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SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka Označení 

SO Plochy smíšené obytné 

RR Plochy rodinné rekreace 

O Plochy občanského vybavení 

R Plochy občanského vybavení – sportu a 
rekreace 

U Plochy veřejných prostranství 

DS Plochy dopravní infrastruktury – 
silniční doprava 

DD Plochy dopravní infrastruktury – drážní 
doprava 

DU Plochy dopravní infrastruktury – 
účelové komunikace 

T Plochy technické infrastruktury 

V Plochy výroby a skladování 

ZZ Plochy zemědělské - zahrady 

H Plochy vodní a vodohospodářské 

ZO Plochy zemědělské – orná půda 

ZL Plochy zemědělské – louky, pastviny 

L Plochy lesní 

SX Plochy smíšené nezastavěného území 

LBC Lokální biocentrum 

LBK Lokální biokoridor 

IP Interakční prvek 
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Změna č. 2 Územního plánu Mysliboř  

Zastupitelstvo obce Mysliboř jako příslušný správní orgán na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. 
§ 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) se na svém zasedání dne 6.8.2020 usneslo vydat usnesením 
č. 20200806/6 toto opatření obecné povahy, kterým se mění Územní plán Mysliboř ve znění jeho 
změny č. 1 vydané usnesením zastupitelstva obce Mysliboř ze dne 9. 12. 2015 formou opatření 
obecné povahy č. 1/2015 s účinností od 28. 12. 2015. 

 

ČÁST PRVNÍ ZMĚNY č. 2 ÚP 
 

I. VÝROK  
 

I. VÝROKOVÁ ČÁST – (1) textová část 

Územní plán Mysliboř – I. ÚZEMNÍ PLÁN - (1) textová část -  se mění takto: 

1. v části a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se v prvním odstavci datum vymezení hranice zastavěného 
území „15. 1. 2015“ nahrazuje datem „1. 1. 2020“. 

 

2. V části g.2. Plochy a koridory s možností vyvlastnění bez předkupního práva se tabulka 
 

„identifikace 
VPS 

charakteristika VPS 
k.ú. 

parcelní čísla 

identifikace – 
využití 
plochy 

VPS 3 
koridor pro umístění vodovodního 

přivaděče 
Mysliboř 

vodovodní 
přivaděč“ 

 

ruší a nahrazuje se tabulkou: 

„identifikace 

VPS 

charakteristika VPS k.ú. 

parcelní čísla 

identifikace - využití 

plochy 

VPS 3 koridor pro umístění vodovodního přivaděče Mysliboř vodovodní přivaděč 

VPS 4 koridor pro umístění vodovodního přivaděče Mysliboř vodovodní přivaděč 

VPS 5 koridor pro umístění vodovodního přivaděče Mysliboř vodovodní přivaděč“ 

  



Změna č. 2 Územního plánu Mysliboř  

 6 

 

I. VÝROKOVÁ ČÁST - (2) grafická část  
 
Nedílnou součástí výroku opatření obecné povahy je grafická část, která je obsažena v těchto 
výkresech: 
 

Výkres 
počet listů měřítko 

číslo název 
I.1. Výkres základního členění území 1 1: 5 000 
I 2. Hlavní výkres 1 1: 5 000 
I.3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 

asanací 
1 1: 5 000 

Výkresy tvoří přílohu I.(2) opatření obecné povahy.  

Údaje o počtu listů výrokové textové části:  6 listů 
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II. ODŮVODNĚNÍ 

II. (1) TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

řešené katastrální území k. ú. Mysliboř 

kód obce  587 567 

počet obyvatel 207 (rok 2019) 

kraj (NUTS 3) Vysočina 

okres (NUTS 4) Jihlava 

obec s rozšířenou působností Telč 

obec s pověřeným obecním úřadem Telč 

sousedící katastrální území k. ú. Telč 
k. ú. Studnice 
k. ú. Sedlejov 
k. ú. Volevčice u Telče 
k. ú. Žatec na Moravě 
k. ú. Dolní Dvorce u Telče 

Změna č. 2 Územního plánu Mysliboř je v souladu s požadavky uvedenými v Územně analytických podkladech 
ORP Telč. 

Změna č. 2 Územního plánu Mysliboř zachovává stávající koncepci ÚSES.  

 

2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

Změna č. 2 Územního plánu Mysliboř byla vypracována v souladu s Pokyny pro zpracování návrhu změny 
územního plánu. 

A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádření 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 rozhodnutím zastupitelstva obce Mysliboř o pořízení změny územního plánu a jejím 
obsahu bylo aktualizováno zastavěné území z hlediska nových skutečností v území – do zastavěné 
plochy byl zahrnut zastavěný stavební pozemek p. č. st. 128 a přiléhající zahrada na pozemku p. č. 
3208/2. Tím došlo ke zmenšení zastavitelné plochy SO-1b. 

A.2. POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ 
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJICH ZMĚN 

A.2.1 Dopravní infrastruktura 

 Bez požadavků. 

A.2.2 Technická infrastruktura 

 V souladu s požadavky byla provedena změna koncepce veřejné infrastruktury – koncepce vodního 
hospodářství v oblasti zásobování vodou spočívající ve změně územního vymezení koridoru technické 
infrastruktury VPS-3 pro vedení vodovodního přivaděče pro napojení přes redukční šachtu na území k. 
ú. Žatec na veřejný vodovodní přivaděč skupinového vodovodu Nová Říše – Telč – Jihlava směr 
Sedlejov z VDJ Hochův kopec provozovaný Vodárenskou akciovou společností a. s. a ve Svozu 
vodovodů a kanalizací Jihlavsko; změna napojení na území katastru Mysliboř spočívá v zajištění nového 
napojení na hranici s k. ú. Žatec v území pod hrází Podhajského rybníka – koridorem technické 
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infrastruktury VPS-5; zásobení obce Mysliboř bude možné ze severní strany zastavěného území v místě 
pozemku p. č. 3362 v k. ú. Mysliboř; vyústění vodovodu ze zastavěného území je umožněno na 
pozemku p. č. 3312 v k. ú. Mysliboř na JZ straně zastavěného území – koridorem technické 
infrastruktury VPS-4, kde bude zachováno napojení na stávající část koridoru VPS-3 a tím zajištěna 
možnost napojení dalších obcí (Volevčice a Studnice); část vymezeného koridoru technické 
infrastruktury VPS-3 od hranice s k. ú. Dolní Dvorce u Telče po nové vyústění ze ZÚ obce je zrušena; 
nové koridory VPS-4 a VPS-5 jsou vymezeny jako koridory s možností vyvlastnění bez předkupního 
práva pro umístění veřejně prospěšné stavby vodovodního přivaděče. 

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 

 Bez požadavků. 

 

B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude 
nutno prověřit 

Bez požadavků. 

 

C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

V souladu s požadavky byly nové koridory technické infrastruktury VPS-4 a VPS-5 pro situování 
vodovodního přivaděče zařazeny do veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění bez 
předkupního práva.  

Popis průběhu koridorů – viz výše oddíl 2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, část A.2.2 

 

D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o 
parcelaci 

Bez požadavků. 

 

E. Požadavky na zpracování variant řešení 

Bez požadavků. 

 

F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Návrh změny Územního plánu Mysliboř vychází z rozhodnutí zastupitelstva obce Mysliboř o pořízení 
změny územního plánu a jejím obsahu a je zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy formou změny 
zákona (§16 vyhl. č 500/2006 Sb. v pl. znění).  

Návrh změny obsahuje návrh výrokové části opatření obecné povahy a jeho odůvodnění. 

Návrh výrokové části opatření obecné povahy i jeho odůvodnění obsahuje textovou a grafickou část. 

Jako mapový podklad pro grafický návrh změny byla použita aktuální katastrální mapa území. 

Změna č. 2 Územního plánu Mysliboř je v souladu s požadavky na obsah a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 
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G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj 
území 

 Bez požadavků. 

(viz Stanovisko k návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Mysliboř č. j. KUJI 43566/2018 OZPZ 
1615/2014 ze dne 19. 6. 2018) 

 

3. Vyhodnocení souladu s aktuální politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

 

2.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Území obce leží mimo rozvojové osy a oblasti i mimo specifické oblasti celorepublikové úrovně. PÚR 
nestanovuje pro řešené území žádné konkrétní úkoly. ÚP Mysliboř respektuje obecné republikové priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

Změna územního plánu je v souladu se schválenou Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 3 (PÚR 
ČR) schválenou usnesením Vlády ČR dne 2. 9. 2019 pod č. 630.  

 

2.2. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Území obce se nachází ve vymezené rozvojové ose krajského významu OSk2 Jihlava – Třešť – Telč – (Dačice). 
Osou tohoto koridoru osídlení je silnice II/406 a železniční trať Jihlava – Kostelec – Dačice – Slavonice. Řešení 
změny územního plánu není v rozporu se zásadami ani úkoly pro územní plánování stanovenými pro tuto osu. 

Území obce se nachází mimo plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury. Pouze západní část území je 
částečně dotčena vymezeným koridorem pro vedení elektrické energie. Koridor v šířce 400 m pro umístění 
stavby nadzemního vedení VVN 110 kV R Jihlava – západ – R Třešť – R Telč je ale ve vydaném Územním plánu 
Telč zpřesněn a nezasahuje tedy do katastrálního území Mysliboř. 

Území obce je v ZÚR zařazeno do krajiny s předpokládanou vyšší mírou urbanizace. Změna územního plánu 
není zpracována v rozporu s hlavním cílovým využitím krajiny, se zásadami pro činnost v území a se zásadami 
pro rozhodování o změnách v území, které jsou v ZÚR stanoveny pro tento typ krajiny v článku (146). 

Změna územního plánu není zpracována v rozporu s hlavním cílovým využitím krajiny, se zásadami pro činnost 
v území a se zásadami pro rozhodování o změnách v území, které jsou v ZÚR stanoveny pro tyto typy krajiny v 
článku (146e) a (146m). 

Z veřejně prospěšných opatření vymezených v ZÚR nezasahuje na území obce žádný prvek nadregionálního ani 
regionálního ÚSES.  

Změna územního plánu respektuje zásady a plní úkoly stanovené ZÚR Kraje Vysočina. Změna územního plánu je 
v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
 

 

4. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

3.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Územní plán Mysliboř a jeho změna je v souladu s Cíli územního plánování uvedenými v § 18 Stavebního 
zákona.  
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Územní plán a jeho změna vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území vymezením ploch 
s rozdílným způsobem využití a definováním podmínek jejich využití.  

Územní plán v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití definuje, které stavby, zařízení a jiná 
opatření lze v souladu s charakterem a ochranou krajiny v nezastavěném území umisťovat.  

3.2. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Územní plán Mysliboř a jeho změna plní Úkoly územního plánování uvedené v § 19 Stavebního zákona.  

Územní plán a jeho změna navrhuje přiměřený rozsah návrhových ploch pro bydlení a definuje stávající 
zastavěné území s obytnými domy jako plochy s rozdílným způsobem využití smíšené obytné.  

Územní plán s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a zamezení nekontrolovaného růstu obce 
stanovuje pořadí provádění změn v území – etapizaci využití navržených zastavitelných ploch. Změnou 
územního plánu se etapizace nemění. 

 

5. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů 

Územní plán Mysliboř a jeho změna 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 ÚP Mysliboř 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 občanského 
vybavení 

Plochy občanského  
vybavení 

- soulad s vyhláškou 

Plochy občanského 
vybavení – sportu a rekreace 

Plochy občanského  
vybavení 

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

Plochy veřejných  
prostranství  

Plochy veřejných  
prostranství 

- soulad s vyhláškou 

Plochy dopravní  
infrastruktury  
– silniční doprava 

Plochy dopravní 
infrastruktury 

podrobnější členění (podtyp) – tento podtyp 
pouze definuje druh dopravní infrastruktury, 
která je v ÚP obsažena 

Plochy dopravní  
infrastruktury 
– drážní doprava 

Plochy dopravní 
infrastruktury 

podrobnější členění (podtyp) – tento podtyp 
pouze definuje druh dopravní infrastruktury, 
která je v ÚP obsažena 

Plochy technické  
infrastruktury 

Plochy technické 
infrastruktury 

- soulad s vyhláškou 

Plochy výroby 
a skladování  

Plochy výroby 
a skladování 

- soulad s vyhláškou 

Plochy vodní 
a vodohospodářské  

Plochy vodní 
a vodohospodářské  

- soulad s vyhláškou 

Plochy lesní Plochy lesní - soulad s vyhláškou 

Plochy zemědělské  Plochy zemědělské  - soulad s vyhláškou 

Plochy zemědělské -        zahrady Plochy zemědělské 

podrobnější členění (podtyp) - vzhledem ke 
specif. způsobu využití plochy zemědělské – 
zahrady, kde je zapotřebí stanovit odlišné 
regulativy, byla založena samostatná 
podskupina 

Plochy smíšené  
nezastavěného území 

Plochy smíšené  
nezastavěného území 

- soulad s vyhláškou 
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6. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

 

Ochrana přírody a přírodních zdrojů 

 V katastrálním území Mysliboř se nachází stáním orgánem ochrany přírody evidované lokality: 

Pastvina u obce – evidovaná lokalita, západní okraj zastavěné části obce, nad silničkou směrem do 
Studnic. Kosený nízkostébelný trávník s výchozy skalek, výskyt v regionu xerofytních druhů rostlin a hmyzu 

Kázky na Dílech jsou tři ostrůvky výchozu cordieritické pararuly, umístěné ve velkém poli severně od 
obce s výskytem náletových bříz, ptáčnic, osik. Lokalita je rovněž významným biotopem obratlovců i 
bezobratlých a velmi významnou krajinnou dominantou. 

K ochraně jsou doporučeny: 

• dub a modřín u železniční zastávky, 
• lípy u křížku při silnici III/02321 a příjezdové cesty k železniční zastávce 
• borovice v Příkopech 
• vodní toky a plochy – 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 

• 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  

• ochranné pásmo VTL plynovodu – 4 m na obě strany od půdorysu 

• bezpečnostní pásmo VTL plynovodu – 20 m na obě strany od půdorysu 

• ochranné pásmo anody SKAO VTL plynovodu - 100 m   

• 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 

 

ochrana před povodněmi 

• záplavová území stanovená vodoprávním úřadem – na území se nevyskytují 
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ostatní limity 

• ochranné pásmo pozemků PUPFL – 50 m od okraje lesa 

• územní rozhodnutí č. 1-6-83 o umístění stavby výkrmny pro 250 ks skotu včetně vyhlášení PHO (zákaz 
výstavby bytových občanských, tělovýchovných, rekreačních a jiných staveb vyžadujících hygienickou 
ochranu) 

• 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 

 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR 

• celé správní území obce je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR 
• neopomenutelný limit v území v území nadregionálního významu – prostorový limit v celém správním 

území obce, tj. maximální možná výška případné výstavby větrných elektráren 59 m n.t. 

 

Změna č. 2 Územního plánu Mysliboř je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.  
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7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

Ad 1. 

a) Vymezení zastavěného území 

„Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu se stavebním zákonem a zachycuje stav k 1. 1. 2020.“ 

Hranice zastavěného území byla aktualizována. Zastavěné území bylo rozšířeno o původní zastavitelné plochy, 
na kterých již byla započata realizace staveb. Jedná se o třetinu plochy SO-1b – tato plocha byla zahrnuta do 
plochy s rozdílným způsobem využitím smíšené obytné. 

Ad 2. 

Tabulka v první části odstavce g)2 Plochy a koridory s možností vyvlastnění bez předkupního práva týkající se 
veřejně prospěšných staveb se ruší a nahrazuje se touto tabulkou: 

 
identifikace 

VPS 
charakteristika VPS k.ú. 

parcelní čísla 
identifikace - využití 

plochy 
VPS 3 koridor pro umístění vodovodního přivaděče Mysliboř vodovodní přivaděč 
VPS 4 koridor pro umístění vodovodního přivaděče Mysliboř vodovodní přivaděč 
VPS 5 koridor pro umístění vodovodního přivaděče Mysliboř vodovodní přivaděč 

V souladu s rozhodnutím zastupitelstva obce Mysliboř o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu byla 
provedena změna koncepce veřejné infrastruktury – koncepce vodního hospodářství v oblasti zásobování vodou 
spočívající ve změně územního vymezení koridoru technické infrastruktury VPS-3 pro vedení vodovodního 
přivaděče pro napojení přes redukční šachtu na území k. ú. Žatec na veřejný vodovodní přivaděč skupinového 
vodovodu Nová Říše – Telč – Jihlava směr Sedlejov z VDJ Hochův kopec provozovaný Vodárenskou akciovou 
společností a. s. a ve Svozu vodovodů a kanalizací Jihlavsko; změna napojení na území katastru Mysliboř spočívá 
v zajištění nového napojení na hranici s k. ú. Žatec v území pod hrází Podhajského rybníka – koridorem technické 
infrastruktury VPS-5; zásobení obce Mysliboř bude možné ze severní strany zastavěného území v místě pozemku 
p. č. 3362 v k. ú. Mysliboř; vyústění vodovodu ze zastavěného území je umožněno na pozemku p. č. 3312 v k. ú. 
Mysliboř na JZ straně zastavěného území – koridorem technické infrastruktury VPS-4, kde bude zachováno 
napojení na stávající část koridoru VPS-3 a tím zajištěna možnost napojení dalších obcí (Volevčice a Studnice); 
část vymezeného koridoru technické infrastruktury VPS-3 od hranice s k. ú. Dolní Dvorce u Telče po nové 
vyústění ze ZÚ obce je zrušena; nové koridory VPS-4 a VPS-5 jsou vymezeny jako koridory s možností vyvlastnění 
bez předkupního práva pro umístění veřejně prospěšné stavby vodovodního přivaděče. 

Koncepce zásobení území pitnou vodou je v souladu s koncepčním dokumentem Kraje Vysočina Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKKV), který doporučuje obec napojit na přivaděč Nová Říše 
z vodojemu Hochův kopec. 
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8. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
nových zastavitelných ploch  

Plocha SO-1a, SO-2, SO-3 smíšená obytná dosud není využita ke stanovenému účelu. Plocha SO-1b smíšená 
obytná byla v uplynulém období z jedné třetiny využita pro zástavbu – tato plocha byla zahrnuta do 
zastavěného území – do plochy s rozdílným způsobem využití smíšené obytné. Plocha SO-4 smíšená obytná 
umožňuje umístit ještě 1RD.  

Změna č. 2 Územního plánu Mysliboř nové zastavitelné plochy nevymezuje, etapizace se nemění. 

 

9. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje (§43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení (pokud to bude 
účelné) 

Nejsou vymezeny. 

 

10. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení (pokud to bude 
účelné). 

Nejsou vymezeny. 

 

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

Změna č. 2 Územního plánu Mysliboř nevymezuje nové zastavitelné plochy, ani plochy změn v krajině.  

Etapizace zastavitelných ploch se nemění. 

Došlo ke zmenšení zastavitelné plochy SO-1b – jedna třetina plochy již byla využita a je proto tato část zahrnuta 
do zastavěného území. 

Změna č. 2 Územního plánu Mysliboř nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy. Pozemky určené k plnění 
funkcí lesa nebudou dotčeny.
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12. Srovnávací text výrokové textové části územního plánu s vyznačením všech úprav – 
srovnávací znění – pouze části dotčené změnami. 

 

Ad 1. 

a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu se stavebním zákonem a zachycuje stav k 15. 1. 2015 1. 1. 
2020. 

ÚP vymezuje na území obce tato zastavěná území: 
a) souvislé zastavěné území sídla Mysliboř;  
b) zastavěná území rozptýlených ploch občanského vybavení – sportu a rekreace; 
c) zastavěná území rozptýlených ploch výroby a skladování; 
d) zastavěná území rozptýlených ploch rodinné rekreace 

Hranice zastavěných území jsou vymezeny v grafické části územního plánu – výkres č. 2 - Hlavní výkres; 
vyznačeny jsou také ve výkrese č. 1 – Výkres základního členění území. 

 
Ad 2. 

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 STAVBÁM 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: 

identifikace 
VPS 

charakteristika VPS 
k.ú. 

parcelní čísla 

identifikace – 
využití 
plochy 

VPS 3 koridor pro umístění vodovodního přivaděče Mysliboř vodovodní přivaděč 

 
identifikace 

VPS 
charakteristika VPS k.ú. 

parcelní čísla 
identifikace - využití 

plochy 
VPS 3 koridor pro umístění vodovodního přivaděče Mysliboř vodovodní přivaděč 
VPS 4 koridor pro umístění vodovodního přivaděče Mysliboř vodovodní přivaděč 
VPS 5 koridor pro umístění vodovodního přivaděče Mysliboř vodovodní přivaděč 

 

Veřejně prospěšná opatření: 

Navržené prvky ÚSES (biocentra, biokoridory) 

identifikace 
VPO 

charakteristika VPO k. ú. 
parcelní čísla 

identifikace  - využití 
plochy 

VPO 1 lokální biocentra  Mysliboř LBC 1 až LBC - 5 
VPO 2 lokální biokoridory  Mysliboř LBK 1 až LBK - 7 

……….  
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13. Postup pořízení změny územního plánu 

Zastupitelstvo obce Mysliboř rozhodlo na svém zasedání dne 22.2.2018 usnesením č. 20180222/2/1 o pořízení 
změny Územního plánu Mysliboř (dále jen „změny ÚP“) a jejím obsahu zkráceným postupem podle § 55a odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, nebo SZ). V tomto případě 
se zadání změny nepořizuje.   

Žádost o pořízení změny ÚP úřadem územního plánování byla schválena usnesením zastupitelstva obce 
Mysliboř č. 20180222/2/2 ze dne 22.2.2018 a byla podána dne 24.4.2018 na Městský úřad Telč – odbor rozvoje 
a územního plánování, který se tímto stal pořizovatelem změny ÚP (dále jen „pořizovatel“).  

Pořizovatel na základě obsahu změny získal stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny a krajského úřadu jako příslušného úřadu podle § 10i zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí k navrhovanému obsahu změny územního plánu Mysliboř (žádost pod č.j. Telč 
4095/2018ORÚP ze dne 6.6.2018) a pořídil pro obec zpracování návrhu změny ÚP.  

Návrh změny ÚP byl zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek. Vzhledem k tomu, že nebylo stanoveno žádné variantní 
řešení ani nebyl uplatněn požadavek na posouzení ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí, nezpracovávalo se 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

Návrh změny ÚP byl projektantem odevzdán v únoru 2020. Při projednávání návrhu změny ÚP pořizovatel 
postupoval podle ustanovení §§ 55a 55c a §§ 52 a 53 stavebního zákona a dále podle §§ 12 až 13 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti a jejich příslušných příloh. 

O návrhu změny ÚP se konalo veřejné projednání dle ustanovení § 52 stavebního zákona. Návrh změny ÚP byl 
veřejnosti doručen veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úředních deskách Obce Mysliboř a MěÚ Telč ve lhůtě od 
24.2.2020 do termínu veřejného projednání, které bylo stanoveno na 30.3.2020. K veřejnému projednání byla 
jednotlivě přizvána obec, pro kterou je změna UP pořizována, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce ve 
lhůtě nejméně 30dnů předem. Možnost seznámit se s návrhem změny ÚP byla pro veřejnost a dotčené orgány 
zajištěna vystavením návrhu na webových stránkách MěÚ Telč a možností nahlédnout do dokumentace na ObÚ 
Mysliboř a MěÚ Telč v termínu od vyvěšení veřejné vyhlášky. Pořizovatel zajistil výklad územně plánovací 
dokumentace projektantem.  

Na základě stanoviska Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání 
nouzového stavu (vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví 
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky) ze dne 19.3.2020 byla veřejnost 
informována veřejnou vyhláškou pod č.j. Telč 2429/2020 ORÚP ze dne 23.3.2020 o možnosti požádat o 
prominutí zmeškání úkonu v souvislosti s veřejným projednáním s odborným výkladem, které se konalo v 
pondělí 30.3.2020. Správní řád v § 41 odst. 2 stanoví, že požádat o prominutí zmeškání úkonu může účastník 
řízení do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba 
spojit zmeškaný úkon, jinak se jím správní orgán nezabývá. Z tohoto důvodu byla určena lhůta 15 dnů pro 
požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka po ukončení doby trvání nouzového stavu. Nouzový stav byl 
ukončen dne 17.5.2020. Stanovenou lhůtu do 1.6.2020 nikdo nevyužil.  

V rámci veřejného projednání byla pořizovateli doručena stanoviska dotčených orgánů, která jsou uvedena níže 
v článku 14. Během řízení o územním plánu nebyly podány žádné námitky a nebyla vznesena žádná připomínka. 
Pořizovatel získal k návrhu změny ÚP od krajského úřadu stanovisko dle § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, s politikou 
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Stanovisko bylo vydáno dne 20.4.2020 
pod č.j. KUJI 35104/2020 OUP 141/2020 Ry-2.  

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny ÚP podle odstavce 4 § 53 stavebního zákona. Pořizovatel došel 
k závěru, že návrh změny ÚP není v rozporu se zákonem nebo s požadavky uvedenými v odstavci 4 § 53 
stavebního zákona a předložil návrh na vydání změny ÚP s jeho odůvodněním zastupitelstvu obce Mysliboř. 
Zastupitelstvo obce Mysliboř vydalo změnu ÚP po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem 
krajského úřadu. 
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14. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Tabulka stanovisek dotčených orgánů a oprávněných investorů sousedních obcí k návrhu Změny č. 2 Územního 

plánu Mysliboř: 

Tabulka č.1 : 

Poř. 
číslo 

Dotčený orgán stanovisko Obsah stanoviska 

1. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního 
plánování a stavebního řádu 

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

2. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb. dopravy a sil. hosp. ------------------------------- ----------------------- 

3. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí 
a zemědělství - ochrana přírody 

Č.j. KUJI 18626/2020 OZPZ 1615/2014 
ze dne 26.2.2020 
 

Souhlas bez připomínek 
viz tabulka č.2 

4. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí 
a zemědělství - ochrana ZPF 

Č.j. KUJI 18626/2020 OZPZ 1615/2014 
ze dne 26.2.2020 

Souhlas bez připomínek 
viz tabulka č.2 

5. Městský úřad Telč, odb. rozv. a úz.plánování - ochr. 
pam. 

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

6. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana 
PUPFL 

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

7. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí - vodní 
hosp 

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

8. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochr. přír. a 
kraj.  

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

9. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - odpadové 
hosp.  

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

10. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí - ochrana 
ovzduší  

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

11. Městský úřad Telč, odbor živ. Prostředí - ochrana ZPF  ------------------------------- ----------------------- 
12. Městský úřad Telč, odbor dopravy  ------------------------------- ----------------------- 
13. ČR - Ministerstvo dopravy ------------------------------- ----------------------- 

14. Ministerstvo ŽP, odb.výkonu st. spr. VII, ochr. výhr. 
lož.nerostů, prac. Brno 

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

15. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem 
v Jihlavě 

Č.j. KHSV/4079/202/JI/HOK/Fiš ze dne 
26.2.2020 

Souhlas bez připomínek 
viz tabulka č.2 

16. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina ------------------------------- ----------------------- 

17. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a 
Vysočiny 

Č.j. SBS 07411/2020 ze dne 28.2.2020 Bez připomínek 

18. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MPO 19265/2020 ze dne 10.3.2020 Bez připomínek 

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

MOCR 42112/2020-1150-OÚZ_ČB ze 
dne 20.3.2020 

Bez připomínek 

20. Krajská veterinární spr. pro Kraj Vysočina ------------------------------- ----------------------- 

21. Státní pozemkový úřad - KPÚ pro Kraj Vysočinu, 
Jihlava 

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

sousední obce 
22. Obec Sedlejov ------------------------------- ----------------------- 
23. Obec Žatec ------------------------------- ----------------------- 
24. Obec Volevčice ------------------------------- ----------------------- 
25. Obec Dyjice ------------------------------- ----------------------- 

26. Město Telč - Městský úřad Telč, odbor rozvoje a 
územního plánování 

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

obec 
27. Obec Mysliboř ------------------------------- ----------------------- 
oprávnění investoři na území obce  
28. Povodí Moravy, s.p.  ------------------------------- ----------------------- 
29. E.ON Česká republika, a.s. ------------------------------- ----------------------- 
30. T-Mobile Czech Republic a.s. ------------------------------- ----------------------- 
31. GasNet, s.r.o. ------------------------------- ----------------------- 
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Tabulka č. 2 

Poř. 
číslo 

Stručný obsah nesouhlasného nebo podmíněného stanoviska, vyjádření  Způsob řešení 

3.4. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel oznámení o 
konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Mysliboř dne 30. 3. 2020 
a vydává k návrhu následující stanoviska: 
  
1. Stanovisko orgánu ochrany zem ědělského p ůdního fondu (dále jen „ZPF“)  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 
správní orgán dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů, vydává kladné stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k 
návrhu zm. č. 2 územního plánu Mysliboř pro veřejné projednání.  
 
2. Stanovisko orgánu ochrany p řírody a krajiny  
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 
správní orgán podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších přepisů, vydává kladné stanovisko z hlediska zájmů 
chráněných tímto zákonem k návrhu změny č. 2 územního plánu Mysliboř pro veřejné 
projednání. 

Stanovisko se bere na 
vědomí. 

15.  
 „Ve řejné projednání územního plánu Myslibo ř, změny č. 2“ – stanovisko orgánu 
ochrany veřejného zdraví k návrhu územního plánu pro veřejné projednání.  
 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany 
veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu 
ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle 
§ 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ( dále jen 
„správní řád“), vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 4 odst. 2 písm. b), § 52 odst. 
3 , §55 b zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ 
stavební zákon“) toto stanovisko : 
 
s návrhem „Územního plánu Myslibo ř, změny č. 2, pro ve řejné projednání “ s 
odkazem na §30, §77 odst. 2,3,4,5 a §82 odstavcem 2), písm. t) zák. č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, v platném znění a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění se souhlasí.  

Odůvodn ění: 
 
Na základě oznámení Městského úřadu Telč, odboru rozvoje a územního plánování o 
veřejném projednání „ Územního plánu Myslibo ř, změně č. 2“ doručeném na KHS KV 
dne 24.2.2020, posoudila KHS kraje Vysočina výše uvedený záměr.  
Po prostudování dokumentace, KHS kraje Vysočina vydala výše uvedené stanovisko, ve 
kterém s předloženým návrhem „Územního plánu Myslibo ř změnou č. 2 “ pro veřejné 
projednání souhlasí.  
V textu územního plánu došlo k minimálním změnám v dokumentu Hranice zastavěného 
území byla aktualizována. Zastavěné území bylo rozšířeno o původní zastavitelné plochy, 
na kterých již byla započata realizace staveb. Jedná se o třetinu plochy SO-1b – tato 
plocha byla zahrnuta do plochy s rozdílným způsobem využitím smíšené obytné.  
V oblasti koncepce koncepce veřejné infrastruktury – koncepce vodního hospodářství v 
oblasti zásobování vodou byla provedena změna spočívající ve změně územního 
vymezení koridoru technické infrastruktury VPS-3 pro vedení vodovodního přivaděče pro 
napojení přes redukční šachtu na území k.ú. Žatec na veřejný vodovodní přivaděč 
skupinového vodovodu Nová Říše – Telč – Jihlava směr Sedlejov z VDJ Hochův kopec. 
změna napojení na území katastru Mysliboř spočívá v zajištění nového napojení na hranici 
s k. ú. Žatec v území pod hrází Podhajského rybníka – koridorem technické  
infrastruktury VPS-5; zásobení obce Mysliboř bude možné ze severní strany zastavěného 
území v místě pozemku p. č. 3362 v k. ú. Mysliboř; vyústění vodovodu ze zastavěného 
území je umožněno na pozemku p. č. 3312 v k. ú. Mysliboř na JZ straně zastavěného 
území – koridorem technické infrastruktury VPS-4, kde bude zachováno napojení na 
stávající část koridoru VPS-3 a tím zajištěna možnost napojení dalších obcí (Volevčice a 
Studnice)  
Změny v textové i grafické části územního plánu nezasáhly významně oblast úseku 
ochrany veřejného zdraví. Projednávaná dokumentace je v souladu s požadavky zákona č. 
258/2000Sb. v platném znění. 

Stanovisko se bere na 
vědomí. 

 

Nikdo z obeslaných dotčených orgánů neměl požadavky na doplnění a úpravu dokumentace. 
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15. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „„zákon EIA“) , ve vydaném stanovisku pod  č.j. KUJI 43566/2018 OZPZ 1615/2014 
ze dne 19.6.2018, nepožaduje vyhodnocení vlivů návrhu na pořízení změny územního plánu Mysliboř na 
životní prostředí. 

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a 
odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále též 
„zákon o ochraně přírody“) a ve smyslu § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody konstatoval ve vydaném 
stanovisku pod č.j. KUJI 43566/2018 OZPZ 1615/2014 ze dne 19.6.2018, že změna územního plánu Mysliboř 
nebude mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). 

16. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA) - (vloží pořizovatel, 
pokud z projednání zprávy (zadání) vyplyne požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území) 

Ze získaného stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny a 
krajského úřadu jako příslušného úřadu podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
k navrhovanému obsahu změny Územního plánu Mysliboř č.j. KUJI 43566/2018 OZPZ 1615/2014 ze dne 
19.6.2018 nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.   

17. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

Ze získaného stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny a 
krajského úřadu jako příslušného úřadu podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k 
navrhovanému obsahu změny Územního plánu Mysliboř č.j. KUJI 43566/2018 OZPZ 1615/2014 ze dne 
19.6.2018 nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.   

18. Výsledek přezkoumání souladu změny územního plánu s aktuální politikou územního 
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 

Ze získaného stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu jako 
nadřízeného správního orgánu na úseku územního plánování, který posoudil předložený návrh Změny č. 2 
Územního plánu Mysliboř dle § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) vyplynulo, že orgán souhlasí s návrhem Změny č. 2 
Územního plánu Mysliboř z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Na základě 
tohoto stanoviska bylo možno zahájit řízení ve smyslu § 55b odst. 7 stavebního zákona.  

Vyhodnocení: 

Změna č. 2 ÚP Mysliboř je zpracována v souladu s aktuální politikou územního 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. 
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19. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 

Během řízení o vydání změny územního plánu nebyly podány žádné námitky k návrhu změny územního plánu. 
Z tohoto důvodu nebyl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny územního plánu. 

20. Vyhodnocení připomínek 

Během řízení o vydání změny územního plánu nebyly podány žádné připomínky k návrhu změny územního 
plánu. Z tohoto důvodu nebyl zpracován návrh řešení připomínek. 
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II. (2) GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 
 
Nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné povahy je grafická část, která je obsažena v těchto 
výkresech: 
 

Výkres 
počet listů měřítko 

číslo název 
II.1 Koordinační výkres 1 1: 5 000 

Výkresy tvoří přílohu II.(2) opatření obecné povahy.  

 

Změny ÚP s projevem v grafické části 

identif. 
změny 

označení 
v platném ÚP  

popis změny platného ÚP 

výkres 
výrokové 

části 
s projevem 

změny   

odůvodnění 

I.  plná čára modrá 
změna vymezení zastavěného území; zahrnutí 
části původní plochy SO-1b 

I. 2.; I. 1. aktualizace vymezení ZÚ 

II.  
VPS 3  zrušení jižní části koridoru technické 

infrastruktury VPS -3 od místa napojení na 
koridor VPS-4 

I.2., I.3. 
změna koncepce vedení 
vodovodního přivaděče; 
vymezení části VPS není účelné 

III.  
VPS 4 nově vymezený koridor technické infrastruktury 

pro vodovodní přivaděč – napojuje koridor 
VPS-3 na zastavěné území obce 

I.2., I.3. 
změna koncepce zásobení obce 
pitnou vodou v souladu s 
PRVKKV 

IV.  
VPS 5 nově vymezený koridor technické infrastruktury 

pro vodovodní přivaděč I.2, I.3 
změna koncepce zásobení obce 
pitnou vodou v souladu s 
PRVKKV 
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ČÁST DRUHÁ ZMĚNY č. 2 ÚP 
 

Účel opatření obecné povahy 

Tímto opatřením obecné povahy se vydává Změna č. 2 ÚP Mysliboř. 

Rozsah platnosti opatření obecné povahy 

Opatření obecné povahy platí na celém správním území obce Mysliboř, tj. na katastrálním území Mysliboř.  

Uložení změny č. 2 ÚP 

Úplná dokumentace Změny č. 2 ÚP Mysliboř včetně dokladů o jeho pořizování je uložena na: 

• OÚ  Mysliboř.  

Dále je Změna č. 2 ÚP Mysliboř poskytnuta v rozsahu potřebném pro výkon působnosti: 

• příslušnému stavebnímu úřadu – MěÚ Telč, stavebnímu odboru;  

• příslušnému úřadu územního plánování – MěÚ Telč, odboru rozvoje a územního plánování; 

• příslušnému Krajskému úřadu – Krajský úřad Kraje Vysočina, odboru územního plánování stavebního 
řádu.  

Účinnost opatření obecné povahy 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky - Oznámení 
o  vydání Změny č. 2 Územního plánu Mysliboř, tj. dne xxxxxxxxxxx. 
 

Poučení 

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 
prostředek.  Lze však podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit soulad tohoto opatření s právními předpisy 
v  přezkumném řízení. 
 

 

 

 

……………………………………….. …………………………………… 

 Martin Chalupa Ladislav Prokop 

 místostarosta obce starosta obce 

 

Seznam příloh: 
I. (2) - I. VÝROKOVÁ ČÁST – (2) GRAFICKÁ ČÁST 
II.  (2) - II. ODŮVODNĚNÍ – (2) GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 
 
 


