná, zachovat přírodě blízká vodní společenstva, rákosiny a 
společenstva břehových porostů, zachovat přirozený vodní režim, doplnit břehové porosty 
věkově a druhově různorodého společenstva s přihlédnutím ke stanovištním podmínkám 

LC02 – Polívkův rybník – funkční 
LC03 – Pastvina u Vanova – funkční 
LC04 – V Bukovci – funkční, mezofilní, navazuje na lokální biokoridor LBK14 v sousedním 

katastrálním území Telč, mezofilní 

Vymezené lokální biokoridory: 
LK01 – Částkovický potok – funkční, hydrofilní, navazuje na lokální biokoridor LBK2 v sousedním 

katastrálním území Řásná, v místech chybějícího zapojeného břehového porostu doplnit 
tento porost věkově a druhově různorodými dřevinami odpovídající stanovištním 
podmínkám 

LK02 – Vlček  - částečně funkční, část u rybníku Smrk navržená k založení 



ÚZEMNÍ PLÁN VANOV 

55 
 

LK03 – Telčský potok – nefunkční, hydrofilní, navazuje na lokální biokoridor LBK9 v sousedním 
katastrálním území Telč, doplnit břehové porosty věkově a druhově různorodými 
dřevinami odpovídající stanovištním podmínkám 

LK04 – Na Kopci – částečně funkční, mezofilní, 2 části navržené k založení – nyní na orné půdě, 
navazuje na lokální biokoridor LBK8 v sousedním katastrálním území Hostětice; situovaný 
z části na lesní půdě – v lesním porostu zachovat stávající využívání, zachování a posilování 
druhové i věkové pestrosti, porost smrk, při okrajích buk lesní, modřín, v podrostu bříza; 
na orné půdě založit polní remíz 

LK05 – Ke svatojánskému rybníku - funkční 
 
REKREACE 
Obec svojí polohou v oblasti Vysočiny v návaznosti na město Telč (památku UNESCO) a dobrými 
přírodními podmínkami ve volné krajině (např. návaznost na ucelené lesní komplexy) je předurčena 
k rekreačnímu využití – proto zde byl vytvořen golfový areál. 
Na řešeném území se nachází plochy pro individuální rekreaci – chatová osada v údolí Častkovického 
potoka a v návaznosti na rybník Smrk rekreační lokalita „Úsvit“, která je z největší části situována mimo 
řešené území. 
Minimální zatížení území dopravou umožňuje kvalitní cykloturistiku i na silnicích II. a III. třídy. 
V západní části řešeného území byla v souladu s pokyny pořizovatele vymezena 1 zastavitelná plocha 
individuální rekreace, u které bylo provedeno vyhodnocení únosnosti krajiny- viz oddíl 3. textu 
odůvodnění ÚP. Odůvodnění také viz výše (odůvodnění zastavitelných ploch) 
 
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
Problémy s extravilánovými vodami jsou především na orné půdě v centrální a severní části řešeného 
území, půdy náchylné k půdní erozi jsou v přímém kontaktu s obcí Vanov. 
Územní plán Vanov umožňuje realizaci protierozních opatření. 
 
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 
Z hlediska geomorfologického členění se dané území nachází v geomorfologické podprovincii 
Českomoravské, celku Křižanovská vrchovina. 
V území se nachází ložisko nerostných surovin – lom Vanov, 500 m severně od obce Vanov, těží se zde 
biotická pararula a leukokartní žula. 
 
 
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) 
 
ad f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 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 Vanov 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, 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, 
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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 staveb a opatření s možností vyvlastnění dle §170 stavebního zákona jsou 
zahrnuty: 

• Koridory technické infrastruktury – pro situování kanalizačního sběrače 
• Koridory dopravní infrastruktury – zpřístupňující nové zastavitelné plochy, koridor pro 

homogenizaci silnice, koridor pro napojení cyklostezky 
• 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) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A 
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
ČINNOSTI 
Nejsou navržena. 
 

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. Stávající 
zastavěné území je hospodárně využito. Ze strany občanů obce byl projevený zájem o novou výstavbu. 
Tím by mohlo dojít k zastavení negativního trendu zvyšování věkového průměru a pozdějšího úbytku 
obyvatel obce. 
 
Rozvoj obce Vanov je limitován silnicí III/11264 procházející na východní straně obce, která může 
vyvolávat hlukové zatížení, lomem Vanov na severní straně zastavěného území a meliorovanými a 
podmáčenými plochami u hranice zastavěného území na jihovýchodě. Proto byly rozvojové plochy 
smíšené obytné situovány na jižní a západní okraj stávajícího zastavěného území obce. 
 
V řešeném území bylo vytipováno 8 lokalit pro umístění zastavitelných ploch: 

• Z1 Tato větší plocha s RZV smíšeným obytným se nachází na západním okraji obce, je 
napojená na stávající komunikaci, ve které se nacházejí i základní sítě technické infrastruktury. 
Jedná se o klidnou lokalitu s pěkným výhledem, mimo vliv dopravy. Plocha se nachází na BPEJ I. 
třídy. V území nejsou provedeny meliorace. Při velikosti stavebních pozemků 800-1500 m2 se na 
této ploše bude nacházet cca 12 rodinných domů. 

• Z2 Tato plocha s RZV smíšeným obytným se nachází na jižním okraji obce. Jedná se o velice 
perspektivní lokalitu z hlediska blízkosti návsi a klidného prostředí mimo vliv hluku z dopravy. 
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Pozemek nemá evidované BPEJ, nejsou zde provedeny meliorace. Při velikosti stavebních 
pozemků 800-1200 m2 se na této ploše budou nacházet 3 rodinné domy. 

• Z3 Tato plocha s RZV smíšeným obytným se nachází na jižním okraji obce. Jedná se o pěknou 
lokalitu na přechodu do volné krajiny, v klidném prostředí, mimo vliv hluku z dopravy. Celé území 
se nachází na BPEJ V. třídy, nejsou zde provedeny meliorace. Plocha bude sloužit jako rozšíření 
stávající plochy s RZV smíšené obytné. 

• Z4 Zastavitelná plocha technické infrastruktury pro možnost umístění ČOV. Tato plocha je 
vymezena v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Vymezená plocha se 
nachází na BPEJ V. třídy, jsou zde provedeny meliorace. 

• Z5 Pás mezi stávající silnicí III. třídy a zastavitelnou plochou Z1 pro možnost situování 
chodníků, zpevněných ploch, sítí technické infrastruktury a veřejné zeleně. Tímto pásem zároveň 
dojde k „odsazení“ obytné výstavby od komunikace a vytvoření uličního prostoru.  

• Z6 Jedná se o plochu menšího rozsahu - rozšíření plochy s RZV smíšené obytné na jižním 
okraji místní části Beneška. Území se nachází na BPEJ III. třídy, nejsou zde provedeny meliorace. 

• Z7 Zastavitelná plocha na jižním okraji sídla navazující na zastavitelnou plochu Z2. Jedná se o 
přechod zástavby do krajiny, avšak s možností realizace vedlejších staveb a oplocení. 

• Z8 Zastavitelná plocha rodinné rekreace v západní části řešeného území. Plocha se nachází 
v oblasti, kde se již nachází skupina chat. Zastavitelná plocha se nebude negativně pohledově 
uplatňovat – plocha je obklopena lesním porostem. Z důvodu potřeby prostorové regulace 
zástavby pro zachování stávajícího krajinného rázu a zamezení nevhodné intenzifikaci zástavby 
objekty individuální rekreace byla výška objektu omezena na 1NP s možností podkroví a bylo 
stanoveno procento zastavěnosti pozemku. 

 

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 Vanov nejsou řešeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR. 
 

10. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU 
S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ 

Označ. 
plochy  

Druh plochy Odůvodnění vymezení prvků regulačního plánu 

 Z1 SV 
Plochy smíšené 
obytné  

Jedná se o plochu smíšenou obytnou většího rozsahu, u které je třeba 
stanovit regulativy pro zamezení nekoncepční výstavbě. 
 
– Sklon střech RD: 30 – 45⁰  
– Barevnost střešní krytiny: červená, červenohnědá nebo černá 
– Barevnost fasád: pastelová barva teplého odstínu, či bílá barva 
 
Tyto regulativy zástavby vycházejí ze stávající tradiční venkovské 
zástavby na území obce – sedlová střecha, sklon střech a tradiční 
barevnost.  
 
– Stavební čára je vymezená 5 m od uliční hranice pozemku a znázorněná 

v grafické části dokumentace. Tuto stavební čáru nesmí hlavní ani 
vedlejší objekty svým umístěním směrem ke komunikaci překročit. 

– V místech, kde není stanovena stavební čára, byl odstup hlavního 
objektu (RD) od hranic pozemku stanoven na min. 3,5 m. 

– Velikost stavebního pozemku pro 1 stavbu hlavní: 800 – 1500 m2 
– Konkrétní půdorysný tvar rodinných domů a přesné umístění domu na 

pozemku při dodržení výše uvedených pravidel nejsou definovány (jsou 
libovolné). 
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Stavební čára je umístěna ve vzdálenosti 5 m od uliční hranice pozemku a 
slouží pro vytvoření odstupu od přilehlé komunikace – viz grafická část 
návrhu ÚP. Tato stavební čára bude určovat celkovou proporci uličního 
prostoru, a proto bylo vhodné ji závazně vymezit. 
Plocha mezi stavební čárou a hranicí pozemku uličního prostoru může 
sloužit k realizaci zpevněných ploch pro odstavení osobních automobilů 
na pozemku stavby, vedení sítí technické infrastruktury a umístění nízké 
zeleně. V této ploše nesmí být umisťovány ani přístřešky či garáže, aby 
nedošlo k nežádoucímu narušení koncepce uličního prostoru.  
Navržené odstupy rodinných domů od hranic pozemků (v místech, kde 
není vymezena stavební čára) vycházejí z požadavků §25 odst. (2) 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území – 
dojde tím k zachování minimální vzdálenosti rodinných domů 7,0 m 
požadovaných výše uvedenou vyhláškou a zároveň se zvětší prostor 
vhodný pro pobyt obyvatel domu. Jedná se o minimální požadovanou 
vzdálenost, kterou je vhodné s ohledem na dispozici navržených domů 
případně zvětšit. 
Velikost stavebního pozemku pro 1 rodinný dům byla zvolena s ohledem 
na hospodárné využití zastavitelné plochy. Při této velikosti pozemků se 
jich na danou plochu vejde cca 12. 
Plocha je většího rozsahu a nachází se na BPEJ I. třídy, proto je její využití 
podmíněno rebonitací. Plocha je rozdělena do 2 etap výstavby E.1 a E.2. 
Jako první etapa je určena plocha E.1, jako druhá plocha E.2. Etapa E.2 
může být zahájena až po vydání stavebního povolení na min. 50% 
hlavních objektů (RD) v ploše etapy E.1. 

 
 



 

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, ani do 
vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 

Rozvoj obce Vanov je limitován silnicí III/11264 procházející na východní straně obce, která může 
vyvolávat hlukové zatížení, lomem Vanov na severní straně zastavěného území a meliorovanými 
podmáčenými plochami u hranice zastavěného území na jihovýchodě. Hlavní rozvojové plochy smíšené 
obytné  byly tedy situovány do klidných lokalit v jižní a západní části obce. 

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 Z3 a Z6 a plocha pro 
situování ČOV Z4, která je v této ploše vhodná i z hlediska spádových poměrů kanalizace. Umístění 
zastavitelné plochy Z4 je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Zastavitelná 
plocha pro ČOV je navržena v nezbytném rozsahu zohledňujícím udržitelný rozvoj řešeného území. 

Zastavitelné plochy Z2, Z7, Z8 a část Z5 jsou v katastru vedené jako ostatní plocha – nemají evidované 
BPEJ – nebude se tedy jednat o zábor zemědělského půdního fondu. 

Po vyčerpání vhodných ploch s nižším stupněm ochrany byla vymezena zastavitelná plocha Z1. Tato 
plocha svým umístěním vhodně navazuje na zastavěné území, zarovnává vybíhající enklávu stávajícího 
zastavěného území. Tato zastavitelná plocha je výhodná z hlediska hospodárného využití stávajících sítí 
dopravní a technické infrastruktury a návaznosti na zastavěné území. Plocha je většího rozsahu a nachází 
se na BPEJ I. třídy, proto je její využití podmíněno rebonitací. Plocha je rozdělena do 2 etap výstavby E.1 a 
E.2. Jako první etapa je určena plocha E.1, jako druhá plocha E.2. Etapa E.2 může být zahájena až po vydání 
stavebního povolení na min. 50% hlavních objektů (RD) v ploše etapy E.1. Podrobnější odůvodnění – viz 
textová část Odůvodnění, oddíl 7.  

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. 

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

postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 Plocha smíšená obytná 

1,4353 
(E.1=0,6476; 
E.2=0,7877) 

1,4353     0,1015  
 

  

Z2 Plocha smíšená obytná 0           

Z3 Plocha smíšená obytná 0,0985      0,0985 0,0885     

Z6 Plocha smíšená obytná 0,2017   0,2017   0,1717     

∑ Plocha smíšená obytná 1,7355 1,4353  0,2017  0,0985 0,3617 - - - - 

Z5 
Plocha veřejných 
prostranství 

0,0673 0,0673       
 

  

∑ 
Plochy veřejných 
prostranství 

0,0673 0,0673      - - - - 

Z7 Zeleň – zahrady a sady 0           

∑ Zeleň – zahrady a sady 0           

Z8 
Plocha staveb pro rodinnou 
rekreaci 

0           

∑ 
Plocha staveb pro rodinnou 
rekreaci 

0           

P1 Plocha smíšené výrobní 1,7516 0,1801    1,5715      

∑ Plochy smíšené výrobní 1,7516 0,1801    1,5715  - - - - 

Z4 
Plocha technické 
infrastruktury 

0,2623     0,2623   Ano   

∑ 
Plochy technické 
infrastruktury 

0,2623     0,2623  - - - - 

CD1 
Koridor dopravní 
infrastruktury 

0,2398 0,1858    0,0540 0,0260     

CD2 
Koridor dopravní 
infrastruktury 

0,1146     0,1146 0,0460  Ano   

CD-DK06 
Koridor dopravní 
infrastruktury 

6,2000   5,0491  1,1509 5,3343  Ano  Převzato ze ZÚR 

∑ 
Koridory dopravní 
infrastruktury 

6,5544 0,1858  5,0491  1,3195 5,4063 - - - - 

∑ - 10,3711 1,8685  5,2508  3,2518 5,768 - - - - 



 

12. POSTUP POŘÍZENÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU 

Doplní pořizovatel. 
 

13. VYHODNOCENÍ SOULADU SE STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
Doplní pořizovatel. 

 

14. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST. 
5 SZ (STANOVISKO SEA) 
Doplní pořizovatel. 
 

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

 

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 
Doplní pořizovatel. 

 
 

17. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ 
SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 
Doplní pořizovatel. 



ÚZEMNÍ PLÁN VANOV 

62 
 

 

18. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
Doplní pořizovatel. 

 

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

 


