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Úvod 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostelní Myslová 5/2009 – 1/2022 (dále jen „Zpráva“) 
vychází z § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen 
„vyhláška“). V § 55 odst. 1 stavebního zákona je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce 
nejpozději do 4 let po vydání územního plánu zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. 
V souladu s tímto ustanovením, a na základě nových skutečností, přistoupil úřad územního plánování 
Městského úřadu Telč, jako pořizovatel územního plánu, ke zpracování Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Kostelní Myslová. 

Obec Kostelní Myslová je samostatnou obcí nacházející se v jihozápadní části správního obvodu obce 
s rozšířenou působností (SO ORP) Telč. 

Správní území obce Kostelní Myslová je tvořeno jedním katastrálním územím Kostelní Myslová. 

Plošná výměra řešeného území je 511,89 ha, z toho je: 

zemědělský půdní fond  348,40 ha (68,06 % výměry), 
lesní půda    118,75 ha (23,20 %), 
vodní plochy   15,07 ha (2,94 %), 
zastavěné plochy   3,70 ha a ostatní plochy 25,98 ha (celkem 5,80 %). 

Na území obce žilo k 31. 12. 2020 celkem 67 obyvatel. 

Územní plán Kostelní Myslová je zveřejněn na adrese:  

https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/uzemne_planovaci_dokumenta
ce_ostatnich_obci_orp_telc_vc_vymezeni_zastaveneho_uzemi/kostelni_myslova 

 

 

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě 
kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona) a vyhodnocení případných 
nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

Územní plán Kostelní Myslová (dále také jen „územní plán“ nebo „ÚP“) byl pořízen dle zákona 
č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v tu dobu platném znění. ÚP 
Kostelní Myslová vydalo Zastupitelstvo obce Kostelní Myslová formou opatření obecné povahy dne 24. 
4. 2009. ÚP Kostelní Myslová nabyl účinnosti dne 15. 5. 2009. Protože dosud nebyla pořízena žádná 
Zpráva o uplatňování Územního plánu Kostelní Myslová, je tato Zpráva pořízena za období 5/2009 – 
1/2022. 

Změny územního plánu ani podrobnější územně plánovací dokumentace, nebo územní studie, pro 
správní území obce Kostelní Myslová nebyly doposud pořízeny. 

 
ZMĚNY PODMÍNEK NA ZÁKLAĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN 
Novely stavebního zákona 
Během sledovaného období došlo k řadě novel stavebního zákona. Je proto potřeba uvést územní 
plán do souladu s platným znění zákona. 
 
Změny mapových podkladů 
Během sledovaného období nedošlo ke změně mapových pokladů.  

 
Aktualizace územně analytických podkladů 
Během sledovaného období došlo k pořízení 1., 2., 3., 4. a 5. úplné aktualizaci územně analytických 
podkladů ORP Telč. Podrobněji viz kapitola B. 

 
Aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 
ÚP byl vydán v souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina vydanými 16. 9. 2008, poté 
došlo k pořízení 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a také 
rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 1/2017-118 z 13. 4. 2017. Podrobněji viz kapitola C. 
 
Aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky 
Během sledovaného období byly schváleny aktualizace Politiky územního rozvoje ČR č. 1, č. 2, č. 3, 
č. 4 a č. 5. Podrobněji viz kapitola C. 
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Vyhodnocení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině od vydání ÚP 
Zastavitelné plochy: 

označení 
plochy v ÚP 

druh plochy 
cca výměra 

z ÚP (ha) 

z toho 
využito/realizováno pozn. 

cca ha cca % 

Z1/I bydlení – 1. etapa 1,26 1,02 ha 81 % 
Rozparcelováno na 9 pozemků. Na 7 
pozemcích byla zahájena stavba RD. 

Z1/II bydlení – 2. etapa 0,61 0,61 ha 100 % 
Rozparcelováno na 5 pozemků. Na 4 
pozemcích byla zahájena stavba RD a 
1 pozemku vzniklo hřiště. 

Z2 smíšená obytná 0,24 0 ha 0 % Možné umístit 2 RD. 

Z3 bydlení 0,19 0 ha 0 % Možné umístit 1 RD. 

∑ zastavitelných ploch 2,3 1,63 ha 71 % Možné umístit ještě 5 RD. 

Pozn.: Pro jeden rodinný dům (RD) počítáno dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí č. OOLP/1067/96 maximální 
velikost pozemku 1 200 m2. 

  

Přestavbové plochy: 

označení 
plochy v ÚP 

druh plochy 
cca výměra 

z ÚP (ha) 

z toho 
využito/realizováno pozn. 

cca ha cca % 

P10 občanské vybavení 0,48 0 ha 0 % 
komerční občanské vybavení včetně 
související DI a TI 

OV občanské vybavení 0,03 0,03 ha 100 % 
veřejná správa včetně související DI a 
TI 

PV veřejné prostranství 0,01 0,01 ha 100 %  

∑ přestavbových ploch 0,52 0,04 8 %  

 

ÚP vymezuje tyto plochy změn v krajině: 

označení 
plochy v ÚP 

druh plochy 
výměra 

z ÚP (ha) 

z toho 
využito/realizováno pozn. 

cca ha cca % 

W1 vodní plochy a toky 0,26 0 ha 0 %  

W2 vodní plochy a toky 0,25 0 ha 0 %  

W3 vodní plochy a toky 0,33 0 ha 0 %  

∑ ploch vodních a vodohospodářských 0,84 0 ha 0 %  

R1 trvalé travní porosty 0,36 0 ha 0 %  

R3 trvalé travní porosty 0,53 0 ha 0 %  

R4 trvalé travní porosty 1,45 0 ha 0 %  

∑ trvalé travní porosty 2,34 0 ha 0 %  

NL plochy lesní 0,86 0 ha 0 %  

∑ plochy lesní 0,86 0 ha 0 %  

∑ ploch změn v krajině 4,04 0 ha 0 %  

 

Od vydání Územního plánu Kostelní Myslová došlo k částečnému nebo úplnému využití 2 
zastavitelných ploch BV - bydlení z celkem 4 vymezených ploch bydlení a smíšených obytných. Celkem 
je možné v obci vybudovat ještě cca 5 rodinných domů. 

Částečně byly rovněž využity přestavbové ploch občanského vybavení. Plně využita byla plocha 
veřejných prostranství. 

Naopak plochy změn nebyly využity žádné. 

 

Potřeby rozvoje obce lze realizovat v rámci dosud nevyužitých vymezených zastavitelných ploch nebo 
v rámci zastavěného území a dle stanovené základní koncepce rozvoje území. Není třeba vymezovat 
nové zastavitelné plochy. 
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Koncepce dopravy respektuje stávající účelové a místní komunikace zajišťující prostupnost krajiny a 
vstupy na pozemky.  

Koncepce zásobení území pitnou vodou stanovená v ÚP je v řešeném území stabilizována. Součástí 
vodovodu je vodojem 2x25 m3 a hydrogeologický vrt s výtlačným potrubím do vodojemu, jedná se o 
nový zdroj. Rovněž do vodovodních řadů se v nejbližších desetiletích nepředpokládají zásadní zásahy. 
Pro novou výstavbu je v rámci vybudování související TI navrženo napojení na stávající rozvody v obci.  

Koncepce dešťového odvodnění stanovená v ÚP je v řešeném území stabilizovaná, stoková síť je 
funkční. Koncepce odkanalizování splaškových vod v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a 
kanalizací kraje Vysočina (PRVKÚK) je navržena individuálním způsobem. 

Plynofikace. Obec není plynofikována a s plynofikací se neuvažuje. 

 

Požadavky vyplývající z aktualizací a jiných změn na základě, kterých byl územní plán vydán 

 Strojově čitelný formát (§ 20a SZ).  

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

 Aktualizovat kapitolu g) podle platného znění § 101 a 170 stavebního zákona. 

 Aktualizovat vymezené zastavěné území. 

 

Požadavky vlastníků pozemků uplatněné v uplynulém období: 

Bez požadavků. 

 

Požadavky obce na změnu: 

Bez požadavků.  
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B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 

Územně analytické podklady ORP Telč (UAP) byly pořízeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a jsou 
průběžně aktualizovány. Od vydání ÚP došlo k pěti úplným aktualizacím ÚAP pro správní území ORP 
Telč. Pátá aktualizace proběhla k 12/2021. 

 

Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území v 5. úplné aktualizaci ÚAP pro správní 
území ORP Telč – karta Kostelní Myslová: 

 *** územní podmínky 
vyváženost podmínek pro rozvoj 

území 

obec 
pro životní 

prostředí (Z) 
pro hospodářství 

(H) 
pro soudržnost 

společenství obyvatel (S) 
dobrý stav špatný stav 

Kostelní Myslová + - - Z H, S 

 

Komentář: 

Životní prostředí 

+ místní ÚSES 

+ přírodně zachovalá oblast 

+ registrované VKP 

- KES = 0,56 – nestabilní krajiny 

 

 

 

 

Hospodářství 

- chybí významnější 

zaměstnavatelé v obci 

- cestovní ruch je v obci zastoupen 

minimálně 

- dopravně periferní poloha obce 

 

 

 

Soudržnost spol. obyvatel 

- nepříznivý vývoj počtu obyvatel 

- špatné věkové poměry 

- silně negativní vývoj přirozeného 

přírůstku obyvatel 

  

 

Pouze pilíř životního prostředí je hodnocen kladně. Zbylé dva pilíře – hospodářství a soudržnost 
společenství obyvatel jsou hodnoceny negativně. 

 

V 5. úplné aktualizaci ÚAP pro správní území ORP Telč byly pro správní území obce Kostelní Myslová 
určeny tyto problémy k řešení územním plánem: 

Identifikace problémů dle problémového výkresu: 

Identifikace Popis problému Lokalizace Charakteristika 

U1 nevyužívané výrobní areály Kostelní Myslová zemědělský areál 

U2 chátrání stávajících výrobní areálů Kostelní Myslová negativní pohledová dominanta 

U12 obec bez plynovodu Kostelní Myslová  

H9 nakládání s odpadními vodami Kostelní Myslová  

D4.29 v částech nedostatečná šířka komunikací Kostelní Myslová  

O2.7 nenavazující ÚSES Kostelní Myslová „zjevený“ ÚSES 

O3 půdy ohrožené vodní erozí Kostelní Myslová  

S1 
střet zastavitelné plochy a koridoru dopravy 
s půdou I. a II. třídy kategorie ochrany 

Kostelní Myslová zastavitelná plocha na kvalitní orné půdě 

S5 
střet zastavěného území se záplavovým 
území 

Kostelní Myslová záplavové území Q100 - Myslůvka 

Zdroj: 5. úplná aktualizace ÚAP pro správní území ORP Telč – karta Kostelní Myslová 

Pozn.: od 4 úplné aktualizace ÚAP ORP Telč došlo k vypuštění problému H5 zastaralost bytového fondu, neboť v obci došlo 
k výstavbě cca 10 rodinných domů. 

 

 

 

 



 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostelní Myslová Stránka 6 

Vyhodnocení ÚP vzhledem k požadavkům z ÚAP: 

Obec Kostelní Myslová patří mezi skupinu malých sídel, u kterých zpravidla není možné (ani udržitelné) 
zajistit jejich plné vybavení veřejnou infrastrukturou, odkanalizování splaškových vod je nadále 
navrženo individuálním způsobem. S plynofikací obce se neuvažuje. 

Nabídka zaměstnání a cestovního ruchu je vhledem k velikosti obce dobrá. Nabídka ploch pro 
podnikatelské aktivity obyvatel v ÚP je s ohledem na charakter území obce dostatečná a není třeba 
navrhovat nové plochy.  

 

ÚAP definují tyto požadavky na odstranění identifikovaných problémů (závady): 

Druh závady Identifikace Požadavek na odstranění závady Vyhodnocení splnění požadavku 

Urbanistická U1 nevyužívané výrobní areály  

Urbanistická U2 
chátrání stávajících výrobních areálů - 
negativní pohledová 
dominanta 

 

Urbanistická U12 obec bez plynovodu  

Hygienická H9 
řešit koncepci nakládání s odpadními 
vodami 

 

Dopravní D4.29 
nedostatečné šířkové a konstrukční 
uspořádání úseků 
komunikací I., II. a III. třídy 

 

Střety záměrů s limity 
využití území 

O2.7 nenavazující ÚSES  

Střety záměrů s limity 
využití území 

O3 vodní eroze na části půd v území  

Střety lokalizované 
v problémovém 
výkrese 

S1 
střet zastavitelné plochy a koridoru 
dopravy s půdou I. a 
II. třídy kategorie ochrany 

 

Střety lokalizované 
v problémovém 
výkrese 

S5 
střet zastavěného území se 
záplavovým územím 

 

 

Požadavky na ÚP z ÚAP: 

 Navrhnout jiné vhodné využití nevyužívaných a chátrajících výrobních areálů. 

 Prověřit plynofikaci obce. 

 Prověřit a případně aktualizovat koncepci nakládání s odpadními vodami. 

 Upravit nenavazující ÚSES. 

 Prověřit řešení vodní eroze na části půd v území. 

 Prověřit střet zastavitelné plochy a koridoru dopravy s půdou I. a II. třídy kategorie ochrany a 
případně navrhnout opatření pro minimalizaci střetu. 

 Prověřit střet zastavěného území se záplavovým území a případně navrhnout opatření pro 
minimalizaci střetu. 
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C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentaci vydanou krajem 

C.1. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR  

Ve sledovaném období byly schváleny aktualizace Politiky územního rozvoje ČR č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a 
č. 5. Pro řešení ÚP Kostelní Myslová z PÚR vyplývají kromě respektování obecných republikových 
priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území také úkoly pro územní plánování 
vymezené pro specifické oblasti, ve kterých se projevují aktuální problémy ohrožení území 
suchem.   

 

Úkoly pro územní plánování: 
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 

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

b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu 
c) 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. 

 

Obec Kostelní Myslová se dále nenachází v rozvojové oblasti ani ose, ani se v ní nenachází 
koridor nebo plocha dopravní ani technické infrastruktury vymezené v platné Politice územního 
rozvoje ČR. 

 

 

C.2. Soulad s územně plánovací dokumentací Kraje Vysočina 

Územní plán Kostelní Myslová byl vydán v souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina 
vydanými 16. 9. 2008, poté došlo k pořízení 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Kraje Vysočina a také rozsudku Krajského soudu v Brně č. j.: 64 A 1/2017-118 z 13. 4. 2017 

Obec Kostelní Myslová se   

 nachází v rozvojové ose krajského významu OSk2 Jihlava – Třešť – Telč – (Dačice), 
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 
a) zpřesnit dopravní koridory pro umístění nových staveb přeložek silnic a obchvatů obcí a pro 

homogenizaci stávajících tahů vymezené v ZÚR; 
b) ověřit možnosti zlepšení parametrů silnic, navazujících na páteřní trasu II/406; 
c) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na 

kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny; 
d) respektovat požadavky na ochranu městské památkové zóny Třešť, městské památkové zóny 

Telč – Staré město a městské památkové rezervace Telč, zapsané na seznam Světového 
kulturního dědictví UNESCO; 

e) respektovat požadavky na ochranu národní přírodní rezervace Velký Špičák, přírodního parku 
Čeřínek, přírodní rezervace Luh u Telče, přírodní památky Jezdovické rašeliniště, evropsky 
významných lokalit Velký Špičák, Rybníky V Pouštích a V Kopaninách; 

f) upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES – regionální biokoridory 509 Špičák - Jestřebský 
les, 519 Černíčský rybník – Hochův kopec, regionální biocentra 661 Skalníky, 707 Vlčí jámy, 
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1529 Černíčský rybník, nadregionální biokoridory 123 Pařezitý, Roštejn – Špičák, 124 NKOD-
124-Špičák – Rasůveň a nadregionální biocentra 55 Špičák, 80 Pařezitý – Roštejn; 

 nachází v oblasti krajinného rázu CZ0610-OB012 Telčsko - Dačicko, 
ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB012 Telčsko – Dačicko tyto specifické zásady 
pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 

a) věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování výškových staveb přesahujících 
dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu v celém prostoru oblasti; 

b) neumisťovat stavby charakteru dominant narušujících typický obraz města Telč nebo 
potlačujících uplatnění typických kulturních dominant v území; 

c) chránit znaky širšího krajinného rámce kulturního prostoru Telče; 

 nachází v typu krajiny dle využití krajina s předpokládanou vyšší mírkou urbanizace, 
ZÚR vymezují krajinu s vyšší mírou urbanizace v územích se zvýšenými požadavky na změny v 
území, tedy v územích rozvojových oblastí a os zpřesněných nebo vymezených ZÚR a uvedených 
v kapitole 2 ZÚR. 
ZÚR stanovují hlavní cílové využití krajiny pro: 
a) intenzivní zemědělskou výrobu a s ní spojené ekonomické aktivity; 
b) bydlení; 
c) místní a nadmístní veřejnou vybavenost; 
d) místní a nadmístní ekonomické aktivity. 
ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 
a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; 
b) v rozvojových oblastech a osách soustřeďovat aktivity republikového a krajského významu a 

tím přispívat k zachování charakteru a k ochraně krajinných hodnot v ostatních oblastech; 
c) preferovat využití územních rezerv a nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných ploch v 

zastavitelném území (brownfields); 
d) vymezit a chránit před zastavěním pozemky, nezbytné pro vytvoření souvislých ploch krajinné 

zeleně (zelené pásy), zajišťující prostupnost krajiny, plochy pro rekreaci, podmínky pro vznik 
a rozvoj lesních porostů a zvýšení ekologické stability; 

e) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně. 

 nenachází ve specifické oblasti, 

 nenachází v koridoru nebo ploše dopravní nebo technické infrastruktury, 

vymezené v platných Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. 

 

Požadavky na ÚP z platné PÚR a ZÚR: 

 Prověřit zapracování úkolů pro územní plánování vymezené pro specifické oblasti, ve kterých 
se projevují aktuální problémy ohrožení území suchem z platné Politiky územního rozvoje ČR. 

 Prověřit, a případně zohlednit a zapracovat další požadavky a podmínky vyplývající z platné 
Politiky územního rozvoje ČR č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.  

 Prověřit zapracování úkolů pro rozvojovou osu krajského významu OSk2 Jihlava – Třešť – 
Telč – (Dačice). 

 Prověřit zapracování zásad pro oblast krajinného rázu Telčsko – Dačicko a zapracování zásad 
pro krajinný typ s předpokládanou vyšší mírkou urbanizace z platných Zásad územního rozvoje 
Kraje Vysočina. 

 Prověřit vymezení územního systému ekologické stability dle Aktualizace č. 4 Zásad územního 
rozvoje Kraje Vysočina 

 Prověřit, a případně zohlednit a zapracovat další požadavky a podmínky vyplývající z platných 
Zásad územního rozvoje Kraje vysočina po aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.  
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D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního 
zákona 

Jak je zřejmé z kap. A. této zprávy, od vydání územního plánu došlo k značnému využití zastavitelných 
ploch BV – bydlení a SV – smíšených obytných. Celkově došlo k využití 71 % z vymezených 2,3 ha (od 
účinnosti Územního plánu Kostelní Myslová došlo k zahájení stavby 11 rodinných domů, při maximální 
velikosti pozemku 1 200 m2 je možné umístit ještě 5 RD).  

Přestavbové plochy a plochy změn v krajině nebyly v podstatě vůbec využity. 

Využita byla i jedna ze dvou zastavitelných ploch výroby a skladování, tzn. 79 % z výměry vymezené 
pro toto funkční využití.  

Nové podněty nebo návrhy pro vymezení nových zastavitelných ploch nebyly v uplynulém období 
zaznamenány. 

Vzhledem k tomu, že územní plán stále obsahuje dostatečné množství nevyužitých zastavitelných ploch 
k rozvoji obce a skutečnosti, že pořizovatel neobdržel žádné podněty nebo návrhy pro vymezení nových 
ploch, nenavrhuje Zpráva vymezovat nové zastavitelné plochy. 
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E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu 

Jelikož má obec vymezeno dostatečné množství nevyužitých zastavitelných ploch a zjištěné požadavky 
na úpravu ÚP nevyžadují jeho okamžitou změnu, ale mohou být řešeny později v rámci nejbližší změny 
ÚP, nenavrhuje Zpráva změnu Územního plánu Kostelní Myslová. 

 

E.a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

Změna územního plánu nepředpokládá změnu žádné z koncepcí (urbanistické, veřejné infrastruktury, 
uspořádání krajiny) stanovené platným Územním plánem Kostelní Myslová. 

 

- upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 
o Prověřit zapracování úkolů pro územní plánování vymezené pro specifické oblasti, ve 

kterých se projevují aktuální problémy ohrožení území suchem z platné Politiky územního 
rozvoje ČR. 

o Prověřit, a případně zohlednit a zapracovat další požadavky a podmínky vyplývající z 
platné Politiky územního rozvoje ČR č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.  
 

- upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 
o Prověřit zapracování úkolů pro rozvojovou osu krajského významu OSk2 Jihlava – Třešť – 

Telč – (Dačice). 
o Prověřit zapracování zásad pro oblast krajinného rázu Telčsko – Dačicko a zapracování 

zásad pro krajinný typ s předpokládanou vyšší mírkou urbanizace z platných Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina.  

o Prověřit vymezení územního systému ekologické stability dle Aktualizace č. 4 Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina 

o Prověřit, a případně zohlednit a zapracovat další požadavky a podmínky vyplývající z 
platných Zásad územního rozvoje Kraje vysočina po aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. 

 
- upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů 

o Navrhnout jiné vhodné využití nevyužívaných a chátrajících výrobních areálů. 
o Prověřit plynofikaci obce. 
o Prověřit a případně aktualizovat koncepci nakládání s odpadními vodami. 
o Upravit nenavazující ÚSES. 
o Prověřit řešení vodní eroze na části půd v území. 
o Prověřit střet zastavitelné plochy a koridoru dopravy s půdou I. a II. třídy kategorie 

ochrany a případně navrhnout opatření pro minimalizaci střetu. 
o Prověřit střet zastavěného území se záplavovým území a případně navrhnout opatření 

pro minimalizaci střetu. 
 

- ostatní 
o Strojově čitelný formát (§ 20a SZ).  
o Jednotný standard územně plánovací dokumentace (§ 20a SZ).  
o Aktualizovat kapitolu g) podle platného znění § 101 a 170 stavebního zákona. 
o Aktualizovat vymezené zastavěné území. 
o Prověřit registrované VKP – Hulišťata (TE002) 

 

 

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

Bez požadavků. 

 

 

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

Aktualizovat kapitolu g) podle platného znění § 101 a 170 stavebního zákona. 
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E.d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Bez požadavků. 

 

 

E.e) Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Návrh Změny územního plánu bude zpracován jako invariantní. V území nejsou navrhovány žádné 
záměry, jež by vyžadovaly variantní řešení. 

 

 

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

Změna územního plánu bude zpracována vektorově nad katastrální mapou ve strojově čitelném formátu 
(upřednostňován bude formát *shp). 

Návrh změny územního plánu bude pro účely veřejného projednání odevzdán v jednom tištěném 
vyhotovení a v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu (nejlépe ve formátu *.pdf). Obdobně 
platí pro případné opakované veřejné projednání. Předpokladem je pořizování změny zkráceným 
postupem. 

Případné úpravy mezi veřejným a opakovaným veřejným projednáním budou zpracovány v režimu 
změn. 

Výsledná změna územního plánu bude odevzdána ve čtyřech vyhotoveních, spolu s datovým nosičem, 
který bude obsahovat kompletní grafickou část ÚP ve vektorovém formátu (např. *.dgn, *.dwg, *.shp,…) 
i v rastrovém formátu (např. *.jpg, *.pdf,…) a dále textovou část změny územního plánu ve formátu *.doc 
nebo *.pdf. Kompletně tedy ve strojově čitelném formátu. 

Změna územního plánu bude zpracovávána v rozsahu měněných částí včetně srovnávacího textu. 

 

ÚP bude obsahovat 

Textovou část 

Grafickou část 

a) Výkres základního členění území 1 : 5 000 

b) Hlavní výkres 1 : 5 000 

c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 

 

Odůvodnění ÚP bude obsahovat 

Textovou část 

Grafickou část 

a) Koordinační výkres 1 : 5 000 

b) Výkres širších vztahů 1 : 100 000 

c) Výkres předpokládaných záborů ZPF 1 : 5 000 

V případě potřeby může změna územního plánu obsahovat další výkresy či schémata. 

 

Úplné znění – pro potřeby nabytí účinnosti změny územního plánu 

Textovou část výroku – výroková část v rozsahu celého textu 

Grafickou část výroku – bude vyhotovena v rozsahu měněných výkresů a měřítku 1 : 5 000 

Textová část odůvodnění – u úplného znění se nezpracovává 

Grafickou část odůvodnění – pouze koordinační výkres 1 : 5 000 včetně upravených limitů s poznámkou, 
že „limity využití území byly upraveny v souladu s právními předpisy, rozhodnutími a platnými limity k 
datu…“ 

 

Další požadavky 

- Všechny výkresy grafické a textové části budou opatřeny tímto záznamem o účinnosti: 
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ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 

Změnu č. 1 Územního plánu Kostelní Myslová 
vydalo 

Zastupitelstvo obce Kostelní Myslová  

Datum nabytí účinnosti  

Pořizovatel 
Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního 
plánování 

Oprávněná úřední osoba Ing. arch. Lukáš Pivonka 

Funkce referent odboru rozvoje a územního plánování 

Razítko a podpis  

 

- Pořizovatel dále požaduje, aby v průběhu prací na návrhu změny územního plánu a před jeho 
odevzdáním projektant změnu v její rozpracovanosti konzultoval s pořizovatelem a určeným 
zastupitelem. 

 

 

E.g) V případě hlavního města Prahy vymezení řešeného území, pokud bude územní plán vydán 
pro část území města 

Netýká se 
 
 

E. h) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území  

Viz následující kapitola F). 

 

 

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast 

Nejsou součástí této zprávy, protože se nenavrhuje pořízení změny územního plánu na základě této 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostelní Myslová. 

 

 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 
variant vyžadováno 

Varianty řešení návrhu změny územního plánu nejsou požadovány. 

 

 

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny A. 
až D. vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

Pořízení nového územního plánu není navrhováno 
 
 

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

Bez požadavků – nebyly zjištěny žádné negativní dopady na udržitelný rozvoj území vyplývající 
z územního plánu. 
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J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Bez požadavků. 

K. Výsledky projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Vilímeč byl zaslán dne 1. 2. 2022 jednotlivě 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a obci Dolní Vilímeč k uplatnění vyjádření, 
popř. podnětů k jejímu obsahu ve lhůtě do 30 dnů od jejího obdržení. 

Pořizovatel obdržel následující vyjádření a stanoviska: 

Dotčený orgán Obsah vyjádření/stanoviska Vyhodnocení 

Sekce správy a řízení 
organizací Ministerstva 
obrany 
Odbor ochrany územních 
zájmů a státního odborného 
dozoru 
doručeno dne: 4. 3. 2022 
sp. zn.: 126798/2022-7460-
OÚZ-BR 

Odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, Sekce správy a řízení 
organizací, Ministerstvo obrany, v souladu se 
zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 
222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, ve znění pozdějších 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 
zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, se ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona vyjadřuje: 
k předloženému návrhu zprávy o uplatňování 
územního plánu Kostelní Myslová nemá 
Ministerstvo obrany připomínky. 

Souhlasné 
stanovisko. 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 9. 3. 2022 
č. j.: KUJI 21679/2022 

1. Z hlediska působnosti krajského úřadu 
podle ustanovení § 48a, zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „lesní zákon“). 
Z předložené zprávy vyplývá, že jí není 
navrhována změna územního plánu ani pořízení 
nového územního plánu, proto nemá krajský úřad, 
jako orgán státní správy lesů k předložené zprávě 
připomínek. 

 

2. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 
Do působnosti krajského úřadu podle § 107 odst. 
1 písm. a) vodního zákona patří uplatňovat 
stanoviska k zásadám územního rozvoje a k 
územním plánům obcí s rozšířenou působností. 
Vyjadřovat se k návrhu výše uvedené zprávy je v 
kompetenci příslušného obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností, tj. Městského úřadu Telč, 
odboru životního prostředí. 

Souhlasné 
stanovisko. 

Obvodní báňský úřad pro 
území Krajů Libereckého a 
Vysočina 
doručeno dne: 9. 3. 2022 
č. j..: SBS 09022/2022 

K Vašemu oznámení ze dne 1. 3. 2022 výše 
uvedené značky, které bylo na zdejší úřad 
doručeno dne 2. 3. 2022 a je zaevidováno pod č. j. 
SBS 09022/2022, Vám Obvodní báňský úřad pro 
území krajů Libereckého a Vysočina (dále jen 
„OBÚ se sídlem 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 

Souhlasné 
stanovisko. 
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pozdějších předpisů, tímto vydává v souladu s 
ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„stavební zákon“) následující 

vyjádření 

k návrhu Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Kostelní Myslová: 

OBÚ se sídlem v Liberci z hlediska ochrany a 
využití nerostného bohatství nemá připomínky k 
návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Kostelní Myslová. Dále konstatuje, že se k 
dnešnímu dni v řešené ploše návrhu Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Kostelní Myslová 
nenachází dobývací prostory, není prováděna 
hornická činnost ani činnost prováděná návrhu 
hornickým způsobem – dobývání ložisek 
nevyhrazených nerostů. 

Krajská hygienická stanice 
Kraje Vysočina se sídlem  
v Jihlavě 
doručeno dne: 16. 3. 2022 
č. j.: 
KHSV/05104/2022/JI/HOK/Deš 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se 
sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného 
zdraví, který je dotčeným věcně příslušným 
správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 
2 písm. j) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a 
místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 
500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve výše 
uvedené věci v řízení podle § 55 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ stavební zákon“) toto 
vyjádření: 

S předloženým návrhem zprávy o UPLATŇOVÁNÍ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELNÍ MYSLOVÁ“ 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. 

Souhlasné 
stanovisko. 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
doručeno dne: 16. 3. 2022 
č. j.: KUJI 20128/2022 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního 
prostředí a zemědělství (dále též „KrÚ Kraje 
Vysočina OŽPZ“), jako příslušný správní orgán dle 
§ 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v 
platném znění, obdržel dne 2. 3. 2022 návrh 
zprávy o uplatňování územního plánu Kostelní 
Myslová, který obsahuje následující: 

 Platný územní plán Kostelní Myslová nabízí 
dostatečné množství rozvojových ploch. Je 
využíváno především zastavěné či 
zastavitelné území nebo jsou prováděny 
stavební úpravy či změny dokončených 
staveb. 

 V reportovaném období 5/2009 - 1/2022 byla 
zahájena stavba 11 rodinných domů. 
Zastavitelné území je využito ze 71 % (1,63 ha 
z 2,3 ha) a je k dispozici plochy pro výstavbu 5 
RD. 

Souhlasné 
stanovisko. 
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 Byla využita jedna přestavbová plocha a 
plochy změn v krajině nejsou téměř využity 

 Využita je jedna plocha z dvou možných 
zastavitelných ploch pro výrobu a skladování 
79 % z výměry vymezeného funkčního využití. 

 Vyhodnocen soulad s PÚR ČR a ZÚR Kraje 
Vysočina. 

 Počet obyvatel je z dlouhodobého hlediska 
stabilní (k roku 2020 je v obci hlášeno 67 
obyvatel). 

 Návrh Zprávy ÚP Kostelní Myslová 
neobsahuje pokyny pro zpracování změny 
územního plánu. 

Na základě jednotlivých složkových zákonů na 
úseku životního prostředí a ve smyslu ust. § 55 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, 
vydává KrÚ Kraje Vysočina OŽPZ následující 
stanoviska: 
 
1. Ochrana přírody a krajiny 
KrÚ Kraje Vysočina OŽPZ, jako příslušný orgán 
ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 4 písm. o) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též 
„zákon o ochraně přírody“) a ve smyslu § 45i odst. 
1 zákona o ochraně přírody, konstatuje, že návrh 
zprávy o uplatňování územního plánu Kostelní 
Myslová, který neobsahuje pokyny pro zpracování 
změny územního plánu, 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). 

Odůvodnění: 
Odůvodnění: Výše uvedený závěr orgánu ochrany 
přírody vychází z úvahy, že hodnocená koncepce 
je svou lokalizací zcela mimo území prvků 
soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou 
nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či 
sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav 
předmětů ochrany. 

Současně orgán ochrany přírody v souladu s ust. 
§ 77a odst. 4 písm. z) zákona o ochraně přírody z 
hlediska dalších zájmů chráněných zákonem o 
ochraně přírody sděluje, že je třeba v rámci 
případné budoucí změny územního plánu 
zapracovat: 
a) územní systém ekologické stability dle 
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina 
b) prověřit registrované VKP – Hulišťata (TE002) 
 
2. Ochrana zemědělského půdního fondu (dále 
též „ZPF“) 
KrÚ Kraje Vysočina OŽPZ, jako příslušný správní 
orgán dle § 17a písmene a) a § 5 odst. 2 zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí s předloženým návrhem zprávy o 
uplatňování územního plánu Kostelní Myslová. 
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Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor územního plánování a 
stavebního úřadu 
doručeno dne: 4. 4. 2022 
č. j.: KUJI 20126/2022 Ry-2 

Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního 
plánování, jako pořizovatel územního plánu 
Kostelní Myslová dle § 6 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů, požádal dne 2. 3. 2022 o vyjádření k 
návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Kostelní Myslová (dále jen návrh zprávy o 
uplatňování) dle § 55 odst. 1 za použití § 47 odst. 
2 stavebního zákona. 

Po seznámení se s návrhem zprávy o uplatňování 
zasíláme následující vyjádření: 

Územní plán Kostelní Myslová nabyl účinnosti dne 
15. 5. 2009, doposud nebyla projednávána žádná 
zpráva o uplatňování, proto je nyní v tomto návrhu 
zprávy o uplatňování vyhodnoceno období 
05/2009 až 01/2022. Nebyla pořízena ani žádná 
změna územního plánu. Předložený návrh zprávy 
o uplatňování neobsahuje pokyny pro zpracování 
změny. Uvedení územního plánu do souladu 
jednak s nadřazenou dokumentací, ale i s platnou 
legislativou bude možné zapracovat v rámci 
nejbližší změny z podnětu obce. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního 
plánování a stavebního řádu jako nadřízený 
správní orgán na úseku územního plánování, se 
dle stavebního zákona vyjadřuje k zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy, soulad s Politikou územního 
rozvoje a soulad se Zásadami územního rozvoje 
Kraje Vysočina. 

1) Návrh zprávy o uplatňování obsahuje 
vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých 
byl ÚP Kostelní Myslová vydán. Jsou posouzeny 
podmínky s ohledem na přijaté novely stavebního 
zákona a jeho prováděcích vyhlášek, následně 
zpracované dokumenty, územně plánovací 
dokumentace kraje, aktualizace Politiky územního 
rozvoje ČR, územně analytické podklady. 
Požadavky na změnu územního plánu vyplývající 
z výše popsaných dokumentů jsou obsaženy v 
bodu E. návrhu zprávy o uplatňování. V bodu A. 
návrhu zprávy o uplatňování je dále podrobně 
popsáno uplatňování územního plánu, je 
zhodnoceno využití rozvojových ploch. 

2) Správní území obce Kostelní Myslová není 
součástí rozvojové oblasti ani rozvojové osy 
republikového významu vymezené v Politice 
územního rozvoje ve znění aktualizací č. 1 až 5 
(dále jen PÚR). Na území obce PÚR neuplatňuje 
žádné záměry dopravní ani technické 
infrastruktury republikového významu. V návrhu 
zprávy o uplatňování je soulad s PÚR vyhodnocen 
a je konstatováno, že Územní plán Kostelní 
Myslová je zpracován v souladu s republikovými 
prioritami územního plánování PÚR. Informace o 
zařazení obce do specifické oblasti SOB9 je 
součástí návrhu zprávy o uplatňování a zároveň je 
uvedeno prověřit zapracování úkolů pro územní 
plánování stanovené pro tuto specifickou oblast. 

Souhlasné 
stanovisko. 
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3) Z hlediska souladu se Zásadami územního 
rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č. 1 až 
8 a rozsudku Krajského soudu v Brně čj. 64 A 
1/2017-118 ze dne 13. 4. 2017 (dále jen ZÚR KrV) 
máme k předloženému návrhu zprávy o 
uplatňování následující poznatky: 

 Územní plán Kostelní Myslová je v souladu se 
stanovenými prioritami územního plánování 
Kraje Vysočina. 

 Území obce Kostelní Myslová je součástí 
rozvojové osy krajského významu OSk2 
Jihlava – Třešť – Telč – (Dačice), součástí 
návrhu zprávy o uplatňování je vyhodnocení 
úkolů pro územní plánování pro tuto 
rozvojovou osu. 

 Na území obce nejsou vymezeny žádné 
koridory dopravní ani technické infrastruktury 
krajského významu. 

 Na území obce nejsou vymezeny žádné 
nadregionální ani regionální prvky ÚSES. 

 Území obce je v ZÚR KrV zařazeno do krajiny 
s předpokládanou vyšší mírou urbanizace. ÚP 
Kostelní Myslová je v souladu s hlavními 
cílovými využitími krajiny, se zásadami pro 
činnost v území a se zásadami pro 
rozhodování o změnách v území, které jsou 
v ZÚR KrV stanoveny pro tento typ krajiny. 

 ZÚR KrV vymezují na území kraje oblasti 
krajinného rázu. Území obce Kostelní Myslová 
náleží do oblasti CZ0610-OB012 Telčsko - 
Dačicko. Z vyhodnocení návrhu zprávy o 
uplatňování vyplývá požadavek na prověření 
zapracování zásad pro tuto oblast krajinného 
rázu. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního 
plánování a stavebního řádu jako nadřízený 
správní orgán na úseku územního plánování, po 
posouzení návrhu Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Kostelní Myslová sděluje, že k 
předloženému návrhu zprávy nemá požadavky na 
doplnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:    Mgr. Edita Hoštičková 

referentka odboru rozvoje a územního plánování  
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