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Zastupitelstvo obce Kninice, jako příslušný správní orgán na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) za použití ust. § 43 odst. 4 a 5 odst. 2 
stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
500/2006 Sb.“) 

 
usnesením č. …………………… ze dne …………………… 

 
vydává 

jako opatření obecné povahy 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Objednatel:      Obec Knínice 

    sídlo:    Knínice 2 

586 56 Tělč 

 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních   Stanislav Veselý 

Určený zastupitel:     Stanislav Veselý 

 

Pořizovatel:      Městský úřad Telč 

       Odbor rozvoje a územního plánování 

Nám. Zachariáše z Hradce 10 

588 56 

 

Osoba splňující kvalifikační požadavky:  Ing. arch. Lukáš Pivonka 

 

Zpracovatel:      ARCHUM architekti s. r. o. 

sídlo:  Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2  

    datová schránka:  dx9x8vd 

    IČ:    018 94 871 

DIČ:    CZ 018 94 871 (plátce DPH) 

 

Kontaktní osoba zpracovatele:   Ing. arch. Michal Petr 

       737 291 441, petr@archum.cz 

 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních   Ing. arch. Michal Petr 

a technických:     AA ČKA 04516 

  



5 
 

OBSAH 
Obsah ................................................................................................................................... 5 
1 Výrok změny územního plánu ........................................................................................ 6 
2 Odůvodnění změny územního plánu .............................................................................23 

2.1 Postup při pořízení změny územního plánu ............................................................23 
2.2 Soulad s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem ...........................................................................23 
2.2.1 Soulad s politikou územního rozvoje ...............................................................23 
2.2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem .............................25 

2.3 Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 

území 27 
2.4 Soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů ............30 
2.5 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů .....................31 
2.5.1 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ..................................................................31 
2.5.2 Vyhodnocení výsledků projednání s dotčenými orgány ...................................32 

2.6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace 

o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 37 
2.7 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 ......................................................38 
2.8 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných 

důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly ............................38 
2.9 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty ...........................38 
2.10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch. .........................................................................................................42 
2.11 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území .........43 
2.12 Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků 

obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované 

zkráceným postupem ........................................................................................................43 
2.13 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 

rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení ..........47 
2.14 Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení .............................47 
2.15 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.....................................................................48 
2.15.1 Vyhodnocení nově navrhovaných záborů ........................................................48 
2.15.2 Aktualizace již odsouhlasených záborů ...........................................................50 

2.16 Návrh rozhodnutí o námitkách ................................................................................53 
2.17 Návrh vyhodnocení připomínek ..............................................................................53 
2.18 U změny územního plánu text s vyznačením změn ................................................53 
2.19 Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části ..................................................53 

 



6 
 

1 VÝROK ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Změna č. 1 Územního plánu Knínice je. 

 V kapitole A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se za 3. odstavec doplňuje text ve znění: 

„Zastavěné území bylo aktualizováno ke dni 24. 11. 2021“. 

 V kapitole B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 

HODNOT se ruší poslední odstavec se zněním: „S ohledem na kvalitu přírodního prostředí 

je součástí návrhu i vymezení plochy pro smíšenou rekreačně obytnou zástavbu v místní 

části Bohusoudov.“ 

 Název kapitoly C) se mění z „URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ“  na „C) 

URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ 

ZELENĚ“. 

 V kapitole C) URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU 

SÍDELNÍ ZELENĚ se provádějí následující úpravy: 

 Text v 3. odstavci se mění z “Rozvoj obce je členěn na zastavitelné plochy bez rozlišení 

účelu označené Z1 – Z4, na plochu přestavby bez rozlišení účelu označené P1 – P5 a 

plochy územních rezerv bez rozlišení účelu označené R1  a R2“. na text „Rozvoj obce 

je členěn na zastavitelné plochy, na plochy přestavby a plochy územních rezerv“. 

 Text v 9. odstavci se ruší: „Z4 – zastavitelná plocha smíšená obytná s rekreací – s 

ohledem na velikost plochy a specifický druh zástavby je požadováno prověření 

územní studií.! 

 Pod vypuštěný 9. odstavec se vkládá nový odstavec ve znění: „Z5 – zastavitelná plocha 

pro občanské vybavení sport – přírodní koupaliště“, 

 Text 11. odstavce se mění z „P2 – plocha přestavby na plochu smíšenou obytnou – 

podmínkou pro využití území je odstranění dožilé stavby; s ohledem na velikost plochy 

(proluka) není požadováno prověření regulačním plánem nebo územní studií;“ na „P2 

– plocha přestavby na plochu smíšenou obytnou – s ohledem na velikost plochy 

(proluka) není požadováno prověření regulačním plánem nebo územní studií;“ 

 Text 12. odstavce „P3 – plocha přestavby na plochu smíšenou obytnou – podmínkou 

pro využití území je odstranění hospodářské stavby; s ohledem na velikost plochy 

(proluka) není požadováno prověření regulačním plánem nebo územní studií;“ se ruší. 

 Pod 14. odstavec se vkládají dva nové odstavce ve znění: „P6 – plocha přestavby pro 

občanské vybavení sport“ a „P7 – plocha přestavby na plochu smíšenou obytnou SV2“. 

 V 15. odstavci se ruší slovní spojení: „– podmínkou pro využití území je realizace 

plochy Z4.“ 

 Název kapitoly D) se mění z „KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ 

PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ“, na „D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
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VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO 

VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 

VYUŽITÍ“. 

 V kapitole D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO 

JEJÍ UMISŤOVÁNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 

INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ se 

provádějí následující úpravy:  

 V tématu „Koncepce technické infrastruktury dle druhu sítě – zásobování vodou“, v 1. 

odstavci se ruší text: „případně i pro napojení sousední obce Budeč dle záměru VÚC 

Javořická vrchovina“. 

 V tématu „Koncepce technické infrastruktury dle druhu sítě – zásobování vodou“, v 3. 

odstavci se ruší text: „a vodovodní síť je ve správě VAS a.s. Jihlava.“. 

 V tématu „Koncepce technické infrastruktury dle druhu sítě – odkanalizování území a 

čištění odpadních vod“ se ve 3. odstavci ruší věta druhá: „Pro zastavitelnou plochu 

smíšenou obytnou s rekreací je navržena malá domovní čistírna s vyústěním do 

bezejmenné vodoteče.“ 

 Název kapitoly E) se mění z“ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ 

PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚSES, 

PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, 

REKREACE A DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ na „KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, 

VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V 

KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU 

EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, 

OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ“. 

 V kapitole E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 

S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, 

PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED 

POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ“ se provádějí následující 

úpravy. 

 Pod 1. odstavec se vkládá text:  

„V nezastavěném území jsou navrženy následující plochy změny v krajině: 

K1 – plocha změny v krajině je navržena pro nový rybník na významném vodním toku 

Želetavka 

K2 – plocha změny v krajině je navržena pro zalesnění 

K3 – plocha změny v krajině je navržena pro obnovu rybníka na vodním toku Prokopka 

K4 – plocha změny v krajině je navržena pro obnovu rybníka na vodním toku Prokopka 

V nezastavěném území je přípustné umisťování staveb, zařízení a jiných opatření: 

a) pro zemědělství (vyjma ploch ÚSES, LE, NP, kde se jejich umístění výslovně 

vylučuje) 
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b) pro lesnictví 

c) pro vodní hospodářství 

d) těžbu nerostů a to v pouze v plochách (GX), v ostatních plochách se jejich umístění 

výslovně vylučuje 

e) veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

f) přípojek a účelových komunikací 

g) pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstranění jejich 

důsledků (např. protipovodňová opatření) 

Na základě § 18 odst. 5 stavebního zákona se v nezastavěném území výslovně 

vylučuje funkce bydlení a pobytové rekreace (nepřípustné jsou zejména stavby pro 

zemědělství integrující bydlení či rekreační funkci, rodinné domy, bytové domy, stavby 

pro rodinnou rekreaci, stavby pro hromadnou rekreaci, maringotky, mobilní domy, 

apod.). 

Územní systém ekologické stability“ 

 Pod 4. odstavec se vkládá text: 

„Na území obce se nacházejí následující prvky ÚSES: 

Regionální biocentrum RBC 649 Jezbiny 

Lokální biocentra LBC 2-9 

Lokální biokoridory LBK 1-9 

Interakční prvky IP 1-30“ 

 V 5. odstavci se opravuje text z „územ“ na „územního“. 

 Pod 5. odstavec: „Obecné podmínky stanovené k využití ploch prvků územního 

systému ekologické stability“ -  se vkládá text: 

„- u vymezeného prvku ÚSES musí být vždy zachována jeho funkčnost 

- přípustné je umisťování staveb dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že 

nedojde ke snížení schopnosti plnit stabilizující funkce v krajině, nebude narušena 

kontinuita nad přípustnou míru (nebudou překročeny parametry pro přerušení), protnutí 

by mělo být co nejkratší a pokud možno kolmo ose biokoridoru 

- technická a vegetační opatření je nutné podřídit požadavkům na zajištění funkčnosti 

skladebných částí ÚSES  

- nepřípustné jsou změny ve využití území, které by v budoucnu znemožnily funkčnost 

vymezené skladebné části ÚSES a změny 

- dále platí obecné podmínky pro nezastavěné území a konkrétní podmínky pro využití 

ploch s rozdílným způsobem využití“. 
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 Pod 5. odstavcem s názvem tématu: „Obecné podmínky stanovené k využití ploch 

prvků územního systému ekologické stability“ -   se vypouští text: 

Místní biocentra C1 – C9 : 

- plochy biocenter jsou nezastavitelné vyjma vedení tras technické infrastruktury a 
jejich zařízení, případně účelových komunikací pro údržbu a hospodaření na těchto 
plochách; 

- jsou zde omezeny změny kultur pozemků za méně vyhovující stanovenému účelu.  

Místní biokoridory K1 – K9 : 

- plochy biokoridorů jsou nezastavitelné včetně objektů rekreačního účelu; 

- přípustné je vedení tras technické infrastruktury a vedení účelových komunikací je-
jich křížením, souběžné vedení musí být mimo koridor; tato podmínka se netýká 
stávajících tras; 

- přípustná je obnova původních rybníků a mokřadů a zřizování nových vodních ná-
drží přiměřeného rozsahu; 

- nepřípustné je odvodňování, úprava přirozeně vedoucích koryt vodních toků.  

Interakční prvky I1 – I30 : 

- plošné prvky v kulturách les, TTP, ostatní plochy a dřeviny přirozeně rostoucí mimo 
les nesmí být využívány k jinému účelu a jejich rozsah zmenšován; 

- liniové prvky nesmí být využívány k jinému účelu, jejich šířka zmenšována např. 
zorňováním a náletová zeleň nesmí být mýcena nebo jinak poškozována; 

- v případech, kde interakční linii tvoří stromořadí, mohou být přestárlé stromy odstra-
něny pouze s následnou náhradní výsadbou. 

Součástí systému ekologické stability jsou i významné krajinné prvky chráněné ze 

zákona č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to lesy,vodní toky,rybníky a 

údolní nivy. 

Pod ochranu přírody spadají i plochy dřevin rostoucích mimo les (§2, odst. 2, písm.d) 

označené ZK. 

 Pod 5. odstavcem s názvem tématu: „Obecné podmínky stanovené k využití ploch 

prvků územního systému ekologické stability“ -   se mění věta z „Většina prvků ÚSES 

je částečně až převážně funkční, pouze biocentrum C4 a biokoridory K4 a K5 jsou 

navrženy k založení.“ na „Většina prvků ÚSES je částečně až převážně funkční“. 

 Pod 5. odstavec, pod větu “ Většina prvků ÚSES je částečně až převážně funkční“ je 

doplněn název tématu ve znění: „Prostupnost krajiny:“ 

 Pod téma s názvem „Prostupnost krajiny“ se pod 4. větu daného tématu vkládá text: 

„Prostupnost krajiny (nezastavěného území) nesmí být narušována oplocováním 

pozemků.  

Výslovně se vyklučuje umísťování jakéhokoliv oplocení v rámci migračního koridoru 

vybraných velkých savců (viz koordinační výkres). Výjimku tvoří  oplocení související 

se stavbami veřejné infrastruktury, s hospodařením v lesích (např. lesní oplocenky), 

oplocení za účelem realizace prvku ÚSES nebo ohrazení pastvin ohradníky. 
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Ohrazení pastvin ohradníky je nezastavěném území přípustné. Ohradníkem se pro 

účely tohoto územního plánu rozumí stavba tvořena sloupky, které jsou spojeny jedním 

nebo několika liniovými spoji (např. dráty). Mezi sloupky nesmí být kamenná 

podezdívka a výplň (např. děrované cihly, vlnitý plech, drátěné pletivo, plaňky, palisáda 

či jiné dílce). 

Umístění oplocení, mimo migrační koridory velkých savců a prvky ÚSES, jako 

samostatné stavby je přípustné pouze v případě specifického druhu hospodaření a 

pěstitelství s cílem zamezit poškození rostlin a úrody.“ 

 Pod celé téma s názvem „Prostupnost krajiny“ je doplněn název tématu ve znění: 

„Protierozní opatření:“ 

 Pod téma s názvem „Protierozní opatření“ se pod 2. větu daného tématu vkládá text: 

„Na celém území je přípustná realizace opatření (a s nimi spojenými terénními 

úpravami) pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. zatravnění, 

zakládání a udržování protierozních prvků (větrolamů, mezí, zasakovacích pásů a 

příkopů).“ 

 Pod celé téma s názvem „Protierozní opatření“ je doplněn název nového tématu ve 

znění: „Ochrana před povodněmi, vodní režim a nakládání s vodami:“ 

 1. odstavec tématu s názvem „Ochrana před povodněmi, vodní režim a nakládání 

s vodami se mění z „V řešeném území je vyhlášeno v celé délce toku Želetavky 

záplavové území. V tomto území nejsou proto navrženy žádné rozvojové plochy a 

případná stavební činnost ve dvou stávajících lokalitách musí splňovat požadavky 

správce toku.“ na „V řešeném území je vyhlášeno v celé délce toku Želetavky 

záplavové území. V tomto území nejsou proto navrženy žádné zastavitelné plochy 

nebo plochy přestavby. Případná stavební činnost se musí řídit platnými právními 

předpisy (viz zákon o vodách).“. 

 Pod 2. odstavec tématu s názvem „Ochrana před povodněmi, vodní režim a nakládání 

s vodami“ se vkládá text:  

„Na celém správním území obce je přípustné: 

- vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a 

zvyšovat její retenční a akumulační schopnost 

- vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu 

vodních prvků v krajině.“ 

 Pod celé téma s názvem s názvem „Ochrana před povodněmi, vodní režim a nakládání 

s vodami“ je doplněn název nového tématu ve znění: „Rekreace“. 

 Pod 2. odstavec tématu s názvem „Rekreace“ se vkládá věta: 

„Na celém správním území je přípustné realizovat cyklistické stezky.“ 

 Pod celé téma s názvem „Rekreace“ je doplněn název nového tématu ve znění: 

„Dobývání nerostů“. 
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 Nakonec 2. odstavce tématu s názvem „Dobývání nerostů“ se vkládá text: „ – 

v územním plánu je tato plocha označena jako GX.“ 

 Název kapitoly F) se mění z “STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S 

ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ, 

POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 

VYUŽITÍ, POPŘ. PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A 

STANOVENÍ POMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 

PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU“ na „STANOVENÍ PODMÍNEK PRO 

VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO 

ÚČELU VYUŽITÍ, POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, 

NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE 

VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY 

UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘ. STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ POMÍNEK PROSTOROVÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

(NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY 

ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH 

POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)“ 

 V kapitole F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ, POKUD JE MOŽNÉ JEJ 

STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ 

STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, 

ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA), POPŘ. STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH 

A STANOVENÍ POMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 

PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE 

ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ 

VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)“ 

se provádějí následující úpravy: 

 Pod 2. odstavec se vkládá text:  

„Pro plochy nacházející se v nezastavěném území platí též obecné podmínky 

vyplývající z koncepce uspořádání krajiny.“. 

 Na řádku 8 se mění text z: 

„PODMÍNKY PRO PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SE ZEMĚDĚLSTVÍM – BSz“   

na „PODMÍNKY PRO PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ – SV2 (SE 

ZEMĚDĚLSTVÍM)“. 

 Na řádku 9 a 10 se vypouští text:  

„V hlavním a koordinačním výkrese vyznačeny červenou barvou na plochách 

zastavěných plošně, na plochách zastavitelných šrafy.“ 

  V Podmínkách pro plochy smíšené obytné venkovské se mění v odstavci e) Podmínky 

prostorového uspořádání: 

V poslední větě je vypuštěna výměra „1200m2“ a je nahrazena plochou „2000 m2.“ 
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 Na ř. 35 se mění text z: 

 „PODMÍNKY PRO PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ S REKREACÍ – BSr.“  

na PODMÍNKY PRO PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ – SV1 (S 

REKREACÍ)“. 

 Na řádku 36 a 37 se vypouští text: „V hlavním a koordinačním výkrese vyznačeny 

oranžovou barvou na plochách zastavěných plošně, na plochách zastavitelných šrafy.“ 

 Na řádku 58 se ruší odrážka: „pro zastavitelnou plochu označenou na výkrese č.1 – Z4 

respektovat požadavek ochrany ZPF v max. výměře pozemku pro 1 rodinný dům 

1200m2.“ 

 Na řádku 60 se mění text z: 

„PODMÍNKY PRO PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ– OV.“ na „PODMÍNKY PRO 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÉ – OV“ 

 Na řádku 61 se vypouští text: 

„V hlavním a koordinačním výkrese vyznačeny fialovou plochou.“ 

 Na řádku 76 se mění text z: 

„PODMÍNKY PRO PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VČETNĚ SPORTOVNÍHO 

- OS.“ na „PODMÍNKY PRO PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ SPORT – OS“ 

 Na řádku 77 a 78 se vypouští text: 

„V hlavním a koordinačním výkrese vyznačeny v barvě žluté stávající stav v ploše, 

navrhovaný stav šrafy.“ 

 Pod řádek 87 se vkládá text ve znění: 

„Podmínky pro plochy veřejných prostranství. 

PODMÍNKY PRO PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZPEVNĚNÉ PLOCHY – 

PP 

a) Hlavní účel využití: 

- veřejná prostranství a plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu, pohyb a pobyt 
obyvatel. 

b) Přípustné: 

- změny dokončených staveb a novostavby pro dopravu v pohybu, dopravu v klidu, pěší 
komunikace, shromažďovací a odpočinkové plochy; 

- drobné stavby pro hromadnou dopravu; 

- stavby drobné architektury; 

- veřejná zeleň, dětská hřiště; 

- zařízení technické infrastruktury. 

c) Nepřípustné: 
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- ostatní neuvedené funkce, činnosti a zařízení. 

d) Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny.“ 

 Na řádku 88 se mění text z:  

„PODMÍNKY PRO PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VP.  

na „PODMÍNKY PRO PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZELEŇ – PZ“. 

 Na řádku 89 se vypouští text: „V hlavním a koordinačním výkrese vyznačeny žlutou 

barvou v ploše.“ 

 Pod řádek 89 se vkládá text ve znění: 

„Hlavní účel využití: 

- veřejná zeleň, parky k rekreaci a odpočinku. 

Přípustné: 

- výsadba a údržba nízké plošné i dřevinné zeleně; 

- komunikace pro pěší provoz; 

- dětská hřiště a malé vodní plochy; 

- zařízení technické infrastruktury. 

Podmíněně přípustné: 

- stavby a zařízení občanského vybavení za podmínky, že stavby souvisejí s hlavním 
nebo přípustným využití. 

Nepřípustné: 

- výše neuvedené činnosti, zařízení a stavby. 

Podmínky pro plochy dopravní infrastruktury“ 

 Na řádku 90 se mění text z:  

„PODMÍNKY PRO PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – P“  

na „PODMÍNKY PRO PLOCHY DOPRAVY SILNIČNÍ – DS“.  

 Na řádku 91, 92, 93 se vypouští text: „V hlavním, koordinačním výkrese a výkrese 

dopravní infrastruktury vyznačeny v barvě tmavě a světle žluté, hnědě v současném 

stavu plošně, v navrhovaném čárkovaně – barva podle funkce komunikace.“ 

 Na řádku 95 se mění text z:  

„plochy staveb a zařízení pozemních komunikací“ 

na „plochy staveb a zařízení pozemních komunikací (zejména II. a III. třídy).“ 

 Pod řádek 104 se vkládá text ve znění: 

„PODMÍNKY PRO PLOCHY DOPRAVY JINÉ (MÍSTNÍ) – DX 
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Hlavní účel využití: 

- plochy staveb a zařízení pozemních komunikací (zejména místní a účelové komu-
nikace mimo zastavěné území, polní a lesní cesty). 

Přípustné: 

- změny dokončených staveb a novostavby silnic, místních komunikací, účelových 
komunikací; 

- změny dokončených staveb a novostavby parkovacích, odstavných ploch a komu-
nikací pro pěší provoz. 

Podmíněně přípustné: 

- výsadba doprovodné a izolační zeleně; 

- zařízení technické infrastruktury. 

Nepřípustné: 

- ostatní neuvedené funkce a činnosti. 

Podmínky pro plochy technické infrastruktury. 

PODMÍNKY PRO PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – ENERGETIKA – 

TE 

Hlavní účel využití: 

- plochy a koridory pro energetiku. 

Přípustné: 

- ostatní druhy technické infrastruktury; 

- změny dokončených staveb a novostavby k požadovanému účelu; 

- stavby oplocení na hranici pozemku nebo ochranného pásma příslušného zařízení; 

- související dopravní infrastruktura. 

Nepřípustné: 

- využití ploch k jinému účelu.“ 

 Na řádku 105 se mění text z:  

PODMÍNKY PRO PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - TI.  

na „PODMÍNKY PRO PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – VODNÍ 

HOSPODÁŘSTVÍ – TW“ 

 Na řádku 106, 107 se vypouští text: „V hlavním a koordinačním výkrese vyznačeny 

modře plošně (stav) a šrafy (návrh), ve výkresech technické infrastruktury I., II. v barvě 

dle druhu sítě.“. 

 Na řádku 109 se mění text z:  

- „plochy a koridory pro veškeré druhy technických zařízení.“  
na „plochy a koridory pro technickou infrastrukturu v oblasti vodního hospodářství.“ 

 Pod řádek 110 se vkládá text ve znění: „ - ostatní druhy technické infrastruktury;“ 
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 Pod řádek 115 se vkládá text ve znění: „Podmínky pro plochy výroby a skladování“ 

 Na řádku 116 se mění text z:  

„PODMÍNKY PRO PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ – VZ“ na 

„PODMÍNKY PRO PLOCHY VÝROBY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ – VZ“ 

 Na řádku 117 se vypouští text:  

„V hlavním a koordinačním výkrese vyznačeny hnědou plochou a hnědým šrafováním.“ 

 Na řádku 119 se mění text z:  

„slouží pro výrobu a skladování v zemědělské rostlinné a živočišné produkci.“  
na „slouží pro výrobu a skladování v zemědělské rostlinné a živočišné produkci a les-
nictví.“ 

 Na řádku 129 se mění text z:  

„stavby pro bydlení a výše neuvedené funkce a činnosti.“ 

na „stavby pro bydlení, rodinnou rekreaci a výše neuvedené funkce a činnosti.“ 

 Pod řádek 132 se vkládá text ve znění: „Podmínky pro plochy vodní a 

vodohospodářské.“ 

 Na řádku 133 se mění text z: 

„PODMÍNKY PRO PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – VV.“  

na „PODMÍNKY PRO VODNÍ PLOCHY A TOKY – WT“ 

 Na řádku 134 a135 se vypouští text:  

„V hlavním výkrese, výkrese technické infrastruktury a koordinačním značeny modře 

plně pro stávající a šrafy pro navrhované plochy.“ 

 Na řádku 145 se mění text z:  

- „nezbytná dopravní a technická infrastruktura.“ na „nezbytná dopravní (mosty, komu-
nikaci vedoucí po hrázi, apod.) a technická infrastruktura.“ 

 Pod řádek 151 se vkládá text ve znění: 

„Podmínky pro plochy zemědělské. 

PODMÍNKY PRO PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – louky a pastviny – AL 

PODMÍNKY PRO PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – pole – AP 

Hlavní účel využití: 

- zemědělské hospodaření v krajině. 

Přípustné: 

- hospodaření a údržba zemědělského půdní fondu; 

- související účelové komunikace pro hospodaření; 
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- koridory pro vedení technické infrastruktury nadzemních i podzemních vedení a s 
tím související zařízení; 

- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jejich využití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu. 

Podmíněně přípustné: 

- stavby, zařízení a opatření pro účely zemědělství, vodního hospodářství a ekologic-
kou stabilitu krajinu na půdách I. a II. tř. ochrany ZPF pouze při převažujícím veřej-
ném zájmu nad zájmy ochrany ZPF. Tyto stavby nesmějí mít charakter obytných 
budov; 

- vodní nádrže plošně rozsáhlé na půdách I. a II. tř. ochrany ZPF pouze při převažu-
jícím veřejném zájmu nad zájmy ochrany ZPF a po schválení orgánem ochrany pří-
rody a krajiny; 

- změna kultury na jiný druh plochy. 

Nepřípustné: 

- stavby pro zemědělství v plochách ÚSES 

- ostatní neuvedené funkce a činnosti; 

- funkce a činnosti vyplývající ze zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 
půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.“ 

 Na řádcích 152 až 172 se vypouští text:  

„PODMÍNKY PRO PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – PZ. 

V hlavním výkrese, koordinačním výkrese a výkrese předpokladu záboru půdního 

fondu značeny světle hnědými šrafy a světle zelenou plochou. 

Hlavní účel využití: 

- zemědělské hospodaření v krajině. 

Přípustné: 

- hospodaření a údržba zemědělského půdní fondu; 

- stavby, zařízení a opatření pro účely zemědělství, vodního hospodářství a ekologic-
kou stabilitu krajinu; 

- související účelové komunikace pro hospodaření; 

- koridory pro vedení technické infrastruktury nadzemních i podzemních vedení a s 
tím související zařízení; 

- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jejich využití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu. 

Podmíněně přípustné: 

- vodní nádrže plošně rozsáhlé; 

- změna kultury na jiný druh plochy. 

Nepřípustné: 

- ostatní neuvedené funkce a činnosti; 

- funkce a činnosti vyplývající ze zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 
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půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.“ 

 Pod řádek 172 se vkládá text ve znění: „Podmínky pro plochy lesní.“ 

 Na řádku 173 se mění text z:  

„PODMÍNKY PRO PLOCHY LESNÍ – PL“ na „PODMÍNKY PRO PLOCHY LESNÍ – 

LE“ 

 Na řádku 174 a 175 se vypouští text: „V hlavním výkrese, koordinačním výkrese a 

výkrese předpokladu záboru půdního fondu značeny zeleně plošně stav a kostkováním 

v zelené barvě návrh zalesnění.“ 

 Na řádku 191 se mění text z:  

„stavby, činnosti a zařízení, která mohou podstatně narušit základní funkci účelu les-
ních ploch.“ na „stavby, činnosti a zařízení, která mohou podstatně narušit základní 
funkci účelu lesních ploch, stavby pro zemědělství.“ 

 Pod řádek 191 se vkládá text ve znění: „Podmínky pro plochy přírodní.“ 

 Na řádku 192 se mění text z: „PODMÍNKY PRO PLOCHY PŘÍRODNÍ – RB, RK, B, C, 

K, ZK“ na „PODMÍNKY PRO PLOCHY PŘÍRODNÍ – NP“ 

  Na řádku 193 a 194 se vypouští text: „V hlavním, koordinačním výkrese a výkrese 

předpokladu záboru půdního fondu značeny dle druhu a účelu hranicemi koridoru nebo 

obvodu tmavě zeleně a plochy světlejšími šrafy.“ 

 Pod řádek 211 se vkládá text ve znění: „ -  stavby pro zemědělství“. 

 Pod řádek 212 se vkládá text ve znění: „PODMÍNKY PRO PLOCHY SMÍŠENÉ 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – MN“ 

 Na řádku 213 se vypouští text: „V hlavním a koordinačním výkrese vyznačeny světle 

zelenými vodorovnými šrafy.“ 

 Na řádku 219 se mění text z:  

- „druh staveb pro hospodaření a údržbu krajiny, zemědělských a lesních ploch;“  
na „druh staveb pro hospodaření a údržbu krajiny, zemědělských a lesních ploch na 
půdách I. a II. tř. ochrany ZPF pouze při převažujícím veřejném zájmu nad zájmy 
ochrany ZPF. Tyto stavby nesmějí mít charakter obytných budov;“ 

 Pod řádek 222 se vkládá text ve znění:  

„  - stavby pro zemědělství v plochách ÚSES. 

Podmínky pro plochy zeleně.“ 

 Na řádku 223 se mění text z: PODMÍNKY PRO PLOCHY ZELENĚ INDIVIDUÁLNÍ 

SOUKROMÉ – ZI.“ na „PODMÍNKY PRO PLOCHY ZELENĚ – ZAHRADY A SADY – 

ZZ“ 
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 Na řádku 224 se vypouští text: „V hlavním a koordinačním výkrese značeny zelenou 

plochou.“ 

 Pod řádek 236 se vkládá text ve znění: „PODMÍNKY PRO PLOCHY ZELENĚ – 

PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU – ZP“ 

Hlavní účel využití: 

- zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny jako součást územního 

systému ekologické stability. 

Přípustné: 

- realizace opatření vyplývajících z návrhu ÚSES, 

- změny stávajících ploch na trvale travní porosty a plochy s výsadbou 

geograficky původních dřevin, 

- opatření k posílení nebo zachování funkčnosti jednotlivých prvků ÚSES, 

- jiné využití, které nevratně nenaruší přirozené podmínky stanoviště a nesníží 

aktuální ekologickou stabilitu území. 

Podmíněně přípustné: 

- stavby dopravní a technické infrastruktury napříč biokoridory; 

- přečerpávací stanice, vrty a studny; 

- obnovování a zřizování vodních ploch. 

Nepřípustné: 

- využití ploch biocenter pro výstavbu a jinou stavební činnost neuvedenou v 

podmíněně přípustných podmínkách; 

- stavby pro zemědělství. 

 Na řádcích 237 až 249 se vypouští text:  

„Podmínky pro plochy zeleně veřejné – ZV. 

V hlavním a koordinačním výkrese značeny v plochách tmavě zelenou barvou. 

Hlavní účel využití: 

- veřejná zeleň, parky k rekreaci a odpočinku. 

Přípustné: 

- výsadba a údržba nízké plošné i dřevinné zeleně; 

- komunikace pro pěší provoz; 

- dětská hřiště a malé vodní plochy; 

- zařízení technické infrastruktury. 

Podmíněně přípustné: 

- stavby a zařízení občanského vybavení. 

Nepřípustné:  

- výše neuvedené činnosti, zařízení a stavby.“ 
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 Pod řádek 249 se vkládá text ve znění: „ 

„Podmínky pro plochy těžby nerostů. 

PODMÍNKY PRO PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ – JINÉ – GX 

Hlavní účel využití: 

- lokální těžba za účelem zisku materiálu na úpravu lesních cest. 

Přípustné: 

- terénní úpravy a terénní změny související s odtěžením či akumulací nerostného ma-
teriálu; 

- nezbytná související dopravní a technická infrastruktura; 

- zeleň, drobné vodní plochy a toky; 

- rekultivace území (např. zalesnění). 

Podmíněně přípustné: 

- nestanovuje se. 

Nepřípustné: 

- umísťování staveb pro těžbu; 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s výše uvedeným využitím (např. stavby pro 
bydlení, rekreaci, výrobu a skladování, občanskou vybavenost, apod.).“         

 V kapitole G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A 

BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K 

POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT: 

 Z řádků 5 až 10 se vypouští text:  

“Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury plochy a koridory (§2, §170 

stavebního zákona) značeny v oranžové barvě. 

DI1 – jednosměrná místní komunikace v m.č.Bohusoudov, č.p. 467/1, 535/1, 535/2, 

1304/1; 

DI2 – účelová komunikace pro hospodaření v území Knínice, č.p. 1097/24, 1097/26, 

1097/27, 1112/1, 1278; 

DI3 – místní komunikace pro novou plochu BSz v území Knínice, č.p. 269/1, 269/2.“ 

 Na řádku 11 a 12 se mění text z:  

„Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury, plochy a koridory (§2, §170 

stavebního zákona) značeny v červené barvě“ na „Veřejně prospěšné stavby technické 

infrastruktury, plochy a koridory (§2, §170 stavebního zákona)“ 

 Z řádků 13 a 14 se vypouští text: „TI1 – rozšíření vodovodní sítě a výstavba kanalizační 

stoky pro nové plochy v m.č. Bohusoudov, č.p. 467/1, 526, 535/1, 1208/2, 1304/1;“ 
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 Z řádku 15 se vypouští text: „TI2 – plocha pro čistírnu odpadních vod v m.č. 

Bohusoudov, č.p. 467/1;“ 

 Na řádcích 16, 17, 18 se mění text z: 

„TI3 – koridory kanalizačních stok odpadních vod pro obec Knínice, č.p. 139/3, 139/4, 

139/5, 144, 173/1, 201, 204, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 206, 208, 210, 269/1, 375/1, 

376, 941/3, 1163/2, 1164/1, 1164/2, 165/2, 1166/1, 1166/2, 1168/1, 1169/2, 1181, 

1182/1, 1183, 1184, 1322“ na „VT3 – koridory kanalizačních stok odpadních vod pro 

obec Knínice“ 

  Z řádků 19 a 20 se vypouští text:  

„TI4 – plocha pro čistírnu odpadních vod v obci Knínice, č.p. 375/1; 

TI5 – koridor vodovodního řadu pro zásobování obce Budeč, č.p. 391/1, 1197.“ 

 Na řádcích 24, 25, 26 se mění text z: 

„PO1 – obnova rybníka na vodním toku Prokopka, č.p. 741/3; 

PO2 – obnova rybníka na vodním toku Prokopka, č.p. 741/1, 741/2; 

 PO3 – nový rybník na významném vodním toku Želetavka, č.p. 1068, 1072, 1293, 

1318, 1423.“ 

na 

„VR1 – obnova rybníka na vodním toku Prokopka 

VR2 – obnova rybníka na vodním toku Prokopka 

VR3 – nový rybník na významném vodním toku Želetavka“ 

 Z řádků 27 až 33 se vypouští text:  

„Veřejně prospěšná opatření pro založení prvků ÚSES (§2,§170 stavebního zákona) 

vyznačena v tmavozelené barvě. 

ES1 – plocha pro založení místního biokoridoru K3 – součást ÚSES, č.p. 896/1, 903, 

904, 972, 1244/1, 1245/1, 1256, 1280/1; 

ES2 – plocha pro založení místního biocentra C3 – součást ÚSES, č.p. 972, 987/2; 

ES3 – plocha pro založení místního biokoridoru K4 – součást ÚSES, č.p. 1004/1, 1041, 

1042/1, 1042/2, 1266, 1267, 1268, 1289, 1317.“ 

 Název kapitoly H) se mění z “ VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

A OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO “  

na „VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, 

PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE 

PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ, NÁZVU 
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KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO 

ZÁKONA“ 

 V kapitole H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO S UVEDENÍM V ČÍ 

PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ, 

NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 

KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA“ se provádějí následující úpravy: 

 Na řádku 3 se mění text z: 

„OV1 – občanské vybavení, přírodní koupaliště č.p. 436, 435“ na 

„PO1 – občanské vybavení, přírodní koupaliště, ve prospěch obce Knínice, č.p. 2278 

v k. ú. Knínice;“ 

 Z řádku 4 se vypouští text:  

„OV2 – občanské vybavení, sportovní víceúčelové hřiště pro mládež a dospělé 

č.p.139/3.“ 

 V kapitole I) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 

MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ se 

provádějí následující úpravy: 

 Z řádků 1 a 2 se vypouští text:  

„Plochy územních rezerv bez rozlišení účelu jsou vyznačeny ve výkrese základní 

členění území 1:5000 č. 1 oranžovou barvou.“ 

 Do řádku 4 je za text „R1“ doplněn text „OSL“. 

 Do řádku 6 je za text „R2“ doplněn text „RI“. 

 Název kapitoly J) se mění z “ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 

PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO 

ROZHODOVÁNÍ A LHŮTY PRO POŘÍZENÍ STUDIE“ na „VYMEZENÍ PLOCH A 

KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 

ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A 

PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ ČINNOSTI“. 

 V kapitole J) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 

ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ 

PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO 

STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI se provádějí následující úpravy: 

 Z řádku 1 a 2 se vypouští text: „Vymezení ploch tohoto druhu je vyznačeno na výkrese 

základního členění území 1 : 5 000 č. 1 černým šrafováním.“ 

 Na řádku 4 se mění text z:  
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Z1 – zastavitelná plocha smíšená obytná se zemědělstvím;  

na „Z1 – zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SV2;“ 

 Z řádků 5 a 6 se vypouští text: „Z4 – zastavitelná plocha smíšená obytná s rekreací; 

územní studie musí obsahovat posouzení kapacity stávajícího vodního zdroje o 

vydatnosti 0,2 l/s.“ 

 Na řádku 8 a 9 se mění text z: 

„P5 – plocha přestavby na plochu smíšenou obytnou s předchozí nutností zrušení 

ochran. pásma zemědělského areálu a odstranění hospodářských staveb.“ na 

„P5 – plocha přestavby na plochu smíšenou obytnou venkovskou SV2 s předchozí 

nutností zrušení ochran. pásma zemědělského areálu a odstranění hospodářských 

staveb.“ 

 Z řádků 11 až 17 se vypouští text:  

„Plocha označená Z1 - nejpozději po zastavění nebo vydání územního rozhodnutí na 

plochy proluk P1 – P4;“ 

„Plocha označená Z4 - nejdříve při projevení reálného developerského zájmu o tento 

specifický druh výstavby jako celku;“ 

„Plocha označená P5 - v období realizace kanalizačních stok odpadních vod a vyřešení 

čištění odpadních vod pro zastavěné území nebo po odstranění stávajících 

zemědělských staveb a zrušení ochran. pásma zemědělského areálu.“ 

 Pod řádek 17 se vkládá text:  

„Lhůta pro zpracování územních studií pro výše uvedené plochy (Z1 a P5) a vložení 

dat do evidence je stanovena na 4 roky od nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Knínice.“, 
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2 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

2.1 Postup při pořízení změny územního plánu 

Dne 30. 12. 2021 projednalo Zastupitelstvo obce Knínice usnesením č. 2021-12-30-06 Zprávu 

o uplatňování Územního plánu Knínice za období 12/2014 – 9/2021. Stejným usnesením 

schválilo zastupitelstvo obce pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Knínice 

(změny č. 1), které jsou součástí Zprávy o uplatňování Územního plánování Knínice za období 

12/2014 – 9/2021. 

Pořizovatel posléze předal pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Knínice, 

které jsou součásti Zprávy o uplatňování Územního plánu Knínice za období 12/2014 – 

9/2021zpracovateli, kterým je Ing. arch. Michal Petr (ČKA 4516), ARCHUM architekti s.r.o., 

IČ: 01894871, Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2 (dále jen „zpracovatel“). 

Po odevzdání dokumentace Změny č. ÚP Knínice k veřejnému projednání přistoupil 

pořizovatel k zahájení řízení o Změně č. 1 ÚP Knínice dle § 22 a 55b s využitím § 52 

stavebního zákona a dle § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní 

řád) ve znění pozdějších předpisů. Veřejné projednání pořizovatel oznámil dopisem č. j.: Telč 

1622/2022 ORÚP – Hos ze dne 7. 3. 2022 jednotlivě obci Knínice, dotčeným orgánům, 

krajskému úřadu a sousedním obcím 40 dnů předem pro případ využití fikce doručení. Zároveň 

pořizovatel oznámil veřejné projednání veřejnou vyhláškou č. j.: Telč 1624/2022 ORÚP - Hos, 

která byla vyvěšena od 7. 3. 2022 do 27. 4. 2022. Veřejné projednání se konalo 19. 4. 2022 v 

16h v Obecním domě Knínice, č. p. 3. 

Následně pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. V 

rámci veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky. Dne 26. 4. 2022 

požádal pořizovatel v souladu s ustanovením § 55b odst. 4 stavebního zákona dopisem č. j.: 

Telč 2963/2022 ORÚP – Hos krajský úřad jako nadřízený orgán o vydání stanoviska k návrhu 

Změny č. 1 ÚP Knínice z hledisek zajištění koordinace využívání území. Dotčený orgán ve 

svém stanovisku č. j.: KUJI 38209/2022 ze dne 4. 5. 2022 s návrhem Změny č. 1 ÚP Knínice 

souhlasí. 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 1 ÚP Knínice podle § 53 odst. 4 stavebního 

zákona a došel k závěru, že není v rozporu se zákonem ani dalšími požadavky uvedenými v 

tomto odstavci stavebního zákona (viz níže). 

Pořizovatel předložil návrh na vydání Změny č. 1 ÚP Knínice s odůvodněním zastupitelstvu 

obce Knínice. 

2.2 Soulad s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem a 

územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

2.2.1 Soulad s politikou územního rozvoje 
Změna č. 1 územního plánu Knínice je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR v (ve znění 

závazném od 1. 9. 2021) zahrnující: 

Politiku územního rozvoje České republiky 2008, schválená usnesením vlády ze dne 20. 

července 2009 č. 929 ve znění: 

Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 

15. dubna 2015 č. 276, 

Aktualizaci č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 

2. září 2019 č. 629, 
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Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 

2. září 2019 č. 630, 

Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 

17. srpna 2020 č. 833.  

Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 

12. července 2021 č. 618. 

Správní území obce Knínice se nenachází v rozvojové oblasti či ose republikového 

významu. 

 

Správní území obce Knínice se nově nachází ve specifické oblasti SOB9 – Specifická 

oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. 

 

Pro územní plánování vyplývají z SOB9 následující úkoly: 

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 

 

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. 

 

V souvislosti s aktualizací politiky územního rozvoje a zařazení řešeného území do specifické 

oblasti, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení suchem, byla do obecných podmínek 

vztahující se ke všem plochám s rozdílným způsobem využití následující podmínka:  

 

„Na celém správním území obce je přípustné: 

- vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšovat její 

retenční a akumulační schopnost 

- vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu 

vodních prvků v krajině.“ 
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Tato podmínka je tedy zařazena v souladu s § 18 odst. 5 a § 31 odst. 4 stavebního zákona, 

kdy politika územního rozvoje je závazná pro pořizování územních plánů. Tímto doplnění 

dochází k naplnění úkolu daného politikou územního rozvoje. 

 

Do správního území obce Knínice nezasahuje žádná plocha nebo koridor dopravní či 

technické infrastruktury republikového významu. 

 

Změna č. 1 územního plánu Knínice není v rozporu s prioritami územního plánování. 

2.2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
V současné době je platné Úplné znění zásad územního rozvoje po Aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 a 8 a také rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 64 A 1/2017-118 z 13. 4. 2017, tedy ve 

znění: 

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 20. 10. 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 

Pro správní území obce Knínice vyplývá ze zásad územního rozvoje následující: 

 

Změna č. 1 územního plánu Knínice není v rozporu s krajskými prioritami územního plánování. 

Obsah změny územního plánu je pouze dílčího charakteru a svou povahou má pouze 

minimální dopad vůči prioritám územního plánování obsažených v zásadách územního 

rozvoje. 

 

Obec Kninice se i nadále 

 nenachází v rozvojové ose nebo oblasti republikového ani krajského významu, 

 nenachází v centru osídlení, 

 nenachází ve specifické oblasti, 

 ani se v ní nenachází koridor nebo plocha dopravní ani technické infrastruktury 

 

vymezených v platných Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. 

 

Severní část území obce patří dle ZÚR do krajinného typu krajina lesní, jižní část do krajiny 

zemědělské intenzivní. 

 

ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 

(128) Krajina lesní 

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

nezbytně nutnou míru; 
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b) lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené skladbě lesů 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. 

 

(143) Krajina zemědělská intenzivní 

a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; 

b) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a 

tvarově vhodnými stavbami; 

c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně, 

zvýšením podílu zahrad, trvalých travních porostů apod.; 

d) zvýšit prostupnost krajiny obnovou cestní sítě. 

 

Celé území obce dále spadá dle ZÚR do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB003 Želetavsko. 

 

(146a) 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 

a) typický reliéf v makro i mezo měřítku; 

b) typická struktura kulturní krajiny včetně stop tradičních způsobů hospodaření; 

c) přírodní složky krajiny, charakter zalesnění, lesních okraje, vzorek drobných ploch a linií 

zeleně apod.; 

d) historické krajinářské úpravy; 

e) hydrografický systém včetně typického charakteru údolí daného jak jeho morfologií, tak 

historickým využitím toků; 

f) typické kulturní dominanty v krajinné scéně a to včetně typické siluety; 

g) sídelní struktura; 

h) urbanistická struktura sídel; 

i) měřítko a hmota tradiční architektury; 

j) typické siluety sídel a charakter okrajů obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou 

a cennou lidovou architekturou; 

k) omezení pro jednotlivé stavby a zařízení vyplývající z ustanovení uvedených v bodech 

(146b) – (146u) se nevztahují na veřejně prospěšné stavby uvedené v bodech (150) – (163) 

ZÚR, v případě, že stanovisko příslušného orgánu k vyhodnocení vlivů ZÚR popř. územního 

plánu na udržitelný rozvoj území nebo k vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí bude ve 

vztahu k realizaci stavby souhlasné. 

 

(146d) ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB003 Želetavsko pro činnost v 

území a rozhodování o změnách v území specifickou zásadu zachovat historické siluety sídel. 

 

Vymezení prvků ÚSES ze zásad územního rozvoje bylo od vydání Územního plánu Knínice 

upraveno. V Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina, které byly podkladem pro Územní 

plán Knínice bylo vymezeno regionální biocentrum 649 Jezbiny a regionální biokoridor 522 

Pařezitá – Jezbiny. V platných zásadách regionálního rozvoje již regionální biokoridor 522 

Pařezitá – Jezbiny nezasahuje, naopak došlo k rozšíření regionálního biocentra 649 Jezbiny. 

Tento nesoulad byl změnou č. 1 napraven. 
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Aktualizací č. 4 ZÚR je dále zrušeno vymezení prvků ÚSES jako veřejně prospěšných 

opatření. 

 

Změna územního plánu v souladu s čl. (01) v kapitole 1. zásad vytváří podmínky pro rozvoj 

kraje prostřednictvím vymezení nové plochy přestavby pro bydlení. Dochází k citlivému 

doplnění stávající kapacity s ohledem na regionální poptávku po bydlení vyjádřenou zejména 

vlastníky příslušných pozemků. 

 

Změnou územního plánu nedochází k narušení hodnot, které vytvářejí image kraje a posilují 

vztah obyvatelstva kraje ke svému území. 

 

Změna č. 1 územního plánu Knínice není v rozporu s výše uvedenými požadavky 

vyplývajícími ze zásad územního rozvoje v platném znění. 

 

2.3 Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 

ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 

požadavky na ochranu nezastavěného území 

Změna č. 1 územního plánu Knínice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Změna č. 

1 územního plánu Knínice naplňuje zejména následující 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.  

Změna územního plánu vytváří podmínky pro výstavbu, zejména výstavbu rodinných domů. 

Výstavba domů je jedním z hlavních znaků udržitelného rozvoje území a dostatečná nabídka 

ploch pro bydlení je jedním ze znaků prosperity měst a obcí. 

(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.  

Změna územního plánu zásadně nemění hlavní navržené koncepce. Drobné úpravy jsou 

vyvolány zejména změnou podmínek, na základě kterých byl Územní plán Knínice vydán – 

zejména pak změna mapového podkladu (komplexní pozemkové úpravy), změny nadřazené 

dokumentace PÚR, ZÚR, změna legislativy, apod. Zohlednění výše uvedených změn 

představuje soustavnost územního plánování. Zajištění souladu mezi veřejnými a soukromými 

zájmy odpovídá změně katastrální mapy, respektive osobnímu vlastnictví, které je v maximální 

míře chráněno. Územní plán navrhuje pouze dva okruhy záměrů, ve kterých je možné použít 

institutu vyvlastnění a to v oblasti veřejné infrastruktury (rozvoj kanalizace území) a v oblasti 

zvýšení retence území (prostřednictvím navržení rybníků na vodních tocích Prokopka a 

Želetavka). Oba tyto návrhy pocházejí z platného Územního plánu Knínice. 

(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 podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 



28 
 

nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s 

ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.  

Přírodní, kulturní ani civilizační hodnoty, včetně urbanistického a archeologického dědictví 

nejsou změnou územního plánu narušeny. Nová plocha přestavby je navrženy v zastavěném 

území v návaznosti na stávající zástavbu tvořenou převážně rodinnými domy. Návrh 

negativně nenarušuje organizace nezastavěného území např. nevhodnými výběžky či 

návrhem nových zastavitelných enkláv bez návaznosti na stávající zastavěné území. Rozsah 

zastavitelných ploch pro bydlení je vymezen v souladu s potenciálem území a více méně 

doplňuje zastavitelné plochy.  

(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 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 důvodu veřejného zájmu výslovně 

nevylučuje.  

Základní koncepce uspořádání krajiny je změnou územního plánu doplněna a to zejména 

s ohledem na aktualizaci politiky územního rozvoje prostřednictvím posílení možnosti boje se 

suchem, podpora retenčních schopností krajiny, nakládání s vodou v krajině apod. Dílčí změny 

územního systému ekologické stability jsou činěny s ohledem na nadřazenou krajskou 

územně plánovací dokumentaci, se kterou se územní plán dává do souladu. Další dílčí změny 

souvisejí s revizí katastru nemovitostí, kdy dochází k uvedení územního plánu do souladu 

s faktickým stavem. V neposlední řadě došlo k posílení ochrany nezastavěného území 

prostřednictvím upřesnění přípustných a nepřípustných funkcí, které je možné 

v nezastavěném území provádět. Výslovně jsou vyloučeny zpravidla ty stavby, funkce a 

činnosti, které by negativně ovlivnily krajinný ráz, harmonické měřítko krajiny, prostupnost 

krajiny a přírodní hodnoty krajiny. Z tohoto důvodu je např. v plochách lesních, přírodních, či 

plochách ÚSES vyloučeno umísťování staveb pro zemědělství. Prostupnost území je 

regulována omezením výstavby oplocení a to z důvodu zajištění základní migrační 

prostupnosti krajiny v rámci migračního koridoru vybraných velkých savců (jev A036b). 

Oplocení je obecně v nezastavěném území vnímáno jako nežádoucí. Oplocení ve volné 

krajině představuje negativní zásah, který je v rámci české volné krajiny netradiční, nehledě 

na fakt, že realizací oplocení dochází k ovlivnění prostupnosti krajiny, migrace živočichů a 

rekreačnímu pohybu člověka. V neposlední řadě je rovněž vhodné zmínit, že oplocení ve volné 

krajině působí neesteticky. V územním plánu je umožněno ohrazení pastvin ohradníkem a 

také oplocení týkající se specifických podmínek – zpravidla spojeno s veřejně prospěšnou 

činností. 

Změna územního plánu pracuje zejména s následujícími úkoly územního plánování: 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

Došlo k posouzení stavu území v různých oblastech: 

- došlo k zajištění souladu s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje, 

čímž došlo k naplnění § 5 odst. 6 stavebního zákona 
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- došlo k dílčím změnám ve vymezení ploch s rozdílným způsobem využití s ohledem 

na změnu katastru nemovitostí 

- došlo k revizi některých částí systému ÚSES, jejichž trasování bylo v rozporu se 

zásadami územního rozvoje, či z důvodu zajištění návaznosti na současně pořizované 

územní plány v sousedních obcí 

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

a podmínky území  

Stávající urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury ani koncepce uspořádání 

krajiny není změnou územního plánu zásadně měněna. Došlo k vypuštění záměru 

vodovodního řadu pro obec Budeč a to zejména z důvodu neaktuálnosti záměru. Plány rozvoje 

vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje a Kraje Vysočina s takto navrženým zásobování 

vodou nepočítají. 

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  

Uvedeno podrobněji v jednotlivém odůvodnění vymezení měněných částí. 

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   

Změnou územního plánu došlo ke zvýšení max. výměry pro velikost pozemku a zvýšení max. 

výšky zástavby na 7 m v plochách SV2. Takto navržená prostorová regulace vytváří podmínky 

pro kvalitní bydlení. 

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 

Je sledována využitelnost navazujícího území, která není navrhovaným řešením nikterak 

omezena. 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) 

Podmínky mající charakter etapizace ve spojení s podmínkou pořízení územní studie byly 

upraveny, aby odpovídaly současně platným právním předpisům. 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 

a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem. 

Změna územního plánu reaguje na současné problémy spojené se suchem v souladu 

s aktualizovanou politikou územního rozvoje. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

netýká se 

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

rekreace a cestovního ruchu 

Podpora kvalitního bydlení je zajištěna vymezením nové plochy přestavby. 

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

rozpočtů na změny v území 
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netýká se 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

netýká se 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

netýká se 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními 

vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis 

nestanoví jinak 

netýká se, kompenzační opatření nejsou navrhována 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

netýká se 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 

a ekologie a památkové péče 

při tvorbě změny územního plánu jsou uplatňovány výše uvedené poznatky 

2.4 Soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů 

Změna územního plánu je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními 

předpisy. 

– vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen vyhláška č. 500/2006 Sb.,) 

– vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů. (dále jen vyhláška č. 501/2006 Sb.,) 

Změna č. 1 územního plánu je v souladu s Metodickými pokyny MMR sloužící pro provádění 

územně plánovací dokumentace v jednotném standardu (Standard vybraných částí územního 

plánu – Metodický pokyn, Standard vybraných částí územního plánu – Dokumentace datového 

modelu, 24. 10. 2019). 

Změna územního plánu je dle § 55 odst. 6 stavebního zákona zpracována a projednána v 

rozsahu měněných částí. Součástí jejího projednání byl i srovnávací text s vyznačenými 

změnami. 

V souladu s § 58 odst. 3 bylo prověřeno, zda nedošlo k aktualizaci zastavěného území. 

Zastavěné území bylo aktualizováno k 24. 11. 2021. Do zastavěného území byly jeho 

aktualizací zahrnuty zejména pozemky evidované v katastru nemovitostí jako stavební 

parcela, respektive zastavěné stavební pozemky (viz § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona), 

případně další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek 

s obytnými a hospodářskými budovami. 

Změna územního plánu je opatřena záznamem o účinnosti dle § 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů.  
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Výkresy jsou vypracovány v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., výkres jsou zpracovány 

v měřítcích 1 : 5000, vyjma výkresu širších vztahů, který je vypracován v měřítku 1 : 50 000. 

2.5 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s 

výsledkem řešení rozporů 

2.5.1 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: LK TRA - 

Vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách (dle ustanovení § 175 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat 

podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 

č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit 

výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, 

speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací 

jámy), venkovního vedení vn a vnn, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních 

prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany - viz jev ÚAP -

102a. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé 

zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. 

Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: LK TSA - Vzdušný 

prostor pro létání v malých a přízemních výškách (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat podle 

ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 

č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit 

výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, 

speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací 

jámy), venkovního vedení vn a vnn, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních 

prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany - viz mapový 

podklad, jev ÚAP -102a. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také 

výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.  

Respektovat níže uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního 

plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod 

legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: 

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 
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- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

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

2.5.2 Vyhodnocení výsledků projednání s dotčenými orgány 

Dotčený orgán 
Obsah stanoviska/připo-

mínky 
Vyhodnocení 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 15. 3. 2022 
č. j.: KUJI 23162/2022 

Krajský úřad Kraje Vysočina, 
odbor životního prostředí a ze-
mědělství (dále jen „krajský 
úřad“) obdržel oznámení o ve-
řejném projednání 
návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Knínice (dále jen „ná-
vrh“). Po seznámení se s před-
loženým návrhem uvádí kraj-
ský úřad následující. 
1. Z hlediska působnosti 
krajského úřadu podle usta-
novení § 48a, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zá-
kon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „lesní zá-
kon“). 
Krajský úřad uplatňuje stano-
visko k územně plánovací do-
kumentaci, pokud tato doku-
mentace umísťuje rekreační a 
sportovní stavby na 
pozemky určené k plnění 
funkcí lesa a dále uplatňuje 
stanovisko k územním plánům 
obcí s rozšířenou působností. 
Jelikož se nejedná o 
žádný z uvedených případů, 
nemá krajský úřad připomínek. 
2. Z hlediska zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění poz-
dějších předpisů. 
Do působnosti krajského úřadu 
podle § 107 odst. 1 písm. a) 
vodního zákona patří uplatňo-
vat stanoviska k zásadám 
územního rozvoje a 
k územním plánům obcí s roz-
šířenou působností. Vyjadřovat 
se k návrhu výše uvedené 
zprávy je v kompetenci přísluš-
ného obecního 
úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností, tj. Městského úřadu 
Telč, odboru životního pro-
středí. 

Souhlasné 
stanovisko. 

Sekce správy a řízení organi-
zací 
Ministerstva obrany 

Odbor ochrany územních zá-
jmů a státního odborného do-
zoru, Sekce správy a řízení or-

Souhlasné 
stanovisko. 
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Odbor ochrany územních zá-
jmů a 
státního odborného dozoru 
doručeno dne: 24. 3. 2022 
sp. zn.: 127203/2022-7460-
OÚZ-BR 

ganizací, Ministerstvo ob-
rany, v souladu se 
zmocněním v § 6 odst. 1 pís-
meno h) zákona č. 222/1999 
Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění poz-
dějších předpisů (dále 
jen „zákon o zajišťování obrany 
ČR“) a zmocněním v § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), jako věcně a 
místně příslušné ve smyslu zá-
kona o zajišťování 
obrany ČR, a v souladu s Roz-
kazem ministra obrany č. 
39/2011 - Zabezpečení výkonu 
působnosti MO ve věcech 
územního plánování a 
stavebního řádu, v platném 
znění, vydává ve smyslu § 55 
odst. 2 stavebního zákona a 
dle § 4 odst. 2 písm. b) staveb-
ního zákona 
souhlasné stanovisko 
k předložené územně pláno-
vací dokumentaci. 

Krajská hygienická stanice 
Kraje 
Vysočiny se sídlem v Jihlavě 
doručeno dne: 11. 4. 2022 
č. j.: 
KHSV/05554/2022/JI/HOK/Deš 

Krajská hygienická stanice 
kraje Vysočina se sídlem v Jih-
lavě jako orgán ochrany veřej-
ného zdraví, který je dotčeným 
věcně příslušným 
správním úřadem ve smyslu 
ustanovení § 82 odst. 2 písm. 
j) zák. č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví ve 
znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o 
ochraně veřejného zdraví“) a 
místně příslušným dle § 11 
odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), vydává ve výše 
uvedené věci v řízení podle § 4 
odst. 2 písm. b), § 50 odst. 2 
zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon 
ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) toto 
stanovisko: 
S návrhem „Územní plán Kní-
nice – řízení o Změně č. 1 
Územního plánu Knínice, o 
návrhu opatření obecné po-
vahy a vystavení 
návrhu Změny č. 1 Územního 

Souhlasné 
stanovisko. 
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plánu Knínice k veřejnému 
nahlédnutí“ s odkazem na § 
30, § 77 odst. 2, 3, 4, 5 a § 82 
odstavcem 2), 
písm. t) zák. č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, v 
platném znění a Nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, v platném znění 
se souhlasí. 

Obvodní báňský úřad pro 
území Krajů 
Libereckého a Vysočina 
doručeno dne: 13. 4. 2022 
č. j.: SBS 09828/2022 

K Vašemu oznámení ze dne 7. 
3. 2022 výše uvedené značky, 
které bylo na zdejší úřad doru-
čeno dne 7. 3. 2022 a je zaevi-
dováno pod 
č. j. SBS 09828/2022, Vám 
Obvodní báňský úřad pro 
území krajů Libereckého a Vy-
sočina (dále jen „OBÚ se síd-
lem v Liberci“), jako 
dotčený orgán státní báňské 
správy dle ustanovení § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, tímto vydává v sou-
ladu s ustanovením § 4 odst. 2 
písm. b) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „stavební zákon“) 
s o u h l a s n é s t a n o v i s 
k o k návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Knínice 
dle § 52 stavebního zákona. 

Souhlasné 
stanovisko. 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 22. 4. 2022 
č. j.: KUJI 36316/2022 

Krajský úřad Kraje Vysočina, 
odbor životního prostředí a ze-
mědělství, jako příslušný 
správní orgán podle § 77a 
odst. 4 písm. z) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, ve znění pozděj-
ších přepisů (dále jen „zákon o 
OPK“), na základě oznámení, 
které jsme 
obdrželi dne 19. 4. 2022, o ve-
řejném projednání zkráceným 
postupem konaném dne 7. 3. 
2022, vydává stanovisko z hle-
diska zájmů 
chráněných tímto zákonem k 
návrhu územního plánu. 
Podkladem k udělení stano-
viska dle § 5 odst. 2 zákona 
bylo vyhodnocení dle přílohy k 

Souhlasné 
stanovisko. 
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vyhlášce č. 271/2019 Sb., 
zpracovatel Ing. arch. 
ARCHUM architekti s.r.o, Oldři-
chova 187/55, 128 00 Praha 2, 
březen 2022, zakázkové číslo 
není uvedeno. 
S předloženým návrhem 
souhlasíme 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 22. 4. 2022 
č. j.: KUJI 36311/2022 

Krajský úřad Kraje Vysočina, 
odbor životního prostředí a ze-
mědělství, jako příslušný 
správní orgán dle § 29 odst. 1 
zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích ve znění pozděj-
ších předpisů a podle § 17a 
písmene a) zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně ZPF 
ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona“), 
vydává stanovisko dle § 5 odst. 
2 zákona k návrhu Změny č. 1 
ÚP Knínice na základě ozná-
mení ze dne 7. 
3. 2022, o veřejném projednání 
zkráceným postupem konaném 
dne 19. 4. 2022: 
Z hlediska zákonem chráně-
ných zájmů se uděluje kladné 
stanovisko. 

Souhlasné 
stanovisko. 

Ministerstvo vnitra České re-
publiky 
Odbor správy majetku 
doručeno dne: 25. 4. 2022 
č. j.: MV- 54101-4/OSM-2022 

Ministerstvo vnitra ČR je dotče-
ným orgánem ve smyslu § 36 
odst. 1 zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon. 
V souladu s § 55b odst. 2 a § 
52 odst. 3 zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění 
pozdějších předpisů, Vám sdě-
luji, že se v lokalitě Územního 
plánu Knínice nenachází 
území vymezené Minister-
stvem vnitra ČR ve 
smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 
283/2021 Sb., stavební zákon. 
Vyjádření je vydávané za orga-
nizační složku Ministerstvo vni-
tra ČR, IČO:00007064, Nad 
Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

Souhlasné 
stanovisko. 

 

Stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního 

řádu, ze dne 4.5.2022, č.j. KUJI 38209/2022. 

Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Knínice Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu jako 

nadřízený správní orgán na úseku územního plánování, posoudil předložený návrh Změny č. 



36 
 

1 Územního plánu Knínice dle § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).  

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu souhlasí s 

návrhem Změny č. 1 Územního plánu Knínice z hlediska zajištění koordinace využívání území 

s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem. Na základě tohoto stanoviska lze zahájit řízení ve 

smyslu § 53 a následujících stavebního zákona.  

Odůvodnění: Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování, jako úřad územního 

plánování a pořizovatel Změny č. 1 Územního plánu Knínice, dle § 6 odst. 1 stavebního 

zákona, předložil Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního 

řádu dne 28. 4. 2022 dle § 55b, odst. 4 stavebního zákona podklady k posouzení návrhu 

Změny č. 1 Územního plánu Knínice (dále též „návrh změny ÚP“), včetně stanovisek 

uplatněných k návrhu změny ÚP. Změna ÚP je pořizována zkráceným postupem. K návrhu 

změny ÚP pořizovatel neobdržel žádné námitky ani připomínky ze strany veřejnosti. Veřejné 

projednání návrhu změny ÚP se konalo dne 19. 4. 2022 v Obecním domě v Knínicích.  

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Knínice řeší především tyto dílčí změny:  

 Plochy BSz byly přejmenovány na plochy SV2 a plochy BSr byly přejmenovány na SV1.  

 Plocha Z4 byla vypuštěna, zároveň byla vypuštěna plocha přestavby P3.  

 Nově jsou vymezeny plochy změn v krajině K1 až K4, plochy přestavby P6 a P7 a 

zastavitelná plocha Z5.  

 V souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina bylo upraveno vymezení 

RBC 649 Jezbiny, zároveň byly prvky ÚSES vypuštěny z veřejně prospěšných opatření. 

 Byla upravena a doplněna textová část – nově jsou stanoveny podmínky pro plochy 

veřejných prostranství – zpevněné plochy PP, veřejných prostranství – zeleň PZ, plochy 

dopravy jiné (místní) DX, technické infrastruktury TE, těžby nerostů GX. Naopak se vypouští 

podmínky pro plochu PZ.  

Podkladem pro posouzení nadřízeným orgánem územního plánování je dokumentace pro 

projednání podle § 55b stavebního zákona „Změna č. 1 Územního plánu Knínice“, zpracovaná 

společností ARCHUM architekti s.r.o. Praha, Ing. arch. Michal Petr v březnu 2022.  

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený 

orgán posoudil návrh změny ÚP z následujících hledisek:  

Z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 až 5 (platná 

PÚR) nemáme připomínky.  

 Správní území obce Knínice není součástí rozvojové oblasti ani rozvojové osy republikového 

významu.  

 Nejsou zde vymezeny žádné republikové záměry dopravní ani technické infrastruktury.  

 Naplnění priorit územního plánování bylo řešeno v platném ÚP Knínice, změnou č. 1 jsou 

řešeny pouze dílčí změny, které celkovou koncepci nemění. Naplnění priorit není změnou č. 1 

ovlivněno.  
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 Správní území obce Knínice se nachází ve specifické oblasti SOB9, v textové části 

odůvodnění je popsán způsob respektování úkolů pro územní plánování stanovené pro tuto 

specifickou oblast.  

Z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací kraje – Zásady územního rozvoje Kraje 

Vysočina, ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 6 a rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen 

ZÚR KrV) - máme k předloženému návrhu změny ÚP tyto poznatky a připomínky.  

 Správní území obce není součástí žádné rozvojové osy ani oblasti krajského významu, není 

součástí ani žádné specifické oblasti krajského významu;  

 Návrh změny ÚP respektuje priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění 

udržitelného rozvoje území. Obsah změny územního plánu je pouze dílčího charakteru a svou 

povahou má pouze minimální dopad vůči prioritám územního plánování obsažených v 

zásadách územního rozvoje.  

 Na území obce nejsou řešeny žádné koridory ani plochy dopravní či technické infrastruktury 

krajského významu.  

 V platných ZÚR KrV je na území obce vymezeno RBC 649 Jezbiny, toto RBC bylo upraveno 

v souladu s platnými ZÚR KrV  

 Platné ZÚR KrV zařazují území obce do krajiny lesní a krajiny zemědělské intenzivní. V 

odůvodnění návrhu změny ÚP je konstatován soulad s hlavním cílovým využitím krajin, se 

zásadami pro činnost a rozhodování o změnách v území.  

 Celé území obce je zařazeno do oblastí krajinného rázu CZ610-OB003 Želetavsko. Návrh 

změny ÚP je v souladu s obecnými a specifickými zásadami pro činnost v území a rozhodování 

o změnách v území stanovenými pro tuto oblast krajinného rázu.  

 Návrh změny ÚP je zpracován v souladu se stanovenými úkoly pro územní plánování dle 

ZÚR KrV.  

Z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy konstatujeme, že 

návrh změny ÚP nijak neovlivní koordinaci využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 

Krajský úřad neshledal v předloženém návrhu Změny č. 1 Územního plánu Knínice 

nedostatky, které by bylo třeba odstranit a je tedy možné v řízení o změně územního plánu 

pokračovat ve smyslu ustanovení § 53 a následujících stavebního zákona. 

2.6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 

základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, uplatnil dle § 55a 

stavebního zákona stanovisko č.j. KUJI 90806/2021 ze dne 15. 10. 2021. 

KrÚ OŽPZ, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, v pozdějších zněních, ve smyslu § 45i odst. 1 tohoto zákona konstatuje, že koncepce 

- návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Knínice a Pokyny pro zpracování změny 

územního plánu Knínice nebude mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 

záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti (Natura 2000). Současně orgán ochrany přírody v souladu s ust. § 77a odst. 4 

písm. x) zákona o ochraně přírody a krajiny požaduje respektovat: 
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 migrační koridor vybraných velkých savců (jev A036b) v koordinačním výkresu a textu 

(bez migračních překážek, např. staveb, oplocení ap.) 

 územní systém ekologické stability dle Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje 

Vysočina 

KrÚ OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon EIA“) nepožaduje vyhodnocení vlivů návrhu zadání (pokynů pro zpracování) 

změny územního plánu Knínice na životní prostředí. 

2.7 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 

S ohledem na kap. 2. 6 nebylo stanovisko vydáno. 

2.8 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s 

uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo 

podmínky zohledněny nebyly 

S ohledem na kap. 2. 6. nebylo stanovisko vydáno. 

2.9 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

Vzhledem k charakteru proběhlých změn – komplexní pozemkové úpravy, aktualizace 

katastrální mapy, požadavek na zpracování územního plánu v jednotném standardu je nutné 

k jednotlivým změnám přistupovat velmi citlivě a nejlépe v rámci porovnání rozdílu mezi 

současným územním plánem a nově navrhovanou změnou č. 1. Vizuální rozdíly mezi 

stávajícím územním plánem a změnou č. 1 jsou tedy hlavním předmětem projednání změny 

územního plánu. 

Odůvodnění aktualizace zastavěného území. Zastavěné území bylo aktualizováno dle § 58 

stavebního zákona ke dni 24. 11. 2021. Do zastavěného území byly zahrnuty zastavěné 

stavební pozemky (zejména pak části zahrad v západní části osady Bohusoudov, pozemky 

parc. č. 23/1, 24, 30, 287/1, 289/1 – neboť se jedná o pozemky pod společným oplocením, 

stavební proluky (zejména pak část zahrad v centrální části sídla Knínice nacházejících se 

podél vodního toku (např. parc. č. 205/1 – 4, 38, 41, 42, 43, 44/1, 405/44, 45/1, 51/1, 52/1 

atd.). Tyto pozemky se podílejí na vytvoření kompaktnosti sídla s přirozenou hranou, za kterou 

se ve volné krajině nacházejí zejména pole, louky a pastviny. 

V souladu s přechodným ustanovením uvedeným v čl. II, bod 3 vyhlášky 13/2018 došlo 

k úpravě názvů kapitol textové části územního plánu. Viz: „Územně plánovací dokumentace 

vydaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která není zpracována v souladu s 

obsahem a strukturou vyžadovanou vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti této vyhlášky, se při nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumentace upraví 

podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; ke 

stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným k věcně neměněným částem územně 

plánovací dokumentace se nepřihlíží. Povinnost úpravy územně plánovací dokumentace 

vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se u jejího odůvodnění vztahuje pouze na 

koordinační výkres. Do doby nejbližší aktualizace nebo změny územně plánovací 

dokumentace vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se její obsah posuzuje podle 

dosavadních právních předpisů.“ 

Došlo k aktualizaci označení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině. Do 

výčtu zastavitelných ploch byla doplněna zastavitelná plocha Z5 pro občanské vybavení sport 
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– přírodní koupaliště, neboť tato plocha nebyla v ÚP Knínice uvedena, ačkoliv v hlavním 

výkresu je navržena návrhová plocha OS na pozemku parc. č. 2278. Stejný záměr je dále 

veden též ve výkresu VPS, VPO a asanací jako veřejně prospěšné opatření OV1. Nejedná se 

tedy o nový návrh, nýbrž o zajištění souladu mezi textovou a grafickou částí. 

Došlo k aktualizaci ploch přestavby. 

Plocha P3 byla z ÚP vypuštěna a to z důvodu využití plochy. Na pozemku se nachází již nová 

stavba st. 206/2 (č.p. 109). 

Byly doplněny plochy P6 a P7. Plocha P6 nebyla v ÚP Knínice uvedena, ačkoliv se jedná o 

návrhovou plochu v zastavěném území s funkcí OS na pozemku parc. č. 139/3. Tato plocha 

nebyla v ÚP Knínice v textové části uvedena. 

Plocha P7 je nově navrženou plochou přestavby v zastavěném území s cílem vytvořit 

podmínky pro výstavbu a udržitelný rozvoj území dle § 18 odst. 1 stavebního zákona. Plocha 

je vhodná pro budoucí zástavbu rodinnými domy/domem. Navazuje na stávající struktury – 

zemědělská usedlost. K zastavitelné ploše je navržena plocha veřejného prostranství sloužící 

pro zajištění odpovídajícího dopravního napojení. Plocha je navržena s funkčním využitím – 

plocha smíšená obytná venkovská se zemědělstvím, neboť tato funkce je pro sídlo Knínice 

standardní. 

 

Změnou územního plánu dochází k vypuštění vodovodního napojení sousední obec Budeč. 

Dle plánů rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje a Kraje Vysočina se s takto 

navrženým vodovodem nepočítá (není tedy aktuální). 

Z PRVK JčK pro obec Budeč vyplývá: 

„Obec Budeč má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Původně byla zásobována pitnou 

vodou z vodovodu zdroje Horní Slatina. Jako zdroj sloužily studně S1-S3. Vodovodní rozvod 

byl vybudován v sedmdesátých letech minulého století z litiny. V roce 2008-9 byl postaven 

nový přívodní řad z SKV Landštejn. Napojení na SKV je zřízeno jako přívodní řad PE DN 

90/5,4 mm v celkové délce 1515m. Napojení je provedeno v obci Budíškovice, m.č. Vesce a 

vede do obce Horní Slatina, kde je připojen vodovod pro Budeč. Původní vodní zdroje byly 

odstaveny a zakonzervovány, aby mohly být použity v případěvýpadku SKV. Rozvodné řady 

měří cca 5,2 km, jsou z litiny a plastů. V obci je 81 přípojek, připojeno 180 obyvatel. Zdrojem 

požární vody v obci je Budečský rybník.Provozovatelem vodovodu v obci je ČEVAK a.s. 

****** 

Systém zásobování pitnou vodou se nebude v budoucnosti již zásadně měnit. Při případném 

nárůstu připojených obyvatel na vodovod se navrhuje rozšíření rozvodné vodovodní sítě (nové 

ZTV). Dále se předpokládá průběžná obnova rozvodných řadů, např. výměna starých 

materiálů, výměna šoupat, hydrantů apod.“ 

Informace o správci vodovodní sítě byla změnou územního plánu vypuštěna z důvodu 

nadbytečnosti. 

Došlo k aktualizaci ploch změn v krajině. 

V textové části byly doplněny plochy změn v krajině, které byly navrženy v ÚP Knínice, avšak 

nebyly uvedeny v textové části územního plánu. 
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V návaznosti na několik novel stavebního zákona došlo k navržení podmínek pro nezastavěné 

území zejména pak s ohledem na novelu ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona. Nově 

se upravuje možnost umisťování staveb pro zemědělství ve v nezastavěném území. Výslovně 

je vyloučeno umísťování těchto staveb v plochách ÚSES, lesních a přírodních a to z důvodu 

jejich významné přírodní a krajinné funkce. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) 

je definován jako „vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 

blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu“. Vytváření územního systému 

ekologické stability (ÚSES) je podle § 4 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci 

pozemků, obce i stát. Vyloučení z ploch lesních souvisí s předpoklady pro zachování lesa, péči 

o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního 

prostředí – viz § 1 zákona č. 289/1995 Sb. Plochy přírodní zpravidla koncentrují přírodně a 

krajině hodnotná území, která mají být s odkazem na § 18 a 19 stavebního zákona chráněna. 

V nezastavěném území se dále vylučuje těžba nerostů, vyjma plochy GX. Tato plocha není 

určena pro těžbu nerostů jako takovou, nýbrž pouze pro zisk materiálu na opravu lesních cest.  

 

V souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona se v nezastavěném území vylučuje funkce bydlení 

a pobytové rekreace, což je doplněno i výčtem staveb, které mohou být z hlediska povolování 

problematické. 

Označení prvků ÚSES bylo s ohledem na „Standard vybraných částí územního plánu – MMR“ 

upraveno a to následovně. Místní biocentra s označením „C“ byla nahrazena názvem lokální 

biocentra s označením „LBC“. Místní biokoridory s označením „L“ byly nahrazeny názvem 

lokální biokoridory s označením „LBK“. Označení interakčních prvků „I“ bylo změněno na „IP“. 

Číselné označení výše uvedených prvků bylo ponecháno. 

Podmínky pro využití ploch prvků ÚSES byly upraveny v souladu se zásadami územního 

rozvoje v platném znění. 

Lokální biocentrum č. 4 a lokální biokoridory 4 a 5 byly již založeny. 

V návaznosti na novelizované ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona a čl. 20a politiky 

územního rozvoje došlo k úpravě podmínek pro prostupnost krajiny.  

V návaznosti na přítomnost obce Knínice ve specifické oblasti ve které se projevuje aktuální 

problém ohrožení území suchem, byly definovány podmínky pro celé území obce, které 

podporují zadržování vody v krajině a vodní režim krajiny. 

V návaznosti na novelizované ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona je umožněna 

realizace cyklostezek na celém území obce. 

Změny názvů ploch s rozdílným způsobem využití souvisejí s převodem stávajícího územního 

plánu do jednotného standardu. Plochy s rozdílným způsobem využití se mění v souladu 

s metodikou následovně: 

kód název plochy  kód název plochy 

BSz 
plochy smíšené obytné se zeměděl-
stvím 

→ SV2 plochy smíšené obytné venkovské 

BSr plocy smíšené obytné s rekreací → SV1 plochy smíšené obytné venkovské 

RI plochy rekreace individuální → RI plochy rekreace individuální 

OV 
plochy občanského vybavení veřejné 
infrastruktury 

→ OV 
plochy občanského vybavení veřej-
ného 
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OS 
plochy občanského vybavení pro 
sport a rekreaci 

→ OS plochy občanského vybavení - sport 

ZI plochy zeleně individuální soukromé → ZZ plochy zeleně - zahrady a sady 

ZV plochy zeleně veřejné → PZ 
plochy veřejných prostranství - ze-
leň 

ZO plochy zeleně ochranné a estetické →  ruší se 

VP plochy veřejných prostranství → PP 
plochy veřejných prostranství - 
zpevněné plochy 

VZ 
plochy výroby a skladování zeměděl-
ské 

→ VZ 
plochy výroby - zemědělská, les-
nická 

TI plochy technické infrastruktury → 
TE, 
TW 

plochy technické infrastruktry - 
energetika, vodní hospodářství 

bez 
kódu 

II. a III. třída → DS plochy dopravy silniční 

bez 
kódu 

místní komunikace → 

DX plochy dopravy jiné (místní) 
bez 
kódu 

účelové komunikace → 

P parkoviště →  ruší se 

PZ 
plochy zemědělské v kultuře orná 
půda a trvale travní porosty 

→ 
AP, 
AL 

plochy zemědělské - pole 
plochy zemědělské - louky a past-
viny 

PL plochy lesní → LE plochy lesní 

VV plochy vodní a vodohospodářské → WT vodní plochy a toky 

RB 
plochy přírodní - regionální biocen-
trum 

→ RBC regionální biocentrum 

RK plochy přírodní - regionální biokoridor → není  

C plochy přírodní - místní biocentrum → LBC lokální biocentrum 

K plochy přírodní - místní biokoridor → LBK lokální biokoridor 

I plochy přírodní interakční prvek → IP interakční prvek 

ZK 
plochy přírodní - krajinná zeleň chrá-
něná ze zákona č. 114/1992 

→ NP plochy přírodní 

bez 
kódu 

plochy smíšené nezastavěného 
území 

→ MN 
plochy smíšené nezastavěného 
území 

TN 
plochy těžby nerostů neevidované - 
kamenolom 

→ GX plochy těžby nerostů - jiné 

 nová → ZP plochy zeleně přírodního charakteru 

 

Tyto změny jsou provedeny průřezově v rámci celé textové části. V grafické části změny 

územního plánu a následně i v úplném znění dochází k využití kódů a barevného vyjádření 

opět v souladu s metodickými pokyny související se standardizací ÚPD. 

Maximální výměra pozemku pro 1 rodinný dům byla navýšena na 2 000 m2 a to z důvodu, že 

se v území historicky nacházejí pozemky se stavbami, které dosahují výše uvedené výměry. 

Výška zástavby byla navýšena z 6 na 7 metrů opět s ohledem na aktuální stav území. 

Došlo k aktualizaci veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. 

Veřejně prospěšné stavby DI1, DI2 a DI3 byly změnou územního plánu vypuštěny a to 

z důvodu provedených komplexních pozemkových úprav, které vyřešili dopravní obslužnost 

území. 



42 
 

U všech veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění byla zrušena možnost uplatnění 

předkupního práva (vypuštění parcelních čísel pozemků). 

Veřejně prospěšné stavby TI2, TI4 a TI5 byly změnou územního plánu vypuštěny. Plochy TI2 

a 4 pro ČOV již není nutné v ÚP vymezovat jako VPS, neboť po komplexních pozemkových 

úpravách jsou příslušné pozemky ve vlastnictví obce. VPS TI 5 – vodovodní napojení sousední 

obce Budeč již není aktuální. 

Veřejně prospěšné stavby PO1, PO2 a PO3 byly v souladu s metodikou „Standard vybraných 

částí územního plánu – MMR“ překódovány na VR1, VR2 a VR3. 

Veřejně prospěšné stavby ES1, ES2 a ES3 byly změnou územního plánu vypuštěny, neboť již 

došlo k založení prvků ÚSES. 

Veřejně prospěšné opatření OV1 bylo v souladu s metodikou „Standard vybraných částí 

územního plánu – MMR“ překódovány na PO1. Zároveň došlo k aktualizaci parc. č. pozemků 

dotčených návrhem – viz dokumentace KPÚ a aktualizace katastrální mapy. 

 

Veřejně prospěšné opatření OV2 bylo změnou územního plánu vypuštěno, neboť plocha se 

nachází na pozemcích ve vlastnictví obce. 

Ze lhůty pro pořízení územních studií byly vypuštěny podmínky etapizace, které do této 

kapitoly dle stavebního zákona nenáležejí. Byla stanovena lhůta pro zpracování územních 

studií a jejich zapsání do evidence územně plánovací činnosti a to na 4 roky od nabytí účinnosti 

Změny č. 1 ÚP Knínice. Tato lhůta byla stanovena nově, neboť předchozí podmínky etapizace 

do jisté míry blokovaly využití ploch Z1, Z4 (plocha byla vypuštěna) a Z5. 

Změnou územního plánu dochází rovněž k úpravám v grafické části a to zejména z důvodu 

provedených komplexních pozemkových úprav, aktualizace katastrální mapy. Z těchto důvodů 

muselo dojít k vypuštění plochy – zeleň ochranná a estetická, která zároveň koresponduje 

s navrženými opatřeními vsakovacích příkopů a průlehů. Vsakovací příkopy a průlehy je 

možné realizovat na celém území bez omezení, proto jejich konkrétní návrh po změně 

katastrální mapy nebyl aktuální. 

Vzhledem ke změně katastrální mapy došlo k drobné úpravě ploch nacházejících se 

v nezastavěném území – např. ploch přírodních a ploch smíšených nezastavěného území 

vždy dle stavu území. 

V souvislosti s nově vymezenou plochou přestavby P7 došlo k vypuštění plochy Z4 (v návrhu 

změny územního plánu je vypuštění plochy označeno jako Z4-r). Plocha Z4 představovala 

rozvojový záměr svou velikostí vůči sídlu Bohusoudov. Návrh plochy Z4 dosahoval takřka 

stejného rozsahu jako zastavěné území sídla Bohusoudov. V souvislosti s vypuštěním plochy 

došlo ke zrušení záměrů na odkanalizování a zásobování plochy vodou, dále došlo též 

k vypuštění návrh ČOV pro sídlo Bohusoudov. Reálné využití plochy Z4 s ohledem na 

související nároky na dopravní a technickou infrastrukturu se jeví jako velmi obtížně 

realizovatelné. 

2.10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 

potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

Od vydání územního plánu byly využity vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné cca z 

16 %. V ploše Z1 se nachází 1 RD, což tvoří podle vlastnických vztahů cca 31 % plochy. Na 

zbývající ploše je možno umístit ještě cca 10 RD.  
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Zastavitelná plocha výroby a skladování Z2 je využita z části. 

Zastavitelná plocha Z3 pro technickou infrastrukturu – ČOV Knínice – nebyla dosud využita. 

Plocha Z4 v k.ú. Bohusoudov není dosud využita. Na ploše je možno umístit cca 15 RD. Plocha 

byla změnou územního plánu vypuštěna. 

Plocha Z5 pro občanské vybavení sport – přírodní koupaliště není dosud využita. 

Z ploch přestavby, se stanoveným způsobem využití pro smíšenou obytnou výstavbu, je ze 

100 % využita plocha P3, na které se nachází 1 RD.  

Plocha P4 je využita taktéž ze 100 %. Vzhledem k vlastnickým vztahům – všechny pozemky 

v ploše tvoří zázemí ke stavbě RD (mají stejného vlastníka), jeví další výstavba jako 

nepravděpodobná. Plocha P4 doposud nebyla převedena do stavu, neboť stavba nacházející 

se na pozemku parc. č. 82 není evidována v katastru nemovitostí. 

Plochy P1, P2, P5 a P6 nejsou dosud ke stanovenému účelu využity. 

V obci Knínice je možno umístit na vymezených zastavitelných plochách a plochách přestavby 

cca 35 RD a v místní části Bohusoudov cca 15 RD. 

Nově vymezená plocha P7 reaguje na poptávku po výstavbě v obci. Potřeba vymezení plochy 

vyplývá ze snahy vytvořit podmínky pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, čímž dojde 

k udržení obyvatel v obci a zároveň dojde k zamezení selektivní migraci zejména mladé části 

obyvatelstva z obce. Plocha se nachází v zastavěném území, které tak bude účelně využito. 

Plocha přestavby P7 dosahuje výměry něco málo přes 3000 m2, což dle nově upravené 

prostorové regulace umožní výstavbu max. 2-3 rodinných domů. 

2.11 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

v území 

Územní plán Knínice ani změna č. 1 nekolidují z hlediska širších územních vztahů s územně 

plánovací dokumentací okolních obcí.  

Změnou č. 1 dochází k  

 úpravě regionálního biocentra RBC 649 Jezbyně. Záměr je vymezen v souladu se ZÚR 

Kraje Vysočina; 

 k úpravě lokálního biokoridoru LBK1 (návaznost v severozápadní části obce), čímž 

dochází k zajištění návaznosti na pořizovanou ÚPD obcí Červený Hrádek a Hříšice 

(ORP Dačice); 

 k vypuštění záměru vodovodního řadu napojující obec Budeč (Jihočeský kraj). 

Vypuštění je provedeno z důvodu neaktuálnosti záměru – plány rozvoje vodovodů a 

kanalizací Jihočeského kraje a Kraje Vysočina tuto variantu neplánují. 

Ostatní provedené změny nemají vliv na koordinaci záměrů a území z hlediska širších 

územních vztahů. 

2.12 Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění 

požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu 

změny územního plánu pořizované zkráceným postupem 

Ve Změně č. 1 Územního plánu Knínice bude prověřen soulad s: 
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1) Změna územního plánu nepředpokládá změnu žádné z koncepcí (urbanistické, veřejné 

infrastruktury, uspořádání krajiny) stanovené platným Územním plánem Knínice. 

Akceptováno, změnou č. 1 územního plánu nedochází ke změně základních koncepcí 

stanovených Územním plánem Knínice. 

2) Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 

 Vyhodnotit soulad s úkoly pro územní plánování vymezenými pro specifickou oblast, 

ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem (bod 75b PÚR). 

 Prověřit, a případně zohlednit a zapracovat ostatní požadavky a podmínky vyplývající 

z platné Politiky územního rozvoje ČR po aktualizacích č. 1, 2, č. 3, č. 4 a č. 5. 

Došlo k doplnění informací týkajících se specifické oblasti pro oblast, ve které se projevuje 

akutní problém ohrožení území suchem – ve výrokové části byly definovány nové podmínky 

platící pro celé správní území obce umožňující realizaci opatření napomáhající boji se suchem. 

Územní plán Knínice ani změna č. 1 nejsou v rozporu s PÚR ČR v aktuálním znění. 

3) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

 Uvést do souladu vymezení prvků ÚSES dle platných zásad územního rozvoje. 

 Uvést textovou část územního plánu do souladu s aktualizovanými podmínkami pro 

prvky ÚSES z platných zásad územního rozvoje. 

 Prověřit, a případně zohlednit a zapracovat ostatní požadavky a podmínky vyplývající 

z platných Zásad územního rozvoje Kraje vysočina po aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 a 8. 

Změnou územního plánu dochází k úpravě vymezení regionálního biocentra RBC649, které je 

nově vymezeno souladu se zásadami územního rozvoje. Textová část územního plánu byla 

uvedena do souladu s aktualizovanými podmínkami pro prvky ÚSES uvedenými v platných 

zásadách územního rozvoje. Z platných zásad nevyplývají ostatní požadavky a podmínky, 

které by bylo nutné zapracovat do změny územního plánu.   

4) upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů 

 Vyhodnotit střet zastavěného území s vymezeným záplavovým územím vodního toku 

Želetavky a navrhnout opatření pro minimalizaci střetů. 

Vymezené záplavové území vodního toku Želetavky je respektováno. Části aktivní zóny 

záplavového území zasahující do zastavěného území byly z převážné části zařazeny do 

plochy s rozdílným způsobem využití ZZ – plochy zeleně – zahrady a sady. 

5) ostatní 

 Územní plán je nutno uvést do souladu s dokumentací KPÚ. 

Územní plán byl uveden do souladu s dokumentací KPÚ. 

 Územní plán promítnout na podklad nové katastrální mapy, upřesnit vymezení nových 

zastavitelných ploch a koridorů v krajině a upřesnit koncepci dopravní infrastruktury v 

krajině v souladu s plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav. 
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Územní plán byl promítnut na podklad nové katastrální mapy. Došlo k řadě dílčích úprav, které 

jsou obecně popsány v kapitole komplexní zdůvodnění přijatého řešení. Vzhledem k povaze 

prováděných změn nebylo technické jednotlivé změny zaznamenat např. změnovým 

výkresem. Při porovnání provedených změn je doporučeno porovnávat původní územní plán 

s projednávanou změnou. 

 Strojově čitelný formát (§ 20a SZ). 

Změna územního plánu je vypracována ve strojově čitelném formátu v následujících formátech 

- *.pdf, *.docx, *.fgdb a *.mxd. 

 Jednotný standard územně plánovací dokumentace (§ 20a SZ). 

Změna územního plánu převádí územní plán do jednotného standardu dle metodického 

pokynu MMR (Standard vybraných částí územního plánu, verze 24. 10. 2019). 

 Stanovit podmínky využití k ploše zeleně ochranné a estetické – ZO a k ploše těžby 

nerostů neevidované – TN. 

Plocha TN – těžba nerostů neevidovaná byla v souladu s jednotným standardem 

přejmenována na plochu GX – těžba nerostů jiná a byly jí definováno hlavní, přípustné a 

nepřípustné využití. Plocha ZO – zeleň ochranná a estetická byla změnou územního plánu 

z vypuštěna a to z důvodu jejího liniového vymezení, které se vzhledem k jednotnému 

standardu jeví problematicky, neboť by její znázornění bylo velmi obtížné. Dále se ve 

stávajícím územním plánu objevuje rozpor, kdy je na straně jedné v hlavním výkresu 

vymezena výše uvedená plocha zeleně ochranné estetické, zatímco ve výkresu technické 

infrastruktury jsou takřka v totožném místě navrženy vsakovací přílohy a průlehy. 

 Přehodnotit aktuálnost záměru vodovodního řadu pro obec Budeč, případně záměr 

z ÚP vyřadit. 

Výše uvedený záměr již není aktuální – viz aktuální znění plánů rozvoje vodovodů a kanalizací 

Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Z tohoto důvodu byl záměr změnou územního plánu 

vypuštěn. 

 Aktualizovat vymezené zastavěné území. 

Zastavěné území bylo změnou územní plánu aktualizováno. V potaz byl brán jak stávající 

územní plán, tak aktualizovaná katastrální mapa. 

 Přehodnotit etapizaci výstavby v území dle charakteru stanovené lhůty pro pořízení ÚS 

pro plochu Z1. Případně stanovit etapizaci, pokud to bude účelné. 

Etapizace výstavby v území ve vztahu k pořízení územní studie po plochu Z1 byla zrušena. 

 Prověřit změnu využití pozemků p. č. 137 a 139/14 v k. ú. Knínice v zastavěném území 

z ploch zeleně, částečně veřejné (ZI, ZV) a z plochy výroby a skladování (VZ) na plochu 

smíšenou obytnou se zemědělstvím (BSz) s cílem umožnit umístit stavbu pro bydlení 

se souvisejícími stavbami. V souvislosti s touto změnou prověřit zastavitelné plochy a 

jejich případnou redukci v rozsahu případné nové zastavitelné plochy. 

Pozemky parc. č. 137 a 139/14 v k. ú. Knínice byly zařazeny do nově navržené plochy 

přestavby P7 (SV2). Vzhledem k tomu, že se mezi výše uvedenými pozemky nacházely též 

pozemky 139/16 a 139/15, došlo rovněž k jejich zařazení do plochy P7. V souvislosti s touto 
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změnou je vypuštěna zastavitelná plocha Z4 (v návrhu označena jako Z4-r) jako plošná 

kompenzace. 

 U plochy smíšené obytné prověřit zvýšení výškové hladiny staveb z 6 m na 7 m. 

Výška zástavby byla zvýšena z 6 na 7 m. 

 U plochy smíšené obytné prověřit zvýšení vymezení maximální rozlohy stavebního 

pozemku z 1 200 m2 na 2 000 m2. 

Maximální rozloha stavebního pozemku byla navýšena na 2 000 m2. 

 Respektovat migrační koridor vybraných velkých savců (jev A036b) v koordinačním 

výkresu a textu (bez migračních překážek, např. staveb, oplocení ap.). 

Koridor vybraných velkých savců jev A036b je respektován. Stavby oplocení jsou v rámci 

tohoto koridoru nepřípustné. 

 V kapitole f) Stanovení podmínek pro využití ploch… změnit Podmínky pro plochy 

zemědělské – PZ. V bodě: 

b) přípustné využití, 2. odrážce za slova stavby, zařízení a opatření pro účely 

zemědělství, vodního hospodářství a ekologickou stabilitu krajiny doplnit slova: „na 

půdách v I. a II. tř. ochrany ZPF pouze při převažujícím veřejném zájmu nad zájmy 

ochrany ZPF. Tyto stavby nesmějí mít charakter obytných budov“, 

c) podmíněně přípustné, v 1. odrážce doplnit: na půdách v I. a II. tř. ochrany ZPF 

pouze při převažujícím veřejném zájmu nad zájmy ochrany ZPF a po schválení 

orgánem ochrany přírody a krajiny“.  

Výše uvedené podmínky byly doplněny do textové části. 

 V kapitole f) Stanovení podmínek pro využití ploch… změnit Podmínky pro plochy 

smíšené nezastavěného území. V bodě c) podmíněně přípustné, v 1. odrážce, doplnit 

na konec slova: „na půdách v I. a II. tř. ochrany ZPF pouze při převažujícím veřejném 

zájmu nad zájmy ochrany ZPF. Tyto stavby nesmějí mít charakter obytných budov“. 

Výše uvedená podmínka byla doplněna do textové části. 

 Respektovat Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a zapracovat je do textové a grafické 

části změny územního plánu.  

Zájmy Ministerstva obrany byly zapracovány do textové i grafické části změny územního 

plánu. 

 Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

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

- U vymezených VPO PO1, PO2, PO3, ES1, ES2, ES3 vyřadit možnost použít 

předkupní právo. 

VPO PO1-PO3 byly přejmenovány vzhledem ke standardu na VR1-VR3. U těchto VPO je 

možné uplatnění pouze institutu vyvlastnění. 

VPO ES1-ES3 byly realizovány, respektive zahájena realizace. Tyto VPO byly změnou 

územního plánu vypuštěny. 
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- U stanovených VPS s možností využití institutu předkupního práva doplnit určení v čí 

prospěch předkupní právo svědčí. 

Došlo k doplnění předkupního práva na plochu PO1 (původně označenou jako OV1) ve 

prospěch obce Knínice. Došlo rovněž k aktualizaci parcelních čísel pozemků, kterých se 

předkupní právo týká. OV2 bylo změnou územního plánu vypuštěno, neboť je plocha situována 

na pozemcích ve vlastnictví obce. 

- U vymezených VPS TI 1, TI 3 a TI 5, pro které postačí zřízení věcného břemene, 

vyřadit možnost použít předkupní právo (novela ustanovení § 101 SZ). 

VPS TI5 byla změnou územního plánu vypuštěna pro její neaktuálnost (záměr vodovodního 

přivaděče do sousední obce Budeč. VPS TI1 a TI3 byly přejmenovány na VT1 a VT3. Tyto 

VPS byly vymezeny koridorem, předkupní právo není možné uplatnit. Ponechána byla 

možnost vyvlastnění v rámci koridoru. 

- Vyhodnotit účelnost uplatňování předkupního práva k dotčeným pozemkům 

vymezenou plochou pro ČOV a VPS TI 2 a TI 4. Případně tyto VPS z ÚP vyřadit. 

VPS TI2 a TI4 – plochy pro ČOV byly z návrhu vypuštěny, neboť dotčené pozemky jsou po 

komplexní pozemkové úpravě ve vlastnictví obce. 

 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. 

- Stanovit jasnou lhůtu pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací 

činnosti (pořízení územní studie) v určených plochách Z1, Z4 a P5 jako závazné 

podmínky pro rozhodování v těchto plochách. Lhůtu určit maximálně do 4 let od vydání 

změny. Marným uplynutím této lhůty omezující podmínka v ploše zaniká (přechodné 

ustanovení zákona č. 350/2012 Sb., bod 5). 

V plochách Z1 a Z5 je stanovena podmínka, že rozhodování o změnách v území je podmíněno 

zpracováním území studie. Územní studii je nutné pořídit do 4 let od nabytí účinnosti Změny 

č. 1 územního plánu Knínice. Plocha Z4 (ve výkresové části označena jako Z4-r byla 

z územního plánu vypuštěna). 

- Vyhodnotit vhodnost a účelnost vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 

rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci. Případně 

je vymezit. 

Vzhledem k charakteru rozvojových ploch nebylo shledáno jako účelné využít nástroje dohody 

o parcelaci. 

2.13 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v 

zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s 

odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Změna územního plánu neřeší záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny 

zásadách územního rozvoje. 

2.14 Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 

Změna územního plánu nenavrhuje prvky regulačního plánu, které jsou uvedené v příloze č. 

11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
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2.15 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond, tj. na 

zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), bylo 

zpracováno dle: 

» zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, 

» zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

» vyhlášky 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského 

půdního fondu 

» vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhodnocení návrhu územního plánu z hlediska ochrany půdního fondu tvoří: 

» samostatná grafická příloha – výkres záborů ZPF a PUPFL, 

» textový komentář a 

» tabulkové přehledy. 

Na úvod je nutné zmínit, že část vyhodnocení vlivů na ZPF a PUPFL je rozdělena na 2 části. 

První části je provedeno vyhodnocení nově navržené plochy přestavby P7. V druhé části 

dochází k aktualizaci tabulky záborů ZPF a to z důvodu změny podkladu katastrální mapy. 

V druhé části se tedy nenacházejí nově navrhované zastavitelné plochy, plochy přestavby či 

plochy změny v krajině, ovšem toliko pouze stávající již vymezené plochy upravené dle 

podkladu katastrální mapy. Tato část je tedy čistě pouze informativní. 

2.15.1 Vyhodnocení nově navrhovaných záborů 
Výměra plochy P7 dosahuje hodnoty 0,319 ha z toho pozemky ZPF tvoří 0,251 ha. 

Zábor je navržen v zastavěném území na půdách III. třídy ochrany  ZPF. 

Jedná se o území přilehlé ke stávající hospodářské usedlosti nacházející se v jihovýchodní 

části obce.  Pozemky mají charakter zahrady se vzrostlou zelení, tvořící souvislý celek 

s hospodářskou usedlostí. Pozemky nejsou zemědělsky využívané. Pozemky jsou vzhledem 

k jejich poloze vhodné k zástavbě, neboť nepřekračují přirozenou hranu sídla (nejlépe viditelné 

z ortofotomapy).  

Rozvoj území je velmi úzce spjat se zábory zemědělského půdního fondu.  

Zásady plošné ochrany ZPF jsou splněny následovně: 

V souladu s § 4 odst. 1 zákona o ochraně ZPF je rozvoj situován přednostně do zastavěného 

území. 

V souladu s § 4 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF je odjímána zemědělská půda méně 

kvalitní – III. třída ochrany. Jako plošná kompenzace je navrženo vypuštění plochy Z4 

(označeno jako Z4-r) v sídle Bohusoudov, čímž dojde ke zrušení zastavitelné plochy o rozloze 

cca 2 ha (z toho vliv na ZPF 1,6 ha). 

- do plochy zasahují dvě BPEJ a to 5.64.01 (Gleje převážně na rovině nebo úplné rovině se 

všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 25 %. Půdy hluboké až středně hluboké 

v mírně teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu a velmi málo produkční.) a 5.47.00 

(Pseudogleje převážně na rovině nebo úplné rovině se všesměrnou expozicí a celkovým 

obsahem skeletu do 10 %. Půdy hluboké v mírně teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu a 

málo produkční.) 
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V souladu s § 4 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF je vzhledem k situování záměru do 

zastavěného území co nejméně narušena organizace ZPF, hydrologické a odtokové poměry 

v území a síť zemědělských účelových komunikací. 

Změna je prováděna s cílem vytvořit předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území dle § 

18 odst. 1 stavebního zákona. S ohledem na současnou komplikovanou situaci spojenou 

s bydlením se jako nezbytné jeví vytvoření transformačních podmínek v rámci sídel, což 

umožní zájemcům o výstavbu a zároveň omezí selektivní migraci zejména mladých lidí. 

Umožňovat rozvoj bydlení v rámci zastavěného území se jeví jako nejvhodnější a to jak 

s ohledem na § 18 odst. 4 stavebního zákona (ochrana nezastavěného území), tak s ohledem 

na § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Nově navrhovaná plocha respektuje potenciál rozvoje 

území – obec s velikosti do 200 obyvatel, s výstavbou prozatím prováděnou v rámci přestavby 

stávajících objektů v zastavěném území. 
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Tabulka 1: Vyhodnocení nově navrhovaného řešení (plocha P7) na zemědělský půdní fond 

Označení 
plochy, 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

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

Informace o 
existenci 
závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace o 
existenci 
staveb 
k ochraně 
pozemku před 
erozní 
činností vody 

Informace 
podle 
ustanovení § 
3 odst. 1 
písm. g) 

I. II. III. IV. V. 

plocha přestavby 

Plocha smíšená obytná 
venkovská se zemědělstvím 

0,251 0,000 0,000 0,251 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

P7 SV2 0,251 0,000 0,000 0,251 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

Souhrn   0,251 0,000 0,000 0,251 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

2.15.2 Aktualizace již odsouhlasených záborů 
 

Tabulka 2: Informativní vyhodnocení záborů ZPF po změně katastrální mapy – nejdená se o nové zábory. 

ozn.  
plochy v 

ÚP  
Knínice 

ozn.  
plochy  

ve  
Změně  
č. 1 ÚP  
Knínice 

převažu-
jící  

funkční  
využití 

 

vliv na ZPF 
(původní) 

vliv na ZPF 
(po změně 

KM) 
I II III IV V 0 

Odhad výměry 
záboru, na které 
bude provedena  
rekultivace na 
zemědělskou 

půdu 

Info o 
existenci 

závlah 

Info o 
existenci 
odvod-

nění 

Informace o 
existenci  

staveb 
k ochraně  

pozemku před 
erozní činností 

vody 

Informace 
podle  

ustanovení 
§ 3 odst. 1 
písm. g) 

A1 P4 SV2 0,217 0,292 0,000 0,292 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

A2 P2 SV2 0,335 0,225 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

A3 P1 SV2 0,166 0,158 0,000 0,000 0,000 0,000 0,158 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

A4 
využito 

st. 206/2,  
č.p. 109 

SV2 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

B P5 SV2 0,000 0,243 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,243 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 
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ozn.  
plochy v 

ÚP  
Knínice 

ozn.  
plochy  

ve  
Změně  
č. 1 ÚP  
Knínice 

převažu-
jící  

funkční  
využití 

 

vliv na ZPF 
(původní) 

vliv na ZPF 
(po změně 

KM) 
I II III IV V 0 

Odhad výměry 
záboru, na které 
bude provedena  
rekultivace na 
zemědělskou 

půdu 

Info o 
existenci 

závlah 

Info o 
existenci 
odvod-

nění 

Informace o 
existenci  

staveb 
k ochraně  

pozemku před 
erozní činností 

vody 

Informace 
podle  

ustanovení 
§ 3 odst. 1 
písm. g) 

C Z1 SV2 2,240 2,122 0,000 0,000 0,000 0,051 2,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

D Z2 VZ 0,476 0,254 0,000 0,004 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

E Z3 TW 0,020 0,083 0,000 0,000 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

*F Z4 SV1 2,062 1,613 0,000 0,181 1,302 0,000 0,130 0,000 0,000 0,000 1,397 0,000 NE 

G1 
K1 

část vliv 
na ZPF 

W 1,273 0,737 0,000 0,000 0,000 0,000 0,737 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

G2 
K3 

bez vlivu 
na ZPF 

W 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

G3 
K4 

bez vlivu 
na ZPF 

W 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

H K2 LE 2,100 2,094 0,000 0,000 2,094 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

I1 
využito 
založen 
ÚSES 

ÚSES 1,158 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

I2 
využito 
založen 
ÚSES 

ÚSES 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

I3 
využito 
založen 
ÚSES 

ÚSES 1,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

a zrušeno 
vodovod  
do Budče 

0,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 
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ozn.  
plochy v 

ÚP  
Knínice 

ozn.  
plochy  

ve  
Změně  
č. 1 ÚP  
Knínice 

převažu-
jící  

funkční  
využití 

 

vliv na ZPF 
(původní) 

vliv na ZPF 
(po změně 

KM) 
I II III IV V 0 

Odhad výměry 
záboru, na které 
bude provedena  
rekultivace na 
zemědělskou 

půdu 

Info o 
existenci 

závlah 

Info o 
existenci 
odvod-

nění 

Informace o 
existenci  

staveb 
k ochraně  

pozemku před 
erozní činností 

vody 

Informace 
podle  

ustanovení 
§ 3 odst. 1 
písm. g) 

b 

označeno 
jen  

návrhem 
vedení 

návrh  
kanalizace  

do ČOV 
0,065 0,065 0,000 0,065 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

 

P6 
původně  
neuve-
dena 

OS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

 P7 
nová 

SV2 0,000 0,251 0,000 0,000 0,251 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NE 

   
15,769 8,137 0,000 0,767 3,980 0,051 3,096 0,243 0,000 0,000 1,397 0,000  

* plochaZ4 je změnou územního plánu vypuštěna 

Jak již bylo uvedeno výše, jedná se pouze o informativní tabulku, která vychází z původního vyhodnocení uvedeném v Územním plánu Knínice (z roku 

2009). Ambicí této tabulky tedy není jakékoliv nové odůvodnění již odsouhlaseného záboru z územního plánu, avšak pouze ilustrativní vyhodnocení, 

které může sloužit zejména pro další navrhované změny v území, vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace či další pořizované 

změny územního plánu. 
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2.16 Návrh rozhodnutí o námitkách 

Během projednání změny územního plánu nebyly uplatněny žádné námitky. 

2.17 Návrh vyhodnocení připomínek 

Během projednání změny územního plánu nebyly uplatněny žádné připomínky. 

2.18 U změny územního plánu text s vyznačením změn 

Srovnávací text tvoří přílohu č. 1 k odůvodnění změny územního plánu. 

2.19 Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části 

Textová část Změny č. 1 územního plánu Knínice obsahuje 54 stran textu A4. 

Grafická část změny územního plánu se skládá z následujících výkresů:  

č. 01 výkres základního členění území 

č. 02 hlavní výkres 

č. 03 výkres dopravní infrastruktury 

č. 04 výkres technické infrastruktury I 

č. 05 výkres technické infrastruktury II 

č. 06 výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací 

č. 07 koordinační výkres 

č. 08 výkres předpokládaných záborů ZPF 

č. 09 výkres širších vztahů je vypracován v měřítku 
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POUČENÍ 

Proti Změně č. 1 územního plánu Knínice vydané Zastupitelstvem obce Knínice formou 

opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, v platném znění). 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………….  ………………………………. 

        Stanislav Veselý Libor Klimeš 

zastupitel pověřený výkonem starosty obce místostarosta obce 


