
 

 

 

 

 
 

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN MRÁKOTÍN 
   

  
 

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

IIA. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Datum: srpen 2022                                 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek 
 

 

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. 
Matky Boží 11, 586 01 Jihlava 
 



Územní plán Mrákotín - ODŮVODNĚNÍ 

 

Strana - 2 - z 77 
 

 
OBJEDNATEL:    Městys Mrákotín   
 Mrákotín 49, 588 54 Mrákotín 
 Miroslav Požár, starosta obce 
 
POŘIZOVATEL: Městský úřad Telč 
 Odbor rozvoje a územního plánování 
 nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
      Ïng. arch. Lukáš Pivoňka  
 

ZPRACOVATEL: Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. 
 Matky Boží 11, 586 01 Jihlava, IČ: 46344314 
 
garant projektu: Ing. arch. Jiří Hašek, ČKA 00302 
 
koncepce, zábor ZPF, PUPFL: Ing. arch. Jiří Hašek 
 
ÚSES: Ing. Michal Kovář 
 
digitalizace: Dana Menšíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Územní plán Mrákotín - ODŮVODNĚNÍ 

 

Strana - 3 - z 77 
 

Obsah: 
 
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ............................................................................................. - 5 - 
 
IIA. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ............................................................... - 5 - 
 
 
1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů .............. - 5 - 
 
2. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky  

na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v  území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území ................................................................................................................. -19- 

 
3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů ...................................................................................................................................... -22- 
 
4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů ............................................. -22-  
 
5. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 

výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí .......... -23-  
 
6. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ..................................................................................... -23- 
 
7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch. ................................................................................................................... -52- 
 
8. Vyhodnocení splnění požadavků zadání - požadavků pro zpracování návrhu územního 

plánu ........................................................................................................................................... -55- 
 
9. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, 

s odůvodněním potřeby jejich vymezení .................................................................................... -61- 
 
10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond ..... -61- 
 
11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 

k plnění funkce lesa .................................................................................................................... -75- 
 
IIB. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

Výkres číslo Název výkresu Počet listů Měřítko  

4 Koordinační výkres   2 1 : 5 000 

5 Koordinační výkres - výřezy  3 1 : 2 880 

6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 2 1 : 5 000 

7 Výkres širších vztahů                                                1 1 : 50 000 

Doplňující výkresy  

8 Vodovod  2 1 : 5 000 

9 Kanalizace  2 1 : 5 000 

10 Elektrická energie, telekomunikace  2 1 : 5 000 

11 Plynovod  2 1 : 5 000 



Územní plán Mrákotín - ODŮVODNĚNÍ 

 

Strana - 4 - z 77 
 

 
Seznam použitých zkratek: 
 
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ČOV čistírna odpadních vod 
ETAP            etapizace  
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LC  lokální biocentrum 
LK lokální biokoridor 
LP levobřežní přítok 
ORP obec s rozšířenou působností  
p. č. parcela číslo 
PUPFL          pozemky určené k plnění funkce lesa (lesní pozemek) 
PÚR Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 
RD                 rodinný dům  
RZV               plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy) 
TS trafostanice 
ÚAP územně analytické podklady 
ÚPD územně plánovací dokumentace 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ÚP územní plán  
URÚ udržitelný rozvoj území 
ÚS územní studie 
VDJ vodojem 
VN vysoké napětí 
VTL vysokotlaký  
VVN velmi vysoké napětí 
VVT významný vodní tok 
ZPF zemědělský půdní fond 
ZÚR Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
ZVN Zvláště vysoké napětí 
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
IIA. Textová část odůvodnění územního plánu  

 
 
 

1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 
1.1. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace 

č. 1, 2, 3, 4 a 5 
 
Územní plán je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 
Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5.  
- Aktualizace č. 1 PÚR ČR vydaná usnesením č. 276/2015 ze dne 15. 9. 2015;  
- Aktualizace č. 2 PÚR ČR vydaná usnesením č. 629/2019 ze dne 2. 9. 2019;  
- Aktualizace č. 3 PÚR ČR vydaná usnesením č. 630/2019 ze dne 2. 9. 2019; 
- Aktualizace č. 5 PÚR ČR schválená usnesením vlády č. 833 ze dne 17. srpna 2020 – úplné znění 

platné od 11. 9. 2020.  
- Aktualizace č. 4 PÚR ČR schválená usnesením vlády č. 618/2021 ze dne 12. 7. 2021. 
 

• Řešené území k. ú. Mrákotín u Telče a k. ú. Praskolesy u Mrákotína nenáleží podle tohoto 
dokumentu do žádné republikové rozvojové oblasti nebo osy.  

• Obec se nenachází v republikové specifické oblasti podle tohoto dokumentu. 

• Do řešeného území nezasahují koridory a plochy dopravní infrastruktury vymezené PÚR ČR. 

• Do řešeného území nezasahují koridory a plochy technické infrastruktury a související rozvojové 
záměry vymezené PÚR ČR. 

• Politika územního rozvoje vymezuje specifické oblasti, ve kterých se projevují aktuální problémy 
republikového významu. Správní území městyse Mrákotín se nachází ve specifické oblasti SOB9.   

• Územní plán Mrákotín respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území.  

• Územní plán Mrákotín je v souladu s obecnými zásadami politiky územního rozvoje. 
 
Specifická oblast SOB9 
Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. 
Úkoly pro územní plánování: 
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí:  
a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích 

retenčních a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a zachování 
odolné stabilní vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem ploch lesů, mezí, 
luk, vodních ploch a vodních toků (zejména neregulované vodní toky s doprovodnou zelení), cestní 
sítě (s doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. velké plochy orné půdy rozčleněné mezemi, cestní 
sítí, vsakovacími travními pruhy),  

b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu ostatních 
vodních prvků v krajině,  

c) vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích,  
tj. dbát na dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a zasakování 
vody,  

d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. 
zatravněním a zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí, 
zasakovacích pásů a příkopů,  

e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení 
požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, zejm.  
pro infrastrukturu k zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější vodohospodářskou situací a s 
ohledem na místní podmínky pro budování nových zejm. povrchových zdrojů vody,  
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f) pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. navrhovat  
i další vhodná opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) využívat zejména 
územní studie krajiny.  

Řešení v ÚP: 
Podpora přirozeného vodního režimu v krajině je zajištěna zejména stanovením podmínek využití 
ploch v nezastavěném území. Územní plán dále stanovuje podmínky ochrany krajiny, jsou vymezeny 
prvky územního systému ekologické stability. V nezastavěném území jsou vymezeny plochy změn 
v krajině pro protierozní zatravnění a vytvoření nové vodní plochy zadržujících vodu v krajině.  
V zastavěném území a zastavitelných plochách jsou stanoveny podmínky s hospodařením  
se srážkovými vodami, je stanoven způsob odkanalizování a čištění odpadních 
 
Přínos řešení ÚP Mrákotín k naplnění republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území (označení priorit odpovídá označení v PÚR ČR): 
 
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by 
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného 
rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je 
třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který 
vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její 
stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 
Způsob: V územním plánu jsou stanoveny podmínky ochrany hodnot území (zejména hodnot 
urbanistických, kulturních, historických a přírodních). U ploch s rozdílným způsobem využití (RZV) jsou 
stanoveny podmínky využití, které rovněž zajišťují ochranu výše uvedených hodnot. V ÚP je 
respektována současná urbanistická struktura sídel, vymezení ploch veřejných prostranství definuje a 
zachovává historickou stopu zástavby. Pro jednotlivé plochy RZV jsou definovány podmínky 
prostorového uspořádání nové zástavby i zástavby ve stabilizovaných plochách.  
Územní plán stanovuje podmínky ochrany kulturní krajiny. V nezastavěném území jsou vymezeny 
prvky územního systému ekologické stability, jsou vymezeny plochy změn v krajině, je navrženo 
doplnění krajinné zeleně kolem cest a ploch výroby a skladování.  
  
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru zohlednit 
ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy  
a ekologických funkcí krajiny. 
Způsob: Vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj městyse zohledňuje požadavky na hospodaření na 
zemědělské půdě. Ochrana primárního sektoruje je dále zohledněna respektováním vodních a lesních 
ploch a ploch těžby nerostů v řešeném území. Rovněž je navrženo rozšíření ploch těžby nerostů 
(žuly).   
 
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat  
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, 
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 
Způsob: V rámci zvolené urbanistické koncepce je upřednostněno komplexní řešení.  Rozvojové 
plochy navazují na stabilizované plochy shodných, popř. slučitelných typů ploch s rozdílným 
způsobem využití.  
 
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst 
a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek. 
V průběhu zpracování byly prověřovány rozvojové záměry sousedních obcí. 
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(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových 
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.  
Způsob:  Jsou vymezeny stabilizované a zastavitelné plochy výroby a skladování. Tyto plochy mohou 
přinést pracovní příležitosti v obci. Rovněž v plochách smíšených obytných je umožněna 
podnikatelská činnost, služby a řemesla.   
 
(18)) Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady  
pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska 
přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí.  
Způsob: Koncepcí územního rozvoje je definován polycentrický rozvoj sídelní struktury v řešeném 
území. V územním plánu je umožněn rozvoj funkcí obce i rozvoj místních částí jako samostatných 
sídel, který odpovídá potřebám obce a místních částí. 
 
(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a 
ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území 
bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a 
sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a 
zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a 
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace  
pro udržitelný rozvoj území.  
Způsob:  Podmínky využití zemědělského areálu umožňují polyfunkční využívání (pro funkce výroby a 
skladování). 
Zastavitelné plochy navazují na zastavěné území. Volná krajina je respektována bez fragmentace 
zastavitelnými plochami.  
Ochrana nezastavěného území je zajištěna stanovením podmínek pro využití ploch nezastavěného 
území dle § 18 odst. 5 stavebního zákona.  
 
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při 
územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. 
ochrany biologické rozmanitosti krajiny a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné 
ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem 
vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany 
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování 
územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 
ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v 
zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně 
plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a 
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  
Způsob: Krajina by mohla být ovlivněna pouze při rozsáhlé těžbě nerostů nacházejících se v řešeném 
území. Ostatní zastavitelné plochy podstatně ovlivňující charakter krajiny nejsou vymezeny. 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny především v návaznosti na zastavěné území. U ploch s rozdílným 
způsobem využití jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání.  
Chráněná ložisková území jsou respektována. Dobývací prostory jsou vymezeny jako specifické 
plochy s rozdílným způsobem využití (plochy NT - plochy těžby nerostů nebo jako plochy NSn - plochy 
smíšení nezastavěného území - nerostné suroviny. Rovněž je navrženo rozšíření ploch těžby nerostů 
(žuly).   
Vlivy na přírodní hodnoty území jsou zmírněny návrhem prvků ÚSES, návrhem protierozních opatření, 
doplněním doprovodné zeleně v krajině a prostorovými regulativy ploch v krajině. 
 
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a 
pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch  
pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti 
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, 
uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů. 
Do řešeného území zasahuje biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. Migrační 
prostupnost není navrženým řešením územního plánu omezena. Pro zlepšení prostupnosti území  
pro volně žijící organizmy je vymezen ÚSES. 
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(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného 
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji 
hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými 
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 
Způsob: V územním plánu jsou stanoveny podmínky k ochraně urbanistických, architektonických, 
kulturních a historických hodnot městyse, které jsou předpokladem k zachování a rozvoji turistiky a 
cestovního ruchu. Rovněž jsou stanoveny podmínky k ochraně krajiny.  
V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy rodinné a hromadné rekreace a plochy 
rekreace - na plochách přírodního charakteru. Územní plán navrhuje zastavitelnou plochu hromadné 
rekreace v návaznosti na stávající plochu rekreace (dětský tábor). Poblíž Dobré Vody je navržena 
zastavitelná plocha pro rodinnou rekreaci. Tato plocha je vymezena již v současně platné ÚPD.   
K rozvoji cestovního ruchu přispívá i síť cyklotras a turistické trasy, které územní plán respektuje a 
vytváří podmínky pro jejich rozvoj. Na většině ploch v krajině je přípustná realizace nových 
cyklostezek a cyklotras.  
V rámci přípustných činností lze pro hromadnou rekreaci a turistiku využít stabilizované i navrhované 
plochy jiných ploch RZV, zejména ploch občanského vybavení a bydlení.  
Navržená opatření a změny v nezastavěném území přispějí také k posílení estetických a rekreačních 
funkcí krajiny (návrh ÚSES, doplnění doprovodné zeleně v krajině). 
 
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní 
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto 
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních 
komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich 
nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a 
silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 
vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby 
byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a 
železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i 
možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel 
(bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  
Způsob: Pro zkvalitnění dopravní infrastruktury je v územním plánu vymezen koridor pro přeložku 
silnice I/23. Trasa koridoru je převzata ze ZÚR Kraje Vysočina. Dále je vymezen koridor pro úpravu 
křižovatky stávající silnice I/23 a silnice III. třídy do Dobré Vody.  
Navrhované dílčí zastavitelné plochy pro bydlení u silnice I/23 jsou vymezeny jako plochy s 
podmíněně přípustným využitím z hlediska hluku z dopravy.  
Hlavní cestní síť k zajištění přístupu k zemědělským pozemkům a k zajištění prostupnosti krajiny je 
vymezena v odůvodnění ÚP Mrákotín – „Koordinačním výkresu“. Obecně je stanovena přípustnost 
cestní sítě v nezastavěném území. Prostupnost krajiny nebude při realizaci těchto záměrů ovlivněna a 
bude minimalizován rozsah fragmentace krajiny.  
Technická infrastruktura v městysu je vyhovující. Na úseku zásobování pitnou vodou se předpokládá 
posílení některých vodních zdrojů a napojení Praskoles na veřejný vodovod. Území městyse 
Mrákotín, kromě místní části Praskolesy je plynofikováno. S plynofikací Praskoles není v ÚP počítáno 
Zásobování elektrickou energií je rovněž vyhovující, nárůst spotřeby elektrické energie bude pokryt ze 
stávající sítě. 
Vlastní sídlo Mrákotín má vybudovanou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod.   
V místní části Praskolesy a osadě Dobrá Voda je čištění odpadních vod, vzhledem k nízkému počtu 
obyvatel a objektů sloužících převážně k rekreaci, zajištěno individuálně (septiky, jímky na vyvážení, 
domovní ČOV apod.).  
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(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a 
v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a 
rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. 
Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území 
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  
Způsob: Pro zkvalitnění dopravní infrastruktury je v územním plánu vymezen koridor pro přeložku 
silnice I/23. Trasa koridoru je převzata ze ZÚR Kraje Vysočina. Dále je vymezen koridor pro úpravu 
křižovatky stávající silnice I/23 a silnice III. třídy do Dobré Vody.  
Navrhované dílčí zastavitelné plochy pro bydlení podél této komunikace jsou vymezeny jako plochy 
podmíněně přípustné z hlediska hluku z dopravy.  
Ke snížení zatížení zastavěného území dopravou přispěje i navrhované dopravní napojení 
stabilizovaných ploch výroby a skladování v západní části městyse (zemědělský areál a lom). 
Současná komunikace je vedena zastavěným územím v blízkosti školy. Pro novou komunikaci je v ÚP 
vymezen dopravní koridor DK3. 
Hlavní cestní síť k zajištění přístupu k zemědělským pozemkům a k zajištění prostupnosti krajiny je 
vymezena v odůvodnění ÚP Mrákotín – „Koordinačním výkresu“. Obecně je stanovena přípustnost 
cestní sítě v nezastavěném území. Je respektována síť cyklotras. Cyklotrasy jsou přípustné na většině 
ploch s RZV dle stanovených podmínek využití jednotlivých ploch.  
 
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních 
limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. 
V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet 
územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí 
vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 
Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
průmyslových nebo zemědělských areálů. 
Způsob: Z ploch výroby a skladování jsou v území zastoupeny především plochy lehkého průmyslu, 
plochy drobné a řemeslné výroby a plochy zemědělské výroby (areály soukromých zemědělců).  
V areálu výroby a skladování - lehký průmysl, severozápadně od sídla Mrákotín, se nachází rovněž 
objekty živočišné výroby (Zemědělské družstvo Telč). Objekty živočišné výroby mají vyhlášené 
ochranné pásmo, které je zakresleno v Koordinačním výkresu odůvodnění ÚP Mrákotín.  
Zastavitelné plochy výroby jsou vymezeny tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy  
na bydlení obyvatel.  
V plochách výroby a skladování jsou stanoveny podmínky využití tak, aby případné zařízení a stavby 
nesnižovaly kvalitu okolního prostředí (především ploch s převahou bydlení) a nezvyšovaly dopravní 
zátěž v území.  
Zastavitelné plochy bydlení jsou vymezeny v odstupu od ploch výroby a skladování popř. ploch těžby 
nerostů.  
Zastavitelná plocha pro bydlení - v rodinných domech - venkovské (Z11), do které zasahuje vyhlášené 
ochranné pásma od živočišné výroby, je vymezena jako plocha s podmíněně přípustným využitím.  
 
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet a 
minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných  
pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených  
k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod 
v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je 
to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako jedno z adaptačních opatření 
v případě dopadů změny klimatu.  
V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody a s 
cílem zmírňování účinků povodní a sucha.  
Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. 
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 
Způsob: V řešeném území je vyhlášeno záplavové území na toku Myslůvka rozhodnutím RŽP OkÚ 
Jihlava ŽP/Vod-892/91-Če-234/6. Aktivní zóna není stanovena. 
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Záplavové území částečně zasahuje do zastavěné části obce. Územní plán navrhuje plochy změn v 
krajině pro protierozní opatření (trvalý travní porost a další protierozní úpravy). Protierozní opatření 
jsou rovněž obecně přípustná v plochách RZV zastoupených v nezastavěném území.   
Územní plán v zastavěném území a zastavitelných plochách stanovuje podmínky s hospodařením  
se srážkovými vodami. 
 
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 
Způsob: V řešeném území je vyhlášeno záplavové území na toku Myslůvky rozhodnutím RŽP OkÚ 
Jihlava ŽP/Vod-892/91-Če-234/6. Aktivní zóna není stanovena. 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v naprosté většině mimo záplavové území. Do vyhlášeného 
záplavového území zasahuje malá část zastavitelné plochy Z28 pro tělovýchovné a sportovní plochy. 
Plocha je vymezena v návaznosti na stávající hřiště a většina plochy leží mimo záplavové území.  
Dále je v záplavovém území vymezena plocha Z33 pro rozšíření ČOV. Tato plocha navazuje na 
stávající plochu, rozšíření je možné pouze navrženým severním směrem.  
V Dobré Vodě zasahuje do záplavového území plocha Z29 pro hřiště, plocha je pro tento účel již 
využívána. 
U ploch Z28, Z29 a Z33 jsou stanoveny podmínky využití k zajištění odtokových poměrů v území. 
 
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky  
pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat 
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou 
hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského 
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. 
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům 
rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování 
a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to 
vhodné.  
Způsob: Veřejná hromadná doprava je zajištována autobusovou dopravou se zastávkami v 
jednotlivých sídlech a dalších místech mimo zastavěná území. Železniční doprava není v řešeném 
území zastoupena. V rámci řešeného území jsou plochy dopravní a plochy veřejných prostranství na 
sebe navázány, včetně cestní sítě v krajině.  
 
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 
Způsob: Územní plán navrhuje doplnění technické infrastruktury k zajištění zásobování území obce 
pitnou vodou a odkanalizování obce včetně rozšíření plochy pro čištění odpadních vod.  
Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny s možností napojení na technickou infrastrukturu. Způsob 
napojení jednotlivých lokalit je vyznačen v odůvodnění ÚP - v jednotlivých doplňujících výkresech 
technické infrastruktury. 
 
1. 2. Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentace vydaná krajem  
 
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina v platném znění. 
 

Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace  
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: 
 
- Aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 23. 10. 2012); 
- Aktualizace č. 2 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 7. 10. 2016); 
- Aktualizace č. 3 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 7. 10. 2016); 
- Aktualizace č. 4 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 7. 11. 2020); 
- Aktualizace č. 5 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 30. 12. 2017); 
- Aktualizace č. 6 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 14. 6. 2019); 
- Aktualizace č. 7 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 13. 4. 2021); 
- Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina (nabytí účinnosti 13. 4. 2021);  
- Rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 1/2017-118 z 13. 4. 2017; 
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Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina v platném znění (ZÚR). 
 

• ZÚR stanovují priority územního plánování v Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje 
území.  

• Územní plán respektuje priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného 
rozvoje území.  

• Řešené území není zařazeno do žádné republikové nebo krajské rozvojové oblasti nebo osy. 

• Správní území městyse není zařazeno do specifické oblasti krajského významu.   

• ZÚR vymezují koridor silnice I/23 v šířce 150 m zahrnující: 
a) koridor pro umístění nových staveb: 

- silnice I/23 Mrákotín – Krahulčí – přeložka I/23 Krahulčí;   

• ZÚR vymezují veřejně prospěšnou stavbu v oblasti dopravy – silnici I/23 (DK03).   

• Na území obce jsou v ZÚR vymezeny jsou vymezeny nadregionální prvky ÚSES - NRBC 80 
Pařezitý - Roštejn 

• ZÚR vymezují typy krajin a stanovují zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách 
v území v nich: 
- lesní 
- rybniční 
- lesozemědělská harmonická 

• ZÚR vymezují oblasti krajinného rázu a stanovují zásady pro činnost území a rozhodování  
o změnách v území v nich:  
- CZ0610 - OB004 Křemešnicko 
- CZ0610 - OB013 Javořická vrchovina 

 
Popis způsobu naplnění priorit územního plánování v Kraji Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje 
území: 
 
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Kraje Vysočina 
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení 
sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako 
základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů obcí, regulačních plánů a při 
rozhodování o změnách ve využití území. 
Z hlediska hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území podle úplné aktualizace ÚAP ORP 
Telč z roku 2016 je území obce zařazeno do kategorie 1 udržitelného rozvoje území s pozitivním 
hodnocením pilíře životního prostředí (environmentálního), pozitivním hodnocením 
sociodemografického pilíře a s pozitivním hodnocením pilíře ekonomického.   
Řešení územního plánu vytváří předpoklady k udržení a posílení pilířů udržitelného rozvoje území. 
Územní plán podporuje zachování vztahů ve společenství lidí, ochranu životního prostředí i 
hospodářský rozvoj obce úměrný její velikosti.  
K posílení sociodemografického pilíře jsou v ÚP vymezeny rozvojové plochy bydlení - v rodinných 
domech – venkovské. K posílení pilíře pro hospodářský rozvoj jsou vymezeny stabilizované a 
rozvojové plochy výroby a skladování a plochy těžby nerostů.  K posílení environmentálního pilíře je 
vymezen územní systém ekologické stability krajiny a jsou stanoveny podmínky k ochraně krajiny.  
 
(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměru stanovených 
 v Politice územního rozvoje (dále jen „PÚR “) a současně vymezených v ZÚR Kraje Vysočina. 
Netýká se řešeného území. 
 
(03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území specifických oblastí a 
hospodářsky problémových regionů, zejména těch se soustředěnou podporou státu podle Strategie 
regionálního rozvoje České republiky 2014 - 2020, kterými jsou na území Kraje Vysočina správní 
obvod obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Moravské Budějovice a správní obvod ORP 
Bystřice nad Perštejnem. Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zlepšení dopravní dostupnosti a 
obslužnosti, zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury a možnosti oživení místní 
ekonomiky obcí zejména vymezováním ploch pro rozvoj ekonomických aktivit využívajících místní 
zdroje, místní produkty, hospodářský a rekreační potenciál krajiny a rozvíjející tradiční hospodářská 
odvětví a lokální hospodářský potenciál území včetně zemědělství, lesnictví či cestovního ruchu. 
Netýká se řešeného území.  
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(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené 
na městech Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou, zejména: a) posilovat 
význam krajského města Jihlava v sídelní struktuře České republiky; b) posilovat význam ostatních 
center osídlení, zejména ORP; c) podporovat funkční vztahy mezi městy a venkovským osídlením. 
Netýká se řešeného území. 
 
(05) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování a realizaci potřebných staveb a opatření  
pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje a pro vzájemné provázání různých 
druhů dopravy včetně veřejné dopravy osob, a to zejména s cílem zlepšit dopravní vazby:  
a) krajského města Jihlava na krajská města sousedních krajů;  
b) významných center osídlení ke krajskému městu Jihlava a k dálnici D1;  
c) ostatních center osídlení k významným regionálním centrům Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, 

Pelhřimov a Žďár nad Sázavou. 
Netýká se řešeného území.   
 
(05a) Vytvářet podmínky pro zvyšování kapacity objízdných tras dálnice D1. 
Netýká se řešeného území. 
  
(05b) Vytvářet podmínky pro modernizaci železničních tratí a uzlů včetně související infrastruktury. 
Netýká se řešeného území. 
 
(05c) Vytvářet podmínky pro budování samostatné infrastruktury pro cyklistickou dopravu a dosažení 
její segregace od dopravy motorové. 
Územní plán podporuje rozvoj cyklostezek a cyklotras. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu je 
přípustnou činností v plochách v krajině dle stanovených podmínek jednotlivých ploch.  
 
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které 
vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit 
zejména na:  
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;  
b) minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahů do pozemků určených 

k plnění funkcí lesa;  
c) ochranu pozitivních znaků utvářejících území a lokality s vysokou hodnotou krajinného rázu a 

území, v nichž se pozitivní působení znaků krajinného rázu vizuálně a funkčně uplatňuje;  
d) ochranu kvality životního prostředí, včetně ochrany kvality podzemních a povrchových vod;  
e) snižování potenciálních rizik a přírodních katastrof v území a zvyšování přirozené retence 

srážkových vod především s využitím přírodě blízkých způsobů zadržování vody v krajině, 
protierozních opatření a revitalizace říčních systémů;  

f) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské 
urbanistické struktury a omezit nežádoucí vzájemné srůstání sídel a fragmentaci krajin;  

g) ochranu území a ploch prvků územního systému ekologické stability nadregionálního, regionálního 
i lokálního významu a zlepšování migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka, včetně ochrany existujících i potenciálních migračních tras živočichů a sítě veřejně 
přístupných účelových komunikací a pěších a cyklistických stezek, cest a pěšin ve volné krajině;  

h) zkvalitnění ochrany před povodněmi a před nadměrným suchem;  
i) efektivní nakládání s odpady – materiálové a energetické využívání odpadů, oddělený sběr 

využitelných složek odpadu a zpětný odběr elektrovýrobků;  
j) ochranu kvality ovzduší ve městech a obcích;  
k) hospodárné dotěžení zásob ve stávajících dobývacích prostorách a územních rozhodnutích pro 

využití ložisek nevyhrazeného nerostu. 
(06a) Vymezení ploch změn v krajině vytvářet územní předpoklady pro otvírku nových ložisek 
náhradou za postupně dotěžovaná. 
Priority jsou naplněny. V Územním plánu jsou stanoveny podmínky ochrany přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot řešeného území. Je stanovena koncepce uspořádání krajiny, jsou stanoveny 
podmínky ochrany krajinného rázu. V řešeném území jsou vymezeny prvky územního systému 
ekologické stability krajiny, jsou vymezeny plochy změn v krajině pro nefunkční části prvků ÚSES,  
pro protierozní opatření. Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců pro migraci 
živočichů je respektován. Je podpořen rozvoj cyklostezek a účelových komunikací přípustnou činností 
v plochách v krajině dle stanovených podmínek ploch RZV.  
Protipovodňová opatření jsou přípustnou činností v jednotlivých plochách RZV.  
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V ÚP je vymezena plocha pro sběrný dvůr odpadu u čistírny odpadních vod a v obci se nachází 
sběrné nádoby pro separovaný odpad. 
V ÚP jsou navrženy všeobecné podmínky ochrany veřejného zdraví.  
Zdroje surovin jsou v řešeném území využívány, nachází se zde ložisko kamene pro hrubou a 
ušlechtilou kamenickou výrobu se stanoveným dobývacím prostorem a chráněným ložiskovým 
územím. Severovýchodně od tohoto ložiska bylo k datu 08/2002 otevřeno ložisko s vyhlášeným CHLÚ 
Mrákotín – Zedníček. V Územním plánu Mrákotín je vymezena plocha změn v krajině K10 pro 
rozšíření těžby nerostů. Současně využívané dobývací prostory jsou vymezeny jako plochy NT - 
plocha těžby nerostů a v současné době nevyužívané dobývací prostory pak jako plocha NSn - plochy 
smíšené nezastavěného území - nerostné suroviny.  
 
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje 
zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a osách. Přitom se soustředit zejména na:  
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a 

architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství 
a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení 
dostatečné prostupnosti krajiny;  

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti 
sídel a v souvislosti s tím zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území  
a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou  
ve volné krajině;  

c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace včetně rozšiřování sítě pěších  
a cyklistických tras;  

d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, 
strategických služeb (znalostní ekonomika);   

e) uplatnění mimoprodukční funkce zemědělské krajiny, tedy zajistit účelné členění pozemkové držby 
prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu 
krajiny, pozitivně působících na vzhled krajiny a eliminujících erozní poškození;  

f) uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit 
intenzivnější rekreační a turistické využívání území;  

g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, likvidace odpadních vod a soustav 
zásobování vodou a energiemi včetně využívání energie z alternativních zdrojů a na využití 
surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných 
území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje;  

Řešené území není součástí žádné republikové ani krajské rozvojové oblasti nebo osy.  Územní plán 
navrhuje urbanistické a architektonické řešení sídla s důrazem na posílení kvality života obyvatel  
a obytného prostředí, vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování celistvosti obce. 
ÚP navrhuje prvky zvyšující ekologickou stabilitu krajiny, stanovuje podmínky ochrany krajiny  
a vymezuje plochy změn v krajině.  
Rozvoj cestovního ruchu a turistiky je podpořen vymezením ploch pro rekreaci i vymezím plochy pro 
umístění rozhledny na Javořici. Na většině ploch RZV v krajině je přípustné umístění turistických 
cyklistických tras a stezek. 
Pro zlepšení dopravní infrastruktury je vymezen koridor pro přeložku silnice I/23, koridor pro úpravu 
křižovatky stávající silnice I/23 a silnice III. třídy do Dobré Vody a pro dopravní napojení plocha výroby 
a skladování západně od městyse.   
Pro zkvalitnění technické infrastruktury obce jsou v ÚP navrženy změny v zásobování obce vodou a 
odkanalizování. Obec je plynofikována, je navrženo doplnění plynovodních řadů k zastavitelným 
plochám. V koncepci zásobování elektrickou energií nejsou navrženy změny.  
 
(08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje  
při zachování požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území specifických oblastí 
takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí 
zachování jeho hodnot. 
Netýká se řešeného území.  
 
(08a) Vytvářet na území kraje a zejména ve venkovských územích a oblastech a ve specifických 
oblastech podmínky pro zachování a další rozvoj hospodářského potenciálu zemědělství a lesnictví a 
pro ochranu a hospodářské využití kvalitní orné a lesní půdy, při současném zachování a dalším 
posilování ekologických funkcí krajiny. 
Navržené změny v území nesníží zemědělský a lesnický hospodářský potenciál území. 
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(08b)Vytvářet územní podmínky pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný rozvoj 
území kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v území a stanovení podmíněnosti 
rozvoje území odpovídajícím rozvojem veřejné infastruktury pro zajištění obsluhy území. 
V územním plánu není stanovena etapizace. 
 
(08c)Vytvářet územní podmínky pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční dopravy 
na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání území, zejména 
návrhem ploch pro bydlení v dostatečném odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic, návrhem 
obchvatů a přeložek mimo intenzivně obydlená území anebo návrhem dalších vhodných stavebně 
technických, provozních či organizačních opatření.  
Je zohledněno v koncepci rozvoje a vymezení zastavitelných ploch s chráněnou zástavbou (zejména 
ploch bydlení). Zastavitelné plochy pro bydlení jsou v naprosté většině vymezeny mimo dopravně 
zatíženou silnici I/23. Plocha Z11 u této silnice je pak vymezena jako plocha s podmíněně přípustným 
využitím. 
 
(08d)Předcházet střetům vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a 
prostorového uspořádání území, zejména chránit obytná a rekreační území před negativními vlivy z 
koncentrovaných výrobních činností a z dopravy. 
Je zohledněno v koncepci rozvoje území, zejména ve vymezení rozvojových ploch pro bydlení. 
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny v návaznosti na plochy se shodným popř. slučitelným 
způsobem využití a v odstupu od dopravně zatížených komunikací a areálů a objektů výroby a 
skladování. 
U plochy Z11, které je vymezena u silnice I/23 a částečně do plochy zasahuje vyhlášené ochranné 
pásmo objektu živočišné výroby je stanovena podmíněná přípustnost využití této plochy. 
 
(09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů s cílem optimalizovat 
dostupnost obslužných funkcí i pres hranice kraje (odstraňování administrativních bariér). 
Netýká se řešeného území.  
 
(09a) Koordinovat návrh na rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany s ostatními aktivitami v území 
s ohledem na zajištění udržitelného rozvoje území a s územně plánovacími dokumentacemi obcí 
sousedního Jihomoravského kraje. 
Netýká se řešeného území. 
 
Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 
ZÚR vymezují koridor pro umístění nových staveb: silnice I/23 Mrákotín – Krahulčí – přeložka I/23 
Krahulčí v šířce 150 m. 
Řešení v ÚP 
Územní plán vymezuje pro novou trasu silnice I/23 koridor dopravní infrastruktury označený v ÚP 
Mrákotín  jako DK2 v šířce 150 m v souladu se ZÚR.  
 
Plochy a koridory pro územní systém ekologické stability 
ZÚR vymezují v řešeném území plochy a koridory pro prvky ÚSES a to: nadregionální biocentrum  
NRBC80 - Pařezitý - Roštejn 
Řešení v územním plánu 
Nadregionální biocentrum je vymezené v souladu se ZÚR Kraje Vysočina v platném znění.  
 
Krajinné typy  
 
ZÚR vymezují typy krajin charakterizované převažujícím nebo určujícím cílovým využitím. Správní 
území obce je zařazeno do krajinných typů krajina rybniční, krajina lesní a krajina lesozemědělská 
harmonická.  
 
ZÚR stanovují v typech krajiny tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 
 
Krajina rybniční 
a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků;  
b) zabezpečit ekologicky únosné formy hospodaření na rybnících;  
c) eliminovat riziko ohrožení kvality vod;  
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d) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově 
vhodnými stavbami;  

e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, rozšiřování a intenzifikaci 
chatových lokalit připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti krajiny;  

f) chránit mokřadní a luční ekosystémy;  
g) chránit a rozšiřovat doprovodnou zeleň rybníků;  
h) podporovat retenční funkce krajiny. 
Typ krajiny zahrnuje jižní, nezalesněnou část katastrálního území Mrákotína u Telče a severní část 
katastrálního území Praskolesy u Mrákotína. 
Zásady jsou respektovány. Je respektováno využívání lesních a zemědělských pozemků, jsou 
respektovány vodní plochy a je umožněno ekologicky únosné hospodaření na rybnících. Jsou 
stanoveny požadavky na ochranu urbanistické struktury sídel Mrákotín, Praskolesy a Dobrá Voda, 
které náleží do tohoto typu krajiny. V této krajině je vymezena jedna zastavitelná plocha pro rodinnou 
rekreaci (RI).  
 
Vyhodnocení únosnosti krajiny  
 
Rozvojové plochy pro rodinnou rekreaci 
 

• V řešeném území jsou zastoupeny stávající rekreační chaty na obou katastrech (Mrákotín u Telče 
a Praskolesy u Mrákotína). Jedná se o rozptýlené lokality většinou jednotlivých rekreačních chat.  

• Větší skupina rekreačních chat je pouze u Prákoleského potoka u rybníků Pařezák a Nezdarův v k. 
ú. Mrákotín u Telče.  Chaty jsou umístěny zejména v lese - cca 11 chat. 

• Zde je také u rybníků Pařezák  a Nezdarův vymezena jediná rozvojová plocha Z43 pro rodinnou 
rekreaci.  

• Jedná se o plochu, která je vymezena v dosavadní platné ÚPD pro stejný účel, tedy rekreaci 
individuální. V návrhu nového ÚP je vymezena v menším rozsahu.  

• Podle ZÚR v platném znění náleží toto území do typu krajiny rybniční.   

• Z pohledu intenzifikace chatových lokalit stanovují ZÚR pro krajinu rybniční zásady pro činnost 
v území a rozhodování o změnách v území v bodě e): rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit 
připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti krajiny   

 
Charakteristika návrhu  

• V řešeném území jsou v této krajině zastoupeny především plochy rekreace u Dobré Vody. Část 
těchto ploch individuální rekreace se nachází na lesní půdě. Ty jsou vymezeny jako plochy 
rekreace RX - se specifickým využitím, dále jsou zde vymezeny plochy stávající hromadné 
rekreace RH1 a jedna stávající plocha RI - rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci.  

• V návaznosti na tyto plochy rekreace Územní plán Mrákotín vymezuje jednu zastavitelnou plochu  
Z43 jako plochu RI - rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci.  

• Zastavitelná plocha pro rodinnou rekreaci Z43 je převzata ze současně platné územně plánovací 
dokumentace. 

 

Z43 • Plocha vymezená v současně platné ÚPD jako zastavitelná plocha pro objekty 
individuální rekreace. Ve stávajícím územním plánu označena jako plocha 48.   
Navrhovaná velikost plochy činí 0,1653 ha.     

 
Pro zastavitelnou plochu Z43 jsou v ÚP stanoveny podmínky prostorového uspořádání:  

• výška zástavby do 1 NP + podkroví; 

• v ploše budou umístěny maximálně 2 rekreační objekty; 

• objekty rekreace o zastavěné ploše do 75 m2; 

• zastřešení šikmou střechou. 
 
Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz  
 

• Západní, jižní a zejména severní část území městyse je tvořena krajinou lesní, krajina rybniční je 
zastoupena ve střední části v okolí sídel Mrákotína, Dobré Vody a Praskoles. 

• V údolí Praskoleského potoka se nachází komplex rybníků (tzv. Práskoleské rybníky), které se 
táhnou od Dobré Vody až k Práskolesům. Na rybníky s přilehlými loukami, mokřady a fragmenty 
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mokřadních luk navazuje zemědělská krajina se zastoupením trvalých travních porostů, s 
rozptýlenými menšími lesními celky a nízkým procentem zornění. 

• Pestrost struktury využití zvyšují také četné menší lesní celky, rozptýlené uvnitř zemědělské krajiny 
(často vzniklé druhotně na kdysi zemědělsky obhospodařovaných pozemcích). 

• V okolí hodnocené plochy se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků 
lesy, vodní toky a rybníky, prostorově však plocha RI do žádných z těchto VKP nezasahuje ani je 
neovlivňuje. Významné krajinné prvky registrované podle § 6 zákona v okolním území zastoupené 
nejsou. 

• Územní se nachází mimo zvláště chráněná území a lokality Natura 2000, které jsou zastoupeny 
v severní části území městyse.  

• Navrhované doplnění rekreačních lokalit nachází na levém břehu údolí Praskoleského potoka.  

• Rozvojová plocha navazuje na stávající chaty obklopené krajinnou zelení propojenou s lesy.  

• Navrhovaná lokalita nezasahuje do ucelených bloků zemědělské půdy ani do lesních pozemků. 

• Navrhovaná plocha je z hlediska dálkových pohledů skrytá a neuplatňuje se z dálkových ani 
středních horizontů z okolních sídel a z komunikací. 

 
Zastavitelná plocha Z43 
 

 
 
Kapacitní únosnost   
 

• Rekreační lokalita u Dobré Vody nepředstavuje z hlediska únosnosti krajiny podstatné navýšení. 

• Na území městyse Mrákotín je v současné době umístěno cca 20 stávajících chat  

• V návrhu nového územního plánu je vymezena zastavitelná plocha  Z43 kde budou umístěny  
2 chaty. 

• Požadavky na rekreační zázemí okolní krajiny jsou v daných podmínkách respektovány. 
 
Závěr 

• Navrhované doplnění rekreační lokality nebude mít výrazný negativní dopad na krajinný ráz 
řešeného území.  
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• Navrhovanou změnou nebudou ovlivněna významná pohledová místa okolí, neboť rozvojová 
plocha je ze středních a větších vzdáleností pohledově kryta, či členěna reliéfem a vzrostlou 
vegetací krajinné zeleně a lesů. 

• Navrhovaná plocha nezasahuje do zvláště chráněného území, významných krajinných prvkůru, ani 
biotopu vybraných zvláště chráněných druhů savců.  

• Významně zasaženo nebude ani harmonické měřítko části krajiny, neboť objekty rozvojové plochy 
mají stanoveny prostorové regulativy a stanou se součástí navazujícího území stávajících 
chatových lokalit. Zamýšlené objekty rozvojových ploch tak budou z hlediska současného 
krajinného rázu akceptovatelnou součástí krajiny řešeného území. 

• Předpokladem tohoto stavu je však maximální zachování krajinné zeleně v rozvojové ploše  
a na hranici rozvojové plochy s volnou krajinou. 

 
Krajina lesní 
a) minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, zejména omezit zábor těchto pozemků na nezbytně 

nutnou míru;  
b) lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené skladbě lesu a eliminovat tak rizika 

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

c) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, rozšiřování a intenzifikaci 
chatových lokalit připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti krajiny;  

d) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově 
vhodnými stavbami;  

e) eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných staveb, zejména 
vertikálních a liniových. 

Typ krajiny zahrnuje severní, zalesněnou část katastrálního území Mrákotína u Telče a jižní a západní 
zalesněnou část katastrálního území Praskolesy u Mrákotína. 
Zásady jsou v tomto území respektovány, v tomto typu krajiny nejsou navrženy výraznější změny 
v území s výjimkou změn u osady Hamry, kde jsou vymezeny dílčí rozvojové plochy pro drobnou a 
řemeslnou výrobu. V území není navrženo rozšiřování a intenzifikace chatových lokalit, je však 
umožněna přístavba stávajících chat. 
 
Krajina lesozemědělská harmonická 
a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků;  
b) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesu a eliminovat tak rizika 

poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením;  
c) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově 

vhodnými stavbami;  
d) zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých travních 

porostu;  
e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, rozšiřování a intenzifikaci 

chatových lokalit a výstavbu rekreační zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze  
na základě vyhodnocení únosnosti krajiny;  

f) chránit luční porosty. 
Typ krajiny je zastoupen v nepatrné míře v severovýchodním cípu řešeného území směrem na 
Lhotku. Zásady jsou v tomto území respektovány, v tomto území nejsou navrženy žádné změny 
(kromě vymezení lokálního ÚSES).  
 
Oblasti krajinného rázu. 
 
ZÚR stanovují ve všech oblastech krajinného rázu pro činnost v území a rozhodování o změnách  
v území zásadu chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvářející jedinečnost krajiny, jimiž 
jsou zejména: 
- typický reliéf v makro i mezo měřítku 
- typická struktura kulturní krajiny včetně stop tradičních způsobů hospodaření 
- přírodní složky krajiny, charakter zalesnění, lesních okraje, vzorek drobných ploch a linií zeleně 

apod. 
- historické krajinářské úpravy 
- hydrografický systém včetně typického charakteru údolí daného jak jeho morfologií, tak historickým 

využitím toku 
- typické kulturní dominanty v krajinné scéně a to včetně typické siluety 
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- sídelní struktura 
- urbanistická struktura sídel 
- měřítko a hmota tradiční architektury 
- typické siluety sídel a charakter okrajů obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a 

cennou lidovou architekturou 
Řešení územního plánu tyto zásady respektuje.  Jsou respektovány přírodní složky krajiny, je uveden 
požadavek na respektování stop tradičních způsobů hospodaření (agrárních mezí). Jsou stanoveny 
podmínky ochrany historických krajinářských úprav. Jsou stanoveny požadavky na ochranu 
urbanistické struktury sídla, ochranu dominant sídla, siluety sídla a dálkových pohledů na sídlo. 
 
Řešené území spadá do oblastí krajinného rázu: 

 

• CZ0610 - OB004 Křemešnicko 
ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB004 Křemešnicko tyto specifické zásady pro 
činnost v území a rozhodování o změnách v území: 
a) neumisťovat stavby s charakterem dominanty do vymezujících horizontů a krajinných předělů 

přesahujících svou výškou krajinné přěděly Čeřínku, Špičáku, Vysokého Kamene, Křemešníku 
a do prostoru s dochovanými znaky původní struktury krajiny a s ohledem na komponované 
krajinné prostory v okolí panských sídel a měst; 

b) respektovat prostory komponované krajiny v okolí Batelova a Třešti. 
 

• CZ0610 - OB013 Javořická vrchovina 
ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB013 Javořická vrchovina pro činnost v území 
a rozhodování o změnách v území specifickou zásadu věnovat pozornost ochraně krajinného rázu 
při umísťování výškových staveb přesahujících dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu v celém 
prostoru oblasti. 
 

Specifické zásady, týkající se řešeného území ve všech oblastech jsou v ÚP Mrákotín respektovány a 
jsou uvedeny v opatření k ochraně a tvorbě krajiny v ÚP Mrákotín.  

 
1. 3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů  
 
Postavení městyse v systému osídlení 
 
Městys Mrákotín leží cca 8 km západně od Telče v jihozápadní části Kraje Vysočina. Mrákotín náleží 
do správního území města Telč, obce s rozšířenou působností (ORP). 
Celková výměra řešeného území je 1827 ha. V městysi bylo přihlášeno 872 trvale bydlících obyvatel 
(údaj k 1. 1. 2014). 
Obec se nachází v nejvyšší části Jihlavských vrchů, na území obce se nachází Javořice (837 m. n. 
m.), nejvyšší vrch Českomoravské vysočiny.   
Obec leží na silnici I/23, které je významnou komunikací spojující Kraj Vysočina, Jihočeský kraj a 
Jihomoravský kraj. 
Obec plnila v i v minulosti funkci spádového městečka s farním kostelem, farou a hřbitovem.  Později 
byla střediskem osídlení pro okolní obce, do obce byla směřována občanská vybavenost a bytová 
výstavba v návaznosti na pracovní příležitosti v zemědělství a místní výrobě.  
V obci je na dobré úrovní občanská vybavenost také v současné době. Část vybavenosti je umístěna 
ve víceúčelové budově v centru obce, dále je zde mateřská a základní škola, prodejny, restaurace, 
pohostinství. Sportovně - rekreační areál s lyžařským vlekem má nadmístní význam. 
Obec má rekreační a turistický význam - je výchozím bodem do rekreační oblasti Jihlavských vrchů. 
V obci je zastoupena zemědělská výroba a místní výroba, význam zemědělské výroby však postupně 
ustupuje a zemědělský areál je z velké části využíván pro místní výrobu. V Mrákotíně a okolí od pol. 
19 století tradici kamenoprůmysl – těžba a zpracování žuly.  
 
Širší dopravní vztahy 
 
Obec Mrákotín leží na silnici I/23 Dráchov - Jindřichův Hradec - Třebíč – Brno mezi Studenou a Telčí.  
Silnice I/23 je zařazena do základní páteřní sítě Kraje Vysočina. 
Krajské město Jihlava je dostupné odbočkou v Telčí po silnici II/406 (přes Třešť) nebo po silnici I/38 
(přes Stonařov). Vzdálenost do Jihlavy je cca 36 km. 
Nejbližší napojení na dálnici D1 je rovněž v Jihlavě.  
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Vztah k navazující ÚPD okolních obcí 
 
V územním plánu je zejména koordinováno vymezení prvků ÚSES a řešení dopravní a technické 
infrastruktury. 
 
Sousedními územními obvody jsou obce a katastrální území (k. ú.): 

• obec Studená (k. ú. Sumrakov, Horní Bolíkov, Světlá pod Javořicí) 

• obec Lhotka (k. ú. Lhotka u Mrákotína) 

• obec Hostětice (k. ú. Hostětice a Částkovice u Hostětic) 

• obec Krahulčí (k. ú. Krahulčí u Telče) 

• obec Olší (k. ú. Olší u Telče) 

• obec Klátovec (k. ú. Klátovec) 

• obec Kaliště (k. ú. Kaliště u Horních Dubenek) 

• obec Řásná (k. ú. Řásná) 

• obec Borovná (k. ú. Borovná) 

• obec Volfířov (k. ú. Řečice) 
 
 

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

 
Cíle územního plánování 
 
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj  
a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž  
by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
V ÚP jsou vytvořeny předpoklady pro výstavbu vymezením rozvojových ploch jednotlivých funkcí obce 
podle stanovené urbanistické koncepce.  
Z hlediska hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území je městys Mrákotín zařazen podle 
úplné aktualizace ÚAP 2016 do kategorie 1 s pozitivním hodnocením pilíře životního prostředí, 
sociodemografického pilíře i pilíře ekonomického.   
Řešení územního plánu vytváří předpoklady k udržení a posílení hodnocených pilířů udržitelného 
rozvoje území. Územní plán podporuje zachování vztahů ve společenství lidí, ochrany životního 
prostředí i hospodářský rozvoj obce úměrný její velikosti.  
K posílení sociodemografického pilíře udržitelného rozvoje území jsou v ÚP vymezeny rozvojové 
plochy bydlení. K posílení pilíře pro hospodářský rozvoj jsou vymezeny stabilizované plochy a 
rozvojové plochy výroby y skladování a plochy těžby nerostů. K posílení environmentálního pilíře je 
navržen územní systém ekologické stability krajiny a jsou stanoveny podmínky k ochraně krajiny 
v řešeném území.  
 
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a 
hospodářský potenciál rozvoje. 
Veřejné i soukromé záměry na změny v území jsou koordinovány, věcně je koordinována výstavba a 
další aktivity ovlivňující rozvoj území obce. Koordinace záměrů je zohledněna zejména vymezením 
ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro jejich využití.  
 
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry 
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů 
vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. 
Vybrané záměry jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.   
 
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
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podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a 
míru využití zastavěného území. 
Územní plán vytváří předpoklady pro zajištění souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v 
území se zřetelem na zachování příznivého životního prostředí. Koncepce územního plánu navrhuje 
opatření směřující k optimálnímu využívání území, které umožňuje dlouhodobý vyvážený a 
harmonický rozvoj obce.  
V nezastavěném území jsou řešením územního plánu vytvořeny předpoklady k posílení biodiverzity a 
ekologické stability území. Jako vzájemně propojený soubor je vymezen územní systém ekologické 
stability území.  
V zastavěném území je kladen důraz na respektování a využití stávajícího domovního fondu a 
využitelných ploch zastavěného území. Zastavitelné plochy navazují na zastavěné území  
a vytvářejí ucelený obvod sídla. Z hlediska způsobu využití ploch změn v území jsou navrženy 
především plochy pro bydlení, občanského vybavení, a výroby a skladování. 
 
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a 
krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace,  
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále 
taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního 
ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková 
funkce bydlení není či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, 
zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v 
nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodů 
veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 
Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené územním plánem chrání 
nezastavěné území obce. Případné umístění staveb a zařízení ve volné krajině je možné uskutečnit 
podle § 18 odst. 5 stavebního zákona. Umísťování těchto staveb a zařízení nesmí narušit zejména 
přírodní hodnoty území a krajinný ráz území. V územním plánu je u vybraných ploch s rozdílným 
způsobem využití, které jsou zastoupeny v nezastavěném území, stanovena přípustnost, popř. 
podmíněná přípustnost těchto staveb a zařízení. Dále je u uvedených ploch stanoveno nepřípustné 
využití. 
 
Úkoly územního plánování 
 
a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. 

Základním úkolem bylo zachování hodnot území vzniklých předchozím vývojem a jejich udržení 
pro budoucí generace. V územním plánu jsou zohledněny hodnoty obsažené v ÚAP, zejména 
urbanistické a architektonické hodnoty, historické a kulturní hodnoty a přírodní hodnoty území. Byly 
stanoveny podmínky ochrany hodnot. Aktuální stav území byl sledován také v průběhu zpracování 
návrhu ÚP, změny v území byly zapracovány.  

 
b) Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 

podmínky území. 
V ÚP je stanovena urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny.  V rámci urbanistické 
koncepce jsou stanoveny podmínky plošného a prostorového uspořádání, které jsou v podrobnosti 
územního plánu obsaženy v grafické a textové části územního plánu. Jsou stanoveny podmínky 
využití jednotlivých ploch RZV. Součástí ÚP jsou také podrobnější podmínky, za kterých je možné 
změny v území provádět. V ÚP je umožněn rozvoj jednotlivých funkcí obce. V ÚP jsou stanoveny 
zásady koncepce uspořádání krajiny s ohledem na zachování a rozvoj jednotlivých funkcí krajiny. 
Navržená urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny respektuje hodnoty území, které 
byly vyhodnoceny v ÚAP. 

 
c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 

problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 
Při návrhu změn v území byly zohledněny požadavky na veřejné zdraví, životní prostředí a přírodní 
podmínky území. Navrhované rozvojové plochy jsou vymezeny tak, aby umožnily účelné a 
ekonomické napojení rozvojových ploch na veřejnou infrastrukturu. 
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d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných 
prostranství. 
Urbanistické, architektonické a estetické požadavky na změny v území jsou stanoveny zejména 
v podmínkách ochrany urbanistických, architektonických, historických a kulturních hodnot území a 
podmínkách plošného a prostorového uspořádání (urbanistické koncepci). 

 
e) Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 

s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území. 
Požadavky jsou uvedeny v podmínkách ochrany urbanistických a architektonických hodnot, 
v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití, v podmínkách prostorového 
uspořádávání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, v podmínkách vymezení 
zastavitelných ploch a systému veřejné zeleně. 

 
f) Stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci). 

Etapizace není stanovena. 
 
g) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof  

a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem. 
V řešeném území je vyhlášeno záplavové území vodního toku Myslůvka. Záplavové území 
zasahuje částečně do zastavěné části obce. Nové zastavitelné plochy jsou v naprosté většině 
vymezeny mimo záplavové území. Protierozní opatření jsou obecně přípustná v plochách RZV 
zastoupených v nezastavěném území.  Pro posílení ekologické stability jsou v nezastavěném 
území vymezeny prvky ÚSES.   

 
h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. 

Územní plán vymezuje stabilizované a zastavitelné plochy výroby a skladování. 
Rovněž v ostatních plochách např. občanské vybavenosti a bydlení je možné umístit neobtěžující 
komerční aktivity a další činnosti, které mohou přinést pracovní příležitosti.  

 
i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace 

a cestovního ruchu.  
Současná sídelní struktura území je respektována. Územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci a 
vyvážený rozvoj návrhem nových zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěná území.   

 
j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 

rozpočtů na změny v území. 
Územní plán vytváří podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků vymezením zastavitelných 
ploch v návaznosti na stávající zastavěné území sídla a s ohledem na hospodárné napojení 
rozvojových ploch na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.  

 
k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany. 

Požadavky civilní ochrany jsou uvedeny v kapitole 6.13 textové části odůvodnění územního plánu. 
 
l)  Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. 

Územní plán nenavrhuje v řešeném území asanace ani rekultivaci území.  
 
m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy    
      záměrů na území a navrhnout kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví  
     jinak.  
     Územní plán respektuje podmínky pro ochranu území stanovené ve zvláštních právních     
     předpisech.  
 
n) Regulovat rozsah ploch pro využití přírodních zdrojů 
    Územní plán nenavrhuje nové plochy pro využívání přírodních zdrojů.  
 
o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 

památkové péče.  
Územní plán uplatňuje a koordinuje poznatky z oboru architektury, urbanismu, územního 
plánování, ekologie, ale i dalších oborů.   
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3. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
Při pořizování územního plánu bylo postupováno dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění. 
Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v souladu  
s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, a její přílohou č. 7 i v souladu s vyhláškou č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. 
Základní členění ploch s rozdílným způsobem využití vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území v platném znění. Tyto plochy jsou podle specifických podmínek a 
s ohledem na charakter území v souladu s výše uvedenou vyhláškou podrobněji členěny.  
Nad rámec uvedené vyhlášky jsou vymezeny plochy zeleně ZS - Zeleň - soukromá a vyhrazená a ZP 
– Zeleň – přírodního charakteru.  
Podrobnější členění a názvy ploch s rozdílným způsobem využití využívají metodiku MINIS. Tuto 
metodiku přijal Kraj Vysočina pro digitální zpracování územních plánů.  

 
ZS - zeleň -  soukromá a vyhrazená  
Důvodem vymezení je potřeba stanovit podmínky využití ploch ZS - zeleně soukromé a vyhrazené, 
zejména zahrad a sadů v zastavěném území i v krajině. Jde o plochy zahrad, které nemají přímou 
vazbu na stávající nemovitosti (nejsou součástí ploch pro bydlení). U zahrad v zastavěném území 
nebo v zastavitelných plochách je přípustná výstavba zahradních domků.  
Plochy jsou vymezeny k zajištění podmínek pro pěstební aktivity, pro zemědělskou činnost 
samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na okolní prostředí.  
Samostatné plochy zeleně – soukromé a vyhrazené využívá také metodika MINIS. 

 
ZP - zeleň -  přírodního charakteru  
Důvodem vymezení je potřeba stanovit podmínky ploch zeleně udržovaných v přírodě blízkém stavu 
v zastavěném území, např. zeleně kolem vodních toků, ochranné a izolační zeleně, zeleně v plochách 
ÚSES v zastavěném území apod. Tato zeleň většinou neslouží jako plochy veřejných prostranství - 
veřejné zeleně, ale má spíše funkci ochrannou a izolační.  
Samostatné plochy zeleně - přírodního charakteru využívá také metodika MINIS. 

 
 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY DALŠÍCH ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.  

 
• Řešení územního plánu respektuje limity využití území, především ochranná pásma a jejich 

ochranné režimy. Respektuje kulturní, civilizační a přírodní hodnoty v řešeném území.   

• Respektovány jsou vodní toky v řešeném území, v územním plánu je stanovena podmínka 
respektovat manipulační pásmo vodních toků, respektován je režim ochranných pásem vodních 
zdrojů (Zákon č. 254/2001 Sb. - vodní zákon).  

• Územní plán respektuje trasy a ochranná pásma silnic dle §30 a §32 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění.  

• Respektovány jsou přírodní hodnoty území, plochy PUPFL. Vymezeny jsou skladebné části 
územního systému ekologické stability včetně ochranného režimu (Zákon č. 114/1992 Sb., č. 
289/1995 Sb.) 

• Nejsou navrhovaná nové významné zdroje znečištění (Zákon č. 201/2012 Sb.) 

• Respektovány jsou objekty v zájmu památkové péče, respektována je urbanistická struktura 
v částech původní zástavby (Zákon č. 20/1987 Sb.) 

• Respektovány jsou požadavky dalších zvláštních předpisů - např. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, č. 44/1988., o ochraně využití nerostného bohatství apod.   
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5. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKU VYHODNOCENÍ 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.  

 
• V řešeném území se nachází evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 - CZ 0610029 - 

Horní Mrzatec. Ptačí oblast se na správním území Mrákotína nenachází. 

• Je zpracováno vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace: „Územního plánu Mrákotín“  
na životní prostředí (dále jen vyhodnocení), které je zpracováno podle ustanovení §10i) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a ustanovení §19 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

• Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je zařazeno jako samostatný svazek odůvodnění.  

• Vyhodnocení bylo zpracováno na základě požadavku koordinovaného stanoviska Krajského úřadu 
Kraje Vysočina (KUJI 631/2019 OZPZ 2149/2016 Vac/19 ze dne 2. 5. 2019) k Návrhu Územního 
plánu Mrákotína, ve kterém je z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. požadováno vyhodnocení vlivu 
územně plánovací dokumentace na životní prostředí a dále jsou stanoveny požadavky zpřesňující 
obsah a způsob zpracování vyhodnocení 

 

 6. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ. 

 
6. 1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
Základní požadavky na řešení územního plánu byly stanoveny v Zadání územního plánu Mrákotín. 
Územní plán je pořizován na základě rozhodnutí městyse jako materiál koordinující rozvojové zájmy v 
území obce v duchu trvale udržitelného rozvoje. 
 
Stanovenou urbanistikou koncepcí jsou sledovány hlavní cíle: 

• Zachování urbanistické struktury všech místních částí.   

• Vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj městyse.  

• Stanovení koncepce řešení dopravy.  

• Stanovení koncepce řešení technické infrastruktury. 

• Zachování a ochrana přírodních a krajinných hodnot území, návrh územního systému ekologické 
stability. 

• Stanovení zásad pro výstavbu.  

 
6. 2. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 
Zastavěné území bylo vymezeno podle zásad uvedených v ust. § 58 zák. č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zobrazuje 
stav k 31. 03. 2022.  
Jako podklad pro vymezení zastavěného území byla použita:  

• mapa KMD vydaná 4. 12. 2015 - k. ú. Mrákotín u Telče; 

• mapa DKM - KPU vydaná 10. 10. 2017 - k. ú. Praskolesy u Mrákotína; 
 
Do zastavěného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu (tj. v části obce vymezené  
k 1. září 1966) a dále pozemky vně intravilánu, mezi které patří: zastavěné stavební pozemky, kterými 
se rozumí pozemky evidované v katastru nemovitostí jako stavební parcely a další pozemkové parcely 
zpravidla pod společným oplocením, které tvoří se stavební parcelou a na ní stojícími budovami 
souvislý celek, pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky 
zastavěného území, ostatní veřejná prostranství.        
Na území městyse, které je tvořeno k. ú. Mrákotín u Telče a Praskolesy u Mrákotína, jsou vymezena 
tato zastavěná území: 

• zastavěné území sídla Mrákotín; 

• zastavěné území sídla Praskolesy; 

• zastavěné území místní části Dobrá Voda;  

• zastavěné území osady Hamry a dalších samot v krajině; 

• zastavěná území ploch a objektů rekreace v krajině; 

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

• zastavěná území ploch a objektů technické infrastruktury a objektů hrází vodních nádrží v krajině; 
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• zastavěné území plochy občanského vybavení v krajině; 

 
6. 3. VÝCHODISKA KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 
 

• Řešení územního plánu vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající  
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

• Obec Mrákotín leží ve vyšší části Českomoravské vysočiny, na silnici I/23  mezi Telčí a Studenou a 
Telčí.  Vlastní sídlo je situováno v údolí toku Myslůvky a jejich přítoků. Reliéf území reliéf zvyšuje 
směrem severním. 

• Cílem návrhu územního plánu bylo rozvíjet především obytnou funkci sídla v rozsahu přiměřeném 
potenciálu obce, vyhodnotit podmínky pro rozvoj obce a zajistit základní funkce sídla. Plochy 
s převahou bydlení by měly svou nabídkou stabilizovat sociální pilíř udržitelného rozvoje (zejména 
udržet, případně zvýšit počet obyvatel městyse a stabilizovat jeho věkovou strukturu).  

• Stabilizované i rozvojové obytné území obce je vymezeno jako plochy bydlení  - v rodinných 
domech – venkovské.  

• V souvislosti s posílením ekonomického pilíře a zajištěním pracovních příležitostí v obci jsou 
vymezeny stabilizované a zastavitelné plochy výroby a skladování.  

• V ÚP je stanovena koncepce občanské vybavenosti v obci. Vzhledem k velikosti obce je zde 
základní občanská vybavenost dostatečná. Územní plán rozvíjí koncepci občanské vybavenosti 
návrhem zastavitelné plochy občanského vybavení a zastavitelné plochy tělovýchovných a 
sportovních zařízení. 

• Rekreační potenciál je rozvíjen vymezením ploch rekreace. V obci se nachází penziony a část 
stávajících objektů je využívána k rodinné rekreaci jako chalupy. 

• Z hlediska technické infrastruktury má většina území obce úplnou technickou infrastrukturu. 
V Mrákotíně, Dobré Vodě a Hamrech je stávající koncepce technické infrastruktury akceptována, 
bude pouze doplněna technická infrastruktura v rozvojových plochách. Územní plán navrhuje 
napojení místní části Praskolesy na veřejný vodovod.  

• Z hlediska dopravní infrastruktury leží obec na silnici I/23 a dále pak na silnicích III. tříd. V ÚP jsou 
vymezeny  koridory  pro homogenizaci a novou trasu silnice I/23, silnice III. tříd jsou územně 
stabilizované, nejsou navrženy změny. 

• Městys má dobré předpoklady rozvoje. V městysi Mrákotín je kvalitní životní prostředí, je zde 
vybudovaná dostatečná veřejná infrastruktura (občanské vybavení a technická infrastruktura). 
V obci jsou zastoupeny i pracovní příležitosti. Díky silnici I/23 je dobrá dopravní dostupnost a 
možnost vyjížďky za prací a občanskou vybaveností do Telče a okolních obcí (Krahulčí, Studená) a 
Jihlavy. 
 

Demografické údaje 
 
Vývoj a prognóza počtu trvale bydlících obyvatel  
 
 

 
Sídla městyse 

 
1991 2001 2011 

2016 
(dle ÚAP) 

2019 
(k 31. 12) 

2030
 

MRÁKOTÍN 930 927 889 878 887 960 

 
Věková struktura obyvatelstva v obci Mrákotín v roce k 31. 12. 2019 
16,69 % obyvatel v předproduktivním věku 
62,91 % obyvatel v produktivním věku 
20,40 % obyvatel v poproduktivním věku 
 
Zdroj: ÚAP Telč - údaje aktualizované k 30. 6. 2016 
 
Průměrná věková struktura podle Sčítání v roce 2011: 
v ČR (2011)  14,5 % - 69,7 % - 15,9 % 
Kraj Vysočina  14,6 % - 69,1 % - 16,3 % 
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Pracovní příležitosti a pohyb za prací 
Největšími zaměstnavateli jsou Kamenolom Kavex-Granit Holding, s. r. o., Kamenolom Granit - 
Zedníček, zemědělské družstvo a občanská vybavenost městyse (ZŠ + MŠ).  
Pracující obyvatelstvo vyjíždí za prací z obce. Cílem vyjížďky je zejména Telč, Krahulčí, Studená a 
Jihlava. Vzdálenost do Telče činí cca 8 km, Jihlava je vzdálena cca 37 km. 

 
6. 4. VÝCHODISKA NÁVRHU URBANISTICKÉ KONCEPCE A SYSTÉMU VEŘEJNÉ ZELENĚ 

 
Územní plán vymezuje plochy RZV dle časového horizontu na:  
 

• plochy stabilizované - současný způsob využití beze změn;  

• plochy změn - rozvojové plochy (zastavitelné plochy, plochy změn v krajině) - změna současného 
způsobu využití;   

• plochy územních rezerv (plochy k prověření potřeby rozvoje jednotlivých funkcí)  - potřeba těchto 
ploch byla během zpracování návrhu ÚP prověřována a plochy územních rezerv nejsou v ÚP 
Mrákotín vymezeny.   

Současná urbanistická koncepce a kompozice 
 

Mrákotín 
 
Městys leží v prostoru soutoků tří vodotečí, Myslůvky, Častkovického potoka a Světelského potoka 
mezi rybníky Řibřid a Hamr. Zástavba městyse je situována podél průtahu silnice I/23 a silnic III. třídy 
na Častkovice, Řásnou a Olší. 
Centrální část Mrákotína tvoří trojúhelníková náves s dominantou kostela sv. Jiljí v její severní části.   
Na návsi a v blízkosti návsi je také soustředěna většina občanské vybavenosti městyse. 
Zástavba na městečku je tvořena zemědělskými usedlostmi, ostatní zástavba pak rodinnými domy, 
v několika lokalitách jsou pak zastoupeny bytové domy (nejvíce na v lokalitě za hřbitovem).  
Obytná zástavba byla rozvíjena na okrajích zástavby, zejména na severu mezi silnicemi na Řásnou a 
Častkovice. 
Sportovní a rekreační plochy jsou reprezentovány hřištěm v centrální části a fotbalovým hřištěm na 
východním okraji zástavby, na které navazuje lyžařský areál. 
Výrobní území je v západní části městyse a je tvořeno areálem zemědělského družstva, kamenolomu 
Kavex Granit Holding a Kavex Granit Zedníček.  
 
Dobrá Voda 
 
Dobrá Voda leží v údolí podél Práskoleského potoka u Hamerského rybníka. Zástavba je situována  
Podél komunikace III/40615, která prochází Dobrou Vodou a pokračuje dál podél Hamerského rybníka 
a napojuje se na silnici I/23.  
Zástavba obce je rozvolněná a tvoří samostatné polozavřené usedlosti bez uliční osnovy. Většina této 
zástavby je situována na svahu v jižní části sídla. Na severní straně je pouze několik domů a objekty 
bývalých lázní (letovisko Dobrá Voda). Dominantou sídla je kostelíka sv. Jáchyma.  
 
Praskolesy 
 
Praskolesy jsou tvořeny zemědělskými usedlostmi a několika chalupami po obou stranách silnice 
III/40616 Mrákotín - Sumrakov. Vesnice charakterizovaná horskými usedlostmi typickými pro jižní část 
Českomoravské vrchoviny. Velké a uzavřené čtyřboké dvory vystavěné převážně  
z kamene jsou doplněny o mladší drobnější zástavbu. Zástavba je rozvolněná a vytváří po obou 
stranách silnice mezi statky travnatá prostranství.  
Praskolesy vynikají mohutnými stromy, které spolu s usedlostmi a prostranstvími vytvářejí cennou 
kompozici. Zvláště cenná je dutá lípa se zvoničkou (Práskoleská lípa). V Praskoleskách je vyhlášena 
vesnická památková zóna. 
 
Odůvodnění navrhované urbanistická koncepce 
 
Urbanistická koncepce je vyjádřená zejména vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a 
stanovením podmínek jejich využití včetně podmínek prostorového uspořádání.  Urbanistická 
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koncepce vychází ze současné urbanistické struktury městase. Koncepce rozvoje území vychází 
z dosavadního ÚPO Mrákotín z roku 2004.   
 
Mrákotín 
Koncepce rozvoje ploch bydlení  
Volné prostory uvnitř zastavěného území jsou pro obytnou zástavbu většinou nevhodné – jedná se 
údolní nivy se stanoveným záplavovým územím a svažité území lokality V Hoře. V ÚP jsou vymezeny 
rozvojové plochy na okrajích zástavby přednostně mimo průtah silnice I/23 a mimo výrobní území 
západně od obce. 
Při vymezení rozvojových ploch je sledována zásada dodržení kompaktního obvodu zástavby sídla, 
návaznosti zastavitelných ploch na zastavěné území sídla a návaznosti zastavitelných ploch bydlení 
na plochy se shodným popř. slučitelným způsoben využití. Dále byly zohledněny požadavky na 
vymezení zastavitelných ploch na méně kvalitní zemědělské půdě.  
Územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení plochy v severní části sídla v blízkosti silnic na Částkovice a 
Řásnou, kde je nová výstavba z hlediska urbanistické koncepce nejvhodnější. Rozvojové plochy v této 
části navazují na struktury nové zástavby v sídle a dotváření ucelený obvod sídla. Část zastavitelných 
ploch v této části sídla byla vymezena a není dosud využita v dosavadní ÚPD. 
Další rozvojové plochy bydlení jsou vymezeny v jihozápadní čísti u silnice na Olší u rybníka Řibřid a 
v lokalitě V Hoře. Zastavitelné plochy v této části byly vymezeny již v dosavadní ÚPD a nejsou dosud 
využity. 
Další dílčí rozvojová plocha je vymezena podél průtahu silnice I/23. Zastavitelná plocha je zde 
vymezena do úrovně západní hranice zastavěného území jižně od silnice I/23. 
 
Koncepce občanského vybavení  
Současná koncepce občanského vybavení je respektována.  
Rozvojové plochy občanské vybavenosti jsou vymezeny v návaznosti na školu a v návaznosti na 
tenisové hřiště. 
 
Koncepce ploch pro výrobu  
Stávající plochy výroby a skladování jsou respektovány. V ÚP jsou vymezeny rozvojové plochy pro 
výrobu a skladování v západní části sídla Mrákotín. Tyto plochy byly vymezeny již v dosavadní ÚP, 
avšak v menším rozsahu. Dále jsou vymezeny plochy pro drobnou výrobu v osadě Hamry. 
 
Dobrá Voda  
V sídle jsou vymezeny rozvojové plochy pro bydlení v západní části sídla. Plochy navazují na 
zastavěné území sídla, částečně byly vymezeny v dosavadním ÚPO. 
Dále je vymezena zastavitelná plocha pro hřiště u letoviska Dobrá Voda. Plocha hřiště a 
zemědělského objektu na jihu sídla jsou vymezeny jako stabilizované.   
  
Praskolesy  
V místní části Praskolesy nejsou navrženy změny, plochy jsou vymezeny jako stabilizované. Využití 
stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem vymezení je omezeno respektováním podmínek ochrany 
venkovské památkové zóny.  
 
6. 5. VÝCHODISKA NÁVRHU VYBRANÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
 
6. 5. 1. Plochy bydlení  
 

 
Sídla městyse 

 
1991 2001 2011 

2016 
(dle ÚAP) 

2019 
(k 31. 12) 

2030
 

MRÁKOTÍN 930 927 889 878 887 960 

 
Lokality obytné výstavby 

 
V územním plánu jsou pro bydlení vymezeny zastavitelné plochy Z1, Z3 – Z11 jako plochy bydlení - 
v rodinných domech - venkovské:   
- Z1 - 3 RD proluka zástavby V Hoře. 
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- Z3 - 2 RD plocha u silnice na Řásnou 
- Z4 - 1 RD proluka v zastavěném území  
- Z5 - 8 RD plocha u silnice na Řásnou 
- Z6 – 8 RD plocha u silnice na Částkovice  
- Z7 – 8 RD plocha u silnice na Částkovice 
- Z8 – 20 RD rozvojová plocha mezi silnicemi na Ŕásnou a Částkovice. 
- Z9 – 14 RD plocha u hřbitova 
- Z10 – 8 RD,  
- Z11- 3 RD U silnice na Studenou 
Celkem jsou vymezeny plochy pro cca 75 rodinných domů.  
 
6. 5. 2. Plochy rekreace 
 
Rodinná rekreace 
Plochy rodinné rekreace jsou v řešeném území zastoupeny v chatové lokalitě západně od Dobré 
Vody, dále jsou v území zastoupeny rozptýlené rekreační objekty. 
V ÚP jsou stávající objekty rodinné rekreace mimo lesní pozemky vymezeny jako plochy RI - rekreace 
-  plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Nově je vymezená pouze jedna menší plocha RI v návaznosti 
na chatovou lokalitu v Dobré Vodě. Plocha je převzatá ze současně platné územně plánovací 
dokumentace.  
Plochy rodinné rekreace na lesních pozemcích nebo v blízkosti lesa jsou pak vymezeny jako plochy 
RX - rekreace se specifickým využitím. V ÚP jsou vymezeny zastavitelné plochy RX v návaznosti na 
stávající rekreační objekty na lesní půdě, nebo v blízkosti lesa. Důvodem je umožnění případných 
přístaveb rekreačních objektů za stanovených podmínek. Nové rekreační objekty zde nejsou 
přípustné. 
K rodinné rekreaci jsou využívány některé stávající nemovitosti v plochách bydlení – v rodinných 
domech – venkovské (chalupy).   
  
Hromadná rekreace  
Plochy hromadné rekreace jsou v ÚP vymezeny jako plochy RH - rekreace – plochy staveb  
pro hromadnou rekreaci, které  blíže specifikovány na plochy a v souvislém zastavěném území sídel 
(Letovisko Dobrá Voda) a plochy v krajině RH1 (dětské tábory).  
Další zařízení pobytové rekreace v zastavěném území jsou pak součástí ostatních ploch RZV 
(penziony). 
 
Lyžařský areál 
Lyžařský areál (2 sjezdovky a 2 vleky) v jihovýchodní části Mrákotína je vymezena jako stabilizovaná 
plocha RN- rekreace  - na plochách přírodního charakteru. 
 
Pěší turistika a cykloturistika  

• Řešeným územím prochází značené turistické trasy  

• Řešeným územím prochází značené cyklotrasy.  

• V ÚP je stanovena přípustnost  rozšiřování cyklotras a cyklostezek na plochách RZV 
v nezastavěném území. 

 
6. 5. 3. Plochy občanského vybavení  
 
Základní informace o aktuální občanské vybavenosti na území městyse Mrákotín: 
 
Úřad městyse - v kulturním domě na městečku. V objektu je rovněž umístěna knihovna, kulturní dům, 
muzeum.  
Mateřská škola, základní škola - tato zařízení jsou umístěna při silnici na Studenou. Základní školu 
navštěvují žáci 1. - 4. ročníků. Do vyšších tříd dojíždějí do Telče. 
Pošta a hasičská zbrojnice  - budova je umístěna na návsi.   
Kostel, fara - v centru městyse 
Hřbitov - u silnice na Dobrou Vodu 
Hřiště na kopanou - je umístěno u lyžařského areálu ve směru na Telč.  
Ostatní sportovní plochy - lyžařský areál (Mrákotín), víceúčelové hřiště v Mrákotíně u křižovatky silnic 
III/11261 a III/11260 a víceúčelové hřiště v Dobré Vodě  
Dětské hřiště - u bytovek na Dobrou Vodu a Částkovice, u mateřské školy, v Dobré Vodě a další 
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Zdravotnictví – v městysi se nenachází žádné zdravotnické zařízení. Základní zdravotní péče je 
zajištěna v Telči. Do obce dojíždí pouze dětský lékař 1x týdně. Ordinace se nachází v kulturním domě.  
Prodejny smíšeného zboží - nákupní středisko Jednoty, prodejna Flop v centru 
Restaurace a pohostinství – restaurace Kovárna (u kulturního domu), penzion Modrá Kotva (za 
hřbitovem), penzion (letovisko) Dobrá Voda 
Sběrný dvůr – umístěn u ČOV.  
Služby – kadeřnictví, autoservis a pneuservis a další 
 
Koncepce občanského vybavení 
 
Plochy občanského vybavení jsou v ÚP členěny na:  
- Občanské vybavení – plochy občanského vybavení – OV, OV1 (církevní stavby) 
- Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení  - OS 
- Občanské vybavení - hřbitovy - OH 
- Občanské vybavení - se specifickým využitím – OX (plocha pro rozhlednu na Javořici) 
 

• Stávající plochy občanského vybavení jsou akceptovány.  

• V územním plánu je vymezena zastavitelná plocha Z27- pro občanskou vybavenost v návaznosti 
na stávající plochu občanské vybavenosti (školu)  v sídle Mrákotín.  

• Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z28 - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní 
zařízení (OS) pro rozšíření stávajícího sportoviště.  

• Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z29 - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní 
zařízení (OS) v osadě Dobrá Voda.  

• Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z30 - občanské vybavení - se specifickým vybavením 
(OX) pro rozhlednu na vrchu Javořice.   

• Občanské vybavení může být umístěno také např. v plochách bydlení, smíšených obytných a 
dalších podle podmínek využití těchto ploch. 

 
6. 5. 4. Plochy výroby a skladování 
 
Zemědělská výroba 
 
Na zemědělské půdě v řešeném území hospodaří Zemědělské družstvo Telč, areál je situovaný 
severozápadně od obce. Zemědělský areál má vyhlášené ochranné pásmo. 
Zemědělstvím se dále zabývá několik soukromých zemědělců.  
V rozsáhlém areálu je umístěno několik dalších firem, které se zabývají i jinou činností než je 
zemědělství: 
- Lesní družstvo Borovná 
- Myslivecké sdružení Jasanka 
- Autoservis a pneuservis 
 
Výroba a skladování 
 
Kamenolom Kavex-Granit Holding, a. s.  
Firma se zabývá těžbou a zpracování žuly.   
Kamenolom Granit Zedníček, s. r. o. - je umístěn nad kamenolomem firmy Kavex-Granit Holding. 
Kamenictví Matoušek - u osady Hamry při silnici I/23. 
Výkup surovin - u osady Hamry při silnici I/23. 
 
Koncepce ploch výroby a skladování 
 
Plochy výroby a skladování jsou v ÚP členěny na:  
- Výroba a skladování - lehký průmysl - VL 
- Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD 
- Výroba a skladování - zemědělská výroba  - VZ 
 
V ÚP jsou vymezeny rozvojové stabilizované a rozvojové plochy VL - lehkého průmyslu  a VD – 
drobné a řemeslné výroby. Rozvojové plochy VL a VD jsou vymezeny v návaznosti na silnici I/23 
Plochy VZ – zemědělské výroby a skladování jsou vymezeny pouze jako stabilizované. 
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6. 6. ODŮVODNĚNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
 
Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití: 
Při pořizování územního plánu bylo postupováno dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění. 
Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona,  
v souladu zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a její přílohou č. 7 i v souladu 
s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
Základní členění ploch s rozdílným způsobem využití vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb.  
O obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Tyto plochy jsou podle specifických 
podmínek a s ohledem na charakter území v souladu s výše uvedenou vyhláškou podrobněji členěny. 
Členění a název ploch odpovídá metodice MINIS.  
Nad rámec uvedené vyhlášky jsou vymezeny plochy zeleně ZS - Zeleň - soukromá a vyhrazená a ZP - 
Zeleň - přírodního charakteru.   
 
V územním plánu jsou vymezeny plochy: 
 
a) PLOCHY BYDLENÍ   

• BH - Bydlení - v bytových domech    

• BV - Bydlení v rodinných domech  
b) PLOCHY REKREACE   

• RI - Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

• RH, RH1 - Rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci 

• RN - Rekreace - na plochách přírodního charakteru 

• RX – Rekreace - se specifickým využitím    
c) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

• OV, OV1 - Plochy občanského vybavení  

• OS - Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení 

• OH - Občanské vybavení - hřbitovy 

• OX - Občanské vybavení - se specifickým využitím 
d) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

• SK - Plochy smíšené obytné - komerční  
e) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

• DS - Dopravní infrastruktura - silniční 
f) PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

• TI, TI1 - Technická infrastruktura - inženýrské sítě 
g) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

• VL - Výroba a skladování - lehký průmysl 

• VD - Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba  

• VZ - Výroba a skladování - zemědělská výroba   
h) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ   

• PV - Veřejná prostranství 

• ZV - Veřejná prostranství - veřejná zeleň 
i) PLOCHY ZELENĚ 

• ZS - Zeleň - soukromá a vyhrazená  

• ZP - Zeleň - přírodního charakteru 
j) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ    

• W - Plochy vodní a vodohospodářské 
k) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  

• NZ - Plochy zemědělské 
l) PLOCHY LESNÍ 

• NL - Plochy lesní 
m) PLOCHY PŘÍRODNÍ 

• NP - Plochy přírodní 
n) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

• NS - Plochy smíšené nezastavěného území 

• NSn - Plochy smíšení nezastavěného území - nerostné suroviny  

• NSk - Plochy smíšené nezastavěného území - kulturně historické 
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o) PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ 

• NT - Plochy těžby nerostů 
 
PLOCHY BYDLENÍ 
 
BH - BYDLENÍ - V BYTOVÝCH DOMECH 
Účelem samostatného vymezení této plochy je vymezení stabilizované plochy bydlení  
v bytových domech.  
 
BV - BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ 
Účelem samostatného vymezení této plochy je vymezení stabilizovaných a rozvojových ploch bydlení 
v rodinných domech. Takto jsou vymezeny všechny zemědělské usedlosti i nové rodinné domy. 
Podmínky v těchto plochách jsou přizpůsobeny venkovskému charakteru bydlení.  
 
PLOCHY REKREACE 
 
RI - REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI 
Účelem samostatného vymezení této plochy je zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost 
a využívání staveb individuální rekreace mimo lesní půdu a k zajištění podmínek pro jejich užívání 
v souladu s jejich účelem.  
 
RH - REKRACE - PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI 
Účelem samostatného vymezení této plochy je zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost 
a využívání staveb hromadné, zejména pobytové rekreace a k zajištění podmínek pro jejich užívání 
v souladu s jejich účelem.  
 
RH1 - REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKRACI 
Účelem samostatného vymezení této plochy je zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost 
a využívání staveb převážně sezónní pobytové rekreace v krajině (dětské tábory).  
 
RN - REKREACE - NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU 
Účelem bylo vymezení ploch v krajině, sloužících k uspokojování rekreačních potřeb občanů převážně 
sezónních na plochách přírodního charakteru (lyžařský svah).  
 
RX - REKREACE - SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM 
Účelem samostatného vymezení této plochy je zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost 
a využívání staveb rodinné rekreace převážně na lesní půdě nebo v blízkosti lesa a k zajištění 
podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.  
 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
 
OV - OBČANSKÉ  VYBAVENÍ  
Účelem samostatného vymezení této plochy je zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost 
a využívání staveb veřejného občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu 
s jejich účelem. Podmínky v plochách občanského vybavení jsou stanoveny tak, aby v případě potřeby 
zde mohla být realizována i občanská vybavenost jiného charakteru - např. komerční zařízení menšího 
rozsahu a další funkce.   
 
OV1 - OBČANSKÉ  VYBAVENÍ  
Účelem samostatného vymezení této plochy je zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost 
a využívání staveb církevních. 
 
OS - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 
Účelem samostatného vymezení této plochy je zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost 
a využívání staveb veřejného občanského vybavení a k zajištění sportovních funkcí obce.  
 
OH - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY 
Zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení, 
které slouží jako hřbitov a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.  
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OX - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM 
Plocha je vymezena za účelem stanovení podmínek pro specifický způsob využití území pro rozhlednu 
na vrchu Javořice a související využití. 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
 
SV – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ 
Plochy jsou vymezeny jako polyfunkční s hlavní obytnou funkcí společně s možným využitím  
pro rekreaci, občanskou vybavenost veřejnou i komerční zařízení menšího rozsahu, případně drobnou 
výrobu, neobtěžující služby a zemědělskou malovýrobu.  
S ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití jsou takto 
vymezeny všechny stávající rodinné domy a zemědělské usedlosti v místní části Praskolesy.    
 
SK - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - KOMERČNÍ 
Plochy se vymezují jako polyfunkční s hlavní obytnou funkcí společně s možným využitím pro 
občanskou vybavenost veřejnou i komerční menšího rozsahu, případně neobtěžující drobnou a 
řemeslnou výrobu.    
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
 
DS - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ 
Plochy jsou vymezeny k zajištění dopravní přístupnosti sídla. Jako plochy dopravní infrastruktury DS 
jsou vymezeny silnice I. a III třídy a hlavní místní komunikace.  
 
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
 
TI - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Plochy jsou vymezeny k zajištění ploch technické infrastruktury (vodojemy, zařízení na plynovodní síti, 
čistírny odpadních vod apod.) 
 
TI - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Plochy jsou vymezeny k zajištění ploch technické infrastruktury společně s plochami pro nakládání 
s odpady (sběrný dvůr odpadů).  
 
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  
 
VL - VÝROBA  A SKLADOVÁNÍ - LEHKÝ PRŮMYSL 
K zajištění podmínek převážně pro výrobní zařízení, které svými negativními vlivy nepřekročí výrobní 
areály, případně pro drobnou a řemeslnou výrobu a komerční aktivity.  
 
VD - DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA   
K zajištění podmínek pro malovýrobu, řemeslnou výrobu, výrobní a nevýrobní služby, případně pro 
komerční a obchodní aktivity.  
 
VZ - VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA  
K zajištění podmínek pro zemědělskou výrobu a skladování, případně pro jiný druh výroby, komerční 
a obchodní aktivity.  
Využití pozemků staveb pro zemědělství, z důvodu negativních vlivů za hranicí těchto pozemků 
vylučuje začlenění těchto pozemků s těmito vlivy do ploch jiného způsobu využití. 
 
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  
 
PV - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
K zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství 
s převažující dopravní funkcí a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a 
účelem. Takto jsou vymezeny především místní, účelové a pěší komunikace v zastavěném území a 
hlavní polní a lesní cesty.  
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ZV - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ 
K zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství 
s převažující funkcí zelení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu  
s jejich významem a účelem.  
 
PLOCHY ZELENĚ 
 
ZS - ZELEŇ - SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ  
Důvodem vymezení je potřeba stanovit podmínky využití ploch ZS - zeleně soukromé  
a vyhrazené, zejména oplocených či neoplocených zahrad a sadů v zastavěném i nezastavěném 
území.  
Vymezeno k zajištění podmínek pro soukromé aktivity pěstební a pro zemědělskou činnost 
samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na okolní prostředí. Samostatné plochy 
zeleně používá také metodika MINIS. 
 
ZP - ZELEŇ - PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU 
Důvodem vymezení je potřeba stanovit podmínky ploch zeleně udržovaných v přírodě blízkém stavu 
v zastavěném území, např. zeleně kolem vodních toků, ochranné a izolační zeleně, zeleně v ÚSES, 
ploch lesů v zastavěném území apod.  
Samostatné plochy zeleně - přírodního charakteru využívá také metodika MINIS. 

 
W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ    
Jako plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny pozemky vodních toků, vodní plochy (rybníky) 
hospodářského, protipovodňového, rekreačního charakteru včetně hrází a zařízení na nich. Jsou 
vymezeny k zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky 
a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy 
upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany. Drobné vodní toky nebo malé rybníčky (tůňky, 
mokřady apod.) mohou být i součástí ostatních ploch RZV - ploch smíšených nezastavěného území.  
 
NZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  
K zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití nezastavěného území - převážně orná půda, 
případně louky a pastviny (trvalý travní porost)  
 
NL - PLOCHY LESNÍ 
K zajištění podmínek využití pozemků pro les, případně další pozemky související s touto lesní půdou 
- lesní cesty, ostatní půda.  
 
NP - PLOCHY PŘÍRODNÍ 
Jsou vymezeny k zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny. Takto je vymezena téměř celá 
plocha nadregionálního biocentra kromě a všechna lokální biocentra v řešeném území (výjimku tvoří 
např. plochy vodní a vodohospodářské) 
 
NS - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
K zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití s významným podílem  
na ekologické stabilitě území. 
K zajištění zachování a obnovy přírodních a krajinných hodnot území. S ohledem  
na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho podrobnější členění.  
Jsou to většinou plochy trvalých travních porostů, ostatní půda - meze, remízky apod.  
 
NSn - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - NEROSTNÉ SUROVINY  
Plochy jsou vymezeny k zajištění podmínek využití stanovených dosud nevyužívaných vyhlášených 
dobývacích prostor v návaznosti na stávající plochy využívané plochy NT - plochy těžby nerostů.  

 
NSk - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - KULTURTNĚ HISTORICKÉ 
K zajištění podmínek převážně trvalých travních porostů a rozptýlené zeleně v krajině v okolí kostela 
sv. Jáchyma v Dobré Vodě pro zachování urbanistických a krajinných hodnot tohoto území a 
respektování dominanty kostele sv. Jáchyma.  

 
NT - PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ 
K zajištění podmínek pro těžbu nerostů. Takto jsou vymezeny plochy lomů západně od sídla Mrákotín. 
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Pro rozšíření těžby je vymezena plocha změn v krajině K10.  
 
6. 7. OCHRANA PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH  HODNOT ÚZEMÍ 
 
6.7.1. Přírodní podmínky 
 
Krajinná charakteristika území 
 
Západní, jižní a zejména severní část území obce je tvořena krajinou lesní, krajina rybniční je 
zastoupena ve střední části v okolí sídel Mrákotína, Dobré Vody a Praskoles. 
 
Severní a západní část řešeného území je tvořena zalesněnými vrchy Řásenské vrchoviny.  
Nejvyšším bodem oblasti je Javořice (837 m n. m.), která je zároveň nejvyšším vrcholem Jihlavských 
vrchů a současně nejvyšším vrcholem celé Českomoravské vrchoviny. Javořice výrazně dominuje 
cele oblasti i okolí, její dominantnost je ještě zvýšena 168 m vysokou telekomunikační věži. Záměrem 
je umístění rozhledny na Javořici do výšky 35 m. Pro umístění rozhledny je v ÚP vymezena 
zastavitelná plocha. 
Oblast je převážně zalesněná souvislým smrkovým lesem s bukem, rovněž se zde rozkládají louky s 
vlhkomilnými a rašelinnými druhy a lesní rybníky. 
Střední část řešeného území tvořena Mrákotínskou sníženinou, která odděluje Řásenskou vrchovinu 
od vrchu Pivničky. Krajina je zde tvořena společenstvím lesů, polí, luk a rybníků. Pozitivními znaky 
území jsou především pestré odlesněné prostory s mezemi a rybníky, vysoký podíl mimolesní zeleně, 
letité památně stromy. 
Významnější antropogenní tvary jsou systémy agrárních mezi, často se snosy kamenů z polí, které se 
významně se uplatňuji  při optickém rozčlenění krajiny.  
Opuštěné lomy a haldy u Mrákotína již částečně zarostly náletovými dřevinami a stávají se zajímavým 
prvkem krajiny. 
Krajina má rekreační potenciál, četné jsou rekreační areály a tábořiště. 
Charakteristickou součástí kulturní krajiny Mrákotína jsou i stavební (sakrální) dominanty na vrších 
v krajině uplatňující se nad plochami rybníků a drobná sakrální architektura u cest a na rozcestích. 
Vyšší části řešeného území pak tvoří souvisle zalesněná území s četnými skalními útvary.  
V okolí Mrákotína je několik rybníků. Na Myslůvce jsou to rybníky Horní Mrzatec, Dolní Mrzatec a 
Hamerský rybník. Na Světelském potoce pak pod Mrákotínem leží rybník Řibřid. V údolí 
Praskoleského potoka se nachází další komplex rybníků (tzv. Práskoleské rybníky), které se táhnou 
od Dobré Vody až k Práskolesům. Rybníky s přilehlými loukami, mokřady a fragmenty mokřadní louky 
jsou hodnotné přítomností vzácných a ohrožených druhů rostlin. 
Vlastním městysem protéká tok Myslůvka, do níž se zprava v obci vlévá Světelský potok a jižněji pak 
zleva Částkovický potok a na hranici katastru pak zleva bezejmenný potok. 
 
Osídlení krajiny - osídlení je soustředěno do čtyř samostatně oddělených částí: Mrákotín, Dobrá Voda, 
Praskolesy a osady Hamry. V řešeném území se nachází lokality pro hromadnou a individuální 
rekreaci (rekreační chaty, dětské tábory).  
 
Reliéf 
Krajinnou dominantou je vrch Javořice Javořice (837 m n. m.) je nejvyšším vrcholem Jihlavských 
vrchů a současně nejvyšším vrcholem celé Českomoravské vrchoviny. Na vrcholu Javořice je zdaleka 
viditelný televizní vysílač. 
Zastavěná část Mrákotína se pohybuje v nadmořské výšce v rozmezí cca 545 - 560 m n. m.  
Zastavěná část Dobré Vody je v nadmořské výšce kolem 540 m n. m.  
Zastavěná část Praskoles je v nadmořské výšce kolem 565 - 580 m n. m.  
 
Dálkové pohledy 
Významné vyhlídkové body – vymezeno v ÚAP.  
 
Vodní toky a vodní nádrže 
 
Vodní toky 
Většina území náleží do povodí Moravské Dyje (Moravy), nejsevernější část pak náleží do povodí 
Vltavy.. V území je vysoký podíl zastoupení vodních toků a nádrží, některé z uvedených v řešeném 
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území i pramení, mezi nejvýznamnější lze zařadit vodoteče Myslůvka, Praskoleský, Světelský a 
Částkovický potok. 
 
Vodní nádrže 
Na území Mrákotína se rozkládá řada rybníků. Na Myslůvce jsou to ze severu Horní Mrzatec, Dolní 
Mrzatec a Hamerský rybník, který tvoří jižní hranici katastru. Na Světelském potoce pak pod 
Mrákotínem leží rybník Řibřid.  
 
Lesy 
Ve správním území městyse Mrákotín se nachází celkem 995,9461 ha lesní půdy, což je 54,50 % 
z celkové výměry řešeného území. Pozemky určené k plnění funkce lesa jsou ve správním území 
zastoupeny vysoce nad průměrem České republiky. Průměr (33,7 %). 
Ucelené lesní komplexy jsou v řešeném území orientovány především v severní, jižní a západní části 
správního území. V severní části katastrálního území Mrákotín u Telče se nachází velký lesní komplex 
kolem vrchu Javořice (837 m. n. m), který pokračuje na sousední přilehlé katastrální území. V katastru 
Praskolesy u Mrákotína je zalesněna celá jižní část katastrálního území.   
Lesy jsou převážně hospodářské, v severní části území, okolo Javořice, jsou evidovány lesy 
zvláštního určení. Porosty jsou převážně smrkové a lesy smíšené. 
 
Geomorfologické poměry 
Z hlediska geomorfologického patří řešené území do provincie Česká vysočina, podprovincie Česko-
moravská, podsoustava Českomoravská vrchovina, celek Javořická vrchovina, podcelek Jihlavské 
vrchy. Jihlavské vrchy se v řešeném území člení na geomorfologické okrsky Řásenská vrchovina a 
Mrákotínská sníženina.  
 
6. 7. 2. Ochrana přírody a krajiny 
 
Zvláště chráněná území  
 

• Přírodní památka Horní Mrzatec s ochranným pásmem.  
Přírodní památka Horní Mrzatec se rozkládá v katastrálním území Mrákotín u Telče a Lhotka.  

• Přírodní památka Horní Nekolov s ochranným pásmem 
Ukázka lesního ekosystému blížícího se k původnímu přirozenému stavu. 

• Přírodní rezervace Mrhatina - do řešeného území zasahuje pouze ochranné pásmo přírodní 
památky   

  
NATURA 2000 

• CZ 0610029 - Horní Mrzatec 

 
Památné stromy 

• Lípy v Praskolesích 
- Praskoleská lípa patří k našim nejstarším a nejmohutnějším památným stromům.  Lípa stojící na 

návsi je stará zhruba osm set let. 
- Mladší Praskoleská lípa - nedaleko staré lípy velkolisté roste ještě mladší památná lípa malolistá, 

která je kolem 300 let stará. 

 
Registrovaný významný krajinný prvek 

• Vlhká pcháčová louka s ohroženými druhy „U Hamerského rybníka.” 

• Suchá louka, dříve výskyt hořečku českého „VJežově.“ 
 
Významné krajinné prvky -  
V řešeném území jsou zastoupeny významné krajinné prvky zákonné dle zák. č. 114/92Sb., ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – vodní toky, rybníky, lesy, údolní nivy. 
 
Přírodní park  
Celé řešené území se nachází v navrhovaném přírodním parku Javořická vrchovina. 
Na území Jihočeského kraje je přírodní park již vyhlášen.  
 
Do řešeného území zasahuje: 

• Do řešeného území zasahuje biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Geomorfologick%C3%BD_okrsek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%A1tn%C3%BD_strom
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• Biotop je zakreslen v Koordinačním výkresu odůvodnění ÚP.  

• Tento biotop nahradil tři vrstvy: migračně významná území, dálkové migrační koridory a bariérová 
místa dálkových migračních koridorů, poskytované v minulosti v rámci ÚAP. 

• Biotop se vztahuje na následující vybrané druhy velkých savců: vlka obecného, rysa ostrovida, 
medvěda hnědého a losa evropského. Všechny tyto druhy mají specifické nároky na svůj biotop a 
součástí jejich životní strategie jsou migrace na velké vzdálenosti, které jsou nezbytné pro jejich 
přežití na našem území. 

• Biotop předmětných druhů byl vymezen v nezbytném (minimálním) rozsahu zajišťujícím jejich 
trvalou existenci na našem území. 

• Obecným principem je nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost území. Územní plán 
nenarušuje migrační průchodnost pro faunu, naopak migrační průchodnost bude zlepšena 
návrhem prvků ÚSES.  

      
Evidované lokality nadmístního významu (dle KrÚ Kraje Vysočina) 

 
1. „V Zatáčce”  - změna v okolí potůčku s výskytem dřípatky horské. 
2. „U Pařezitého” - olšiny a zbytky mokrých luk s výskytem bledule jarní. 
3. „Rybníky u Praskoles - kaskáda rybníků s mokřady a olšinami, výskyt ohrožených rostlinných 

druhů. 
4. „V Ježově” - olšiny a podmáčené smrčiny s dřípatkou horskou a bledulí jarní. 
5. „Sumrakovský potok” - olšiny a podmáčené smrčiny s bledulí jarní a dřípatkou horskou. 
6. „Meze U Hradu” - vrstevnicové meze s křovinami, louka a pastviny s význačnou květenou.  
7. „U Dolního Mrzatce” - vlhké louky s ohroženými druhy rostlin. 
8. „Skalka Pod Javořicí - Javořické peklo“ - přírodě blízká lesní vegetace.  
9. „Myslůvka nad Mrzatcem - olšiny a podmáčené smrčiny s  kostrou.     
10. „U Světelského potoka“ - podmáčené smrčiny.     
 
Oblasti krajinného rázu 
 
Řešené území spadá do oblastí krajinného rázu: 

• CZ0610 - OB004 Křemešnicko 
ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB004 Křemešnicko tyto specifické zásady pro 
činnost v území a rozhodování o změnách v území: 
a) neumisťovat stavby s charakterem dominanty do vymezujících horizontů a krajinných předělů 

přesahujících svou výškou krajinné přěděly Čeřínku, Špičáku, Vysokého Kamene, Křemešníku 
a do prostoru s dochovanými znaky původní struktury krajiny a s ohledem na komponované 
krajinné prostory v okolí panských sídel a měst; 

b) respektovat prostory komponované krajiny v okolí Batelova a Třešti. 
 

• CZ0610 - OB013 Javořická vrchovina 
ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB013 Javořická vrchovina pro činnost v území 
a rozhodování o změnách v území specifickou zásadu věnovat pozornost ochraně krajinného rázu 
při umísťování výškových staveb přesahujících dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu v celém 
prostoru oblasti. 

 
Řešení územního plánu zásady, týkající se řešeného území, respektuje.  

 
Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina  
Pozitivními znaky krajinného rázu Javořické vrhoviny a Křemešnicka jsou: 
- pestré odlesněné plochy s mezemi a rybníky a vysokým podílem nelesní zeleně 
- rozsáhlé lesní komplexy 
- členité okraje lesů a drobné lesíky v zemědělské krajině 
- drobná mozaika zemědělské krajiny s pastvinami a loukami oddělenými mezemi. 
- drobné komunikace vedené v historické zástavbě  
- vegetační prvky nelesní zeleně v otevřených partiích doprovázejících liniové 
- objekty v krajině a v zastavěných částech sídel. 
- urbanistická struktura sídel 
- dochované prvky kulturní krajiny mezí, remízků a rybníků  
- ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby. 
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6. 7. 3. Nerostné suroviny 

• V řešeném  území se nachází ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu  

se stanoveným dobývacím prostorem a chráněným ložiskovým územím. Severovýchodně  

od tohoto ložiska bylo k datu 08/2002 otevřeno ložisko s vyhlášeným CHLÚ Mrákotín –Zedníček. 

 

Název 
ložiska 

číslo ložiska Název DP 
číslo 
DP 

CHLÚ surovina využití 

Mrákotín  

u Telče  

3042700 
(30427001) 
(30427002) 

Mrákotín 70476 Mrákotín Kámen pro hrubou  

a ušlechtilou kamenickou 
výrobu 

těženo 

Mrákotín - 
Zedníček 

3261200 
(32612001) 
(32612002) 
(32612003) 

Mrákotín I 71158 Mrákotín -
Zedníček 

Kámen pro hrubou  

a ušlechtilou kamenickou 
výrobu 

těženo 

 

• V řešeném území je evidováno poddolované území polymetalické rudy z minulých těžeb. 

• V území není evidováno sesuvné území.  

• Územní plán vymezuje v řešeném v současné době využívané dobývací prostory jako plochy NT - 
plochy těžby nerostů a nevyužívané dobývací prostory jako plochy NSn - plochy smíšené 
nezastavěného území - nerostné suroviny.   

• Chráněné ložiskové území Mrákotín - Zedníček bylo rozšířeno.  

• Na základě požadavků majitele kamenolomu je v Územním plánu Mrákotín vymezena plocha změn 
v krajině K10 pro rozšíření těžby nerostů.  

• Podmínkou pro rozšíření těžby je vybudování příjezdové komunikace k plochám výroby a 
kamenolomu mimo zastavěné území městyse.  

• Komunikaci lze realizovat v rámci navrženého koridoru dopravní infrastruktury DK3. Veřejnou 
dopravní infrastrukturu lze realizovat i v rámci stanovených podmínek v jednotlivých plochách RZV.  

 
6. 7. 4. Ochrana kulturních památek, urbanistické, architektonické a kulturní hodnoty   
 
Nemovité kulturní památky 
 

číslo rejstříku parcelní číslo památka katastrální území 

23478/7-5001 st. 1, 2533/1 kostel sv. Jiljí Mrákotín u Telče 

17904/7-5003 st. 86, 1211 
kaple hřbitovní sv. Františka 
Serafinského 

Mrákotín u Telče 

21424/7-5010 2550 boží muka Mrákotín u Telče 

32818/7-5006 2603/3 socha sv. Jana Křtitele Mrákotín u Telče 

19840/7-5007 2533/1 socha sv. Jana Nepomuckého Mrákotín u Telče 

16371/7-5009 2533/4 kašna Mrákotín u Telče 

86848/7-5008 2533/1 kašna Mrákotín u Telče 

19903/7-5005 st. 2 fara Mrákotín u Telče 

17011/7-5012 st. 14 kovárna Mrákotín u Telče 

36511/7-5016 2181 boží muka Mrákotín u Telče 

14413/7-5014 st. 87 kostel sv. Jáchyma 
Mrákotín u Telče (Dobrá 
Voda) 
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30452/7-5015 2581/2 boží muka  
Mrákotín u Telče (Dobrá 
Voda) 

50720/7-8935 st. 3 venkovská usedlost č. pop. 2 Praskolesy u Mrákotína 

50762/7-8937 st. 8 venkovská usedlost č. pop. 11 Praskolesy u Mrákotína 

 
Nemovité kulturní památky musí být respektovány včetně prostředí památek, jejich ochrana  
a údržba se provádí podle zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči. Nesmí být narušeny nebo 
zničeny přístupové cesty ani exponované pohledy na tyto nemovité kulturní památky. 
 
Vesnická památková zóna 
 

• Vesnická památková zóna Praskolesy (ÚSKP 2459) – Vyhláška MK č. 413/2004 ze dne 24. června 
2004 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za 
památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu.  

• K zajištění památkové ochrany zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými 
soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami, uspořádáním pozemků, pozemními 
komunikace, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry 
vykazují významné kulturní hodnoty, se stanovují tyto podmínky ochrany: 

 
a) při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn, jakož i při přípravě dalších opatření 
musí být respektováno prostorové a funkční uspořádání území a jeho dochovaná urbanistická 
skladba, 
b) využití venkovních prostorů a ploch a jednotlivých staveb musí být v souladu s jejich historickým 
charakterem a kapacitními a technickými možnostmi, 
c) veškeré úpravy venkovních prostorů a ploch a jednotlivých staveb a objektů musí směřovat k 
estetickému, funkčnímu a technickému zhodnocení zóny a k zachování jejích kulturních hodnot a 
d) při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci objektů musí být respektován charakter a měřítko 
dochované zástavby a její prostorové uspořádání. 
 

• V řešeném území se nenachází národní kulturní památka, památková rezervace, památka 
UNESCO ani krajinná památková zóna.  

 
Seznam území s archeologickými nálezy 

• 23-43-01/2 Středověké a novověké jádro obce Praskolesy (kategorie II) 

• 23-43-01/3  Středověké a novověké jádro obce Mrákotín (kategorie II)  

• 23-43-01/5  ZSV Rysov (kategorie I) 

• 23-41-21/5 ZSV Mrzatec (kategorie I) 

• 23-43-01/6 Mrákotín - lom (kategorie IV)  
 
Ochrana archeologických lokalit 

 
Součástí kulturních a civilizačních hodnot území jsou i archeologické památky (archeologické nálezy 
ve smyslu § 23 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o Státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby 
přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit mu nebo oprávněné 
organizaci provést na dotčeném území archeologický výzkum (par. 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o 
Státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů). 
 
Na základě aktuální metodiky Národního památkového ústavu lze vyčlenit celkem čtyři kategorie 
území s archeologickými nálezy (ÚAN): 
1) Území s archeologickými nálezy kategorie I: území s pozitivně prokázanými a dále 

předpokládaným výskytem archeologických nálezů - v řešeném území se nachází dvě lokality.   
2) Území s archeologickými nálezy kategorie II: území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán 

výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie tomu nasvědčují - v řešeném území se nachází 2 
lokality.   

3) Území s archeologickými nálezy kategorie III: území, na němž nebyl dosud rozpoznán  
a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie 
(veškeré území státu kromě kategorie IV). 
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4) Území s archeologickými nálezy kategorie IV: území, na němž není reálná pravděpodobnost 
výskytu archeologických nálezů (veškerá vytěžená území, doly, lomy, cihelny, pískovny apod.) - 
v řešeném území se nachází jedna lokalita.  

 
Archeologické lokality kategorie I, II a IV vymezené Národním památkovým ústavem a obsažené 
v ÚAP jsou zakresleny v Koordinačním výkresu odůvodnění Územního plánu Mrákotín. Za území ÚAN 
III je považováno celé řešené území, kromě lokality kategorie IV.  
 
Ochrana urbanistických a architektonických hodnot 
 
V územním plánu jsou vymezeny níže uvedené urbanistické a architektonické hodnoty. Tyto hodnoty 
jsou vymezeny na základě územně analytických podkladů a na základě průzkumu v terénu z důvodu 
stanovení podmínek jejich ochrany.  
 
Územní plán vymezuje urbanistické a architektonické hodnoty: 
 
Urbanistické hodnoty 

• okolí kostela sv. Jiljí (Mrákotín) 

• vyhlášená vesnická památková zóna (Praskolesy) 

• zachovalá centrální část obce (Mrákotín)  
 
Významné stavební dominanty 
 

• kostel sv. Jiljí (Mrákotín) 

• kaple hřbitovní sv. Františka Serafinského a hřbitov (Mrákotín) 

• kaple u silnice III/40615 (Dobrá Voda) 

• kostel sv. Jáchyma a přilehlé návrší (Dobrá Voda) 
 
Ochrana historických a kulturních hodnot  
 
Územní plán vymezuje historické a kulturní hodnoty: 

• památky místního významu  
V řešeném území se nacházejí stavby a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní památky, ale 
mají svůj kulturní, historický a urbanistický význam, tzv. památky místního významu (kapličky, boží 
muka, kříže, kameny). Tyto objekty je nutno zachovat a respektovat. Z pohledu památkové péče je 
nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat, přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či doplňovat.  

• architektonicky hodnotné stavby 
- kaple v Dobré Vodě 

• pietní místo 
- CZE-6112-09197 - pomník Obětem 1. a 2. světové války, u kašny před kulturním domem  
- CZE-6112-9196 - pomníky Obětem 1. světové války v Dobré Vodě 

 
Objekty památek válečných událostí je třeba respektovat podle platné legislativy (zákon  
č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech).  

 
6. 8. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 
 
Podkladové dokumentace 
Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny jsou: 

• ZÚR  Kraje Vysočina v platném znění.  

• Územní plán obce Mrákotín 2004.  

• Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Praskolesy u Mrákotína.    

• Územní plány okolních obcí.  

• Generel ÚSES Jihočeského kraje vydaný pro nově pořizované územní plány.  
Prvky ÚSES jsou vymezeny v souladu se současně platnou územně plánovací dokumentací. 
Jednotlivé prvky jsou mírně upraveny především dle nových katastrálních map.  
 
Soulad s územně plánovací dokumentací sousedních obcí 
Vymezení prvků lokálního ÚSES bylo koordinováno se schválenou nebo rozpracovanou územně 
plánovací dokumentací sousedních obcí, tj.:  
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• obec Studená (k. ú. Sumrakov, Horní Bolíkov, Světlá pod Javořicí) - Jihočeský kraj, je pořizován 
nový ÚP. Studená má ÚPO a změny 1 až 5.  

• obec Lhotka (k. ú. Lhotka u Mrákotína) - ÚP z roku 2012 - Urbanistické středisko Brno 

• obec Hostětice (k. ú. Hostětice a Částkovice u Hostětic) - ÚP Hostětice v roce 2010 (Urbanistické 
středisko Brno), Změna č. 1 z roku 2012.   

• obec Krahulčí (k. ú. Krahulčí u Telče) - ÚP z roku 2020 - Urbanistické středisko Jihlava.  

• obec Olší (k. ú. Olší u Telče) - nemá zpracovaný ÚP, vymezeno zastavěné území samostatným 
postupem.  

• obec Klátovec (k. ú. Klátovec) - ÚP z roku 2009 - Ing. arch. L. Vacek 

• obec Kaliště (k. ú. Kaliště u Horních Dubenek) - ÚP z roku 2009 - Ing. arch. L. Vacek  

• obec Řásná (k. ú. Řásná) - ÚP z roku 2019 (Ing. arch. Jan Psota).  

• obec Borovná (k. ú. Borovná) - ÚP z roku 2009 - Urbanistické středisko Brno.  

• obec Volfířov (k. ú. Řečice) - ÚP 2011.   
 
Návaznost na sousední obce je znázorněna ve „Výkresu širších vztahů“ odůvodnění ÚP Mrákotín.  
 
Přírodovědná východiska, koncepce ÚSES 
Územní systém ekologické stability tvoří biocentra a biokoridory. 
Biocentrum je plocha, která svojí polohou v krajině a celkovou rozlohou umožňuje vznik sukcesně 
vyspělých a přirozeně stabilních (odolných antropickým tlakům z okolí) ekosystémů tvořených 
autochtonními druhy organizmů.  
Biokoridor je pás území propojující biocentra a umožňující mezi biocentry šíření autochtonních druhů 
organizmů.  
 
Funkčnost prvků ÚSES 
Potenciální funkčnost biocenter a biokoridorů vychází z celkové koncepce uspořádání prvků v krajině 
a dodržení prostorově funkčních parametrů. Významná je také poloha prvků vzhledem k charakteru 
území. Aktuální funkčnost biocenter a biokoridorů je pak dána především stavem bioty v daném prvku 
a v prvcích navazujících. 
 
Soustavy prvků ÚSES, minimální parametry a cílové ekosystémy 

• Jednou z podmínek zabezpečení funkčnosti základních skladebných částí ÚSES (a tedy i systému 
jako celku) je dodržení jejich limitujících prostorových parametrů. 

• V případě biocenter je limitujícím parametrem minimální potřebná výměra. 

• V případě biokoridorů jsou limitujícími parametry maximální přípustná délka a minimální potřebná 
šířka.   

• Limitující prostorové parametry pro biocentra a biokoridory v rozlišení podle jejich biogeografického 
významu a podle typů požadovaných cílových společenstev jsou uvedeny v Metodice vymezování 
územního systému ekologické stability (MŽP 2017).   

• Na území obce Mrákotín byly vymezeny hydrofilní a mezofilní soustavy prvků.  

• V rámci těchto soustav prvků ÚSES jsou rozlišovány větve ÚSES. Všechny prvky větve náleží vždy 
k jedné ze zastoupených soustav ÚSES. Jsou tvořeny vzájemně propojeným souborem biocenter 
a biokoridorů, přičemž k propojení biocenter jsou striktně využívány modální biokoridory, které 
propojují biocentra se stejnými nebo podobnými společenstvy.  

• Potenciální přírodní stav prostředí v trase modálního biokoridoru by se měl v rámci možností co 
nejvíce blížit potenciálnímu přírodnímu stavu propojovaných biocenter.  

• Modální biokoridory jsou tedy vedeny prostředím s co možná nejnižším gradientem ekologickým 
podmínek a jde tedy obvykle o trasy, které jsou vzhledem k propojovaným biocentrům 
nejprostupnější pro šíření autochtonních organizmů. 

 
Na území obce Mrákotín byly vymezeny následující soustavy prvků ÚSES: 
 
Hydrofilní soustava  

• Prvky soustavy jsou vymezovány v nivních polohách v jednoznačné vazbě na vybrané vodoteče.  

• Obligátní součástí prvků těchto soustav jsou příslušné vodní toky doplněné o nezbytné navazující 
biotopy niv  

• Minimální plocha lokálního biocentra hydrofilní soustavy je 1 ha. 

• Maximální délka lokálního biokoridoru hydrofilní soustavy je 2 000 m a jeho minimální šířka 20 m.  
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• V plochách prvků hydrofilních soustav jsou cílovým stavem dřevinné ekosystémy a ekosystémy 
proudících vod, které mohou být kombinovány s nedřevinnými ekosystémy (louky, mokřady) a 
ekosystémy stojatých vod (tůně, malé vodní nádrže).  

• Plochy je možné extenzivně využívat s ohledem na biodiverzitu autochtonních druhů organizmů 
(detaily týkající se využití a managementu ploch by měla specifikovat podrobnější dokumentace). 

 
Mezofilní soustava  

• Prvky soustavy jsou vymezovány v běžných mezofilních polohách, tedy mimo nivní (a suché) 
polohy.  

• Minimální plocha lokálního biocentra mezofilní soustavy je 3 ha. 

• Maximální délka lokálního biokoridoru mezofilní soustavy je 2 000 m a jeho minimální šířka 15 m; 

• Maximální délka regionálního biokoridoru mezofilní soustavy je 700 m a jeho minimální šířka 40 m.  

• V plochách prvků mezofilní soustavy jsou cílovým stavem dřevinné ekosystémy, které mohou být 
v odůvodněných případech kombinovány s nedřevinnými ekosystémy (louky, paseky, lada, 
skalnaté svahové partie). Plochy je možné extenzivně využívat s ohledem na biodiverzitu 
autochtonních druhů organizmů. (Detaily týkající se využití a managementu ploch by měla 
specifikovat podrobnější dokumentace.) 

• V případě, že je u biocentra uváděna příslušnost ke smíšené soustavě prvků, je biocentrum 
tvořeno z části hydrofilní a mezofilní. Každá z těchto částí odpovídá nárokům na biocentrum 
v příslušné soustavě prvků ÚSES (minimální prostorové nároky, biogeografická poloha, cílové 
ekosystémy). 

 
Přehled navržených biokoridorů a biocenter a odůvodnění jejich vymezení 
 

Označení 
biokoridoru 

Biogeografický význam a 
funkční typ 

Návaznost mimo řešené území 

LK1 
Východní okraj řešeného 
území na hranici s k. ú. 
Částkovice u Hostětic.   

Hydrofilní větev vedené v údolní nivě kolem vodního toku 
(přítoku Myslůvky).  
Vymezeno v souladu s ÚP Hostětice.   

LK2 
Východní okraj řešeného 
území na hranici s k. ú. 
Částkovice u Hostětic.   

Hydrofilní větev vedené v údolní nivě kolem vodního toku 
(přítoku Myslůvky) a kolem samotné Myslůvky.  
Vymezeno v souladu s ÚP Hostětice.   

LK3 
V jižní části řešeného 
území.    

Hydrofilní větev kolem Praskoleského potoka vedená 
zastavěnou částí Dobré Vody.   

LK4 
Jižně od Praskoles.   Hydrofilní větev vedená kolem Praskoleského potoka. 

V souladu s ÚPO Mrákotín i KPÚ k. ú. Praskolesy u 
Mrákotína.  

LK5 

Jižně od Praskoles.  Hydrofilní větev vedená v údolní nivě kolem 
Praskoleského potoka.  
Třeba doplnit návaznost v navazujícím území - v ÚPD 
obce Studená, k. ú. Sumrakov.  
V Generelu ÚSES Jihočeského kraje pro nové ÚP není 
vymezen.  

LK6 
Jihovýchodně od 
Hamerského rybníka na 
okraji řešeného území.   

Hydrofilní větev vymezená kolem toku Myslůvka.  
Vymezeno v souladu s ÚPO Krahulčí.  

LK7 
Severozápadně od osady 
Hamry.     

Hydrofilní větev vedená kolem Světelského potoka.  
Vymezeno v souladu  se zpracovaným Generelem ÚSES 
Jihočeského kraje pro nové ÚP.   

LK8 Severně od Mrákotína.  Mezofilní větev vymezená v souladu s ÚP Lhotka.  

LK9 
Severně od Mrákotína 
vedené ve směru východ 
- západ.  

Mezofilní  větev celá vymezená  v řešeném území.  
Vymezeno v souladu se současně platným ÚPO Mrákotín.  

LK10 
Podél západní hranice 
zastavěného území 
osady Hamry.   

Mezofilní větev celá vymezená  v řešeném území.  
Vymezeno v souladu se současně platným ÚPO Mrákotín. 

LK11 
Západně od Mrákotína. Mezofilní větev celá vymezená  v řešeném území.  

Vymezeno v souladu se současně platným. 
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Vymezeno v souladu se současně platným ÚPO Mrákotín. 

LK12 
Jižně od Mrákotína. Mezofilní větev celá vymezená v řešeném území.  

Vymezeno v souladu se současně platným  
Vymezeno v souladu se současně platným ÚPO Mrákotín. 

LK13 
Jižně od Mrákotína  Mezofilní větev navazující na ÚSES vymezený v ÚP 

Hostětice.  

LK14 
Ve střední části řešeného 
území, západně od 
Praskoles.  

Mezofilní větev vymezená v souladu s ÚPO Mrákotín  a 
v souladu s KPÚ k. ú. Praskolesy u Mrákotína.  

LK15 
V jižní části řešeného 
území.  

Mezofilní větev vedená v lesních partiích jižně od 
Praskoles. Celá vymezena v řešeném území.  

LK16 

V jižní části řešeného 
území.  

Mezofilní větev vedená v lesních partiích jižně od 
Praskoles.  
Třeba doplnit návaznost v navazujícím území - v ÚPD 
obce Studená, k. ú. Sumrakov.  
V Generelu ÚSES Jihočeského kraje pro nové ÚP není 
vymezen. 

LK17 
Na jižním okraji řešeného 
území.  

Obec Olší nemá zpracovaný ÚP.   

 

 
Označení 
biocentra 

Poloha Odůvodnění vymezení 
 

NC80 
V severní části katastrálního 
území Mrákotín u Telče.  

Nadregionální biocentrum je vymezené v souladu se 
ZÚR Kraje Vysočina v platném znění.   

LC1 Severně od Mrákotína.  

Hydrofilní biocentrum vymezené severovýchodně od 
zastavěného území Mrákotína.  

Vymezeno v současně platné ÚPD      

Vymezeno v souladu s ÚP Hostětice, navazuje na 
biocentrum vymezené v k.ú.  Částkovice u Hostětic.   

LC2 Severně od Mrákotína.  
Hydrofilní biocentrum kolem Hamerského rybníka 
v souladu s ÚP obce Mrákotín.    

LC3 Jihozápadně od Dobré vody.    

Hydrofilní biocentrum vymezené v údolní nivě 
Praskoleského potoka kolem Nezdarova rybníka.  

Vymezeno v souladu s ÚP obce Mrákotín. 
 

LC4 Jihovýchodně od Praskoles. 
Smíšené biocentrum vymezené v souladu s ÚPO 
Mrákotín a v souladu s Plánem společných zařízení 
KPÚ v k. ú. Praskolesy u Mrákotína.  

LC5 
V jihovýchodním cípu 
katastrálního území Mrákotín 
u Telče 

Hydrofilní biocentrum na hranici s k. ú. Krahulčí. 
Vymezeno v souladu s ÚPO Mrákotín i s ÚP 
Krahulčí.   

Soustava hydrofilní větve kolem Myslůvky.  

LC6 Severně od Mrákotína.  
Mezofilní biocentrum  vymezené v souladu s ÚPO 
Mrákotín.    

LC7 Jižně od osady Hamry 
Mezofilní biocentrum  vymezené v souladu s ÚPO 
Mrákotín.  

LC8 
Jihozápadně od rybníka 
Řibřid 

Mezofilní biocentrum  vymezená v souladu s ÚPO 
Mrákotín.  

LC9 
Jihovýchodně od 
zastavěného území 
Mrákotína.  

Mezofilní biocentrum vymezené v souladu s ÚPO 
Mrákotín.  

LC10 

V jižní části katastrálního 
území Praskolesy  

u Mrákotína 

Mezofilní biocentrum v souladu s ÚPO Mrákotín. 
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6. 9. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NA KVALITU OVZDUŠÍ. 
 

• Obec Mrákotín leží v oblasti, kde je málo znečištěné ovzduší. 

• V řešeném území se nenachází významné zdroje znečištění ovzduší. 

• V zimním období je znečištění ovzduší způsobené vytápěním domácností pevnými palivy, obec  
je však plynofikována (bez Praskoles). Pevnými palivy vytápí své nemovitosti pouze část obyvatel 
obce.  

•  Vyhlášená ochranná pásma: 
- Jan Kněžínek - výkrm hovězího dobytka, vydal MěÚ Telč, značka 3624/92 Ku ze dne 16. 6. 1993,  

k.ú. Mrákotín u Telče, část Dobrá Voda 
- JZD Mrákotín,  vydal ONV Jihlava, značka Výst. 157/88-328 F-4/88 ze dne 2.3.1988  

k.ú. Mrákotín u Telče 
- Josef Mikšíček - hovězí dobytek, vydal MěÚ Telč, značka Výst. 2713.2/92Ku  

ze dne  16. 10. 1992, k.ú. Mrákotín u Telče 
- ČOV Mrákotín, vydal MěÚ Telč, značka 2401/2004KU ze dne 4. 3. 2005, k. ú. Mrákotín u Telče 

• Vyhlášená ochranná pásma jsou zakreslena v Koordinačním výkresu odůvodnění ÚP Mrákotín.  

• Zastavitelná plocha Z11, do které částečně zasahuje ochranné pásmo zemědělského areálu je 
vymezena jako plocha s podmíněně přípustným využitím. 

• Vlivy z dopravy - obcí prochází silnice II/233. Zastavitelná plocha pro bydlení u této komunikace je 
vymezena jako plocha s podmíněně přípustným využitím.  

 
Program ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina obsahuje konkrétní opatření (projekty). Tyto 
konkrétní projekty se netýkají řešeného území. 
Dále obsahuje opatření obecnějšího charakteru. Z obecných opatření, která se týkají řešeného území 
lze uvést:    

• Omezení prašnosti z plošných a liniových zdrojů (povrchy komunikací). 

• Zvýšení plynulosti silniční dopravy (rekonstrukce průtahu silnice). 

• Podpora veřejné dopravy. 

• Podpora úspory energií v domácnostech. 

• Vzdělávání a ekologické podvědomí v problematice znečištění ovzduší vytápěním domácností.  

• Zlepšení regulace vytápění veřejných budov.  
Řešení územního plánu je v souladu s „Programem ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina“ ve 
znění 3. Aktualizace (rok 2012).  
V územním plánu nejsou navržena žádná konkrétní opatření ke zlepšení ochrany ovzduší. Ke snížení 
prašnosti přispějí navržená opatření změn v krajině - např. výsadba doprovodné a liniové zeleně apod.  
 
6. 10. VÝCHODISKA NÁVRHU KONCEPCE DOPRAVY 
 
Širší dopravní vztahy 
 
Městys Mrákotín leží na silnici I/23 a silnicích III. tříd. Silnice I/23 je zařazena do základní páteřní sítě 
Kraje Vysočina. Silnice I/23 je starou a velice důležitou spojnicí Jižních Čech s Brnem a Západní 
Moravou, významná silnice z hlediska turistiky a cestovního ruchu.  
Napojení obce na další silnice II. tříd je možné v Telči (8 km) a Studené (7 km).  
Vzdálenost krajského města Kraje Vysočina činí cca 37 km, Jihlava je dostupná po silnici I/23, II/403  
a I/38. Další střediska osídlení jsou vzdálena Dačice 19 km, Jindřichův Hradec 34 km. 
Nejbližší napojení na dálnici D1 je v Jihlavě. 
 
Železniční doprava 
 
V obci se nenachází železniční trať. Nejbližší železniční stanicí pro osobní dopravu je stanice Telč na 
regionální trati č. 227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice. 
 
Silniční doprava 

 
Územím městyse prochází tato silnice: 

• silnice I/23   Dráchov - Jindřichův Hradec - Třebíč - Brno 

• silnice III/11260 Mrákotín - Řásná - Řídelov 

http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php/Ji%C5%BEn%C3%AD_%C4%8Cechy
http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php/Brno
http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php/Morava
http://www.multimediaexpo.cz/mmecz/index.php/Morava
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• silnice III/11261 Mrákotín – Částkovice  

• silnice III/40614 Mrákotín - Olší - Mysletice 

• silnice III/40615  Dobrá Voda - spojovací 

• silnice III/40616 Studená - Sumrakov - Mrákotín 
 
I/23 Dráchov - Jindřichův Hradec - Třebíč - Brno 

• Silnice I/23 prochází ve směru východ – západ obcí.  

• Průtah městysem je po rekonstrukci. 

• V ZÚR Kraje Vysočina je vymezen koridor pro novou trasu silnice I/23 o šířce 150 m.  

• V ÚP je pro novou trasu silnice I/23 je vymezen koridor DK2 o šířce podle ZÚR tedy 150 m. 

• V územním plánu je rovněž vymezen koridor dopravní infrastruktury DK1 pro úpravu křižovatky 
stávající silnice I/23 a silnice III/40615 do Dobré Vody. Vymezení koridoru bylo stanoveno na 
základě podrobnější dopravní studie (zpracovatel firma Transconsult, s. r. o.). Šíře koridoru byla 
vymezena tak, aby bylo možné tento záměr v budoucnu realizovat.     

 
Silnice III/11260 

• Silnice se odpojuje na stykové křižovatce ze silnice I/23 a je vedena směrem na Řásnou. 

• V úsecích v zastavěném území silnice zajišťují kromě komunikačního připojení i dopravní obsluhu 
přilehlé zástavby. 

• Trasa silnice je územně stabilizovaná případné úpravy budou prováděny ve stávající trase za 
účelem zlepšení technických parametrů a odstranění dopravních závad.     

 
Silnice III/11261 

• Silnice se odpojuje ze silnice III/11260 a je vedena směrem na Částkovice 

• V úsecích v zastavěném území silnice zajišťují kromě komunikačního připojení i dopravní obsluhu 
přilehlé zástavby. 

• Trasa silnice je územně stabilizovaná případné úpravy budou prováděny ve stávající trase za 
účelem zlepšení technických parametrů a odstranění dopravních závad.     

 
Silnice III/40614 

• Silnice se odpojuje ze silnice ze silnice I/23 a je vedena jižním směrem na Olší. 

• V úsecích v zastavěném území silnice zajišťují kromě komunikačního připojení i dopravní obsluhu 
přilehlé zástavby. 

• Trasa silnice je územně stabilizovaná případné úpravy budou prováděny ve stávající trase za 
účelem zlepšení technických parametrů a odstranění dopravních závad.     

 
Silnice III/40615 

• Silnice zajišťuje přepojení silnic  I/23 a III/40614. Nepřehledné je dopravní napojení na silnici I/23. 
V územním plánu je tedy vymezen koridor dopravní infrastruktury DK1 pro úpravu křižovatky 
stávající silnice I/23 a silnice III/40615 do Dobré Vody. Vymezení koridoru bylo stanoveno na 
základě studie (zpracovatel firma Transconsult, s. r. o.). Šíře koridoru byla vymezena tak, aby bylo 
možné tento záměr v budoucnu realizovat.     

• V úsecích v zastavěném území silnice zajišťují kromě komunikačního připojení i dopravní obsluhu 
přilehlé zástavby. 

• Trasa silnice je územně stabilizovaná případné úpravy budou prováděny ve stávající trase za 
účelem zlepšení technických parametrů a odstranění dopravních závad.     

 
Silnice III/40615 

• Silnice se odpojuje ze silnice III/40614 a spojuje Mrákotín s Praskolesy. 

• V úsecích v zastavěném území silnice zajišťují kromě komunikačního připojení i dopravní obsluhu 
přilehlé zástavby. 

• Trasa silnice je územně stabilizovaná případné úpravy budou prováděny ve stávající trase za 
účelem zlepšení technických parametrů a odstranění dopravních závad.     

 
Úpravy silnic budou výhledově probíhat dle zásad ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic” (a podle 
schválené Kategorizace silniční a dálniční sítě).  
V zastavěném území budou úpravy silnic prováděny v odpovídající funkční skupině a typu, dle zásad 
ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací”.  
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Při výstavbě inženýrských sítí bude třeba v následné projektové dokumentaci minimalizovat dotčení 
silnic. 
 
Místní a ostatní komunikace 

 

• Trasy stávajících místních komunikací jsou stabilizované. 

• Hlavní místní komunikace jsou v územním plánu vymezeny jako plochy veřejných prostranství 
(PV). 

• V ÚP je vymezen koridor DK3 pro novou komunikaci, zajišťující dopravní napojení ploch výroby a 
skladování a lomu v západní části městyse. 

• Případné úpravy a rekonstrukce stávajících místních komunikací budou realizovány  
na stávajících plochách dopravní infrastruktury - silniční nebo na plochách veřejných prostranství.   

• Komunikací budou v rámci oprav upravovány (rozšiřovány).  

• Umístění staveb dopravní infrastruktury (včetně rozšíření komunikací) je přípustné v jednotlivých 
plochách s rozdílným způsobem využití.  

• Třídy místních komunikací (podle vyhlášky č. 104/97 Sb.) – místní komunikace III. třídy.  

• Funkční skupiny místních komunikací (podle ČSN 736110) – převážně C2, C3.  
 
Cyklistické a turistické trasy 

• Po silnicích a účelových komunikacích jsou vedeny značené cykloturistické trasy: 

• V řešeném území se nachází značené turistické trasy. 

• V nezastavěném území jsou stanoveny podmínky umožňující umístění cyklotras a cyklostezek. 

• Je umožněno rozšiřování sítě cyklistické a pěší dopravy v krajině (např. i podél vodních ploch - 
rybníka Řibřid, vodních toků).  

 
Zemědělská doprava 

• Hlavní zemědělské a lesní cesty významné z hlediska prostupnosti krajiny jsou zakresleny 
v „Koordinačním výkresu” odůvodnění ÚP jako překryvná linie na plochách zemědělských, lesních, 
přírodních a plochách smíšených nezastavěného území.  

• Méně významné komunikace a cesty nejsou znázorněny a jsou součástí ploch s rozdílným 
způsobem využití v nezastavěném území.  

• V rámci přípustných činností na zemědělské půdě je možné umístit případné další zemědělské 
cesty.  

• Cestní síť v krajině je třeba řešit v rámci komplexních pozemkových úprav.  
 
Parkoviště 

• Parkoviště jsou součástí ostatních ploch, především ploch veřejných prostranství, ploch 
občanského vybavení, ploch smíšených obytných, ploch výroby a skladování apod.  

• Nové monofunkční zastavitelné plochy pro parkoviště nejsou samostatně vymezeny.  

• Umístění parkoviště je přípustné na většině ploch s rozdílným způsobem využití.  

• V navazujících řízeních je třeba respektovat požadavek na umístění odstavných a parkovacích 
stání na stavebním pozemku podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění 

 
Garáže 

• Územní plán vymezuje stabilizované plochy garáží.  

• V Mrákotíně se nachází stávající lokality individuálních a řadových garáží.   

• Umístění garáží je přípustné v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití  
dle stanovených podmínek jednotlivých ploch.   

 
Chodníky a pěší doprava     

• Chodníky jsou v zastavěném území vybudovány v centru městyse a podél silnice I/23 v zastavěné 
části.  

• Umístění chodníku je umožněno v koridoru silnice I/23. 

• V grafické části nejsou chodníky podél silnic zakresleny, jsou součástí především ploch dopravní 
infrastruktury - silniční, ploch veřejného prostranství a dalších.  

 
Hromadná doprava  

• Hromadná přeprava osob je zajišťována autobusovými linkami.  
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• Autobusové zastávky jsou vybudovány v centru obce podél silnice I/23, dále jsou zastávky 
v místních částech. 

• Umístění zastávek je stabilizované.  
 
6. 11. VÝCHODISKA NÁVRHU KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
6. 11. 1. Vodní hospodářství 
 
Vodní toky 
 
Území náleží převážně do povodí Moravské Dyje. V území je vysoký podíl zastoupení vodních toků  
a nádrží, některé z uvedených v řešeném území i pramení, mezi nejvýznamnější lze zařadit vodoteče 
Myslůvka, Praskoleský, Světelský a Částkovický potok. 
 
Seznam vodních toků dle Centrální evidence toků: 
 

ID číslo Název toku  Správce Katastrální území 

10188732 Práskoleský potok Lesy ČR, s. p.  Praskolesy u Mrákotína 

10203190 Světelský potok Lesy ČR, s. p. Mrákotín u Telče 

10191624 Částkovický potok Povodí Moravy, s. p. Mrákotín u Telče 

10186392 Sumrakovský potok Lesy ČR, s. p. Mrákotín u Telče 

10100482 Myslůvka Povodí Moravy, s. p. Mrákotín u Telče 

10186140 PP Javořického potoka Lesy ČR, s. p. Mrákotín u Telče 

10192193 LP Světelského potoka Lesy ČR, s. p. Mrákotín u Telče 

10194531  Lesy ČR, s. p. Mrákotín u Telče 

10191560 LP Světelského potoka Lesy ČR, s. p. Mrákotín u Telče 

10191668 PP Světelského potoka Lesy ČR, s. p. Praskolesy u Mrákotína 

10192197 LP Světelského potoka Lesy ČR, s. p. Mrákotín u Telče 

10190438 PP Světelského potoka Lesy ČR, s. p. Mrákotín u Telče 

10194026 LP Světelského potoka Povodí Moravy, s. p. Mrákotín u Telče 

10188108 PP Myslůvky Povodí Moravy, s. p. Mrákotín u Telče 

10107258  Povodí Moravy, s. p. Mrákotín u Telče 

10200480 LP Práskoleského potoka Lesy ČR, s. p. Praskolesy u Mrákotína 

10204197 LP Práskoleského potoka Lesy ČR, s. p. Mrákotín u Telče 

10205783 PP Práskoleského potoka Lesy ČR, s. p. Mrákotín u Telče 

10196486 LP Práskoleského potoka Lesy ČR, s. p. Mrákotín u Telče 

10206973 LP Práskoleského potoka Lesy ČR, s. p. Mrákotín u Telče 

10188908 LP Práskoleského potoka Lesy ČR, s. p. Mrákotín u Telče 

 
Vodní nádrže 
Na území Mrákotína se rozkládá řada rybníků. Na Myslůvce jsou to ze severu Horní Mrzatec, Dolní 
Mrzatec a Hamerský rybník, který tvoří jižní hranici katastru. Na Světelském potoce pak pod 
Mrákotínem leží rybník Řibřid.  
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V údolí vodního toku Praskoleského potoka se nachází komplex rybníků (tzv. Práskoleské rybníky), 
které se táhnout od Dobré Vody až k Práskolesům.  Jsou to rybníky -  Velký, Belový, Korandův a další 
bezejmenné rybníky.  
 
Záplavové území 
V řešeném území je vyhlášeno záplavové území na toku Myslůvka, rozhodnutím RŽP OkÚ Jihlava 
ŽP/Vod-892/91-Če-234/6.  
 
Ochrana vodních toků  

• U všech vodních toků v řešeném území budou respektována ochranná (provozní) pásma  
v souladu s vodním zákonem – zák. č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 49, odst. (2). 

• U významných vodních toků je ochranné (provozní) pásmo 8 m od břehové hrany toku.  

• U drobných vodních toků je ochranné (provozní) pásmo 6 m od břehové hrany toku. 
 
Ochranná pásma vodních zdrojů 
V řešeném území jsou zastoupena ochranná pásma I. a II. stupně vodních zdrojů v severní části 
katastrálního území Mrákotín u Telče. 
V řešeném území jsou vyhlášeny ochranná pásma vodního zdroje I., II. stupně vnitřní a vnější. 
Ochranná pásma jsou zakreslena v Koordinačním výkresu odůvodnění ÚP a v doplňujícím výkresu 
„Vodovod“ odůvodnění ÚP Mrákotín.  
 
Zranitelné oblasti a protierozní opatření 
Katastrální území Mrákotín u Telče a Praskolesy u Mrákotína není zranitelnou oblastí podle Nařízení 
vlády č. 262/2012 Sb. v platném znění, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.  
Podíl orné půdy na celkové ploše řešeného území dle katastru nemovitosti činí 17,30 %.  Podíl 
trvalých travních porostů (TTP) v řešeném území činí 14,19% a podíl lesní půdy 54,50 %.    
Protierozní význam má také vymezení ÚSES a návrh doprovodné zeleně v krajině.  
Na změnu odtokových poměrů je možné realizovat technická a agrotechnická opatření – zatravnění 
exponovaných pozemků, doplňování výsadby dřevin – vegetační zábrany (větrolamy), výsadba 
vhodných plodin odolných vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé obiloviny, protierozní příkopy, přejezdné 
průlehy apod., podle možností doplnit zalesnění a zatravnění pozemků v místech výrazné eroze a 
nepříznivých spádových poměrů. Protierozní opatření jsou přípustné v jednotlivých plochách 
s rozdílným způsobem využití vymezených v krajině dle stanovených podmínek těchto ploch.  
 
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
 
Stávající stav 
Obec Mrákotín má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu pro obce 
Mrákotín, Krahulčí a Dobrá Voda. Vodovod byl uveden do provozu r. 1953, roku 1973 byl 
zrekonstruován. Zdrojem pitné vody je prameniště „Světlá” (11 kopaných studní + 1 zářez) o 
vydatnosti 5,17 l/s a prameniště „Lhotka” (jímací zářezy + studny) o vydatnosti 3,65 l/s. Prameniště 
Světlá leží asi 4 km severozápadně od obce Mrákotín. Sestává ze 7 kopaných studní S1 - S7 a 
jednoho zářezu. 
Prameniště Lhotka sestává ze tří pramenišť: U Hájovny, Dobrovodský pramen a U Březové boudy. 
Voda je v prameništi jímána a akumulována v nádržích - odkyselovací stanice O. S. Světlá 20 m3 a O. 
S. Lhotka 3,90 m3. V odkyselovacích nádržích je voda upravována. Kapacita O. S. Lhotka je 1,3 l/s, O. 
S. Světlá je 8 - 19 l/s.  
Akumulace vody: Mrákotín s akumulací 80 m3 (600/597 m n. m.), Dobrá Voda 100 m3 (564/561 m n. 
m.).  
Vlastník skupinového vodovodu Mrákotín - Krahulčí jsou obce Mrákotín a Krahulčí.. Provozovatelem 
je Vodovodní svazek Mrákotín- Krahulčí, se sídlem v Mrákotíně. 
Místní část Praskolesy nemá vybudovaný veřejný vodovod. Je zpracován projekt na zásobování 
vodou Praskoles ze stávajícího vodovodního přivaděče Mrákotín - Dobrá Voda.   
Osada Hamry je zásobována z veřejného vodovodu.  
 
Ochranná pásma vodovodu 
Ochranné pásmo vodovodu do průměru 500 mm včetně je 1,5 m od líce potrubí - zákon  
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích … v platném znění (zákon o vodovodech a 
kanalizacích). Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm: 2,5 m od líce potrubí - 
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zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích … v platném znění (zákon o vodovodech a 
kanalizacích).    
 
Navrhovaná koncepce 
 

• Územní plán stanovuje respektovat stávající koncepci zásobování městyse pitnou vodou, tj. ze 
skupinového vodovodu Mrákotín – Krahulčí.  

• Územní plán vymezuje koridor pro přívodní vodovodní řad do místní části Praskolesy.  

• Respektovat vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů, nacházejících se v řešeném území. 

• Je nutné respektovat vodovodní řady a ostatní vodovodní zařízení na síti v řešeném území.  

• Pro novou výstavbu budou dobudovány nové vodovodní řady.   

• Vodovodní řady budou přednostně zaokruhovány. 

• Nové vodovodní řady budou umisťovány zejména na veřejných prostranstvích a na jednotlivých 
zastavitelných plochách.  

• Technická infrastruktura (vodovodní řady a další zařízení na vodovodní síti včetně nových studní či 
vrtů) je přípustná ve všech plochách s rozdílným způsobem využití v zastavěném území. 
V nezastavěném území je pak přípustná veřejná technická infrastruktura.  

• Koncepce zásobování pitnou vodou obce obsažená v ÚP je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů 
a kanalizací Kraje Vysočina. 

• Nutno respektovat vodárenská zařízení, objekty a vodovodní řady a jejich ochranná pásma podle 
zákona č. 274/2001 Sb. 

• Na základě vyhodnocení SEA je u větších navrhovaných ploch pro bydlení a u ploch výroby a 
skladování stanovena podmínka prokázání kapacitních možností zásobování pitnou vodou. 

 
ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
Stávající stav 
 
V Mrákotíně je vybudována částečně jednotná a částečně oddílná kanalizační síť. 
Kanalizace je ukončena čistírnou odpadních vod. Biologická čistírna odpadních vod  s nízkozátěžovou 
aktivací a s částečnou aerobní stabilizací kalu je pro 900 E. O.  
Místní část Dobrá Voda a Praskolesy nemají vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody 
jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. 
Firma Kavex-Granit Holding, a. s. má vybudovanou vlastní čistírnu odpadních vod. 
 
Ochranná pásma kanalizace 
Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm včetně je 1,5 m od líce potrubí - zákon 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích… v platném znění (zákon o vodovodech a 
kanalizacích). Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm: 2,5 m od líce potrubí - 
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích … v platném znění (zákon o vodovodech a 
kanalizacích).    
 
Navrhovaná koncepce 

• Územní plán stanovuje respektovat stávající koncepci odkanalizování obce, tj. jednotnou, případně 
oddílnou kanalizací odvádějící odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Mrákotín.   

• Výhledově je uvažováno s intenzifikací a modernizací ČOV. Územní plán vymezuje zastavitelnou 
plochy pro rozšíření čistírny odpadních vod Mrákotín v návaznosti na stávající plochu čistírny.  

• Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě v Mrákotíně se předpokládá částečná 
rekonstrukce kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje doplnění kanalizační 
sítě v místech, kde dosud není vybudována.  

• Pro novou výstavbu budou dobudovány kanalizační řady především formou oddílné kanalizace.  

• V plochách, které nebude možné z technických důvodů napojit na kanalizační systém obce je 
možná individuální likvidace odpadních vod v souladu s platnou legislativou (jímky na vyvážení, 
domovní ČOV, aj.)  

• Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou v místních částech Dobrá Voda a Praskolesy odpadní 
vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny, 
jímky na vyvážení). 

• Technická infrastruktura (kanalizační řady a další zařízení na kanalizační síti, např. čerpací stanice 
splašků, odlehčovací komory apod.) je přípustná ve všech plochách s rozdílným způsobem využití 
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v zastavěném území. V nezastavěném území je pak přípustná veřejná technická infrastruktura a 
přípojky.  

• Koncepce odkanalizování obce je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje 
Vysočina. 

 
Srážkové vody 

• Odvádění dešťových vod musí být řešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů 
v povodí. 

• Odvádění srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch bude v souladu s platnou 
legislativou řešeno přednostně vsakováním, není-li možné vsakování pak zadržováním a 
regulovaným odtokem, není-li možné zadržování a regulovaný odtok pak regulovaným 
vypouštěním do jednotné kanalizace. 

• Zástavba bude max. na 70 % pozemku s ponecháním 30 % volných ploch vhodných pro 
zasakování dešťových vod. 

 
6. 11. 2. Energetika 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM 
 
Stávající stav 
Mrákotín je zásobován zemním plynem, který je do obce přiveden středotlakým řadem z Částkovic, 
kde je vysokotlaká regulační stanice. Rozvodná síť v obci je středotlaká potrubím o profilech 63 až 110 
mm. Plynovod je proveden v Mrákotíně, Hamrech a Dobré Vodě. Praskolesy zásobovány zemním 
plynem nejsou.  
V platném dosavadním územním plánu obce  je navržena trasa plynovodu do Praskoles s napojením 
na přívodní řad z Mrákotína. V novém ÚP není s plynofikací Praskoles počítáno. 
V územním plánu respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a 
bezpečnostních pásem.  

Ochranná pásma činí: 

 

Druh plynového zařízení Ochranné pásmo [m] 

Plynovody a přípojky v zastavěném území obce (na obě strany 
od půdorysu) 

 
1 

Plynovody a přípojky do DN 200 mm  včetně mimo zastavěné 
území sídla  (na obě strany od půdorysu) 

4 

 
Navrhovaná koncepce 

• Stávající koncepce zásobování zemním plynem je vyhovující. 

• Zastavitelné plochy budou zásobeny plynem prodloužením stávajících plynovodních řadů a 
vybudováním plynovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem. 

• Nové plynovodní řady budou umisťovány zejména na veřejných prostranstvích a na jednotlivých 
zastavitelných plochách.  

• Technická infrastruktura (plynovodní řady a další zařízení na síti) je přípustná ve všech plochách 
s rozdílným způsobem využití v zastavěném území. V krajině je pak přípustná veřejná technická 
infrastruktura.  

 
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

 
Vedení VVN 110 kV a ZVN  
 
Vedení VVN 110 kV a ZVN řešeným územím neprochází. 
 
Vedení VN 22 kV 
 
Stávající stav 
Mrákotín je zásobován elektrickou energií z rozvodny Telč kmenovým nadzemním vedením VN č. 87 
o napětí 22 kV, z něhož jsou provedeny odbočky k jednotlivým sloupovým trafostanicím včetně částí 
Hamry, Praskolesy a Dobrá Voda. V řešeném území se nachází celkem 17 trafostanic. 
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Seznam trafostanic 
 

Číslo trafostanice Katastrální území Název  Výkon v kWA 

TS 1 Mrákotín u Telče Obec  400 

TS 2 Mrákotín u Telče Školka  400 

TR3 Mrákotín u Telče Bytovky  400 

TS 4 Mrákotín u Telče Částkovická  400 

TS 5 Mrákotín u Telče Za kostelem  400 

TS 6 Mrákotín u Telče ZD - cizí  400 

TS 7 Mrákotín u Telče Eurotel - cizí  400 

TS 8 Mrákotín u Telče Lom Zedníček - cizí  400 

TS 9 Mrákotín u Telče Mrákotín - lom   

TS 10 Mrákotín u Telče Hamry  

TS 11 Mrákotín u Telče Dolní Mrzatec 100 

TS 12 Mrákotín u Telče Mrzatec  400 

TS 13 Mrákotín u Telče Javořice x 

TS 14 Mrákotín u Telče Vlek  400 

TS15 Mrákotín u Telče Penzion - cizí  400 

TS 16 Mrákotín u Telče Dobrá Voda 400 

TS 17 Praskolesy u Mrákotína Praskolesy 400 

 
Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy v řešeném území 

 

Druh zařízení 
Ochranné pásmo [m] 

pro vedení realizovaná: 

do 31.12.1994 od 1.1.1995 od 1.1.2001 

Nadzemní vedení 

Napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně (bez 
izolace) 

10 7 7 

Podzemní vedení 

napětí do 110 kV včetně - 1 1 

Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého 
napětí 

Elektrické stanice stožárové 
(od vnější hrany půdorysu stanice ve 
všech směrech)  

10 7 7 

 
Navrhovaná koncepce 

• Stávající koncepce je vyhovující, přenos požadovaného výkonu bude ve výhledu zajišťován i 
nadále ze stávajících kmenových linek 22 kV.  

• Elektrická energie pro zastavitelné plochy bude zajištěna ze stávajících trafostanic.     

• Připojení lokalit na elektrickou energii bude stanoveno na základě požadovaného příkonu 
jednotlivých odběratelů - žadatelů o připojení. 
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• Případná další nová nadzemní i podzemní vedení elektrické energie, jejich přeložky, umístění 
nových trafostanic a rekonstrukce stávajících na vyšší kapacitu, jsou přípustné dle stanovených 
podmínek v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití. 

• V odůvodnění ÚP je zakreslena připravovaná kabelizace VN 22 kV. 

• Stávající energetická zařízení budou respektována včetně ochranných pásem podle platné 
legislativy. 

 
6. 11. 3. Spoje a zařízení spojů 

 
Telekomunikační kabely a zařízení 
 

• V řešeném území jsou vedeny trasy dálkových optických kabelů Telč – Mrákotín a Mrákotín – 
Batelov. Trasa prochází z Telče do Mrákotína podél silnice I/23 a dále podél silnice přes 
Praskolesy. 

• Na severním okraji řešeného území je televizní vysílač Javořice, z něhož jsou vedeny radioreléové 
trasy.  

• Na katastrálním území Mrákotín jsou dvě zařízení operátorů mobilních telefonů – severně  
od obce v blízkosti rybníka Dolní Mrzatec a jižně od obce na kopci Hora. 

• Je nutné respektovat telekomunikační zařízení včetně jejich ochranných pásem podle zákona č. 
151/2000 Sb. o telekomunikacích. 

• Hlavní telekomunikační kabely a zařízení jsou zakresleny v grafické části odůvodnění Územního 
plánu Mrákotín. 

 
6. 12. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 

• Likvidace pevného komunálního odpadu bude prováděna podle stávající koncepce odpadového 
hospodářství obce, tj. svozem a ukládáním na skládku mimo správní území městyse.  

• Vlastní nakládání s odpadem je řešeno dle obecně závazné vyhlášky obce.  

• Svoz komunálního i nebezpečného odpadu zajišťuje odborně způsobilá firma.  

• Stávající systém nakládání s odpady nebude měněn.   

• Koncepce nakládání s odpady v území je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového 
hospodářství Kraje Vysočina. 

 
6. 13. CIVILNÍ OCHRANA, OBRANA STÁTU, POŽÁRNÍ OCHRANA A DALŠÍ SPECIFICKÉ 

POŽADAVKY  
 

Podle ustanovení §19 a §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., (ve znění pozdějších předpisů)  
a podle rozpracovaných úkolů Havarijního plánu kraje Vysočina. 

 
a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
 
Vodní toky  

• Zastavěným územím Mrákotína protéká vodní toky Myslůvka, Světelský potok a Částkovický potok, 
zastavěným území Dobré Vody protéká Práskoleský potok 

• Vodní toky Myslůvka má vyhlášeno záplavové území rozhodnutím RŽP OkÚ Jihlava ŽP/Vod-
892/91-Če-234/6. Vyhlášené záplavové území částečně zasahuje do zastavěného území 
Mrákotína a Dobré Vody. Ve vyhlášeném záplavovém území nejsou vymeteny zastavitelné plochy 
pro bydlení 

• Ostatní vodní toky nemají vyhlášené záplavové území. 
 
Vodní plochy 

• Na Světelském potoce je rybník Ŕibřid, který by mohl v případě zvláštní povodně ovlivnit plochy 
v zastavěném území pod rybníkem. Bude třeba prověřit v podrobnější dokumentaci. Zastavitelná 
plocha Z10  (BV) je umístěna na svahu nad údolní nivou Světelského potoka.  

• Dále jsou v území malé nádrže, které v případě zvláštní povodně neovlivní obytnou zástavbu 
obce. 
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b) Vymezení zón havarijního plánování 
 
Řešené území se nenachází v zóně havarijního plánování.   
 
c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
 

• ukrytí se předpokládá v úkrytech budovaných v době ohrožení 

• k úkrytům budou využívány především prostory skladovací a sklepy 

• úkryty by měly být prostory zcela zapuštěné, výjimečně částečně zapuštěné (ochranný součinitel K 
= min. 5) 

• situování úkrytů by mělo být takové, aby bylo zajištěno jejich rychlé obsazení, opuštění a při 
poškození úkrytů možnost vyproštění 

• potřebná plocha úkrytu vychází z požadavku 1,5 m2 plochy na osobu 

• kryty nutno situovat v dostupné vzdálenosti od pracovišť a obydlí - 100 až 500 m 
 
Obecné zásady situování úkrytů 
 

• u individuální zástavby doporučit budování suterénních prostor 
 
d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
 
V obci Mrákotín není počítáno s evakuací obyvatelstva mimo území obce, ani není počítáno 
s ubytovací povinností v obci. 
 
e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
 
Při skladování materiálů humanitární pomoci lze využít např.: 
- víceúčelová budova obce 
 
f) Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území obce 
 
Není vymezeno. Pro případné havarijní uložení těchto látek je výběr úložiště třeba provést tak, aby 
nebyla zasažena obytná zóna obce, objekty občanského vybavení včetně vodních zdrojů.  
 
g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých 
    účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události 
 
Stanoviště vyprošťovací techniky, umývárny a chemické odmořování -  areál zemědělského družstva  

 
h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
 
V řešeném území nejsou skladovány nebezpečné látky ani není s jejich skladováním uvažováno. 
 
i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
 
Užitková voda: Městys bude zásoben užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. 
Pitná voda: Městys bude zásoben pitnou vodou z cisteren plněných ze zdroje Řásná.  
 
Návrh řešení zásobení elektrickou energií - náhradní zdroj v nutném rozsahu (stanoviště první 
pomoci, velitelské stanoviště). 
 
Požadavky požární bezpečnosti 
 
Požadavky na zajištění požárního zásahu budou řešeny v souladu s ustanovením § 21 vyhlášky 
č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Jedná se zejména o zajištění 
dostatečného zdroje požární vody a dále zajištění přístupových komunikací, případně nástupních 
ploch pro požární techniku v souladu s normovými hodnotami. V dalších fázích územní a stavební 
dokumentace staveb je třeba respektovat požadavky na zajištění požárního zásahu, ty budou řešeny 
v souladu s ustanovením § 21 vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu. Jedná se zejména o zajištění dostatečného zdroje požární vody a dále zajištění 
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přístupových komunikací, případně nástupních ploch pro požární techniku v souladu s normovými 
hodnotami. 
 
Zájmy obrany státu 
 

• Řešené území je zájmovým územím Ministerstva obrany. 

• Do řešeného území zasahuje letecký koridor LK TSA Opatov (vzdušný prostor pro létání v malých 
a přízemních výškách).  

 
Ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách  

• Zájmové území Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.  
O územním plánování a stavebním řádu).  

• V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách, který 
je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání – lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných 
elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, 
trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních 
prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

• Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně.  

• Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. 
 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 

uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).  

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 

stanoviska Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 

telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové 

stanice….) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

 

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

 
Vyhodnocení účelného využití zastavěných území 
 
Zastavěné území bylo vymezeno k 31. 03. 2022.  
Územní plán vymezuje tato zastavěná území:   
- zastavěné území sídla Mrákotín; 
- zastavěné území sídla Praskolesy; 
- zastavěné území místní části Dobrá Voda;  
- zastavěné území osady Hamry a dalších samot v krajině; 
- zastavěná území ploch a objektů rekreace v krajině; 
- zastavěné území ploch a objektů výroby a skladování v krajině; 
- zastavěná území ploch a objektů technické infrastruktury a objektů hrází vodních nádrží 

v krajině; 
- zastavěné území plochy občanského vybavení v krajině; 

 



Územní plán Mrákotín - ODŮVODNĚNÍ 

 

Strana - 53 - z 77 
 

• Mrákotín - zástavba zemědělských usedlostí po obvodu návesního prostoru je kompaktní. Rovněž 
uliční zástavba ve směru na Studenou i na Telč je souvislá bez proluk a nadměrných zahrad 
využitelných pro zástavbu. Nezastavěné a nevyužitelné území je území v záplavovém území 
Myslůvky. Nová zástavba rodinných zejména v severozápadní části sídla je realizována mezi 
silnicemi na Částkovice a Řásnou v severní části sídla. Také v nových lokalitách výstavby je 
většina pozemků již zastavěna. 

• Zastavěné území obce je s ohledem na charakter a strukturu zástavby z větší části využito.  

• Rozvojové plochy pro bydlení jsou v ÚP vymezeny v několika rozvojových směrech, koncepce 
vymezení rozvojových ploch bydlení vychází  z dosavadního ÚPO 2004. 

• V Mrákotíně jsou v zastavěném území vymezeny zastavitelné plochy Z4(BV) a Z28 (OS).  

• Rozvojové plochy jsou vymezeny zejména v severní části sídla kde je nová výstavba z hlediska 
urbanistické koncepce nejvhodnější. Zde jsou vymezeny plochy Z3-Z7 (vymezeno již v ÚPO 2004) 
a nově je vymezena plocha Z8. V jihozápadní části u silnice na Dobrou Vodu je vymezena plocha 
Z9 (ÚPO 2004), v lokalitě V Hoře je pak vymezena plocha Z10 (ÚPO 2004), dále je vymezeno 
několik menších ploch v různých částech městyse. 

 

• Dobrá Voda – v sídle je zástavba situována podél silnice III/40615 a dále na svahu jižně od této 
silnice. Nová zástavba byla realizována v zastavěném území, zastavěné území je využito. 

• V Dobré Vodě nejsou v zastavěném území vymezeny zastavitelné plochy. 
 

• Praskolesy – v sídle nebyl realizován rozvoj ani není navržen (vesnická památková zóna). 
 
Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 
Vývoj počtu obyvatel: 
 

 
Sídla městyse 

 
1991 2001 2011 

2016 
(dle ÚAP) 

2019 
(k 31. 12) 

2030
 

MRÁKOTÍN 930 927 889 878 887 960 

 
Vývoj a prognóza počtu obyvatele /byt:  
 

ROK 
2001 

(údaj ze sčítání) 
2011 

(údaj ze sčítání) 
2019 

(údaj k 31. 12) 
2030 

Počet obyvatel 927 889 887 960 

Počet bytů 317 303 323 384 

Obyvatel/byt 2,92 2,93 2,74 2,50 

 

• Předpokládá se snižující se trend velikosti domácnosti (r. 2001 - 2,93 obyvatele na byt, r. 2019 – 
2,74 obyvatele /byt, prognóza r. 2030 – 2,50 obyvatele /byt).  

• Česká republika má již nyní průměrnou velikost domácností cca 2,47 obyvatele na byt.   
 
Prognóza potřeby počtu bytů: 
 
1. Potřeba bytů vyplývající z předpokládaného demografického vývoje:  

Nárůst počet trvale bydlících obyvatel: 2019 – 887 ob., 2030 – 960 obyvatel., nárůst  
73 obyvatel.  
Obyvatel/1 byt: 2,50 ob./1 byt 
Potřeby bytů pro nárůst počtu obyvatel: 73 ob. : 2,50 ob./byt = 29 bytů  

 
2. Potřeba bytů pro zlepšení kvality bydlení:  

Potřeby bytů pro zmenšení počtu obyvatel/byt :   
887 ob. – (323 bytů x 2,50 ob. /byt) = 79,5 obyvatel 
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79,5 ob. : 2,50 ob. /byt = 32 bytů 
 
Vypočtená potřeba bytů celkem: 29 + 32 = 61 bytů 
 
V územním plánu jsou tyto zastavitelné plochy pro bydlení: 
 
V územním plánu jsou pro bydlení vymezeny zastavitelné plochy Z1, Z3 – Z11  jako plochy bydlení - 
v rodinných domech - venkovské:   
- Z1 - 3 RD proluka zástavby V Hoře. 
- Z3 - 2 RD plocha u silnice na Řásnou 
- Z4 - 1 RD proluka v zastavěném území  
- Z5 - 8 RD plocha u silnice na Řásnou 
- Z6 – 8 RD plocha u silnice na Částkovice  
- Z7 – 8 RD plocha u silnice na Částkovice 
- Z8 – 20 RD rozvojová plocha mezi silnicemi na Ŕásnou a Částkovice. 
- Z9 – 14 RD plocha u hřbitova 
- Z10 – 8 RD  
- Z11- 3 RD U silnice na Studenou 
 
Celkem jsou vymezeny plochy pro cca 75 rodinných domů.  
 
Rekapitulace: 
 

• V obci Mrákotín jsou vymezeny plochy pro cca 78 RD, což cca o 25 % více než vypočtená potřeba 
(61 RD). Urbanistická rezerva 27 % je vzhledem k významu a velikosti městyse akceptovatelná.    

• Cílem návrhu územního plánu bylo vyhodnotit podmínky pro rozvoj obce a zajistit základní funkce 
sídla. Rozvíjet především obytnou funkci v rozsahu odpovídajícím významu obce, zajistit podmínky 
pro rozvoj výrobních zařízení v návaznosti na silnici I/23.   

• Předpoklad rozvoje obce, který je doprovázen nárůstem počtu obyvatel vychází z příznivých 
podmínek v místních i širších regionálních vazbách: 

• Obec je žádaným místem pro bydlení a při vytvoření podmínek pro rozvoj bydlení v územním plánu 
je možné uvažovat s nárůstem počtu obyvatel.  

• Příznivá je zejména kvalita životního prostředí území městyse, dobrá dopravní dostupnost obce 
daná polohou na silnici I/23, vyhovující dopravní a technická infrastruktura obce - plynofikace, 
odkanalizování včetně čistírny odpadních vod, vlastní vodovod.  

• Nabídka zastavitelných ploch pro výrobu v návaznosti na stávající silnici I/23 a plochy těžby 
nerostů vytváří možnosti pro pracovní příležitosti v obci.   

• Řešení územního plánu vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající  
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. Z hlediska vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje 
je území obce zařazeno do kategorie 1 s pozitivním hodnocením pilíře pro životní prostředí, 
hospodářský rozvoj, pozitivním hodnocením pilíře pro soudržnost společenství obyvatel.   

 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro výrobu  
 

• Návrh zastavitelných ploch pro výrobu a skladování vychází z koncepce stávajícího ÚPO z roku 
2004..  

• Územní plán vymezuje zastavitelné plochy pro drobnou výrobu Z35 a Z36 u osady Hamry. Plocha 
je vymezena v návaznosti na stávající provozovny v Hamrech. 

• Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu pro lehkou výrobu  Z34 v západní části Mrákotína. 
Plocha navazuje na stabilizované plochy výroby a zároveň je vymezena v návaznosti na silnici I/23.   

• Plocha Z 34 je vymezena v návaznosti na kapacitní veřejnou dopravní infrastrukturu (silnici I/23). 
V návaznosti na vymezení plochy Z34 je vymezen dopravní koridor DK3 k dopravnímu napojení 
plochy Z34 a zároveň ke zlepšení dopravního napojení stabilizovaných ploch výroby a skladování 
(areál zemědělského družstva), které jsou v současné době nevhodně dopravně napojené.  
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8. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ - POŽADAVKŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU.   

 
A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti 
veřejné infrastruktury.  

 
A.1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména prověření plošného a prostorového 

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

 

• Obecné požadavky na urbanistickou koncepci jsou respektovány. Současná sídelní struktura a 
vztahy mezi sídly jsou respektovány.  

• Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území jsou respektovány - jsou vymezeny památky 
místního významu, pietní místa, je vymezeno urbanisticky hodnotné území návsi a jsou stanoveny 
podmínky ochrany těchto hodnot. 

• Jsou respektovány kulturní památky a jsou stanoveny podmínky na využití okolí kulturních 
památek.  

• Při vymezení zastavitelných ploch byly zohledněny dálkové pohledy na sídla a jejich dominanty.   
U zastavitelných ploch jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání. 

• Urbanistická koncepce navazuje na historickou urbanistickou strukturu sídel, jsou respektovány 
dominanty sídel. Jsou stanoveny podmínky k ochraně urbanistky hodnotných území a veřejných 
prostranství. 

• V území je umožněn rozvoj primární sektoru (zemědělství, rybářství, lesnictví, těžba nerostných 
surovin) zejména vymezením ploch RZV a stanovením podmínek jejich využití.  

• V ÚP jsou vymezeny stabilizované a rozvojové plochy s rozdílným způsobem vymezení, 
odůvodnění jejich vymezení  je podrobně uvedeno v kap. 6.6. Odůvodnění ÚP.       

• V ÚP jsou vymezeny stabilizované a rozvojové plochy pro bydlení, členěné na bydlení – v bytových 
domech a plochy pro bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV).  

• Rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské jsou vymezeny zejména 
severovýchodně od sídla (směr Řásná a Částkovice) a jižně (směr Dobrá Voda). Je navrženo  
i využití proluk v zástavbě. 

• Zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny v naprosté většině s odstupem od silnice I/. Plocha 
Z11, která je vymezena u silnice I/23 doplňuje zastavěné území a je vymezena s podmíněně 
přípustným využitím. 

• Zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny s dostatečným odstupem od průmyslových a 
zemědělských areálů. Zastavitelná plocha Z11, do které zasahuje ochranné pásmo JZD Mrákotín 
z roku 1988 (již neodpovídá současnému využití, ale je v platnosti) je vymezena jako plocha 
s podmíněně přípustným využitím. 

• V ÚP jsou pro podnikání vymezeny stabilizované a rozvojové plochy výroby a skladování dále 
členěné na plochy drobné a řemeslné výroby (VD) a plochy lehkého průmyslu  (VL), popř. 
stabilizované plochy zemědělské výroby (VZ). 

• Jsou vymezeny plochy občanského vybavení, které jsou dále členěny na plochy občanského 
vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení, hřbitovy a občanské vybavení – se specifickým 
využitím.  Občanská vybavenost městyse je vymezena převážně jako stabilizovaná, jsou 
vymezeny zastavitelné plochy občanského vybavení OV za školou, plochy pro tělovýchovné a 
sportovní zařízení v centrální části Mrákotína a Dobré Vody a plocha pro specifickou vybavenost 
(rozhlednu) na Javořici. 

• U vybraných rozvojových ploch pro bydlení jsou možnosti nové výstavby přímo podmíněny 
výstavbou veřejné infrastruktury. 

• Záplavové území je respektováno. Do vyhlášeného záplavového území Myslůvky zasahují pouze 
části zastavitelných ploch Z28 (OS), Z29 (OS) a plocha Z33 (TI1). Tyto případy jsou podrobněji 
odůvodněny. Přemístění zástavby, která se nachází ve vyhlášeném  záplavovém území není 
navrženo.  

• V ÚP na základě ÚAP a doplňujících průzkumů definovány vyhlídkové body a jsou stanoveny 
podmínky jejich ochrany. Je stanovena výšková regulace zástavby.  

• Zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území. 
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• Bývalá administrativní budova ZD Mrákotín je vymezena jako plocha bydlení v rodinných domech 
venkovské.  

• Plocha areálu ZD Telč je vymezena jako plocha výroba a skladování – lehký průmysl. Jsou 
stanoveny podmínky využití ploch včetně podmínek prostorového uspořádání. Je vymezen 
dopravní koridor DK3 pro dopravní napojení těchto ploch.  

• Požadavky na ochranu přírodních hodnot jsou respektovány - jsou respektovány vodní plochy a 
toky, je uveden požadavek na respektování manipulačních pásem vodních toků. Je stanovena 
přípustnost umístění vodních ploch v plochách RZV v krajině, jsou respektovány obecné významné 
krajinné prvky.   

• Požadavky na vyvážený rozvoj hospodářských činností jsou respektovány. 
 

A.1.1. Požadavky městyse na změny v území a na vymezení ploch 
 

• Bylo prověřeno využití rozvojových ploch pro bydlení obsažených v ÚPO Mrákotín 2004. Většina 
zastavitelných ploch pro bydlení byla do ÚP převzata. Specifikace převzatých a nově vymezených 
ploch je zobrazena ve výkrese předpokládaných záborů.  

• Bylo prověřeno vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení. Nad rámec ploch vymezených 
v ÚPO 2004 byly vymezeny rozvojové plochy pro bydlení směrem na Částkovice (Z8), u silnice  
na Studenou (Z11). Naopak byla vyřazena zastavitelná plocha vymezená v ÚPO 2004 směrem na 
Krahulčí, která koliduje s koridorem DK2 pro přeložku silnice I/23 a rozvojová plocha v Dobré Vodě.  

• Bylo prověřeno vymezení rozvojových ploch pro občanskou vybavenost obsažených v ÚPO 
Mrákotín 2004. Plochy byly do ÚP převzaty částečně, nebyla vymezena rozvojová plocha  
pro občanskou výbavnost u silnice I/23 na Studenou. Část této plochy byla změněna na využití   
pro bydlení. 

• Rovněž rozvojové plochy pro výrobu a skladování u silnice I/23 jsou vymezen v menším rozsahu.  

• V ÚP jsou vymezeny stabilizované plochy smíšené obytné – komerční.  

• Vymezení zastavitelných ploch a jejich rozsah a bylo konzultováno s určeným zastupitelem. 
 
A. 2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejich změn. 
 
A. 2.1. Dopravní infrastruktura 

• V ÚP je stanovena základní koncepce dopravní infrastruktury.  

• Územní plán vymezuje jako plochy dopravní infrastruktury silnice I. a III. třídy a hlavní místní 
komunikace. Ostatní místní komunikace jsou vymezeny jako veřejná prostranství.  

• Jako veřejná prostranství jsou zakresleny hlavní veřejné účelové komunikace a hlavní polní a lesní 
cesty, ostatní komunikace jsou součástí ploch RZV a jsou zakresleny jako překryvná funkce 
v Koordinačním výkresu odůvodnění ÚP. 

• Požadavek vymezit koridor pro homogenizaci a novou trasu silnice I/23 je respektován částečně. 
Je vymezen pouze koridor pro novou trasu silnice I/23, neboť koridor pro homogenizaci silnice I/23 
byl Aktualizací č. 4 ZÚR Kraje Vysočina zrušen. Koridor je vymezen v souladu se ZÚR. 

• Ostatní požadavky na řešení dopravní infrastruktury jsou respektovány.  

• Prověření šířkových parametrů stávajících komunikací – je vymezen koridor pro úpravu křižovatky 
stávající silnice I/23 a silnice III. třídy do Dobré Vody. Je stanoven požadavek na úpravy stávajících 
komunikací a je stanovena přípustnost umístění dopravní infrastruktury v plochách RZV. 

• Pěší komunikace (chodníky jsou částí dopravní ploch a ploch veřejných prostranství.  

• Ověření docházkových vzdáleností -  dle ČSN se mají zastávky veřejné linkové dopravy dopravní 
umísťovat tak, aby docházková vzdálenost z výchozích a cílových nebyla větší než 500 m. 
V odvodněných případech mohou být vzdálenosti přiměřeně upraveny podle místní potřeby. 
Vzdálenost rozvojových ploch v severní části sídla od autobusové zastávky v centru je 650 m. 
Vzhledem k místním podmínkám, kde je zastávka vázána na polohu u silnice I/23 je tato 
vzdálenost akceptovatelná.  

• V ÚP jsou stanoveny podmínky pro  realizaci cyklostezek a cyklotras v zastavěném i nezastavěním 
území. Stávající cyklistické trasy a cyklostezky jsou respektovány - vyznačeno v Koordinačním 
výkresu odůvodnění ÚP.  

• Trasy inženýrských sítí volit tak, aby bylo dotčení silnic minimalizováno - je respektováno, uvedeno 
v textové části.  

• Zobrazit cestní síť, stanovit její ochranu a možnosti rozšiřování – je respektováno a uvedeno 
v textové části.  
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• Minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí – 
uvedeno v textové části.  

 
A. 2.1. Požadavky městyse na změny v území a na koncepci dopravní infrastruktury. 
 

• Prověření realizace místních komunikací v západní části Mrákotína u silnice I/23. Bylo 
konzultováno s určeným zastupitelem. Konkrétní vymezení místních komunikace k přístupu 
k zadním stranám parcel není v ÚP navrženo. Je stanovena obecná přípustnost umístění 
komunikací na plochách RZV. 

• Pro dopravní napojení stávajících areálů výroby a skladování v západní části Mrákotína na silnici 
I/23 je vymezen dopravní koridor DK3. 

• Umístění autobusových zastávek – zastávky budou umístěny na plochách dopravy popř. veřejných 
prostranství. 

• Prověření pěší, případně cyklistické trasy mezi Mrákotínem a Hamry – je uvedena obecná 
přípustnost cyklostezek a cyklotras dle stanovených podmínek využití.  

 
A.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejich změn. 
 
A. 2.2. Technická infrastruktura 
 
Umístění malých zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu je přípustné 
jako související technická infrastruktura. 
 
Zásobování pitnou vodou 
 

• Stávající technická infrastruktura pro zásobování pitnou vodou je respektována.  

• Je vymezen koridor pro napojení místní části Praskolesy na veřejný vodovod. 

• Prodloužení vodovodní sítě pro nové zastavitelné plochy je orientačně vyznačeno v doplňujícím 
výkresu odůvodnění, technická infrastruktura je přípustná ve všech plochách RZV v zastavěném 
území, také v krajině je na většině ploch RZV přípustná veřejná technická infrastruktura včetně 
přípojek. Vstup vodovodu do zastavitelné plochy není jednoznačně definován (v zastavitelných 
plochách není jednoznačně definováno ani umístěná komunikací).  

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina je navrženou koncepcí respektován.  
 
Odkanalizování a čištění odpadních vod 

• Koncepce odkanalizování je v souladu s PRVK Kraje Vysočina.  

• Stávající technická infrastruktura pro odkanalizování obce je respektována včetně ochranných 
pásem.  

• Pro rozšíření ČOV Mrákotín je vymezena zastavitelná plocha navazující na stávající čistírnu 
odpadních vod.  

• Prodloužení kanalizační sítě pro nové zastavitelné plochy je orientačně vyznačeno v doplňujícím 
výkresu odůvodnění, technická infrastruktura je přípustná ve všech plochách RZV v zastavěném 
území.  

• V místních částech Dobrá Voda, Praskolesy a Hamry a v místech, které nebude možné 
z technických důvodů napojit na kanalizační systém obce je možná individuální likvidace 
odpadních vod v souladu s platnou legislativou (jímky na vyvážení, domovní ČOV, aj.)  

• Likvidace neznečištěných dešťových vod (vsakování, akumulace na vlastních pozemcích, případně 
retence s řízeným vypouštěním a stanovením koeficientu zastavitelnosti) je řešena v textové části 
ÚP.  

• Další požadavky jsou rovněž respektovány a podrobně vyhodnoceny v textové části odůvodnění 
ÚP v samostatné kapitole  

 
Zásobování zemním plynem 

• Stávající plynárenská zařízení jsou respektována.  

• Prodloužení plynovodní sítě pro nové zastavitelné plochy je orientačně vyznačeno v doplňujícím 
výkresu odůvodnění, technická infrastruktura je přípustná ve všech plochách RZV v zastavěném 
území, v krajině pak je přípustná veřejná technická infrastruktura.  

• Napojení místní části Praskolesy na plynovod není po konzultaci s určenými zastupitelem navrženo  
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Zásobování elektrickou energií 

• Stávající energetická zařízení včetně ochranných pásem jsou respektována.   

• Kapacitní pokrytí nárůstu potřeby elektrické energie pro novou výstavbu bylo prověřováno a 
konzultováno se správcem sítě. Pokrytí nárůstu bude zabezpečeno ze stávající sítě VN a 
trafostanic. V odůvodnění ÚP je podle podkladů správce sítě zakreslena připravovaná kabelizace 
VN 22 kV. 

• Energetická zařízení (vedení VN, trafostanice) včetně jejich ochranných pásem jsou zakreslena 
v Koordinačním výkresu odůvodnění ÚP.  

 
Telekomunikační zařízení  

• V řešeném území se nachází telekomunikační zařízení a telekomunikační kabely. Stávající hlavní 
sdělovací kabely mimo zastavěné území jsou zakresleny v Koordinačním výkresu odůvodnění ÚP.  

• Telekomunikační zařízení v území jsou respektována včetně ochranných pásem. 
 
 
Odpadové hospodářství 

• Požadavky na odpadové hospodářství jsou respektovány. 

• V ÚP je vymezena zastavitelná plocha pro rozšíření sběrného dvora odpadů u ČOV.  
 
A. 2.3. Občanské vybavení 
 

• Stávající zařízení občanské vybavenosti byla prověřena a aktualizována, přehled aktuální 
občanské vybavenosti je uveden v textové části odůvodnění. Plochy občanské vybavenosti jsou 
dále podrobněji členěny. 

• S ohledem na zastoupení občanské vybavenosti v městysi nejsou odděleně vymezeny plochy 
komerční občanské vybavenosti a občanské vybavenosti – veřejné infrastruktury. Jsou vymezeny 
plochy OV – občanské vybavení.   

• Byly prověřeny návrh rozvojových plochy v ÚPO 2004, některé plochy byly zařazeny do nového 
ÚP, byl upraven rozsah ploch.  

• Umístění občanské vybavenosti je přípustné v dalších plochách RZV dle stanovených podmínek 
využití. 

 
A. 2.4. Veřejná prostranství 
 

• V ÚP je stanovena celková koncepce veřejných prostranství. Veřejná prostranství jsou dále 
členěna na plochy s převahou dopravní funkce a na plochy s převahou zeleně.  

• Stávající plochy zeleně v centrální části obce jsou vymezeny jako plochy veřejných prostranství, je 
stanoven požadavek na ochranu zeleně na veřejných prostranstvích.  

• ÚP vymezuje zastavitelné plochy větší než 2 ha. U těchto ploch byla vymezena veřejná 
prostranství v souladu legislativou. Vymezení ploch veřejných prostranství bylo konzultováno 
s určeným zastupitelem.  

 
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 
 

• Obecné požadavky jsou respektovány.  

• Je stanovena koncepce uspořádání krajiny a jsou stanoveny podmínky využití ploch RZV v krajině. 

• Požadavek vyloučit u některých ploch umístění staveb, zařízení a jiných opatření  
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona je splněn. Je uvedeno v podmínkách využití 
ploch v nezastavěném území. 

• V celém řešeném území jsou vymezeny prvky ÚSES. Nadregionální ÚSES je vymezen v souladu 
se ZÚR Kraje Vysočina v platném znění.  Je řešena návaznost prvků ÚSES na hranicích řešeného 
území. 

• Plochy nadregionálního a lokálních biocenter jsou vymezeny jako plochy přírodní.  

• V ÚP jsou vymezeny plochy  těžby nerostů a plochy smíšené nezastavěného území - nerostné 
suroviny.  Prvky ÚSES jsou vymezeny mimo plochy těžby nerostů. 
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• Prostupnost krajiny byla vyhodnocena a je respektována. Prostupnost pro velké savce je zajištěna 
biotopem vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. Biotop je zakreslen v Koordinačním 
výkrese odůvodnění ÚP.  

• Hlavní polní a lesní cesty jsou zakresleny v Koordinačním výkrese odůvodnění ÚP jako překryvné 
linie, obecně jsou přípustné polní a lesní cesty na plochách RZV v krajině.  

• Stávající dopravní a technická infrastruktura v krajině je zohledněna a respektována.  

• Je navrženo doplnění zeleně v krajině kolem komunikací a polních cest.  

• Erozní ohrožení bylo vyhodnoceno. Většina ploch kolem zastavěného území je zatravněna.   

• Místa krajinného rázu nejsou vymezena, v ÚP jsou definovány pozitivní znaky krajinného rázu pro 
řešené území jako celek. 

• Jsou stanoveny podmínky ochrana krajinných hodnot území. 

• Zpřesnění vymezení ochranné zóny nadregionálního biocentra v souladu s metodikou ÚSES – 
není zpřesněno. Podle aktuální metodiky (Metodika vymezování územního systému ekologické 
stability MŹP 2017) není již ochranná zóna os NRBK vymezována. 

• V ÚP jsou stanoveny pro biocentra a biokoridory ÚSES podmínky využití. 

• V případě křížení ÚSES s koridory technické a dopravní infrastruktury jsou u obou křížících se 
koridorů stanoveny specifické podmínky využití. 

• V ÚP jsou stanoveny požadavky na ochranu půd I. a II. třídy ochrany. 

• Stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném území je umožněno rozšiřování lesních 
porostů. 

• Stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném území je umožněno využití území pro 
nepobytovou rekreaci a cestovní ruch. 

• Vymezenými plochami a koridory technické a dopravní infrastruktury není zvýšena fragmentace 
krajiny. Koridory jsou vedeny v souběhu se stávajícími komunikacemi, resp. podél nebo 
v zastavitelných plochách. 

• V ÚP jsou vymezeny plochy změn v krajině pro přispívající ke snížení erozního ohrožení a ke 
zvýšení přirozené retence srážkových vod. V plochách nezastavěného území jsou přípustná 
protierozní a protipovodňové opatření. 

• Prověřit odclonění nežádoucích antropogenních dominant – je navrženo odclonění areálu ZD a 
lomu ochrannou a izolační zelení 

• V ÚP jsou vymezeny stávající i navrhované plochy pro těžbu nerostů, jsou stanoveny podmínky 
pro jejich využití. 

• Podmínky využití ploch v krajině jsou v souladu se zásadami pro činnost v území a rozhodování o 
změnách v území jednotlivých krajinných typů dle ZÚR. 

• Jsou stanoveny podmínky využití v jednotlivých oblastech krajinného rázu. 

• V ÚP jsou stanoveny podmínky využití jednotlivých ploch RZV zastoupených v krajině. 
 
A.3.1. Požadavky Městyse na změny v území 
 

• Vymezení ÚSES v ÚPO Mrákotín 2004 - při vymezení ÚSES v ÚP bylo vycházeno zejména 
z vymezení nadregionálního ÚSES v ZÚR a z vymezení lokálních ÚSES v dosavadním ÚPO 2004.  

• Byl prověřen návrh protierozních a protipovodňových opatření. 

• Byl prověřen návrh na umístění rozhledny – je vymezena zastavitelná plocha v  návaznosti na 
zastavěné území na vrchu Javořice.  

• Prověření výstavby dalších vodních ploch v území – je stanovena obecná přípustnost umístění 
vodních ploch v nezastavěném území. 

 
B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 

které bude nutno prověřit 
 

• Účelnost vymezení ploch územních rezerv byla během zpracování návrhu ÚP vyhodnocena a 
územní rezervy nejsou v návrhu ÚP vymezeny.  

 
C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo   
 

• Požadavky jsou respektovány, v územním plánu jsou převzaty veřejně prospěšné stavby ze ZÚR a 
dále jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
V ZÚR Kraje Vysočina v platném znění nejsou již prvky nadregionálních a regionálních ÚSES 
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vymezeny jako veřejně prospěšná opatření (vyřazeno Aktualizací č. 4 ZÚR). Z tohoto důvodu není 
již nadregionální biocentrum jako veřejně prospěšné opatření vymezeno ani v ÚP Mrákotína.  

• Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství s uplatněním předkupního práva nejsou 
vymezeny. 

 
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 

 

• Bylo prověřováno, požadavky na regulační plán, územní studie ani dohodu o parcelaci nejsou 
stanoveny. 

• Byla vyhodnocována a prověřována nutnost zpracování dohody o parcelaci a zpracování územních 
studií na rozsáhlejší zastavitelné plochy (Z8 a Z9). Na základě konzultace se zástupci obce 
(určeným zastupitelem) není dohoda o parcelaci ani územní studie navržena. 

 
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 
 

• Je respektováno, územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním, 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.  

• Obsahový standart odpovídá ustanovení § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně plánovací 
činnosti a to v rozsahu přílohy č. 7 k této vyhlášce v platném znění.  

• Územní plán je zpracován v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění.  

• Textová část (výroková) obsahuje kapitoly dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

• Textová část odůvodnění je zpracována jako samostatný dokument, obsah dokumentu je 
zpracován dle požadavků v zadání ÚP,  

• Grafická část ÚP obsahuje požadované výkresy, urbanistická koncepce a koncepce uspořádání 
krajiny, koncepce veřejné infrastruktury je sloučena do jednoho výkresu s názvem Hlavní výkres.  

• Grafická část je zpracována nad platným mapovým podkladem - mapa KMD vydaná 31. 3. 2015 
v měřítku 1: 5 000.  

• Výkresy grafické části jsou opatřeny záznamem o účinnosti.  

• Grafická část odůvodnění - požadavky jsou respektovány.  

• Požadavek na zpracování Koordinačního výkresu s přesahem není akceptován z důvodů 
zkušeností s požadavky Krajského úřadu Kraje Vysočina, který přesah do sousedních katastrů a 
vazby na sousední katastry požaduje znázornit pouze ve Výkrese širších vztahů. Ve výkrese 
širších vztahů je tedy vyznačen ÚSES z ÚP sousedních obcí, dále pak přívodní vodovodní řad do 
obce a další jevy. 

• Územní plán je zpracován v souladu s metodikou digitálního zpracování územních plánů pro Kraj 
Vysočina (MINIS).  

• V průběhu prací na návrhu územního plánu projektant rozpracovanost konzultoval několikrát 
s určeným zastupitelem.  

 
G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 

území 
 

• Je zpracováno vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace: „Územního plánu Mrákotín“ na 
životní prostředí (dále jen vyhodnocení), které je zpracováno podle ustanovení §10i) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a ustanovení §19 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

• Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je zařazeno jako samostatný svazek odůvodnění.  

• Vyhodnocení bylo zpracováno na základě požadavku koordinovaného stanoviska Krajského úřadu 
Kraje Vysočina (KUJI 631/2019 OZPZ 2149/2016 Vac/19 ze dne 2. 5. 2019) k Návrhu Územního 
plánu Mrákotína, ve kterém je z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. požadováno vyhodnocení vlivu 
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územně plánovací dokumentace na životní prostředí a dále jsou stanoveny požadavky zpřesňující 
obsah a způsob zpracování vyhodnocení 

 
 

9. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU OBSAŽENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ. 

 
V řešeném území nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou obsaženy v ZÚR 
kraje Vysočina.  

 
 

10. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO     
       ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND  

 
10. 1. Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu, BPEJ, třídy ochrany zemědělské půdy 
 
Kraj:   Vysočina 

Obec:   Mrákotín, 587541 

Katastrální území: Mrákotín u Telče, 700053  
    Praskolesy u Mrákotína, 700061 
 
Sousedními územní obvody jsou obce a katastrální území (k. ú.): 

• obec Studená (k. ú. Sumrakov, Horní Bolíkov, Světlá pod Javořicí) 

• obec Lhotka (k. ú. Lhotka u Mrákotína) 

• obec Hostětice (k. ú. Hostětice a Částkovice u Hostětic) 

• obec Krahulčí (k. ú. Krahulčí u Telče) 

• obec Olší (k. ú. Olší u Telče) 

• obec Klátovec (k. ú. Klátovec) 

• obec Kaliště (k. ú. Kaliště u Horních Dubének) 

• obec Řásná (k. ú. Řásná) 

• obec Borovná (k. ú. Borovná) 

• obec Volfířov (k. ú. Řečice) 
 



Územní plán Mrákotín - ODŮVODNĚNÍ 

 

Strana - 62 - z 77 
 

Bilance druhů pozemků (kultur) zastoupených v řešeném území: 

   k. ú. MRÁKOTÍN u Telče 
celkem 

ha % 

zemědělská půda 504,9608 37,14 

z toho - orná půda 270,4396 19,89 

 - zahrada 20,0903 1,48 

 - ovocné sady 0 0 

 - travní porosty 214,4309 15,77 

   nezemědělská půda 854,6980 62,86 

z toho - lesní pozemek 653,0108 48,03 

 - vodní plocha 73,7720 5,43 

 - zastavěná plocha a nádvoří 16,0518 1,17 

 - ostatní plochy 111,8634 8,23 

CELKEM 1. 359,6588 100,00 

 
 

   k. ú. PRASKOLESY u Mrákotína 
celkem 

ha % 

zemědělská půda 93,2410 19,93 

z toho - orná půda 45,7109 9,77 

 - zahrada 2,4098 0,52 

 - ovocné sady 0,2654 0,06 

 - travní porosty 44,8549 9,59 

   nezemědělská půda 374,5615 80,07 

z toho - lesní pozemek 342,9353 73,31 

 - vodní plocha 16,1937 3,46 

 - zastavěná plocha a nádvoří 1,4231 0,30 

 - ostatní plochy 14,0094 3,00 

CELKEM 467,8025 100,00 
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  CELKEM MĚSTYS MRÁKOTÍN 
celkem 

ha % 

zemědělská půda 598,2018 32,73 

z toho - orná půda 316,1505 17,30 

 - zahrada 22,5001 1,23 

 - ovocné sady 0,2654 0,01 

 - travní porosty 259,2858 14,19 

   nezemědělská půda 1 229,2595 67,27 

z toho - lesní pozemek 995,9461 54,50 

 - vodní plocha 89,9657 4,92 

 - zastavěná plocha a nádvoří 17,4749 0,96 

 - ostatní plochy 125,8728 6,89 

CELKEM 1 827,4613 100,00 

 
Přehled BPEJ v řešeném území a jejich zařazení do tříd ochrany zemědělské půdy 

 

BPEJ TŘÍDA OCHRANY ZPF 

72911 I 

72914 III 

72944 V 

73201 II 

73211 II 

73244 V 

73254 V 

73746 V 

73929 V 

74068 V 

75011 III 

76701 V 

77311 V 

83401 I 

83404 II 

83421 I 

83424 III 
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BPEJ TŘÍDA OCHRANY ZPF 

83431 II 

83444 V 

83716 V 

83745 V 

83745 V 

83746 V 

84078 V 

85001 III 

85011 III 

86401 III 

86701 V 

86811 V 

86901 V 

86901 V 

87311 V 

 
 

10. 2. Další výchozí údaje 
 
1. Mapové podklady: 

• mapa KMD vydaná 4. 12. 2015 - k. ú. Mrákotín u Telče; 

• mapa DKM - KPU vydaná 10. 10. 2017 - k. ú. Praskolesy u Mrákotína; 
2. Hranice řešeného území - Městys Mrákotín   
3. Hranice katastrálních území. 
4. Hranice zastavěných území. Zastavěné území je vymezeno podle § 58 zákona  

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 
Hranice zastavěných území jsou vymezena k datu 31. 03. 2022. 

 Územní plán vymezuje tato zastavěná území:   
➢ zastavěné území sídla Mrákotín; 
➢ zastavěné území sídla Praskolesy; 
➢ zastavěné území sídla Dobrá Voda; 
➢ zastavěné území osady Hamry; 
➢ zastavěné území samot, ploch a objektů rekreace a občanské vybavenosti v krajině; 
➢ zastavěné území ploch a objektů výroby v krajině;  
➢ zastavěné území ploch technické infrastruktury a objektu hrází v krajině.  

5. Hranice BPEJ – dle ÚAP Telč.  
6. Údaje o pozemcích – výměra a kultura celých zabíraných parcel – z oficiálních internetových 

stránek Katastrálního úřadu. Části zabíraných parcel změřeny v počítači. 
7. Třídy ochrany zemědělské půdy – dle vyhlášky č. 48/2011 „O stanovení tříd ochrany“ 
8. Pozemky s provedenou investicí do půdy - meliorované pozemky – z územně analytických 

podkladů. 
9. Ve „Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu jsou rovněž zakresleny tyto stávající limity 

využití území: 

• stávající pozemky určené k plnění funkce lesa včetně vzdálenosti 50 m od lesní půdy; 

• stávajíc plochy vodní a vodohospodářské, drobné vodní toky;  
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• stávající plochy dopravní infrastruktury; 

• zastavitelné plochy; 

• plochy změn v krajině; 

• koridory dopravní infrastruktury 

• koridory technické infrastruktury 

• plochy určené k zastavění v současně platné ÚPD; 

• plochy, u nichž je zrušeno určení k zastavění  
 
10. 3. Přehled lokalit navrhovaných pro výstavbu včetně tabulkové části 
 
ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
 

 
Plocha 

 
Popis  

PLOCHY BYDLENÍ   
BV - BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ 

Z1 
Mrákotín  

 

• BPEJ - 73746 - V. třída ochrany.  

• Plocha vymezena ze tří stran na zastavěné území.  

• Plocha převzata z platného územního plánu.  

Z2 -  Zástavba na ploše je již zrealizována. Plocha zařazena do stabilizovaného území. Upraveno 
zastavěné území.  

Z3 
Mrákotín  

 

• BPEJ 73244 - V. třída ochrany.  

• Plocha vymezena v současně platné ÚPD. 

• Cca ½ plocha převzata ze současně platné ÚPD (blíže k silnici III. třídy).  

Z4 
Mrákotín  

• BPEJ 73244 - V. třída ochrany.  

• Proluka v zastavěném území.  

• Plocha převzata ze současně platné ÚPD.  

Z5 
Mrákotín  

• BPEJ 73244 a 83746  - obě V. třída ochrany  

• Plocha převzata ze současně platné ÚPD.  

Z6 
Mrákotín  

• BPEJ 72914 - III. třída ochrany. 

• Plocha vymezena v současně platné ÚPD. 

Z7 
Mrákotín 

• BPEJ 72914 - III. třída ochrany. 

• Plocha vymezena v současně platné ÚPD. 

Z8 
Mrákotín 

• BPEJ 72914 - III. třída ochrany a 73244 - V. třída ochrany.  

• Nově vymezená plocha.  

Z9 
Mrákotín  

• BPEJ 76701 - V. třída ochrany a 85011 - III. třída ochrany.  

• Plocha vymezena v současně platné ÚPD. 

Z10 
Mrákotín 

• BPEJ 73211 - II. třída ochrany (0,5472) a 73746, 76701  - obě V. třída ochrany.  

• Plocha převzata ze současně platné ÚPD.  

• Plocha mírně zvětšena o parcelu 1275/1 (původně zahrada).  

Z11 
Mrákotín 

• BPEJ 83424 - III. třída ochrany.  

• Plocha vymezena v současně platné ÚPD pro občanské vybavení.  

• V ploše již realizován 1 rodinný dům, který je vymezen jako stávající plocha 
bydlení - v rodinných domech - venkovské.  

Z12 - plocha v Dobré Vodě zrušena na základě vyhodnocení výsledků opakovaného společného 
jednání.   

Z42 - Plocha vyřazena na základě vyhodnocení výsledků společného jednání. 

PLOCHY REKREACE  
RI - REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI      

Z43 
Dobrá Voda  

• BPEJ 73211 – II. třída ochrany, 76701 – V. třída ochrany.  

• Nově vymezená plocha na základě vyhodnocení výsledků  
po opakovaném společném jednání. 

• V ploše je možné umístit max. 2 rekreační objekty.  

• Plocha převzata ze současně platné ÚPD. 
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Plocha 

 
Popis  

PLOCHY REKREACE  
RH1 - REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI      

Z14 • Plocha pro tábor severně od Mrákotína.  

• Plocha bez záboru zemědělské půdy.  

PLOCHY REKREACE  
RX - REKREACE - SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM  

Z15, Z17 - Z26 • Zastavitelné plochy vymezené v okolí stávajících rekreačních objektů 
především na lesní půdě, případně pak na lesní půdu navazující. Plochy jsou 
vymezeny s tím, že zde není povolena výstavba nových chat, ale je umožněna 
rekonstrukce, případně přístavba stávajících rekreačních objektů. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
OV - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

Z27 
Mrákotín  

• BPEJ 83424 - III. třída ochrany.  

• Plocha vymezena v současně platné ÚPD. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
OS - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ   

Z28 
Mrákotín  

• BPEJ 74700 - III. třída ochrany a 77311 - V. třída ochrany.  

• Plocha vymezena v současně platné ÚPD.  

• Vymezeno v zastavěném území.  

• Je třeba respektovat záplavové území.  

Z29 
Dobrá Voda  

• BPEJ 76701 - V. třída ochrany.  

• V současně platné ÚPD vymezeno jako stávající sportovní plochy.  

• Na ploše je již dlouhodobě situováno hřiště. Protože je plocha stále vedena 
jako trvalý travní porost - vymezeno jako plocha zastavitelná.  

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
OX - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM      

Z30 
U vrcholu 
Javořice 

• Plocha pro výstavbu rozhledny.  

• Plocha bez záboru ZPF. 

• Plocha se nachází na lesní půdě.  

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  
SK - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - KOMERČNÍ  

Z31 
Mrákotín  

• BPEJ 77311 - V. třída ochrany.  

• Nově vymezená plocha.   

Z32 
Mrákotín 

• BPEJ 77311 - V. třída ochrany.  

• Nově vymezená plocha.   

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
TI1 - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Z33 
Mrákotín  

• BPEJ 77311 - V. třída ochrany.  

• Plocha pro případné rozšíření čistírny odpadních vod a sběrný dvůr.  

• Na části plochy vložené investice do půdy (meliorace).  

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  
VL - VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - LEHKÝ PRŮMYSL 

Z34 
Mrákotín 

• BPEJ 85011 - III. třída ochrany.  

• Plocha vymezena v současně platné územně plánovací dokumentaci.  

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  
VD - VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA  

Z35 
Osada Hamry  

• BPEJ 87311 a 76701 - obě V. třída ochrany.  

• Nově vymezená plocha.   

Z36 
Osada Hamry  

• BPEJ 85011 - III. třída ochrany a 76701 - V. třída ochrany.  

• Plocha vymezená v současně platné ÚPD.  

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ    
ZV - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ   

Z37 
Mrákotín  

• Veřejné prostranství k zastavitelné ploše Z8.  

• Bez záboru ZPF na ostatní půdě.  
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Plocha 

 
Popis  

Z38 
Mrákotín  

• Veřejné prostranství k zastavitelným plochám Z7 a Z8.  

• Plocha bez záboru ZPF na ostatní půdě.  

Z39 
Mrákotín 

• Veřejné prostranství k zastavitelné ploše Z9.  

• BPEJ 76701 - V. třída ochrany.  

PLOCHY ZELENĚ    
ZS - ZELEŇ - SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ 

Z40 
Hamry  

• Bez záboru ZPF na ostatní půdě.  

• Především změna kultury na zahradu.  

• Možnost výstavby zahradní chatky.  

Z41 
Dobrá Voda  

• BPEJ - 73929 - V. třída ochrany.  

• Především změna kultury na zahradu.  

• Možnost výstavby zahradní chatky.  

Z44 - Plocha vyřazena na základě vyhodnocení výsledků společného jednání. 

 
KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
 
Koridory jsou vymezeny na ochranu území pro realizaci stavby dopravní infrastruktury.  
Přesnější vymezení tras dopravní infrastruktury bude stanoveno v podrobnější dokumentaci. 
Působnost koridoru pro dopravní infrastrukturu končí realizací stavby.  

 

 
Plocha 

 
Návrh funkčního využití Výměra, poznámka   

DK1 
Koridor pro úpravu křižovatky 
stávající silnice I/23 a silnice 
III/40615 do Dobré Vody 

Odhadovaný zábor cca 2,1 ha zemědělské i nezemědělské 
půdy (odborný odhad dle navrhované studie), z toho zábor 
zemědělské půdy odhadem cca 1,2 ha.  

DK2 Koridor pro přeložku silnice I/ 23  
Délka přeložky na území městyse cca 800 m x 25 m šíře 
tělesa, zábor = max. 2 ha zemědělské i nezemědělské půdy. 
Předpokládá se, že skutečný zábor bude menší.   

DK3 
Koridor pro místní komunikaci  
ke stávajícím a zastavitelným 
plochám výroby.   

Mimo zastavěné území a zastavitelnou plochu Z34 činí délky 
komunikace cca 250 m, šíře záboru max. 10 m = 0,25 ha.   

 
 

KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 

Koridory jsou vymezeny na ochranu území pro realizaci stavby technické infrastruktury.  
Působnost koridoru technické infrastruktury končí realizací stavby.  

 

 
Plocha 

 
Návrh funkčního využití Poznámka   

TK1 
Koridor pro přívodní vodovodní 
řad do Praskoles  

Bez trvalého záboru zemědělské půdy.  
Koridor je vymezen pro realizaci stavby technické 
infrastruktury.  
Přesnější vymezení trasy bude stanoveno v podrobnější 
dokumentaci, 
Působnost koridoru končí realizací stavby.   
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PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ 
 

 
Plocha 

 

 
Návrh funkčního 

využití 

 
Celková výměra 

plochy změn  
v krajině 

 
Poznámka 

K1 
Plochy smíšené 
nezastavěného území 

0,3727 
Nefunkční část lokálního biokoridoru LK12 
jižně od zastavěného území obce Mrákotín. 

K2 
Plochy smíšené 
nezastavěného území 

3,2436 
Zatravnění a další možné protierozní úpravy + 
nefunkční část lokálního biokoridoru LK12 
jižně od zastavěného území obce Mrákotín.  

K3 
Plochy smíšené 
nezastavěného území 

2,0348 
Zatravnění a další možné protierozní úpravy 
podél Světelského potoka v blízkosti rybníka 
Řibřid.  

K4 
Plochy smíšené 
nezastavěného území 

0,5705 
Nefunkční část lokálního biokoridoru LK11 
jihozápadně od Mrákotína u rybníka Řibřid.  

K5 
Plochy smíšené 
nezastavěného území 

0,9676 
Nefunkční část lokálního biokoridoru LK14 
severozápadně od zastavěného území místní 
části Praskolesy.  

K6 
Plochy smíšené 
nezastavěného území 

0,4760 
Nefunkční část lokálního biokoridoru LK8 
severně od zastavěného území obce Mrákotín, 
u hranice řešeného území. 

K7 
Plochy smíšené 
nezastavěného území 

7,7311 
Zatravnění kolem kaskády rybníků u 
Praskoleského potoka jihozápadně od 
Praskoles.  

K8 
Plochy smíšené 
nezastavěného území 

3,9203 
Zatravnění u Praskoleského potoka západně 
od Dobré Vody.  

K9 
Plocha vodní a 
vodohospodářská  

1,0167 Zábor zemědělské půdy.  

K10 Plocha těžby nerostů  

6,1074 
z toho 

zemědělské půdy 
3,3364  

Zábor zemědělské půdy   

 
 

  
Zábor zemědělské půdy bude u plochy změn v krajině K9 (vodní plocha) a K10 (plocha těžby 
nerostů).  
U ostatních ploch nedojde k záboru zemědělské půdy, případně pouze k minimálnímu.  
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Městys MRÁKOTÍN  
     
ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

OZNAČENÍ 

PLOCHY/ 

KORIDORU 

NAVRŽENÉ VYUŽITÍ 

SOUHRN 

VÝMĚRY 

ZÁBORU 

(ha) 

VÝMĚRA ZÁBORU PODLE TŘÍD OCHRANY 

(ha) 

ODHAD VÝMĚRY 

ZÁBORU, NA KTERÉ 

BUDE PROVEDENA 

REKULTIVACE 

NA ZEMĚDĚLSKOU 

PŮDU 

INFORMACE 

O EXISTENCI 

ZÁVLAH 

INFORMACE 

O EXISTENCI 

ODVODNĚNÍ 

INFORMACE  

O EXISTENCI 

STAVB 

K OCHRANĚ 

POZEMKU  

PŘED EROZNÍ 

ČINNOSTÍ VODY 

INFORMACE 

PODLE 

USTANOVENÍ 

§ 3 ODST. 1 

PÍSMENO g) 
I. II. III. IV. V. 

PLOCHY BYDLENÍ 
           

Z1 Bydlení v rodinných domech venkovské 0,3483 0 0 0 0 0,3483 - - - - - 

Z3 Bydlení v rodinných domech venkovské 0,2788 0 0 0 0 0,2788 - - - - - 

Z4 Bydlení v rodinných domech venkovské 0,1511 0 0 0 0 0,1511 - - - - - 

Z5 Bydlení v rodinných domech venkovské 1,0593 0 0 0 0 1,0593 - - - - - 

Z6 Bydlení v rodinných domech venkovské 1,2457 0 0 1,2457 0 0 - - - - - 

Z7 Bydlení v rodinných domech venkvoské 1,3077 0 0 1,3077 0 0 - - - - - 

Z8 Bydlení v rodinných domech venkovské 3,1891 0 0 1,8904 0 1,2987 - - - - - 

Z9 Bydlení v rodinných domech venkvoské 2,1508 0 0 1,9537 0 0,1971 - - - - - 

Z10 Bydlení v rodinných domech venkovské 1,7924 0 0,5062 0 0 1,2862 - - - - ano 

Z11 Bydlení v rodinných domech venkovské 0,5581 0 0 0,5581 0 0 - - - - - 

Z12 

Plocha vyřazena na základě 

vyhodnocení výsledků po opakovaném 

společném jednání. 

0 0 0 0 0 0      

PLOCHY BYDLENÍ CELKEM 12,0813 0 0,5062 6,9556 0 4,6195 - - - - - 

PLOCHY REKREACE            

 
Z43 Plocha staveb pro rodinnou rekreaci 0,1653 0 0,1133 0 0 0,0520 - - ano - ano 

Z14 
Plocha pro hromadnou rekreaci 

(plocha bez záboru ZPF – ostatní půda) 
0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Z15 

Plocha rekreace se specifickým 

využitím. 

(bez záboru ZPF – plocha se nachází 

na PUPFL) 

0 0 0 0 0 0 - - - - - 
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OZNAČENÍ 

PLOCHY/ 

KORIDORU 

NAVRŽENÉ VYUŽITÍ 

SOUHRN 

VÝMĚRY 

ZÁBORU 

(ha) 

VÝMĚRA ZÁBORU PODLE TŘÍD OCHRANY 

(ha) 

ODHAD VÝMĚRY 

ZÁBORU, NA KTERÉ 

BUDE PROVEDENA 

REKULTIVACE 

NA ZEMĚDĚLSKOU 

PŮDU 

INFORMACE 

O EXISTENCI 

ZÁVLAH 

INFORMACE 

O EXISTENCI 

ODVODNĚNÍ 

INFORMACE  

O EXISTENCI 

STAVB 

K OCHRANĚ 

POZEMKU  

PŘED EROZNÍ 

ČINNOSTÍ VODY 

INFORMACE 

PODLE 

USTANOVENÍ 

§ 3 ODST. 1 

PÍSMENO g) 
I. II. III. IV. V. 

Z17 

Plocha rekreace se specifickým 

využitím 

(bez záboru ZPF – plocha se nachází 

na PUPFL) 

0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Z18 

Plocha rekreace se specifickým 

využitím 

(bez záboru ZPF – plocha se nachází 

na PUPFL) 

0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Z19 
Plocha rekreace se specifickým 

využitím 
0,0197 0 0 0 0 0,0197 - - - - - 

Z20 

Plocha rekreace se specifickým 

využitím 

(převážná část plochy se nachází na 

PUPFL)  

0,0002 0 0 0 0 0,0002 - - - - - 

Z21 

Plocha rekreace se specifickým 

využitím 

(bez záboru ZPF – plocha se nachází 

na PUPFL)

 
0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Z22 

Plocha rekreace se specifickým 

využitím 

(bez záboru ZPF – plocha se nachází 

na PUPFL)

 
0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Z23 

Plocha rekreace se specifickým 

využitím 

(bez záboru ZPF – plocha se nachází 

na PUPFL)

 
0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Z24 

Plocha rekreace se specifickým 

využitím 

(bez záboru ZPF – plocha se nachází 

na PUPFL)

 
0 0 0 0 0 0 - - - - - 
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OZNAČENÍ 

PLOCHY/ 

KORIDORU 

NAVRŽENÉ VYUŽITÍ 

SOUHRN 

VÝMĚRY 

ZÁBORU 

(ha) 

VÝMĚRA ZÁBORU PODLE TŘÍD OCHRANY 

(ha) 

ODHAD VÝMĚRY 

ZÁBORU, NA KTERÉ 

BUDE PROVEDENA 

REKULTIVACE 

NA ZEMĚDĚLSKOU 

PŮDU 

INFORMACE 

O EXISTENCI 

ZÁVLAH 

INFORMACE 

O EXISTENCI 

ODVODNĚNÍ 

INFORMACE  

O EXISTENCI 

STAVB 

K OCHRANĚ 

POZEMKU  

PŘED EROZNÍ 

ČINNOSTÍ VODY 

INFORMACE 

PODLE 

USTANOVENÍ 

§ 3 ODST. 1 

PÍSMENO g) 
I. II. III. IV. V. 

Z25 

Plocha rekreace se specifickým 

využitím 

(bez záboru ZPF – plocha se nachází 

na PUPFL)

 
0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Z26 

Plocha rekreace se specifickým 

využitím 

(bez záboru ZPF – plocha se nachází 

na PUPFL)

 
0 0 0 0 0 0 - - - - - 

PLOCHY REKREACE CELKEM 0,1852 0 0,1133 0 0 0,0719 - - - - - 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ            

Z27 Plochy občanského vybavení 0,3965 0 0 0,3965 0 0 - - - - - 

Z28 Plocha pro tělovýchovu a sport 0,9698 0 0 0,8708 0 0,0990 - - - - - 

Z29 Plocha pro tělovýchovu a sport 0,0981 0 0 0 0 0,0981 - - - - - 

Z30 

Plocha pro rozhlednu 

(bez záboru ZPF – plocha se nachází 

na PUPFL) 

0 0 0 0 0 0 - - - - - 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

CELKEM 
1,4644 0 0 1,2673 0 0,1971 - - - - - 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ            

Z31 Plochy smíšené obytné - komerční 0,3965 0 0 0 0 0,3965     - 

Z32 Plochy smíšené obytné - komerční 0,1705 0 0 0 0 0,1705     - 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 0,5670 0 0 0 0 0,5670 - - - - - 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

Z33 Plochy technické infrastruktury 0,1365 0 0 0 0 0,1365 - - ano - - 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

 
Z34 Plochy pro lehký průmysl 3,2393 0 0 3,0984 0 0,1409 - - ano - - 
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OZNAČENÍ 

PLOCHY/ 

KORIDORU 

NAVRŽENÉ VYUŽITÍ 

SOUHRN 

VÝMĚRY 

ZÁBORU 

(ha) 

VÝMĚRA ZÁBORU PODLE TŘÍD OCHRANY 

(ha) 

ODHAD VÝMĚRY 

ZÁBORU, NA KTERÉ 

BUDE PROVEDENA 

REKULTIVACE 

NA ZEMĚDĚLSKOU 

PŮDU 

INFORMACE 

O EXISTENCI 

ZÁVLAH 

INFORMACE 

O EXISTENCI 

ODVODNĚNÍ 

INFORMACE  

O EXISTENCI 

STAVB 

K OCHRANĚ 

POZEMKU  

PŘED EROZNÍ 

ČINNOSTÍ VODY 

INFORMACE 

PODLE 

USTANOVENÍ 

§ 3 ODST. 1 

PÍSMENO g) 
I. II. III. IV. V. 

Z35 Plochy drobné  a řemeslné výroby 0,5374 0 0 0 0 0,5374 - - - - - 

Z36 Plochy drobné a řemeslné výroby 0,1816 0 0 0 0 0,1816 - - - - - 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

CELKEM 
3,9583 0 0 3,0984 0 0,8599 - - - - - 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Z37 Veřejná zeleň (bez záboru ZPF) 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Z38 Veřejná zeleň (bez záboru ZPF) 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Z39 Veřejná zeleň 0,1071 0 0 0,0380 0 0,0691 - - - - - 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

CELKEM 
0,1071 0 0 0,0380 0 0,0691 - - - - - 

PLOCHY ZELENĚ            

Z40 
Zeleň – soukromá a vyhrazená (bez 
záboru ZPF)  0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Z41 Zeleň – soukromá a vyhrazená 0,0667 0 0 0 0 0,0667 - - - - - 

PLOCHY ZELENĚ
 

0,0667 0 0 0 0 0,0667 - - - - - 
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Městys MRÁKOTÍN  
     
PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ SE ZÁBOREM ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY  

OZNAČENÍ 

PLOCHY/ 

KORIDORU 

NAVRŽENÉ VYUŽITÍ 

SOUHRN 

VÝMĚRY 

ZÁBORU 

(ha) 

VÝMĚRA ZÁBORU PODLE TŘÍD OCHRANY 

(ha) 

ODHAD VÝMĚRY 

ZÁBORU, NA KTERÉ 

BUDE PROVEDENA 

REKULTIVACE 

NA ZEMĚDĚLSKOU 

PŮDU 

INFORMACE 

O EXISTENCI 

ZÁVLAH 

INFORMACE 

O EXISTENCI 

ODVODNĚNÍ 

INFORMACE  

O EXISTENCI 

STAVB 

K OCHRANĚ 

POZEMKU  

PŘED EROZNÍ 

ČINNOSTÍ VODY 

INFORMACE 

PODLE 

USTANOVENÍ 

§ 3 ODST. 1 

PÍSMENO g) 
I. II. III. IV. V. 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
           

K9 Vodní plochy 1,0167 0 0 0 0 1,0167 - - ano - - 

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ            

K10 Plocha těžby nerostů  3,3364 0 0 2,5475 0 0,7789 - - - - - 

        - - - - - 

        - - - - - 

             

             

             

             

             

             

             

        - - - -  
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10. 4. Pozemkové úpravy, ÚSES, protierozní opatření 
 
Pozemkové úpravy 
Katastrální území Mrákotín u Telče nemají v současné době zpracované Komplexní pozemkové 
úpravy.  
Katastrální území Praskolesy u Mrákotína mají Komplexní pozemkové úpravy dokončené.  
Plán společných zařízení je plně respektován a zapracován do Územního plánu Mrákotín.  
 
Protierozní opatření 
Katastrální území Mrákotín u Telče a Praskolesy u Mrákotína nejsou zranitelnou oblastí podle Nařízení 
vlády č. 262/2012 Sb. v platném znění, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.  
Podíl orné půdy na celkové ploše řešeného území dle katastru nemovitosti činí 17,30 %.  Podíl 
trvalých travních porostů (TTP) v řešeném území činí 14,19% a podíl lesní půdy 54,50 %.    
Územní plán přesto vymezuje v řešeném území plochy změn v krajině k protierozním opatřením 
především zatravnění ploch v blízkosti vodních toků.   
Protierozní význam má také vymezení ÚSES a návrh doprovodné zeleně v krajině.  
Na změnu odtokových poměrů je možné realizovat technická a agrotechnická opatření – zatravnění 
exponovaných pozemků, doplňování výsadby dřevin – vegetační zábrany (větrolamy), výsadba 
vhodných plodin odolných vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé obiloviny, protierozní příkopy, přejezdné 
průlehy apod., podle možností doplnit zalesnění a zatravnění pozemků v místech výrazné eroze a 
nepříznivých spádových poměrů.  
Protierozní opatření jsou přípustné v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití vymezených 
v krajině dle stanovených podmínek těchto ploch.  
 
Územní systém ekologické stability 
Zábor pro ÚSES se v územním plánu nevyhodnocuje. Návrh územního systému ekologické stability je 
popsán ve výrokové části územního plánu v kapitole č. 5.2. „Územní systém ekologické stability“ a 
v odůvodnění ÚP kapitole 6. 8. – „Odůvodnění návrhu územního systému ekologické stability“.  
Prvky ÚSES jsou založeny převážně na lesní půdě, ostatní půdě s krajinnou zelení nebo na loukách 
kolem vodotečí (kultura – trvalý travní porost). Nefunkční části prvků ÚSES, které jsou založeny na 
zemědělské půdě, jsou vymezeny jako plochy změn v krajině.  
Biocentra jsou vymezeny jako stávající plochy přírodní.  
 
10. 6. Celkové vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF 
 

• Obec Mrákotín má platný Územní plán obce.  

• Navržené řešení nového ÚP vychází z návrhu v platné územně plánovací dokumentaci.  

• Navržené řešení ÚP je v souladu se schválenými Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina. 

• Návrh územního plánu respektuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. 

• Navržené řešení bylo průběžně projednáváno se zástupci obce.    

• Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vymezení potřeby zastavitelných ploch včetně 
využití ploch navržených ve stávající ÚPD je podrobně popsáno a zdůvodněno v kapitole 7 textové 
části odůvodnění ÚP Mrákotín.  

• Navržený zábor zemědělské půdy nenarušuje organizaci ZPF.  

• Nenaruší hydrologické ani odtokové poměry v území (odtokové poměry jsou řešeny návrhem ploch 
změn v krajině - protierozním zatravněním s možností výstavby dalších protierozních úprav - meze, 
příkopy a další). 

• Není narušena síť zemědělských účelových komunikací, objekty zemědělské prvovýroby ani 
nebude ztěžovat obhospodařování zbylé části ZPF. 

• Většina ploch (kromě specifických ploch rekreace a občanského vybavení) navazuje na zastavěné 
území jednotlivých sídel, jsou navrženy v přímé návaznosti na trasy dopravní a technické 
infrastruktury.  

• Na kvalitní zemědělské půdě II. třídy ochrany jsou navrženy částečně dvě zastavitelné plochy pro 
bydlení v rodinných domech, a to Z10 v Mrákotíně (převzato ze současně platné ÚPD). Obě plochy 
navazují na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Kolem stávajících chat především  
na lesní půdě byly vymezeny zastavitelné plochy, které umožňují rekonstrukci, případně přístavbu 
stávajícího rekreačního objektu do 50 m2.  

• Ostatní zastavitelné plochy navržené v ÚP Mrákotín se nachází na méně kvalitní zemědělské půdě 
převážně V. a III. třídy ochrany. 

• U jednotlivých lokalit pro stavbu rodinných domků mimo zastavěné území obce bude v maximální 
možné míře dodržován čl. III – odst. (2) c) METODICKÉHO POKYNU ODBORU OCHRANY LESA 
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A PŮDY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. 10. 1996 a 
bude odnímána kromě komunikací, chodníků, nutné sídelní zeleně, u větších lokalit pak drobných 
dětských hřišť apod. parcela pro stavbu jednoho rodinného domu pro fyzickou osobu maximálně  
1 200 m2.  

 
Celkový zábor pro městys Mrákotín činí: 
 

Funkční využití Celková zábor zemědělské půdy 

PLOCHY BYDLENÍ 12,0813
 

PLOCHY REKREACE 0,1852 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  1,4644 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  0,5670 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  0,1365 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  3,9583 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  0,1071 

PLOCHY ZELENĚ 0,0667 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY CELKEM  18,5665 

 
 

11.  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ  
       NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 
Lesy 
 
Ve správním území městyse Mrákotín se nachází celkem 995,9461 ha lesní půdy, což je 54,50 % 
z celkové výměry řešeného území. Pozemky určené k plnění funkce lesa jsou ve správním území 
zastoupeny vysoce nad průměrem České republiky. Průměr České republiky činí 33,7 % z celkového 
území státu. Kraj Vysočina má pak průměrnou lesnatost 30,1 %. 
Největší procentuelní zastoupení lesních pozemků z celkové rozlohy území má katastrální území 
Praskolesy u Mrákotína - 73,31 % (342,9353 ha). Katastrální území Mrákotín u Telče má 48,03 % 
(653,0108) lesní půdy z celkové rozlohy katastru. 
 
Ucelené lesní komplexy jsou v řešeném území orientovány především v severní, jižní a východní části 
správního území. V severní části katastrálního území Mrákotín u Telče se nachází velký lesní komplex 
kolem vrchu Javořice (837 m. n. m), který pokračuje na sousední přilehlé katastrální území. V katastru 
Praskolesy u Mrákotína je zalesněna celá jižní část katastrálního území.   
Lesy jsou převážně hospodářské, v severní části území, okolo Javořice, jsou evidovány lesy 
zvláštního určení. Porosty jsou převážně smrkové, méně jsou zastoupeny lesy smíšené. 
 

 Katastrální území Výměra celkem PUPFL 
% zalesnění 

z výměry katastru 

 Mrákotín u Telče 1 359,6588 653,0108 48,03 

 Praskolesy u Mrákotína 467,8025 342,9353 73,31 

 Celkem správní území  
 městyse Mrákotín 

1 827,4613 995,9461 54,50 
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Zábor lesní půdy  
 
Do lesní půdy zasahují pouze zastavitelné plochy funkčního využití plochy rekreace - rekreace  
se specifickým využitím. Jedná se o plochy se stávajícími chatami na lesní půdě nebo v návaznosti  
na lesní půdu. V těchto plochách je povolena pouze rekonstrukce a přístavba stávajících objektů 
rodinné rekreace do 50 m2 zastavěné plochy, bez možnosti výstavby nových chat.  
V těchto plochách je možné odnětí lesní půdy v navrženém rozsahu pouze se souhlasem orgánu 
ochrany lesa. Nemusí však dojít k odnětí v celém rozsahu, ale pouze k odnětí pod přístavbou  
ke stávající chatě, případně může zůstat pozemek pod chatou stále jako lesní půda.  
 

 
Plocha 

 
Návrh funkčního využití 

Výměra 
lesní půdy  

Z15 Rekreace se specifickým využitím 0,0144 

Z17 Rekreace se specifickým využitím 0,0265 

Z18 Rekreace se specifickým využitím 0,6194 

Z20 Rekreace se specifickým využitím 0,0102 

Z21 Rekreace se specifickým využitím 0,0206 

Z22 Rekreace se specifickým využitím 0,0413 

Z23 Rekreace se specifickým využitím 0,0265 

Z24 Rekreace se specifickým využitím 0,0272 

Z25 Rekreace se specifickým využitím 0,0177 

Z26 Rekreace se specifickým využitím 0,1305 

K10 
Plocha změn v krajině pro těžbu nerostů  
k. ú. Mrákotín u Telče 

Parcelní číslo + výměra 
600 - 0,2265 

601 - 0,3516 

602 - 0,3690 

605/1 - 0,8862 

609 - 0,1338 

625/1 - 0,0022 

633/1 - 0,1300 

Celkem lesní půdy 2,0993 

 
 
Vzdálenost 50 m od pozemků určených k plnění funkce lesa 
 
Do této vzdálenosti zasahují tyto zastavitelné plochy a koridory:  
Z1 - bydlení v rodinných domech - venkovské, zasahuje i do vzdálenosti 25 m od lesa.  
Z10 - plochy bydlení v rodinných domech - venkovské, zasahuje i do vzdálenosti 25 m od lesa.   
Z14 - plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci, zasahuje i do vzdálenosti 25 m  
od lesa. Jedná se o táborové zařízení s letním provozem. Objekt musí být k přírodě blízkému stylu. 
U této plochy je stanovena pouze podmínka: stavby do 25 m od lesní půdy nesmí narušit 
navazující lesní porosty.  
Z19 - plochy rekreace - se specifickým využitím - vymezeno jako plochy RX, neboť stávající chata 
bezprostředně navazuje na lesní půdu, kde jsou stávající chaty na lesní půdě. Je zde tedy možná 
pouze přístavba stávající chaty do 50 m2.  
Z29 - plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, zasahuje i do vzdálenosti 
25 m od lesa.   
Z34 - plochy výroby a skladování - lehký průmysl, zasahuje i do vzdálenosti 25 m od okraje lesa.  
Z35 - plochy drobné a řemeslné výroby, zasahuje i do vzdálenosti 25 m od okraje lesa.  
Z36 - plochy drobné a řemeslné výroby, zasahuje i do vzdálenosti 25 m od okraje lesa.   
Z38 -  (minimálně) plochy veřejného prostranství - veřejná zeleň.  
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Z40, Z41 - plochy zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená, dle podmínek těchto ploch jsou 
v plochách zahrad přípustné pouze drobné stavby, oplocení, u této plochy je stanovena 
pouze podmínka: stavby do 25 m od lesní půdy nesmí narušit navazující lesní porosty.  
Z43 - rekreace  - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 
DK1 - koridor pro úpravu stávající silnice I/23 a silnice III. třídy do Dobré Vody.  
DK2 - koridor pro přeložku silnice I/23 
DK3 - koridor pro místní komunikaci 
K10 - plocha těžby nerostů - plocha změn v krajině.   
 

Ochrana lesa  
• V územním plánu jsou stanoveny tyto podmínky výstavby ve vzdálenosti od okraje lesa:  

➢ u části zastavitelných ploch ve vzdálenosti 25 m od okraje lesa jsou uvedeny v kapitole 3.3 
podrobnější podmínky výstavby v ochranném pásmu lesa (tj. ve vzdálenosti 25 m od okraje 
lesa nebudou kromě dopravní a technické infrastruktury, oplocení, drobných staveb (např. 
skleníků, přístřešků, bazénů apod.) navrhovány žádné nadzemní stavby.  

➢ stavby do 25 m od lesní půdy nesmí narušit navazující lesní porosty; 
➢ budou zachovány stávající přístupové cesty k lesním pozemkům.  

• Tyto podmínky jsou uvedeny především u zastavitelných ploch pro bydlení, pro výrobu a 
skladování, občanské vybavení (tělovýchovná a sportovní zařízení). 

• U ploch pro rekreaci je uvedena pouze podmínka stavby 25 m od lesní půdy nesmí narušit 
navazující lesní porosty. Tyto drobné plochy se nacházejí většinou v bezprostřední blízkosti lesní 
půdy, kde jsou již stávající plochy rekreace.  

• Podmínka zákazu výstavby chat blíže jak 25 m od lesa by znamenala nemožnost využití 
zastavitelné plochy pro daný účel.  

• U zastavitelné plochy Z40 a Z41 pro zeleň soukromou a vyhrazenou (tj. zahrady s možností 

výstavby drobných staveb) je stanovena pouze tato podmínka: stavby do 25 m od lesní půdy 
nesmí narušit navazující lesní porosty. Dle podmínek využití zde nejsou jiné stavby  
než drobné stavby, oplocení přípustné.  

• Koridory dopravní infrastruktury jsou vymezeny pouze pro samotnou dopravní stavbu  
(tj. pro přeložku, homogenizaci silnice I/23 nebo pro místní komunikaci). Stavby a zařízení, které 
bezprostředně nesouvisí s účelem, pro který byl koridor vymezen, zde nejsou přípustné (kromě 
staveb a zařízení veřejné technické infrastruktury). Jedná se rovněž o veřejně prospěšné stavby.  
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