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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Označení 

ÚP Územní plán 

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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a)  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu se stavebním zákonem a zachycuje stav k 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. 
 
 

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

b)1.  KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

Hlavní cíle: 

• návrh komplexní urbanistické koncepce k zabezpečení souladu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
řešeného území 

• návrh ploch obytných smíšených pro další rozvoj a růst obce - s přihlédnutím na blízké sousedství města 
Telče a využití její atraktivity s hlediska turistického ale i jako střediska osídlení lokálního významu 

• řešení likvidace splaškových odpadních vod – návrh lokalizace čistírny odpadních vod pro obec 
• respektování ploch vymezených pro ÚSES 

b)2.  KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres – návrh uspořádání území. 
• respektovat podmínky ochrany vymezených hodnot kulturního dědictví  
• respektovat podmínky ochrany vymezených přírodních hodnot 

 

b)2.1.  OCHRANA HODNOT KULTURNÍHO DĚDICTVÍ  

V řešeném území se nenachází objekty památkově chráněné, ale je zde řada urbanistických a 
architektonických hodnot území, které je nutné zachovat a chránit. 

PROSTORY URBANISTICKY A HISTORICKY CENNÉ 
 
Urbanistické hodnoty 
• historická část obce půdorysně zachovává původní charakter návesní zástavby, modernizována 

• významným krajinotvorným prvkem jsou vodoteče a několik rybníků, které mj. dotváří životní prostředí 
v obci 

 
Podmínky ochrany 

• centrální prostor návsi - tento prostor je nezastavitelný novými objekty 

• veřejná prostranství – úpravy zpevněných ploch, zeleně, doplnění mobiliáře včetně veřejného 
osvětlení, řešit v materiálech vhodných pro venkov, při dosadbách upřednostňovat listnaté dřeviny 

• respektovat charakter a měřítko dochované zástavby a její prostorové uspořádání - půdorysnou linii 
zástavby, sedlové střechy (ve dvorních částech příp. i pultové), orientaci štítů 

• nová zástavba svou hmotou nenaruší okolní prostředí, bude respektovat prostorové uspořádání území 
a dochovanou urbanistickou strukturu  

• podporovat využití tradičních materiálů apod. 

• max. výšková hladina zástavby 2 NP 
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MÍSTA JEDINEČNÝCH VÝHLEDŮ 

Jedná se o místa z kterých je možno shlédnout zajímavé partie sídla, dále o místa dálkových pohledů a 
vyhlídkové body, ze kterých lze sledovat sídlo a krajinu, často více směry, scenerické trasy. 
V území jsou místa výhledů do krajiny, zejména z vyšších otevřených kopců. 
Velmi kvalitní pohledy do krajiny jsou z oblastí jihozápadně od obce – Příkopy a Pahorky, dále pak od Kázek 
směrem na Urbanov. 

 
Podmínky ochrany 

• respektovat místa jedinečných výhledů, nepřipustit činnosti, výstavbu a záměry, které by mohly tato 
místa a výhledy narušit 

 

HISTORICKY VÝZNAMNÉ STAVBY – NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 

Jedná se o objekty přispívajícími ke kulturnímu dědictví a identitě sídla, které jsou pod ochranou památkové 
péče. 

V území se daný typ stavby nevyskytuje. 

 
PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Jedná se o objekty patřící ke kulturnímu dědictví sídla a přispívající k jeho identitě, které nejsou pod 
ochranou památkové péče: 

objekty významné v obrazu sídla - jedná se o stavby, které jsou dokladem stavitelského umění kraje, které 
charakterizují místní prostředí a tradici a v obrazu sídla mají svou estetickou hodnotu: 
 
Mysliboř 

• zvonička (dnes požární zbrojnice) z r. 1921 
 

drobné sakrální stavby a sochy - v řešeném území se zachovalo několik objektů drobné architektury 

• v katastru jsou 3 křížky, z toho dva v centru obce 

• 4 křížové kameny – 1. u silnice do Telče z r.1549, druhý v lese směrem ke Studnici z r.1773, třetí u rybníka z r.1774 a 

čtvrtý v polní trati Červánky a silnice do Sedlejova (na paměť tragické události) 

stopy historické zástavby - v řešeném území se nacházejí dochované stavby s minimálními modernizačními 
úpravami – na č.p. 2, 3, 34 

 

Podmínky ochrany 
• respektovat a zachovat objekty významné v obrazu sídla, včetně historických architektonických detailů, při 

rekonstrukci vycházet z tradičních stavebních materiálů (např. cihelné a kamenné zdivo, vápenné omítky) 
• 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, v okolí těchto staveb nepřipustit výstavbu a 
záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí a estetické působení v prostoru sídla 
nebo krajiny  

• respektovat stopy historické zástavby – dochované stavby s minimálními modernizačními úpravami – na 
č.p. 2, 3, 34 - ve vymezeném prostoru nepřipustit výstavbu (např. stavby rodinné rekreace) a záměry, které 
by mohly tuto hodnotu narušit 

 

b)2.2.  OCHRANA HODNOT PŘÍRODNÍCH A KRAJINNÝCH 

Řešené území se vyznačuje vysokou kvalitou přírodního prostředí.   

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Návrh ÚSES pro k. ú. Mysliboř je zpracováván současně s tímto územním plánem a do ÚP bude zapracován. 
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VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK REGISTROVANÝ 

Severně cca 800 m od obce se nachází registrovaný významný krajinný prvek „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 významnou krajinnou 
dominantou. 

 

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK 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 (§3, písm.b); v daném území jsou to lesy, vodní toky, rybníky a 
údolní nivy, volné skupiny stromů. 

PAMÁTNÝ STROM VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA 

V území se vyskytuje štítkem označený strom – borovice v oblasti pod Kázkami, v oficiálním seznamu 
památných stromů ale není zapsán. 

LOKALITY VÝSKYTU ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ S NÁRODNÍM VÝZNAMEM 
Na katastrálním území Mysliboř se nalézá stáním orgánem ochrany přírody evidované území – 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 
 
Podmínky ochrany hodnot: 
• ve vymezeném území nebudou prováděny činnosti, které by narušily přírodní hodnoty území, např. 

nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy, měnit způsob vyžívání území takovým 
způsobem, který by snížil druhovou diverzitu území. 

• nepřipustit zalesňování  

• obecně se vyvarovat zásahů, které by vedly k ohrožení nebo redukci zvláště chráněných druhů 
 

b)2.3.  HODNOTY CIVILIZAČNÍ  

Civilizační hodnoty spočívají ve vybavení sídel veřejnou infrastrukturou. 

• dopravní infrastruktura (vyhovující dopravní obslužnost – silnice III. třídy, železnice) 

• technická infrastruktura (stávající plynofikace, zásobování vodou a el. energií, návrh odkanalizování 
sídla včetně vybudování ČOV) 

• veřejné občanské vybavení  
 

Návrh ochrany a rozvoje 

• respektovat stávající civilizační hodnoty, podporovat výstavbu navržené technické infrastruktury 

• vymezením rozvojových ploch (bydlení, výroby, sportu) zhodnotit a podpořit rozvoj těchto civilizačních 
hodnot 
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C)  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Je vyznačena v grafické části v Hlavním výkresu. 

c)1.  NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

• ÚP vytváří podmínky pro zastavení stávajícího trendu, a to mírného poklesu počtu obyvatel a zvrácení 
zvyšujícího se věku obyvatel. 

• Vymezením nových ploch pro bydlení a podnikání (plochy smíšené obytné) jsou vytvořeny podmínky 
pro udržení obyvatel v obci 

• ÚP vymezuje plochy se smíšeným využitím, které umožňují variabilnější využití území a oživení a 
zpestření struktury sídla. 

• Vymezením ploch se smíšeným využitím jsou vytvořeny podmínky podnikání a pro rozvoj rekreace a 
cestovního ruchu. 

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

 

Hlavní zásady uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití: 

• Plochy smíšené obytné - vymezením ploch smíšených obytných ve stabilizovaných plochách bydlení 
zastavěného území je podpořena možnost variabilnějšího způsobu využití území pro služby, řemesla, 
cestovní ruch, zemědělství a pod. Hlavní rozvoj ploch smíšených obytných směrovat na okraj sídla (lokality 
SO-1a, SO-1b, SO-2, SO-3 a SO-4) ve vazbě na zastavěné území. 

• Plochy rekreace  - do stabilizovaných ploch rodinné rekreace jsou zahrnuty dvě rekreační chaty na 
vlastním pozemku. S rozvojem ploch rodinné rekreace se neuvažuje.  

• Plochy výroby a skladování – jsou zastoupeny stávajícím zemědělským areálem ZD. Využíván kravín pro 
250 ks býků, údržbářské dílny, 9 zaměstnanců, vlastní zdroj pitné vody – 2 studny, vlastní trafostanice. 
Areál navazuje na obytnou zástavbu obce, hygienicky nevhodné. Nové plochy nejsou navrženy. Rozvoj lze 
v případě potřeby řešit intenzivnějším využitím stávajících ploch  

• Plochy sportu – podporovat sportovní aktivity na stávajících plochách R1 až R3 
Dětská hřiště lze situovat i v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch veřejných 
prostranství, sídelní zeleně - veřejné zeleně. 

 
• Plochy občanského vybavení – respektovat plochu veřejné občanské vybavenosti  

V případě potřeby nedostatek ploch řešit: 
– variabilnějším využitím stávající plochy občanského vybavení či jejím rozšířením   
– zařízení typu občanského vybavení lze realizovat v rámci ploch smíšených obytných 

• Plochy veřejných prostranství - respektovat stabilizované plochy, které zahrnují prostor návsi, dále uliční 
prostory místních komunikací. Respektovat plochy veřejných prostranství, navržené pro obsluhu 
rozvojových ploch  

• Plochy sídelní zeleně 
veřejná zeleň, parky – stávající plochy veřejné zeleně jsou v obci vzhledem ke svému charakteru a malému 
rozsahu zahrnuty do ploch veřejných prostranství.  
zeleň zahrad – stabilizované plochy se nacházejí v okrajových částech sídel, tvoří přechodový článkem mezi 
zastavěným územím a krajinou a jsou zahrnuty do ploch smíšených obytných 

• Plochy technické infrastruktury – v obci je navržena plocha pro umístění ČOV (ve formě biologického 
rybníku s příslušným technickým vybavením)  
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c)2.  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

 

Označ. 

plochy  

způsob využití plochy územní podmínky 

SO-1a plochy smíšené obytné  Plocha pro bydlení na severním okraji sídla  

obsluha území 

– dopravní napojení – z upravené stávající obslužné komunikace (plocha 

veřejných prostranství), zaústěné do návsi 

– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících sítí 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví (jedná se o exponovanou 

polohu nad obcí, při přechodu zástavby do krajiny) 

– v následně vedených řízeních bude ze ZPF odnímána pouze nezbytně nutná 

plocha  

SO-1b plochy smíšené obytné  Plocha pro bydlení na severním okraji sídla v návaznosti na stáv. zahrady  

obsluha území 

– dopravní napojení – z nové místní komunikace s propojením na silnici 02321 ve 

směru na Sedlejov 

– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících sítí 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví (jedná se o exponovanou 

polohu nad obcí) 

– v následně vedených řízeních bude ze ZPF odnímána pouze nezbytně nutná 

plocha 

SO-2 plochy smíšené obytné  Plocha pro bydlení na západním okraji obce. 

obsluha území 

– dopravní napojení ze stávající místní komunikace (směr na obec Studnice) 

– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících sítí 

– respektovat ochranná pásma inženýrských sítí (vzdušné vedení VN) zástavbu 

situovat na jižní straně pozemku 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví 

–  v následně vedených řízeních bude ze ZPF odnímána pouze nezbytně nutná 

plocha 

SO-3 plochy smíšené obytné  Plocha pro bydlení na severním okraji obce. 

obsluha území 

– dopravní napojení z místní komunikace vybudované pro SO – 1 s propojením na 

silnici 02321 ve směru na Sedlejov – z nové místní komunikace 

– respektovat ochranné pásmo dráhy 

– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících sítí 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví (jedná se o přechod 

zástavby do krajiny) 

–  v následně vedených řízeních bude ze ZPF odnímána pouze nezbytně nutná 

plocha 

SO-4 plochy smíšené obytné  Plocha pro bydlení na východním okraji obce. 

obsluha území 

– dopravní napojení ze stávající místní komunikace  

– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících sítí 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví 

ochrana zdravých životních podmínek 

– respektovat hranici negativních vlivů hluku z dopravy (od železnice) 

– nezbytně nutná odnímaná plocha pro 1 RD bude max. 1200m2 
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Označ. 

plochy  

způsob využití plochy územní podmínky 

ČOV Plochy technické 

infrastruktury – T 

Plocha pro realizaci ČOV východně od obce. 

obsluha území 

– dopravní napojení ze stávající účelové komunikace jejím prodloužením 

k navrhovanému objektu ČOV 

– technická infrastruktura – kanalizační sběrač bude řešen v plochách 

zemědělských – louky, pastviny a v zastavěném území v plochách veřejných 

prostranství 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

výšková regulace zástavby – obslužný objekt - 1NP, biologický rybník (stabilizační 

nádrž) neoplocovat 

H-1 Plochy vodní a 

vodohospodářské 

Plocha pro vybudování vodní nádrže - rybníku v severozápadní části 

 -     zajistit prostupnost plochy na navazující zemědělské pozemky 

ZZ-1 Plochy zemědělské  –  

zahrady 

 

Plocha pro rozšíření zahrad navržené plochy smíšené obytné (SO-3) na 

severovýchodním okraji obce. 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – umístění staveb a zařízení, která nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení  

ochrana zdravých životních podmínek 

– respektovat ochranné pásmo dráhy 

ZZ-2 Plochy zemědělské  –  

zahrady 

 

Plocha pro rozšíření zahrad mezi stávající plochou smíšenou obytnou a plochou 

sportu na západním okraji obce. 

– respektovat ochranné pásmo vzdušného vedení VN 

 

c)3.  VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY  

Plochy přestavby nejsou navrženy. 

 

c)4.  VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Sídelní zeleň je důležitým článkem urbanistické struktury sídla. Sídelní zeleň byla v ÚP zařazena do 
výčtu ploch s rozdílným způsobem využití jako plochy veřejného prostranství a plochy smíšené obytné.  

Do sídelní zeleně byla zařazena: 

• veřejná zeleň, parky 

• zeleň zahrad 
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d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 

Je vyznačena v grafické části v Hlavním výkresu. 

 

d)1.  Koncepce dopravní infrastruktury 

d)1.1.  Železniční doprava 

• Respektovat trasu regionální železnice č. 227  Kostelec u Jihlavy – Slavonice a zpět, i železniční stanici 
Mysliboř. Ochranné pásmo je 60 m od krajní koleje. 

• Ve výhledových záměrech se řešeného území nedotýká trasa vysokorychlostní tratě. 

 

d)1.2.  Silniční doprava 

silnice 

� Ochranné pásmo pro silnice II. a III. třídy: 15,0 m od osy silnice mimo zastavěné a zastavitelné území obce 

� Respektovat stávající plochy silnic (dopravní infrastruktury), umožňující průchod komunikací II. (silnice 
II/403 Kouty – Stonařov – Telč, sčítání 2005 – 892 vozidel/24 hod.) a III. třídy (silnice III/02321, Telč – 
Mysliboř – Sedlejov, pro období léta lze předpokládat vyšší rekreační provoz) 

 

místní komunikace 

� Místní komunikační síť s funkcí obslužnou tvoří místní komunikace, které jsou napojeny přímo na státní 
silnici III. třídy, případně na místní komunikaci navazující na hlavní spojovací cestu Mysliboř – Studnice 

� Povrchy vozovek místních komunikací jsou převážně zpevněné z drceného kameniva penetrovaného 
asfaltem, případně z obalovaného kameniva. Šířka místních komunikací je proměnná 3,0 m – 6,0 m, 
odvodnění do okolního terénu. 

� Respektovat stabilizované plochy místních komunikací (veřejných prostranství). 

� Respektovat stávající plochy veřejných prostranství – U navržené pro obsluhu rozvojových lokalit 

 

účelové komunikace 

� Mimo obec místní komunikace navazují na síť účelových komunikací, využívaných převážně zemědělskými 
a lesnickými stroji. Stav účelových komunikací je proměnlivý, zatíženější komunikace jsou místně 
vyspravovány štěrkem. 

� Respektovat stávající plochy dopravní infrastruktury  

 

d)1.3.  Nemotorová doprava 

• Respektovat -  cyklotrasa č. 5091 Telč – Mysliboř – Sedlejov – Třešť po silnici III. třídy a vyhovuje tedy 
podmíněně 

• Turistická trasa územím není značená 
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d)1.4.  Veřejná doprava 

• Koncepce veřejné dopravy, jež je zajišťována autobusovými linkami a železnicí, zůstane zachována.  

• Respektovat stávající zastávku veřejné dopravy, zálivy v případě potřeby řešit v rámci ploch veřejných 
prostranství a dopravní infrastruktury dle platných norem. 

 

d)1.5.  Statická doprava 

• Parkování a odstavení vozidel řešit v rámci ploch dopravní infrastruktury, ploch veřejných prostranství 
dle příslušných norem, příp. v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, které plochy dopravní 
infrastruktury připouštějí. 

• U navržených rodinných domů se předpokládá 100% odstavení vozidel na vlastním pozemku pro 
bydlení 

• Podél obslužných a zklidněných komunikací je možno místně zřídit v přidruženém dopravním prostoru 
stání pro osobní automobily pro krátkodobé parkování 

 

d)1.6.  Podmínky pro umísťování dopravní infrastruktury 

Obecné podmínky pro umísťování: 

V plochách vymezených podle významu umožnit vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu 
s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace. 

� silnice III. třídy - v zastavěném území uvažovat ve funkční skupině C, jako komunikace umožňující přímou 
obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/50, mimo obec v kategorii S 7,5/50, min. S 6,5/50. 

� místní komunikace - komunikace řešit dle platných předpisů - ve funkční skupině C jako obslužné 
komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/30 nebo jako zklidněné 
komunikace – obytné ulice ve funkční skupině D1 s minimální šířkou uličního prostoru 8 m. 

� účelové komunikace - komunikace řešit dle platných předpisů  

 

Jsou stanoveny v kap. f)1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití: 

• plochy dopravní infrastruktury - drážní doprava – DD 

• plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS 

• plochy veřejných prostranství – U 

 

d)2.  Koncepce technické infrastruktury 

• respektovat stávající i navržené koridory pro technickou infrastrukturu  

• respektovat navržené plochy technické infrastruktury 

• dešťové vody – v maximální míře uvádět do vsaku 

• inženýrské sítě v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci stávajících a navržených ploch 
veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury, s tím že další průběh sítí v rozvojové ploše bude 
řešen následnou dokumentací. 
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d)2.1. Koncepce vodního hospodářství 

d)2.1.1.  Zásobování vodou 

• Vodovodní síť včetně ochranného pásma se v území nevyskytuje 

• Zdrojem pitné vody jsou studny na vlastních pozemcích  u nemovitostí 

• Farma ZD je zásobována pitnou vodou ze 2 studní 

• Bývalá část ZD v severozápadním okraji má vlastní studnu 

• V severní části k.ú. při silnici III. tř. je studna využívaná bramborárnou v sousedním k.ú. Sedlejov 

• V souladu s koncepcí PRVKKV je v území navržen koridor technické infrastruktury pro napojení obce přes 
redukční šachtu na přivaděč Nová Říše z vdj. Hochův kopec. 

 

d)2.1.2.  Odkanalizování 

• Ve stávajícím území obytné zástavby vybudována síť kanalizačních stok včetně O.P., vypouštění odpadních 
vod povoleno do r. 2017 

• Ochranné pásmo do průměru 500 mm včetně je 1,5 m 

• Technický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma se v území nevyskytuje. Je 
navrženo čištění splaškových vod v navržené ČOV situované v údolní nivě u potoka Votavice na východní 
straně od obce. 

 

d)2.1.3. Vodní plochy a toky 

Vodní toky: 

Vodní toky v území jsou stabilizovány. 

• návrh revitalizace vodních toků a melioračních příkopů bude řešena v případě potřeby podrobnější 
dokumentací 

• úpravy koryt budou řešeny v případě potřeby podrobnější dokumentací 

Ochrana přístupu k vodotečím viz. kap. f)3 Výstupní limity. 

Povodí vodního toku, rozvodnice 

Katastrální území obce Mysliboř je součástí horního povodí řeky Moravská Dyje. Katastr spadá do tří 
hydrologických území; čísla jejich hydrologických pořadí jsou 4-14-01-006 (potok Votavice), 4-14-01-007 
(Moravská Dyje) a 4-14-01-008 (Telčský potok). Největší díl katastu odvodňuje povodí Votavice, zbývající pásy 
území při jižní a jihozápadní hranici odvodňuje Telčský potok a Mor. Dyje. Vlastním katastrm obce protéká 
potok Votavice (správce ZVHS ÚP Jihlava), Myslibořský (4-14-01-006/012) a Pasecký potok (4-14-01-006/008); 
tyto zde v katastru mají celé nebo alespoň část prameniště. Jihozápadní hranici odvodňuje bezejmenný přítok 
Telčského potoka. Část plochy katastru je meliorována. 

Vodní nádrže, rybníky: 

Obecní, bezejmenné, Mlynářský, Na návsi I, Na návsi II, Vyvadilův rybník. Na severozápadní straně od obce je 
navržena plocha pro nový rybník H-1. 
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d)2.1.4. Záplavové území a extravilánové vody 

Záplavové území: 

Není v KÚ Vysočina stanoveno, území určené k rozlivům povodní je vytipováno jihovýchodně pod železniční 
tratí. 

Protipovodňová opatření byla provedena v letech 1999 – 2001 úpravou komunikace, vybudováním nových 
přemostění, zrušením zatrubnění Votavice a úpravou návesního rybníku 

Opatření jsou funkční a plně vyhovující. 

Extravilánové vody: 

Řešení vodní eroze není zvlášť řešeno. V rámci hospodaření na zemědělských pozemcích o větším sklonu je 
třeba upravit ošetřování a využití pozemků tak, aby nedocházelo ke splavování orničních vrstev.  

 

d)2.2.  Energetika 

d)2.2.1.  Zásobování elektrickou energií 

• Podzemní vedení VN se v území nevyskytuje 

• Nadzemní vedení VN 22kV Telč, Rovná Pole – Jihlava, odbočka Mysliboř, přípojka obec Mysliboř, přípojka 
ZD jih, přípojka bývalé ZD severozápad 

• Ochranné pásmo 10 m (7 m) od krajního vodiče 

• Pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě nutnosti je 
možno stávající trafa vyměnit za výkonnější, případně doplnit síť o další trafostanici TS-1 navrženou na 
severním okraji smíšené obytné zástavby SO-1. 

d)2.2.2.  Zásobování plynem 

• Obec Mysliboř je napojena na středotlaký plynovod DN 150, PN 3 na trase Urbanov, Žatec, Mysliboř. 
Z tohoto plynovodu je k obci vyvedena středotlaká přípojka DN 100, PN 3, ukončená hlavním uzávěrem  
středotlaké přípojky před obcí – za tratí 

• Ochranné pásmo 4,0 m, v zastavěném území 1,0 m 

• Rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci ploch veřejných prostranství a ploch 
dopravu infrastruktury 

d)2.2.3.  Zásobování teplem 

• Pro vytápění objektů v řešeném území bude využíván zemní plyn, příp. elektřina. 

• Podpořit využití obnovitelných či netradičních zdrojů energie.  

 

d)2.3.  Spoje 

• optický kabel Telč – Mysliboř – Sedlejov – Urbanov 

• telefonní rozvody v obci kabelizovány 

• ochranné pásmo 1,5 m 

• telekomunikace a radiokomunikace jsou stabilizované 

• v případě dalšího rozvoje mobilních operátorů navrhnout společný objekt 
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d)2.4.  Podmínky pro umísťování technické infrastruktury 

podmínky pro umísťování koridorů 

Jsou stanoveny v kap. f)2 Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů (Koridory pro technickou 
infrastrukturu – TV, TE) 

podmínky pro umísťování ploch 

Jsou stanoveny v kap. f)1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (plochy technické 
infrastruktury – T). 

 

d)3.  Koncepce nakládání s odpady 

• Komunální odpad bude tříděn, v maximální míře bude dále využíván, nevyužitelné složky komunálního 
odpadu budou sváženy oprávněnou osobou na řízené skládky, příp. odstraňovány jiným způsobem 
v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. 

• Plocha pro sběrný dvůr komunálního odpadu není vymezena, v případě potřeby se možnost situování 
tohoto zařízení připouští v plochách výroby a skladování, v plochách smíšených výrobních, dále se 
podmíněně připouští v plochách smíšených obytných.  

• Plochy pro stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, včetně odpadu inertního (shromažďovací místa) se 
v plochách připouští jako související technická, příp. veřejná infrastruktura. 

 

d)4.  Koncepce občanského vybavení 

Je vyznačena v grafické části v Hlavním výkrese. 

Bude respektována stabilizovaná plocha občanského vybavení v řešeném území – obecní úřad, 
společenský sál, hostinec, prodejna smíšeného zboží, hasičská zbrojnice, fotbalové hřiště, volejbalový kurt, 
střelnice, veřejná telefonní budka. 

Další chybějící zařízení občanského vybavení (např. zařízení sociálního bydlení, zařízení zdravotnictví, klub 
pro seniory) řešit: 

• ekonomičtějším využitím stávající plochy občanského vybavení 

• využitím stávajících a navržených ploch smíšeného využití – např. ploch smíšených obytných, kde se 
zařízení občanského vybavení připouštějí  

• doporučeny sadové úpravy u multifunkční budovy 

Stanovení podmínek pro využití ploch 

Viz. kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy občanského vybavení 
– O. 

 

d)5.  Koncepce veřejných prostranství 

Je vyznačena v grafické části ve výkrese č.1.2 Hlavní výkres. 

• Plochy veřejných prostranství považovat za stabilizované - jsou respektována stávající veřejná prostranství 
t.j. prostor návsi v jednotlivých sídlech řešeného území. Dále navazující uliční prostory a cesty pro pěší, 
tvořící základní síť veřejných prostranství sídla. 
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• ÚP umožňuje vhodnými regulativy kultivaci stávajících veřejných prostranství, je nutné se zaměřit zvláště 
na prostory v centru sídla. 

• Jsou navržena veřejná prostranství ve formě uličních prostorů, a to z důvodu umožnění obsluhy dopravní a 
technickou infrastrukturou rozvojových ploch.   

Stanovení podmínek pro využití ploch 

• Viz. kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy veřejných 
prostranství – U. 

• Respektovat podmínky ochrany hodnot území - viz. kap. b)2.1. Ochrana hodnot kulturního dědictví - 
prostory urbanisticky a historicky cenné. 

 

 

e)  Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 
v jejich využití, územní systém ekologické stability, regionální biocentra, biokoridory, 
rekreaci a dobývání nerostů  

Je vyznačena v grafické části v Hlavním výkresu. 

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

• S ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné 
plochy a stavby s výjimkou těch, které rozšiřují stávající zastavěné území. Tento princip je uplatněn a 
je respektován v celém správním území obce Mysliboř. 

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

• Změny využití ploch lze provádět dle stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití, kap. f)1 

• Pro udržení a posílení ekologické stability území je navržen územní systém ekologické stability (ÚSES) 
včetně návrhu na změnu využití území ploch zásad využívání krajiny. 

 

Obecně platí v celém řešeném území tyto zásady: 

� Chránit význačné stávající solitérní stromy a stromořadí v sídlech i v krajině (v případě nezbytných zásahů 
nahradit ve vhodnějším místě). 

� Posilovat podíl stromové zeleně v sídlech, zejména v uličních prostorech. 

� Posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině, realizovat 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 
(příp. sakrálních staveb) nebo podmíněná výstavba nových je možná.  

� Respektovat charakter přírodních horizontů sídla (nesmí se trvale odlesnit, vykácet vzrostlá zeleň na 
pohledově exponovaných horizontech). 

 

Ochrana krajinného rázu: 

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

� Podporovat dosadbu alejí podél cest vhodnými dřevinami, např. klen, lípa, jírovec. 
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� Podél vodních toků možno doplnit 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 menších vodních ploch viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití 

� V krajině jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití:   
- plochy vodní a vodohospodářské – H  
- plochy zemědělské – NZ 
- plochy smíšené nezastavěného území - SX 
- plochy lesní – L 
 

Stanovení podmínek pro změny ve využití ploch: 

viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

 

e)2.  Územní systém ekologické stability  

Územní systém ekologické stability je vyznačen v grafické části dokumentace – ve výkrese č. I.2 (Hlavní 
výkres). 

 

e)2.1. Místní systém ekologické stability  

Základní regulativy jsou následující: 

Závazně je vymezeno – omezení funkčního využití vplývající z ochranného režimu ÚSES. 

Přípustné jsou – výsadby porostů geograficky původních dřevin, změny dřevinné skladby lesních porostů 
ve prospěch geograficky původních dřevin, do doby realizace jednotlivých prvků ÚSES stávající využití, 
příp. jiné využití, které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální ekologickou 
stabilitu území. 

Výjimečně (podmíněně) přípustné jsou – liniové stavby napříč biokoridory, vodohospodářská zařízení, 
ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení biokoridoru. 

Nepřípustné jsou – všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedeny jako přípustné, zejména pak stavby 
trvalého charakteru a takové činnosti, jež by vedly k závažnějšímu narušení ekologicko-stabilizační 
funkce či přirozených stanovištních podmínek (zintenzivnění hospodaření, ukládání odpadů a navážek 
aj.). 

 

Lokální systém 

Lokální územní systém ekologické stability zahrnuje pět lokálních biocenter a šest lokálních biokoridorů 
soustředěných podél vodních toků Votavice, Pasecký a Myslibořský potok a po lesnaté hranici katastru 
s napojením na schválený ÚSES Sedlejova. 

Vymezená lokální biocentra: 

LBC1 – U Homolky  

LBC2 – Červenky 

LBC3 – Zoulinky 
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LBC4 – Obecní rybník 

LBC5 – U Podhajského 

Vymezené lokální biokoridory: 

LBK1 – Podél Záhumenic 

LBK2 – Od Červenky do Březy 

LBK3 – Pasecký potok – sever 

LBK4 – Pasecký potok – Jih 

LBK5 – Votavice 

LBK6 – Myslibořský potok  

LBK7 – V horních pasekách 

 

e)3.  Prostupnost krajiny  

Prostupnost krajiny je řešena definováním podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití 
zemědělských a lesních, kde je umožněno budování související dopravní a technické infrastruktury - liniové 
stavby dopravní a technické infrastruktury, veřejné účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro 
jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních. 

V katastrálním území Mysliboř byly provedeny komplexní pozemkové úpravy, které zlepšují 
přístupnost zemědělských i lesních pozemků.  

e)4.  Protierozní opatření  

Řešené území se nenachází v krajině s vysokým stupněm erozního ohrožení. Lokality s potenciálním 
rizikem zvýšené hodnoty vodní eroze jsou hospodářsky využívány jako trvalé travní porosty - louky snižující 
erozi půdy. 

e)5.  Ochrana před povodněmi 

Řešené území není výrazněji ohroženo záplavami. Správci vodních toků mohou 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 drobných vodních toků v šíři do 6,0 m od břehové čáry 

e)6.  Rekreace  

Koncepce rozvoje rekreace je založena na využití rekreačního potenciálu řešeného území, kterým je 
krásná příroda. Spočívá v respektování stávající cykloturistické trasy a smíšeným využitím ploch (plochy smíšené 
obytné) je umožněno podnikání v oblasti turistického ruchu – plochy umožňují situování zařízení pro 
stravování, ubytování, agroturistiku apod. 

Pro krátkodobou rekreaci obyvatel slouží plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně, vymezené 
v centru sídel, dále plochy sportu. 

e)7.  Dobývání nerostů 

V řešeném území se nenachází výhradní ložiska nerostných surovin, ÚP nenavrhuje plochy pro 
dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění. 

V území se vyskytuje poddolované území, těžba rudy před rokem 1945, evidenční č. ložiska 2779.  
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f)  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

f)1.  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

plochy smíšené obytné – SO 
plochy rekreace - RR 
plochy občanského vybavení – O 
plochy občanského vybavení – sportu a rekreace - R 
plochy veřejných prostranství – U 
plochy výroby a skladování - V 
plochy dopravní infrastruktury - D 

– drážní doprava - DD 
– silniční doprava – DS 

plochy technické infrastruktury - T 
plochy vodní a vodohospodářské – H  
plochy zemědělské – NZ 
plochy zemědělské – zahrady - ZZ 
plochy lesní – L 
plochy smíšené nezastavěného území – SX 
 

Vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití: 

Územní rozsah ploch s rozdílným způsobem využití je vymezen ve výkrese č. I.2 (hlavní výkres). 
Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se považuje 

úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, 
terénních vlastností, tras inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a 
sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. 

 

Stanovení podmínek pro využití ploch: 

Plochy smíšené obytné - SO 

Hlavní využití: 

Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále např. pro občanské vybavení, 
podnikatelské aktivity,... 
Přípustné využití: 

– rodinné domy, stavby a zařízení občanského vybavení a sportu 
– veřejná prostranství, související dopravní a technická infrastruktura 
Nepřípustné využití: 

– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 
Podmíněně přípustné využití: 

– stavby a zařízení (např. výroby, služeb, zemědělství, zázemí ke stavbě hlavní, sběrný dvůr komunálního 
odpadu) v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve 
svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují 
dopravní zátěž v území 

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

o stabilizované plochy – maximálně 2 nadzemní podlaží s možností využít podkroví 
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Plochy rekreace - RR 

Hlavní využití: 

Plocha je určena k rodinné rekreaci 
Přípustné využití: 

– rekreační chata pro rodinnou rekreaci 
Nepřípustné využití: 

– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí 
Podmíněně přípustné využití: 

– dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o 
max. 20% prvotně zkolaudované plochy) 

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

o stabilizované plochy – maximálně 1 nadzemní podlaží s možností využít podkroví 
 
 

Plochy občanského vybavení – O 

Hlavní využití: 

Plochy občanského vybavení, které jsou součástí zařízení veřejné infrastruktury. 
Přípustné využití: 

– stavby a zařízení občanského vybavení sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o 
rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva,... 

– související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství 
– zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná ) 
Nepřípustné využití: 

– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 
Podmíněně přípustné využití: 

– bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby 

o stabilizované plochy – maximálně 2 nadzemní podlaží 
 
 
 

Plochy občanského vybavení - sportu a rekreace - R 

Hlavní využití: 

Jsou plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb 
občanů, a to na veřejných plochách.  
Přípustné využití: 

– stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport  
– související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství 
Nepřípustné využití: 

– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 
 
 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
– veškeré stavby, umisťované na těchto územích budou posuzovány při povolení stavby z pohledu § 12 

zákona OPK 
– výšková regulace zástavby 

o stabilizované plochy – maximálně 1 nadzemní podlaží 
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Plochy veřejných prostranství - U 

Hlavní využití: 

Plochy, které jsou přístupné každému bez omezení (s výjimkou předzahrádek). Zprostředkovávají bezpečně 
přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách. 
Přípustné využití: 

– návsi, chodníky, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších, zastávky a zálivy hromadné 
dopravy 

– cyklistické stezky 
– veřejná zeleň, parky, izolační zeleň 
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
– předzahrádky 
Nepřípustné využití: 

– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 
Podmíněně přípustné využití: 

– zařízení a aktivity, např. altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním 
posezením, tržiště, dětská hřiště apod., v případě, že svou funkcí a architektonickým výrazem nejsou 
v rozporu s posílením funkce centra sídla a svým charakterem odpovídají významu daného území 

 

Plochy výroby a skladování – V 

Hlavní využití: 

Plochy slouží pro umístění zemědělských, průmyslových a skladovacích areálů. 
Přípustné využití: 

– stavby a zařízení pro zemědělskou, lesnickou a jednoduchou průmyslovou výrobu a skladování 
– související veřejná infrastruktura 
– stavby pro řemeslnou a jinou výrobu, služby a skladování 
– sběrná místa komunálního odpadu 
– izolační zeleň, vyhrazená zeleň 
Nepřípustné využití: 

– činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením užívání staveb a 
zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území 

Podmíněně přípustné využití: 

– stavby a zařízení občanského vybavení pro stravování, ubytování, ochranu obyvatelstva (např. hasičská 
zbrojnice) v případě, že provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato zařízení 

– stavby pro bydlení v případě, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, majitele provozovny 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby 

o maximálně 2 nadzemní podlaží, v případě výrobních a skladových objektů výška římsy max. 7m 
– objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno 

vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině 
 

Plochy dopravní infrastruktury - D 

Drážní doprava – DD   
Hlavní využití: 

Plochy dopravní infrastruktury sloužící pro situování staveb a zařízení drah.  
Přípustné využití: 

– plochy obvodu dráhy včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně, dále 
zařízení pro drážní dopravu, například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a 
pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov. 

Nepřípustné využití: 

– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 
Podmíněně přípustné využití: 

– dopravní a technická infrastruktura – sloužící pro obsluhu řešeného území 
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Silniční doprava – DS   
Hlavní využití: 

Plochy slouží zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti. a pro obsluhu řešeného území dopravní 
infrastrukturou. 
Přípustné využití: 

– silnice,  náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty 
– plochy pro pěší a cyklisty, různé formy zeleně, např. izolační zeleň 
– odstavná a parkovací stání, hromadné a řadové garáže 
– zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla, protihluková opatření 
– čerpací stanice pohonných hmot včetně doprovodných funkcí 
Nepřípustné využití: 

– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 
– pro čerpací stanice pohonných hmot - činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým 

zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území 
 
 

Plochy technické infrastruktury - T 

Hlavní využití: 

Plochy slouží pro umísťování zařízení, činnosti a dějů související se zajištěním obsluhy území technickou 
vybaveností.  
Přípustné využití: 

– vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, 
kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné 
komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody 

– stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
– související dopravní infrastruktura 
– ochranná a izolační zeleň 
Nepřípustné využití: 

– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 
 
 

Plochy vodní a vodohospodářské - H 

Hlavní využití: 

Plochy slouží k zajištění podmínek pro nakládáním s vodami. 
Přípustné využití: 

– vodní plochy, koryta vodních toků a jiné plochy, určené pro převažující vodohospodářské využití 
– dopravní a technická infrastruktura 
– plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě jako přírodnímu živlu 
– doprovodná a izolační zeleň, prvky ÚSES 
– plochy sloužící jako pláže 
Nepřípustné využití: 

– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, dále 
které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu a čistotu vody a vodního režimu, nebo 
takové důsledky vyvolávají druhotně  

 
 

Plochy zemědělské – NZ 

Hlavní využití: 

Plochy slouží pro zařízení, činnosti a děje související s hospodařením na zemědělské půdě. 
Přípustné využití: 

– hospodaření na ZPF 
– stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství 
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– související dopravní a technická infrastruktura. liniové stavby dopravní a technické infrastruktury 
– veřejné účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na 

lyžích a na saních 
– opatření pro zachováním ekologické rovnováhy území 
– opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní 

opatření, výstavba menších vodních nádrží 
Nepřípustné využití: 

– všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených (např. výstavba objektů rodinné rekreace,.dále objektů, 
které by mohly sloužit k bydlení,  rekreaci) 

Podmíněně přípustné využití: 

– pouze stavby nezbytně nutné pro myslivost, ochranu přírody, dostavby a přístavby malého rozsahu 
stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o max. 20% prvotně zkolaudované plochy) 

– plochy pro zalesnění 
o do cca 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL 
o do cca 1ha na plochách jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že nebude 

zalesněním narušena ekologická diverzita 
 
 

Plochy zemědělské -  zahrady - ZZ 

Hlavní využití: 

- pozemky soukromé zeleně, zejména zahrady nezahrnuté do jiných druhů ploch. 
Přípustné využití: 

– zahradní domek sloužící pro uskladnění zahradního náčiní; 
– oplocení; 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy; 
– ochranná a izolační zeleň; 
– hospodaření na ZPF; 
– stavby a zařízení pro drobné chovatelství; 
– související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury; 
– veřejné účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na 

lyžích a na saních. 
Nepřípustné využití: 

– všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených (např. výstavba objektů rodinné rekreace, dále objektů, 
které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci). 

Podmíněně přípustné využití: 

– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití. 
Výšková regulace zástavby: 

– umístění staveb a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 
 
 

Plochy lesní – L 

Hlavní využití: 

Plochy slouží k plnění funkcí lesa a činnosti související s touto hlavní funkcí. 
Přípustné využití: 

– stavby a zařízení lesního hospodářství 
– související dopravní a technická infrastruktura. liniové stavby dopravní a technické infrastruktury 
– činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území - realizace ÚSES, opatření pro 

udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření 
přispívající k vyšší retenci krajiny 

– veřejné účelové komunikace 
– komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních 
Nepřípustné využití: 

– všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených (např. výstavba objektů bydlení, sportu a rekreace, 
individuální rekreace, dále objektů, které by mohly sloužit k bydlení a rekreaci...) 
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Podmíněně přípustné využití: 

– stavby nezbytně nutné pro myslivost, ochranu přírody 
– dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o 

max. 20% prvotně zkolaudované plochy) 
– výstavba menších vodních nádrží, v případě, že jejich využití bude extenzivní 
 
 

Plochy smíšené nezastavěného území  – SX 

Hlavní využití: 

Plochy slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot. Tvoří je plochy rozptýlené zeleně 
v krajině. 
Přípustné využití: 

– pozemky s dřevinami rostoucími mimo les (remízky, meze, kamenice) či pozemky v lesních plochách, které 
nejsou hospodářsky intenzívně využívány 

– pozemky podmáčené louky 
– menší vodní plochy a toky 
– trvalý travní porost 
– související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury 
– činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území - realizace ÚSES, opatření pro 

udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření 
přispívající k vyšší retenci krajiny 

– veřejné účelové komunikace 
Nepřípustné využití: 

– činnosti a zařízení narušující přírodní hodnoty území 
– činnosti snižující ekologickou hodnotu území 
– zalesňování za účelem hospodaření 
– změna druhu pozemku z trvalých travních porostů a ostatních ploch na ornou půdu 
Podmíněně přípustné využití: 

– dosadba vybraných dřevin za podmínky, že nebude výsadbou ohrožena druhová pestrost biotopu 

 

f)2.  Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů 

Koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace záměrů výstavby dopravní a technické infrastruktury. 
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. 
Působnost koridoru končí realizací stavby, pokud nebude změnou územního plánu navrženo jiné využití území, 
zůstává stávající způsob využití. 
 

Koridory pro technickou infrastrukturu  (T) 

Zásady pro využití území: 

Přípustné využití  
– činnosti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající zařízení 
– 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  

– v těchto plochách není dovoleno takové využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru 
– není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb technické 

infrastruktury (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno 
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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 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 

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 

 

h)  Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které 
lze uplatnit předkupní právo 

Nejsou navrhovány. 

 

i)  Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Plochy navrhované pro zástavbu budou využívány až po realizaci sítí dopravní a technické 
infrastruktury 

Návrhové plochy určené pro smíšenou obytnou výstavbu budou využívány postupně – po etapách. 
Jako první etapa zástavby je určena plocha SO-1a a SO-1b, jako druhá je určena plocha SO-3 a SO-2. Plocha SO-
4 je pouze doplňková a do etapizace není zahrnutá. Plocha SO-3 může být budována až po vydání stavebního 
povolení na 75% počtu rodinných domků navržených v 1. etapě – plocha SO-1a, SO-1b. 

 

j)  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části 

Tento ÚP – úplné znění ÚP po vydání změny č. 1 a 2 – obsahuje textovou část v rozsahu 26 listů formátu A4 a 3 
výkresy v měřítku 1 : 5 000.  


