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Seznam použitých zkratek: 
 
AV ČR - Akademie věd České republiky 
BPEJ – bonitované půdně ekonomické jednotky  
ČOV – čistírna odpadních vod  
CHLÚ - chráněné ložiskové území 
k. ú. – katastrální území  
LP - levobřežní přítok 
NP - nadzemní podlaží 
OP – ochranné pásmo  
ORP - obec s rozšířenou působností 
OŽP - odbor životního prostředí  
PP - pravobřežní přítok 
PRVK – plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území jihočeského kraje 
PUPFL – pozemky určené pro funkci lesa 
PÚR ČR – politika územního rozvoje České republiky 
RD – rodinné domy 
RKxxx - regionální koridor  
STL - středotlaký plynovod 
TS – trafostanice 
ÚAP - územně analytické podklady 
ÚPD – územně plánovací dokumentace 
ÚP – územní plán 
ÚS - územní studie 
ÚSES – územní systém ekologické stability 
VN - vysoké napětí 
VTL - vysokotlaký plynovod 
ZPF – zemědělský půdní fond 
ZÚR  – zásady územního rozvoje  
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II. ODŮVODNĚNÍ ŮZEMNÍHO PLÁNU 

II.A. Textová část odůvodnění územního plánu 
 

 
 

1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH     
    VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ   
    DOKUMENTACÍ VYDANOU  KRAJEM 

 
Postavení obce v systému osídlení 
 

Územní plán je zpracován pro správní území obce Krasonice, tedy pro katastrální území 
Krasonice.  

Řešené území se leží v  jihozápadní části Kraje Vysočina. Obec Krasonice se nachází      
15 km od města Telč, od krajského města Jihlavy je obec vzdálena přibližně 37 km.  

Obec Krasonice patří do správního obvodu města Telč, které je pro Krasonice obcí 
s rozšířenou působností (ORP). 

Celková výměra řešeného území je 1 181,0249 ha. Obec má 206 trvale bydlících obyvatel 
(údaj k 1. 1. 2011). 

Obec Krasonice je historickou obcí jihozápadní Moravy v blízkosti Nové Říše a Telče  
s řadou kulturních památek, významné poutní místo. 

Specifikem obce jsou tyto kulturní památky, které tvoří společně se zámeckým parkem  
a komponovanými výsadbami zeleně barokní kompozice v sídle i navazující krajině. Většina 
zástavby v obci je tvořena historickou zástavbou zemědělských usedlostí.   

V obci jsou zastoupeny také pracovní příležitosti, a to především v zemědělském areálu  
a dále v místní výrobě a ve službách. Část obyvatel vyjíždí za prací, a to především do Telče 
Dačic a Jihlavy. 

 
Širší dopravní vztahy 

 
Obcí Krasonice prochází ve směru sever – jih silnice II/410, ve směru východ západ pak 

silnice III/11271.  
Do základní páteřní sítě Kraje Vysočina jsou v zájmovém území zařazeny silnice I/23  

a silnice I/38. Dopravní napojení na silnici I/38 je možné v Želetavě (5 km). Dopravní 
napojení na silnici I/23 je možné na Kasárnách (10 km). 

Železniční trať řešeným územím neprochází. Nejbližší železniční stanice je v Moravských 
Budějovicích. 

 
Vztah vůči Zásadám územního rozvoje kraje.  

 
 Na území kraje jsou vydány Zásady územního rozvoje (ZÚR) Kraje Vysočina, které nabyly 
účinnosti dne 22. 11. 2008. Aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina nabyla účinnosti  
23. 10. 2012.  

Při zpracování územního plánu  jsou respektovány zásady definované v ZÚR Kraje 
Vysočina. 
 Jsou  respektovány priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného 

rozvoje území. 
 Řešené území není zařazeno podle tohoto materiálu do žádné krajské rozvojové  oblasti 

nebo osy.  
 Řešené území není zařazeno do žádné specifické oblasti krajského významu. 
 Řešené území je zařazeno do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB003 Želetavsko. Je 

respektována zásada stanovená pro tuto oblast zachovat historické siluety sídel. 
 V řešeném území se nachází plochy a koridory regionálního ÚSES  
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- regionální biokoridor RBK  522 – Pařezitá – Jezbiny  
V územním plánu je provedeno zpřesnění ploch a koridorů ÚSES, popsané v samostatné 
kapitole.   

 V ZÚR jsou v řešeném území vymezeny veřejně prospěšné stavby: 
-  U 254 – RBK  522 (Pařezitá – Jezbiny)   
Tyto veřejně prospěšné stavby jsou do územního plánu převzaty a zpřesněny.  

 Respektovat vymezení cílových charakteristik krajiny podle ZÚR. V řešeném území je 
zastoupen typ krajiny:   
- krajina lesní – západní část katastru  
- krajina lesozemědělská ostatní – severní a východní část katastru  
- krajina zemědělská intenzivní – území kolem sídla a jihovýchodní část katastru   
Jsou respektovány zásady stanovené ZÚR pro jednotlivé typy krajiny.    

 
Vztah k dosud platné územně plánovací dokumentaci pro celé území obce 

 
Obec Krasonice neměla a nemá schválenou územně plánovací dokumentaci. Má 

zpracovanou pouze urbanistickou studii z roku 2000.   
 
Vztah k navazující ÚPD okolních obcí 
 
Sousedními územní obvody jsou obce a katastrální území (k. ú.): 
 
- obec Knínice (k. ú. Knínice) 
- obec Radkovice u Budče (k. ú. Radkovice u Budče) 
- obec Meziříčko (k. ú. Meziříčko u Moravských Budějovic) 
- obec Jindřichovice (k. ú. Jindřichovice na Moravě) 
- obce Zdeňkov (k. ú. Zdeňkov) 
- obce Nová Říše (k. ú. Nová Říše) 
- obec Červený Hrádek (k. ú. Červený Hrádek) 

 
V územním plánu je zejména koordinováno vymezení prvků ÚSES a inženýrských sítí.   

 
Vztah k ÚAP ORP Telč 
 

Podkladem pro vypracování územního plánu byly Územně analytické podklady obce 
s rozšířenou působností Telč zpracované v roce 2008 a aktualizované v roce 2010.  
Do územního plánu byly převzaty jevy z ÚAP (převážně limity využití území), které byly 
v několika případech zpřesněny.   

V ÚAP byly dále vytipovány:  
- Zámek s klasicistními úpravami – významná stavební dominanta. 
- Kostel Sv. Vavřince - významná stavební dominanta. 
- Kostel Panny Marie Humberské – významná stavební dominanta. 
- Poutní místo Humberk – významný vyhlídkový  bod. 
- Vrch Na Uličkách - významný vyhlídkový  bod. 
- Zemědělská usedlost č.p. 30 – architektonicky cenná stavba. 
- Lípy v Krasonicích – skupina stromů (již neexistují). 

Uvedené hodnoty a jevy jsou řešením územního plánu respektovány.  
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2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

 
Splnění požadavků podle jednotlivých bodů zadání: 
 
1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů 
 
- PÚR ve znění Aktualizace č.1 - územní plán respektuje republikové priority územního 

plánování pro zajištění  udržitelného rozvoje území. Řešené území není součástí 
republikové rozvojové oblasti nebo osy. 

 
- ZÚR Kraje Vysočina v platném znění – územní plán respektuje priority územního 

plánování Kraje Vysočina pro zajištění  udržitelného rozvoje území. Území není podle 
tohoto dokumentu zařazeno do žádné krajské rozvojové oblasti nebo osy, území není 
zařazeno do řádní specifické oblasti krajského významu.    

 
- V ZÚR Kraje Vysočina v platném znění jsou ve správním území obce vymezeny prvky  

R ÚSES - regionální biokoridor RK 522 Pařezitá – Jezbiny. V územním plánu je vymezen 
ÚSES v trase regionálního biokoridoru ze ZÚR kraje Vysočina. Do trasy tohoto 
regionálního biokoridoru je vloženo v řešeném území jedno lokální biocentrum.  

 
2. Požadavky na území vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) 
 
ÚAP zahrnující území obce s rozšířenou působností Telč byly zpracovány a dokončeny  
v roce 2008, aktualizace byla provedena v roce 2010. V územním plánu jsou obsaženy 
aktuální ÚAP, popis je uveden v jednotlivých kapitolách odůvodnění. 
Rozbor URÚ v ÚAP – Obec Krasonice je zařazena do kategorie 2a s vyhovujícím 
enviromentálním a hospodářským pilířem a nevyhovujícím pilířem sociální soudržnosti.  
Z hlediska podmínek pro životni prostředí je zde zastoupen regionální ÚSES, je zde přírodně 
zachovalá oblast, jsou zde ucelené skupiny lesních pozemků. Z hlediska hospodářských 
podmínek jsou v obci zastoupeni lokální zaměstnavatelé. Z hlediska podmínek sociální 
soudržnosti je zde dlouhodobý úbytek počtu obyvatel, stárnutí populace a negativní vývoj 
přirozené měny obyvatelstva a nižší migrační aktivita. 
Pro zachování udržitelného rozvoje jsou pro celé ORP v ÚAP stanoveny priority:    
- Revitalizace  
V ÚP je vymezena jedna přestavbová plocha v centrální části, plocha pro sídlení zeleň. 
Důvodem je především vytvoření veřejně přístupné plochy zeleně v centru.  Plocha 
zemědělského areálu je vymezena jako stabilizovaná ploch pro zemědělskou výrobu. 
V areálu jsou využitelné plochy  umožňující  případnou další zemědělskou výstavbu, popř. i 
drobnou výrobu.  Poloha navrhované ČOV zohledňuje tuto možnost.    
- Podpora podnikání 
V územním plánu je obytná část vymezena jako smíšené území obytné venkovské, které 
umožňuje přípustné formy podnikání. Je vymezena stabilizovaná plocha a zastavitelná 
plocha pro zemědělskou výrobu. Nové plochy pro drobnou nebo průmyslovou výrobu nejsou 
navrženy. Důvodem je zejména ochrana urbanistické struktury a památkových hodnot obce,  
u silnice II/410 tyto plochy nelze z těchto důvodů vymezit. Lze využít volné plochy 
v zemědělském areálu. 
- Rozvoj infrastruktury 
V ÚP je navrženo odkanalizování a čištění odpadních vod. Ostatní infrastruktura je  
vyhovující.  
Pro chybějící technickou infrastrukturu (kanalizace a ČOV) jsou v územním plánu vymezeny 
plochy a koridory. 
- Rozvoj cestovního ruchu 
Podmínky využití smíšeného území obytného umožňují umístění služeb cestovního ruchu.  
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- Životní prostředí   
V ÚP je vymezen lokální ÚSES, doplnění zeleně v krajině, vymezení a doplnění ploch sídlení 
zeleně. 
 
    V ÚAP jsou pro celé ORP uvedeny požadavky na ÚPD. Požadavky, které se vztahují 
k řešenému území jsou respektovány. K jednotlivým skupinám požadavků je uvedeno:    
- Urbanistická struktura 
V ÚP jsou stanoveny požadavky na ochranu historické urbanistické struktury obce, 
vymezené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území.   
- Dopravní infrastruktura 
Trasa silnice II/410 s je stabilizovaná, vhledem k intenzitě doprava na silnici II/410 není 
uvažováno s obchvatem této silnice.  
- Hygiena prostředí 
Plochy pro bydlení u silnice II/410 jsou vymezeny jako plochy s podmíněně přípustným 
využitím.    
- Ochrana hodnot 
Hodnoty uvedené v ÚAP jsou v řešení ÚP respektovány. 
  
3. Požadavky na rozvoj území obce 
 
Požadavky jsou respektovány. Prověření rozšíření sportovního areálu za hřbitovem –  
pro hasičské cvičiště byla vymezena plocha smíšeného nezastavěného území – plochy 
smíšené sportovní. Jedná se o již využívanou travnatou plochu pro hasiče. Plocha pro 
zemědělskou výrobu v jižní části obce podle požadavků zemědělského podnikatele byla do 
územního plánu zařazena. Plocha je na základě požadavku hygienické služby vymezena 
jako plocha s podmíněně přípustným využitím. 
 
4. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a 
koncepci uspořádání krajiny) 
 
Jako plocha přestavby je vymezena zastavitelná plocha pro veřejné prostranství – veřejnou 
zeleň v centrální části obce (stávající využití - soukromé zahrady)). Jiné plochy přestaveb 
nejsou v územním plánu vymezeny.  
Rovněž etapizace není v územním plánu stanovena. 
V územním plánu jsou vymezeny plochy územních rezerv. Jedná se plochy, využitelné  
pro bydlení v delším časovém horizontu, kde je touto formou stanovena ochrana pro 
možnost jejich budoucího využití. 
Plochy pro bydlení - v zadání územního plánu byl stanoven požadavek na prověření ploch 
obsažených v urbanistické studii. Většina ploch byla  do územního plánu zahrnuta.  
Na základě pracovního projednání z hlediska ochrany ZPF byl rozsah ploch redukován.  
Smíšená území – veškeré stávající i zastavitelné plochy s převažující funkcí bydlení jsou 
vymezeny jako plochy smíšené obytné - venkovské.  
Plochy pro výrobu a skladování – nové plochy pro drobnou výrobu nejsou v územním plánu 
vymezeny. Je vymezena pouze plocha pro zemědělskou výrobu.   
Zeleň – nově je vymezena plocha v centrální části jako veřejné prostranství - veřejná zeleň   
(plocha přestavby). 
 
5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
 
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury jsou respektovány. V odůvodnění územního 
plánu jsou popsány jednotlivé koncepce technické infrastruktury. 
Prověření přístupové komunikace k Maškovu mlýnu. Na základě projednání se zástupci obce 
je navržena úprava komunikace směrem k mlýnu včetně napojení na silnici k Meziříčku. 
Prověřit možnost legalizace skládky v lokalitě cihelna - plocha je vymezena jako krajinná 
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zeleň.  
6. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
 
Splnění požadavků je popsáno v jednotlivých kapitolách odůvodnění územního plánu. 
Hodnoty uvedené v zadání jsou respektovány. 
 
7. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
 
Tyto stavby a opatření jsou v územním plánu vymezeny, jsou uvedeny v textové a 
zakresleny v grafické části dokumentace. 
 
8. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na 
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek 
a surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými 
přírodními jevy 
 
Ohrožení stávajících a navrhovaných ploch nadlimitním hlukem z dopravy bylo prověřeno 
výpočtovou metodou, výpočet je doložen v příloze odůvodnění a popsán v odůvodnění 
územního plánu. Zastavitelné plochy pro bydlení u silnice II/410 jsou na základě požadavku 
hygienické služby vymezeny jako podmíněně přípustné.  
V územním plánu bylo prověřeno ochranné pásmo ve vztahu k aktuálním stavům živočišné 
výroby v zemědělském areálu a bylo konstatováno, že vypočtené ochranné pásmo podle 
aktuálních stavů se přibližně  shoduje s vyhlášeným ochranných pásmem. V odůvodnění je 
zakresleno ochranné pásmo stanovené rozhodnutím.  
V územním plánu byla vypočtená hranice negativního vlivu od navržené čistírny odpadních 
vod 50 m. Tato hranice je zakreslena v Koordinačním výkresu ÚP Krasonice.  
 
9. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 
 
Návrh územního plánu byl v rozpracovanosti projednán z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu dne 9.5. 2012 na OŽP Krajského úřadu kraje Vysočina za přítomnosti 
projektanta, pověřeného zastupitele  a úředníka ochrany ZPF. Připomínky byly zapracovány 
do dokumentace. 
 
10. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na 
obnovu  
a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose 
 
Řešené území neleží v rozvojové oblasti nebo ose. 
 
11. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn 
jejich využití územní studií 
 
V územním plánu nejsou tyto plochy vymezeny. 
 
12. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro 
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 
 
Tyto plochy a koridory nejsou v územním plánu vymezeny. 
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13. Požadavky na vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený 
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na 
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 
 
Tato vyhodnocení nebyla v zadání územního plánu požadována a nejsou v územním plánu 
obsažena. 
 
14. Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování 

variant 
 
Bez požadavků. 
 
15. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu ÚP a na uspořádání obsahu 
jejich zdůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek a 
počtu vyhotovení 

 

Požadavky jsou respektovány. 

 
 

3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  

 
3. 1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

Základní požadavky na řešení územního plánu byly stanoveny v zadání územního plánu.  
Územní plán je pořizován na základě rozhodnutí obce jako materiál koordinující rozvojové 

zájmy v území obce v duchu trvale udržitelného rozvoje. 
 

Hlavní cíle řešení územního plánu jsou: 
 

 respektování urbanistické struktury obce, vymezení veřejných prostranství 

 vymezení ploch občanské vybavenosti 

 vymezení ploch pro bydlení a smíšené území obytné  

 vymezení ploch pro výrobu 

 stanovení koncepce řešení dopravy 

 stanovení koncepce řešení technické vybavenosti 

 zachování a ochrana přírodních hodnot území, návrh územního systému ekologické 
stability 

 stanovení zásad pro výstavbu v  obci 
 
3. 2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 
Územní plán je zpracován pro správní území obce Krasonice, tedy pro katastrální území 

Krasonice. Hranice řešeného území je zakreslena v grafické části územního plánu.  
Obec Krasonice patří do správního obvodu města Telč, které je pro Krasonice obcí 

s rozšířenou působností (ORP). 
Celková výměra řešeného území je 1 181,0249 ha. Obec má 206 trvale bydlících obyvatel 

(údaj k 1. 1. 2011). 
 

3. 3. VÝCHODISKA KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 
 

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

Obec Krasonice je zasazena do hodnotného krajinného prostředí Jemnické kotliny, území 
má vzhledem k blízkosti Telče, Jemnice i Dačic potenciál turistiky a rekreace, i když plochy 
rekreace zde zastoupeny nejsou.  

Obec má hodnotnou urbanistickou strukturu s řadou kulturních památek, v zastavěném 
území obce jsou velké plochy zeleně (zámecký park) s hodnotnými solitéry.  

V obci je dobrá úroveň občanské vybavenosti. Dostupná je i občanská vybavenost 
v sousedních obcích, zejména v Nové Říši a Telči. 

Zemědělská výroba je v řešeném území zastoupena areálem ve východní části obce. 
Plochy průmyslové výroby zde zastoupeny nejsou, místní výroba je zde však zastoupena. 

Z hlediska technické vybavenosti je v obci vybudován veřejný vodovod a plynofikace, 
chybí dobudovat kanalizaci a ČOV.  

Z výše uvedeného vyplývá, že v obci jsou dobré podmínky pro další rozvoj. Je zde  
vyhovující veřejná infrastruktura, jsou zde zastoupeny pracovní příležitosti, je možnost 
dojížďky vyšších center.  

Návrh rozvojových ploch vymezuje především plochy pro bydlení a to jako plochy 
smíšené obytné venkovské, které by měly svou nabídkou stabilizovat sociální pilíř 
udržitelného rozvoje (zejména stabilizovat počet obyvatelstva a změnit jeho věkovou 
strukturu). Pro rozvoj podnikání jsou vymezeny plochy pro zemědělskou výrobu 
(stabilizované i navrhované). Rovněž plochy smíšené obytné venkovské umožňují rozvoj 
neobtěžující drobné výroby a služeb.  

Vymezené rozvojové plochy představují kompromisní řešení  mezi požadavkem rozvoje 
obce, prostorovými možnostmi území  a ochranou hodnot území. 

 
Demografické údaje 
 

Demografické údaje byly převzaty převážně ze sčítání lidí domů a bytů v roce 1991  
a v roce 2001. 

Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je obsažen v průzkumové části, vývoj počtu 
obyvatelstva byl sledován v období 1869 - 2010. Z údajů je patrný postupný pokles trvale 
bydlících obyvatel v obci.  

 
Vývoj a prognóza počtu trvale bydlících obyvatel 
  

 Sídlo 
 

1991

 

2001 2010 2015 2025 

 KRASONICE 245 237 206 210 220 

 
Prognóza nárůstu počtu obyvatelstva je podmíněna zachováním a zkvalitněním podmínek 

životního prostředí, dobudováním technické infrastruktury a občanské vybavenosti obce  
a zejména přípravou pozemků pro výstavbu RD.  

Prognóza nárůstu počtu obyvatel je i přes nepříznivou věkovou strukturu odůvodněna  
dostupností pracovních příležitostí po silnici II/410, resp. I/38 ve větších sídlech. 
 
Věková struktura obyvatelstva 

V roce 2010 v obci Krasonice bylo: 

12,13 % obyvatel v předproduktivním věku 
63,11 % obyvatel v produktivním věku 
24,76 % obyvatel v poproduktivním věku 
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Průměrná věková struktura: 
v ČR (2001)  16,4 % - 65,3 % - 18,3 % 
Kraj Vysočina  17,6 % - 64,1 % - 18,3 % 
 
Věková struktura v obci není příznivá, v obci je velký podíl obyvatel v poproduktivním věku. 
 
Předpokládaný počet pracovních příležitostí v obci a pohyb za prací 
 

V obci je v současné době asi 50 pracovních příležitostí. Největšími zaměstnavateli jsou 
zemědělské družstvo  a výroba osvětlovacích těles. 

Pracující obyvatelstvo vyjíždí za prací z obce. Cílem vyjížďky je zejména Jihlava a Třebíč.  
 
3. 4. VÝCHODISKA NÁVRHU URBANISTICKÉ KONCEPCE A SYSTÉMU  

 VEŘEJNÉ ZELENĚ 
 
Současná urbanistická koncepce 

 
Krasonice leží na křižovatce historických komunikací dnes silnic II/410 (Želetava – Budeč) 

a III/11271 (Meziříčko - Nová Říše). Okolí obce je pouze mírně zvlněné, na obec navazují 
zemědělské pozemky, kde převažuje orná půda. Zastavěné území obce se mírně svažuje 
k jihu. 

Lokační zástavba je zastoupena v jižní části obce ve podél rozsáhlé návsi orientované 
přibližně ve směru východ západ kolmo na severojižní hlavní komunikaci. Návesní prostor je 
vymezen souvislou řadou zemědělských usedlostí, vnitřní prostor návsi je částečně zastavěn 
menšími domky, částečně je tvořen zelení. Ve vnitřním prostoru návsi je situován také kostel 
Sv. Vavřince. 

Návesní prostor je rozdělen silnicí II/410 na dvě části, v západní   je mezi obvodovou 
zástavbou zemědělských usedlostí umístěn také zámek s parkem.   

Uliční zástavba je pak zastoupena podél hlavních silničních tahů na Novou Říši, Želetavu  
i Meziříčko. Hřbitov je situován v severní části v dominantní poloze u rozcestí směrem  
na Zdeňkov. 

V historické části Krasonic je vytvořen cenný soubor památek tvořený objekty kostela, 
fary, zámku se zámeckým parkem, hřbitovem, stavebními dominantami jsou kostel  
Sv. Vavřince a zámek V obci je řada drobných sakrálních staveb (Mariánský sloup, socha  
Sv. Jana Nepomuckého, sochy u hřbitova , boží muka a kříže), které jsou polohou vytvářejí 
velmi cenné prostory. V blízkosti obce je vrch Humberk s kaplí Narození Panny Marie, která 
je poutním místem a krajinnou dominantou okolí obce. Zajímavé stavby jsou také mimo obec 
v lese západně od obce ( hájovna Majdaléna).  

Občanská vybavenost v obci  je situována především podél hlavní silnice, v obci je obecní 
úřad (ve staré škole), pošta , požární zbojnice, prodejna,  hřiště a hasičské hřiště. 

Výrobní území je zastoupeno areálem ZD Krasonice ve východní části obce a několika 
objekty statku.  

 
Navrhovaná urbanistická koncepce - odůvodnění 

 
Veřejná prostranství  
 
Veřejné prostranství je v územním plánu Krasonic rozděleno na plochy:  

 PV - Veřejná prostranství  

 ZV - Veřejná prostranství - veřejná zeleň  
Jako plochy PV je vymezen zejména vnitřní prostor rozsáhlé návsi a stávající uliční 

prostory v zastavěném území sídla Krasonice. Tato veřejná prostranství slouží především 
k obsluze území. 
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V rámci stávajících ploch veřejných prostranství je umístěna řada menších ploch zeleně,  
drobných sakrálních staveb, i významných solitérů zeleně. V územním plánu jsou stanoveny 
podmínky jejich ochrany. 

Veřejná prostranství s převahou zeleně jsou vymezeny jako plochy ZV - veřejná 
prostranství - veřejná zeleň. Navržena je plocha sídlené zeleně před bývalou školou (v 
současné době je plocha využívána jako rekreační zahrádky). Záměrem je v tomto území 
vytvořit upravený veřejný prostor – náves  se sadovnickými úpravami v návaznosti na 
zámecký park. 

 
Občanská vybavenost  

 
Občanská vybavenost vzhledem k velikosti obce vyhovuje. Plocha zámeckého parku je 

vymezena jako zeleň - se specifickým využitím.  
 

Plochy pro bydlení, smíšené území obytné   
 

Veškeré stabilizované i zastavitelné plochy s převahou funkce bydlení jsou v územním 
plánu označeny jako smíšené území obytné venkovské.  

Plochy pro smíšené území obytné venkovské jsou vymezeny v různých částech obce, 
z části byly také využity plochy vymezené v urbanistické studii. Další možné plochy pro 
smíšené území obytné venkovské byly vymezeny jako územní rezervy.  
 
Plochy pro výrobu a skladování  

 
V obci jsou zastoupeny stabilizované plochy pro zemědělskou výrobu. Nové plochy  

pro zemědělskou výrobu jsou navrženy v návaznosti na stávající  smíšené území obytné. 
 
 

3. 5. VÝCHODISKA NÁVRHU VYBRANÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM  
        ZPŮSOBEM  VYUŽITÍ 
 
3.5.1. Plochy bydlení  
 
Prognóza potřeby bytů za celé území (obec Krasonice) 
 

ROK 2001 2015 2025 

Počet obyvatel 237 210 220 

Počet bytů 80 90 100 

Obyvatel/byt 2,96 2,33 2,20 

 
 
Lokality obytné výstavby 

 
V územním plánu jsou navrženy zastavitelné plochy Z1-Z6 pro výstavbu cca 30 RD. 

Většina ploch vyžaduje vybudování nové dopravní a technické infrastruktury.  
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3.5.2. Plochy rekreace 
 
Hromadná rekreace 

 
V územním plánu nejsou vymezeny samostatné plochy pro hromadnou rekreaci. 

Z ubytovacích  zařízení se v řešeném území nachází  pouze penzion Ježkovec, plocha je 
vymezena jako smíšené území obytné  - venkovské.  

V rámci přípustných činností lze pro hromadnou rekreaci a turistiku využít stabilizované  
i navrhované plochy jiných funkčních ploch,  zejména smíšeného území venkovského (např. 
ubytování penziony, agroturistiku), ploch sportu a tělovýchovy (hřiště) a ploch občanské 
vybavenosti (např. stravování, ubytování, služby pro rekreaci apod.).  
 
Pěší turistika a cykloturistika  

 
V řešeném území jsou zastoupeny značené turistické trasy, značené cyklotrasy a 

značené hipostezky.  
 
Individuální (rodinná) rekreace 

 
V řešeném území nejsou zastoupeny objekty pro individuální rekreaci, ani nejsou 

navrženy.  
V současné době je také část domovního fondu v sídle Krasonice využívána jako 

rekreační chalupy. Tyto objekty a plochy, které jsou součástí historického domovního fondu 
jsou v územním plánu zakresleny jako plochy smíšené obytné venkovské.  

 
3.5.3. Plochy občanského vybavení  
 
Jsou dále rozděleny na plochy: 
- Plochy občanského vybavení - veřejná občanské vybavenost  
- Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova 
- Plochy občanského vybavení – hřbitovy 

Objekty občanského vybavení (prodejny, některé služby) i drobné sportovní plochy jsou 
také přípustné například v plochách smíšených obytných apod.) 

Občanská vybavenost vzhledem k velikosti obce vyhovuje. V návaznosti na stávající 
sportovní plochy u hřbitova je vymezena plocha smíšená nezastavěného území – plocha 
smíšená sportovní s možností využití pro požární sport. 

Ve vybavenosti není obec soběstačná. Občané jsou za většinou zařízení a především  
za pracovními příležitostmi odkázáni na dojížďku, především do Telče, Želetavy, Jemnice  
a Moravských Budějovic.  

 
V současné době je v obci umístěna následující občanská vybavenost: 
 
Obecní úřad - je  ve středu obce při silnici na Želetavu v bývalém objektu školy. V objektu je 
rovněž umístěna knihovna, koloniál a shromažďovací sál, který vznikl přestavbou dvou tříd 
bývalé školy. 
 
Mateřská škola, základní škola - tato zařízení v obci nejsou. Děti navštěvují školská zařízení 
v Nové Říši. 
 
Kulturní dům  - v obci se nenachází, společenský sál je umístěn v objektu obecního úřadu.  
   
Pošta - objekt je umístěn v severní části obce u silnice na Novou Říši.   
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Hřbitov a farnost - vedle zámku se nachází kostel  Sv. Vavřince. Původní hřbitov byl vedle 
kostela. Nynější hřbitov v severní části obce je vyhovující. 
Do spádové oblasti farnosti obce patří Krasonice, Zdeňkov a Jindřichovice. 
 
Hasičská zbrojnice - je situována vedle požární nádrže.  
 
Sportovní hřiště  
Víceúčelové sportovní hřiště na míčové sporty je umístěno v severní části obce u silnice  
na Želetavu. U hřiště je zázemí pro sportovce. 
 
Dětské hřiště – je situována na bývalé školní zahradě 
Zdravotnictví - v obci se nenachází žádné zdravotnické zařízení. Základní zdravotní péče je 
zajištěna v Nové Říši a Želetavě, vyšší potom v Třebíči nebo v krajském městě Jihlavě. 
 
Prodejny smíšeného zboží - v obci jsou dvě prodejny smíšeného zboží - koloniál v budově 
obecního úřadu a prodejna Jednoty v budově firmy p. Martinů. 

 
Pohostinství – v současné době v obci není. 
 
Koncepce občanské vybavenosti 
 
Občanská vybavenost je vyhovující.  Nové plochy jsou vymezeny pro tělovýchovná a 
sportovní zařízení.   
Případné zařízení občanské vybavenosti budou umisťovány do funkčních ploch občanské 
vybavenosti  a dále mohou být situovány v rámci přípustných činnosti v dalších funkčních 
plochách (viz. regulativy funkčních ploch). 
 
3. 5. 4. Plochy výrobní  
 
Drobná výroba a služby  
 
V obci je několik zařízení, které mají charakter drobné výroby.   
 
Firma p. Matrinů - montáž osvětlovacích těles  
 
Firma p. Augustinové – instalatérství 
 
Výroba a skladování  – lehká a průmyslová výroba 
 
Tyto plochy nejsou v řešeném území zastoupeny ani nejsou navrženy. 
 
Zemědělská výroba  
 
Na zemědělské půdě v řešeném území hospodaří Zemědělské družstvo Krasonice, které má 
v rozsáhlý zemědělský areál v jihozápadní části obce. V objektu je kravín, odchovna býků, 
teletník, bramborárna, seník, kolny, dílny a kanceláře. Dále užívá ZD objekt statku u zámku  
a sýpku u silnice na Novou Říši. 
Zemědělstvím se dále zabývá 1 soukromně hospodařící zemědělec. 
V jižní části obce je zahradnictví. 
Areál ZD Krasonice je vymezen jako stabilizovaná  plocha pro zemědělskou výrobu. 
Nové plochy pro zemědělskou výrobu jsou navrženy v jižní části obce v návaznosti  
na zastavěné území. 
 
  



Územní plán Krasonice – ODŮVODNĚNÍ ÚP 
 

 

Stránka - 16 - z 51 

Vliv zemědělské výroby na životní prostředí   
 

a) vyhlášená ochranná pásma 
 

V řešeném území je vyhlášeno ochranné pásmo od zemědělského areálu v okruhu 211 m 
rozhodnutím ONV v Jihlavě, odborem výstavby a územního plánování pod  č. F-33/81 pod 
č.j. výst. /2045/81-328/3A/20 ze dne 23. 12. 1981. 

V územním plánu bylo prověřeno ochranné pásmo ve vztahu k aktuálním stavům 
živočišné výroby v zemědělském areálu a bylo konstatováno, že vypočtené ochranné pásmo 
podle aktuálních stavů se přibližně shoduje s vyhlášeným ochranných pásmem. 
V odůvodnění je zakresleno ochranné pásmo stanovené rozhodnutím.  

Navrhované zastavitelné plochy pro bydlení jsou s velkou prostorovou rezervou vymezeny 
mimo vyhlášené ochranné pásmo.  

Pro novou výstavbu objektů zemědělské a živočišné výroby eventuelně rekonstrukci 
objektů živočišné výroby stávajícího areálu je třeba záměr vždy nově posoudit z hlediska 
dopadu na prostředí dle platné legislativy. 
 
3. 6. ODŮVODNĚNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM  
        ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 
Základní členění ploch s rozdílným způsobem využití vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb.  
O obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Tyto plochy jsou podle 
specifických podmínek a s ohledem na charakter území v souladu s výše uvedenou 
vyhláškou podrobněji členěny.  Nad rámec uvedené vyhlášky jsou vymezeny plochy zeleně 
podrobněji členěné na plochy ZS - Zeleň - soukromá a vyhrazená a plochy ZP – Zeleň -  se 
specifickým využitím. Samostatné plochy zeleně používá také metodika MINIS, kterou se 
obec Krasonice zavázala při zpracování ÚP respektovat. 
ZS - Zeleň - soukromá a vyhrazená  
Důvodem vymezení je potřeba  stanovit podmínky využití ploch ZS - Zeleně soukromé a 
vyhrazené, zejména zahrad a sadů v nezastavěném území. 
ZP – Zeleň - se specifickým využitím  
Důvodem vymezení je potřeba  charakterizovat plochy parkově upravené zeleně  
v památkově chráněném zámeckém parku, který není součástí veřejných prostranství, ale 
nachází se na soukromých pozemcích.  

 
ÚP vymezuje plochy: 
 
Plochy občanského vybavení 
1) Občanské vybavení - veřejná infrastruktura (OV) 
2) Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 
3) Občanské vybavení  - hřbitovy (OH) 
Plochy smíšené obytné 
4) Plochy smíšené obytné - venkovské (SV) 
Plochy dopravní infrastruktury 
5) Dopravní infrastruktura - silniční (DS) 
6) Dopravní infrastruktura - ostatní komunikace (DSo) 
Plochy technické infrastruktury 
7) Technická infrastruktura - inženýrské sítě  (TI) 
Plochy výroby a skladování 
8) Výroba a skladování - zemědělská výroba (VZ) 
Plochy veřejných prostranství 
9) Veřejná prostranství (PV)  
10) Veřejná prostranství - veřejná zeleň (ZV) 
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Plochy zeleně  
11) Zeleň -  soukromá a vyhrazená (ZS) 
12) Zeleň - se specifickým využitím  (ZS) 
Plochy vodní a vodohospodářské 
13) Plochy vodní a vodohospodářské (W) 
Plochy zemědělské 
14) Plochy zemědělské (NZ) 
Plochy lesní 
15) Plochy lesní (NL) 
Plochy přírodní 
16) Plochy přírodní (NP) 
Plochy smíšené nezastavěného území  
17) Plochy  smíšené přírodní (NSp) 
18) Plochy  smíšené zemědělské (NSz) 
19) Plochy  smíšené sportovní (NSs) 
 
 
3. 7. OCHRANA  PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH  HODNOT    
        ÚZEMÍ 
 
3.7.1. Přírodní podmínky 
 
Krajinná charakteristika území 
 

Krasonice leží ve východní části Českomoravské vysočiny. Řešené území je 
charakterizováno svažitým a členitým terénem území podél vodotečí, střední část katastru 
mimo údolí vodních toků má pahorkatinný charakter a je intenzivně  zemědělsky využívána. 

Nejvýznamnějším tokem řešeného území je Želetavka, která protéká po východní hranici 
katastru. Mezi jejími přítoky Prokopkou na západě a Zdeňkovským potokem na východě leží 
zvlněné území  okolí Krasonic. Bezprostřední okolí  Krasonic je bezlesé, je tvořeno velkými 
plochami zemědělské půdy,  s omezenou cestní sítí a s malým zastoupením krajinné zeleně. 

Lesní pozemky jsou zastoupeny na okrajích katastru. V západní části řešeného území je 
v okolí hájovny Majdaléna rozsáhlý lesní komplex mezi Novou Říší a Krasonicemi. Menší 
lesní plochy jsou pak je východně od Krasonic směrem na Želetavu. 

 
Osídlení krajiny  
 

Osídlení je soustředěno do sídla Krasonice a několika samot, Maškova mlýna, hájovny 
Majdaléna a samoty Ježkovec. V řešeném území se nachází ještě několik drobných 
zastavěných ploch technické vybavenosti. Chatové lokality ve volné krajině v řešeném území 
zastoupeny nejsou. 
 
Vodní toky a vodní nádrže 

 
Území náleží do povodí Moravské Dyje. Převážná jižní část území je odvodňováno 

vodním tokem Želetavka, severní a západní část Prokopkou. Východní  částí řešeného 
území protéká  Zdeňkovský potok, který se vlévá na hranici katastrálního území do řeky 
Želetavky. 
Na katastru se nachází ještě drobné bezejmenné vodní toky. Severně  od zastavěného 
území Krasonic pramení bezejmenný levostranný přítok toku Prokopka. V jižní části 
zastavěného území pramení bezejmenný pravostranný přítok řeky Želetavky. 

Území je málo vodné. V řešeném území se nachází větší vodní plochy na Zdeňkovském 
potoce, jsou to rybníky Podhájecký a Krasonický. Na Prokopce se nachází rybník  
Pod Ježovcem. V zastavěném území Krasonic je několik požárních nádrží 
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Lesy 
 

V řešeném území se nachází celkem 454,8524 ha lesní půdy, což je 38,52 % z celkové 
výměry katastru. Pozemky určené k plnění funkce lesa jsou v řešeném území zastoupeny  
nad průměrem České republiky. Větší lesní komplex se nachází v severní a západní části 
katastru směrem na Novou Říši (Jezbiny). Lesy jsou tvořeny převážně smrkovými porosty, 
méně jsou zastoupeny lesy smíšené. 

Nové plochy lesní půdy nejsou navrženy, zalesnění ploch je přípustnou činností  
na zemědělské půdě. 

 
Reliéf území 
 

   Řešené území je charakterizováno vysokou nadmořskou výškou a mírně členitým 
terénem. Nejvyšší místa katastru jsou nad 600 m n. m. – Krasonický vrch 603 m n. m., Kukla  
601 m n. m., Polanka 625 m n. m. Nejnižší místa katasru jsou u Želetavky kolem 500 m n. m. 
Rozsah zastavěné části je v rozmezí 536 - 576 m n. m. Krajinnou dominantou je vrch 
Humberk (588 m n. m.) s kaplí na jeho vrcholu. 

 
Geomorfologické poměry 
  

Z hlediska geomorfologického patří řešené území do provincie Česká vysočina, soustava 
Česko-moravská subprovincie, podsoustava Českomoravská vrchovina, celek Jevišovická 
pahorkatina, podcelek Jemnická kotlina. 
 
3.7.2. Ochrana přírody a krajiny 
 
Zvláště chráněná území - v řešeném území se v současné době nenacházejí. 
 
NATURA 2000 - v řešeném území se nenachází.   
 
Památné stromy - v řešeném území nejsou v současné době zastoupeny památné stromy  
 
Evidované lokality přírodních biotopů  – v řešeném území se nenachází  
 
Významné krajinné prvky - v řešeném území jsou z obecně vyjmenovaných významných 
krajinných prvků zastoupeny lesy, vodní toky a údolní nivy. 
 
Registrovaný významný krajinný prvek 

 Lůmek u Maškova mlýna 
 
Migrační koridor  - Do řešeného území zasahuje migrační koridor pro velké savce.  V tomto 
území je nutné zachovat propustnost krajiny pro velké savce.   
 
Migračně významné území - V tomto území je pak nutné zachovat propustnost krajiny pro 
velké savce.   
 
Oblast krajinného rázu 
Řešené území je zařazeno do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB003 Želetavsko. Je 
respektována zásada stanovená pro tuto oblast zachovat historické siluety sídel. 
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3.7.3. Nerostné suroviny 
 
Geologické poměry 
 

Z geologického hlediska náleží oblast k moravské větvi moldanubika, a to její střední 
části. Vlastní zájmové území je tvořeno sérií rul, mezi nimiž převažují biolitické pararuly.               
Z usazenin se v okolí vyskytují hlavně neogenní písky, štěrky a jíly. Základové podmínky 
jsou v řešeném území dobré, mimo údolní nivy vodotečí, kde je vyšší hladina spodní vody. 

 

 V řešeném území nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní 
zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ). 

 V řešeném území je evidováno poddolované území z minulých těžeb č. 2899 

 V řešeném území není stanoven žádný dobývací prostor pro výhradní ložiska 
radioaktivních nerostů. 

 V řešeném území je není evidováno sesuvné území  
 

3.7.4. Ochrana kulturních památek 
 
Nemovité kulturní památky v řešeném území  
 

 40934/7-4965 kostel P. Marie Humberské  

 33054/7-4964 kostel sv. Vavřince 

 37518/7-4969 hřbitov, brána se sochami, kříž 

 23731/7-4975 boží muka za hřbitovem ke Zdeňkovu 

 42075/7-4974 boží muka Na Vejhonech 

 30312/7-4968 socha sv. Jan Nepomuckého ve vsi 

 30312/7-7106 sloup se sochou Panny Marie na dolní návsi 

 32882/7-4962 zámek č.p. 9 

 26700/7-4966 fara č.p. 20 

 33953,/7-4967 myslivna Majdalenka  
 

Nemovité kulturní památky musí  být respektovány včetně prostředí památek, jejich 
ochrana a údržba se provádí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Nesmí 
být narušeny nebo zničeny přístupové cesty ani exponované pohledy na tyto nemovité 
kulturní památky. 
 
Seznam území s archeologickými nálezy 
 
V řešeném území se nachází archeologická lokalita:  
 

 23-43-15/2 tvrz, zámek a středověké a novověké jádro obce 
 
Ochrana archeologických lokalit 

 
Součástí kulturních a civilizačních hodnot území jsou i archeologické památky 

(archeologické nálezy ve smyslu § 23 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o Státní památkové péči 
ve znění pozdějších předpisů. 

Při provádění veškerých zemních prací v dotčeném území musí proto být respektováno 
ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již 
od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit mu 
nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území archeologický výzkum (par. 22 odst. 
2 zák. č. 20/1987 Sb. o Státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů). 
 



Územní plán Krasonice – ODŮVODNĚNÍ ÚP 
 

 

Stránka - 20 - z 51 

Ochrana tzv. památek místního významu  
 

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

 Pomník evidovaný v centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany ČR pod  
č. VH:CZE6112-9677 

    
Architektonické a urbanistická  hodnoty uvedené v ÚAP: 
 
- Zámek s klasicistními úpravami – významná stavební dominanta 
- Kostel Sv. Vavřince - významná stavební dominanta 
- Kostel Panny Marie Humberské – významná stavební dominanta 
- Poutní místo Humberk – významný vyhlídkový  bod 
- Vrch na Na Uličkách - významný vyhlídkový  bod 
- Zemědělská usedlost č.p. 30 – architektonicky cenná stavba 
- Lípy v Krasonicích – skupina stromů (byly pokáceny) 
Uvedené hodnoty jsou návrhem územního plánu respektovány.  
 
 
3. 8. NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

 
Podkladové dokumentace 
Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny obce 
Krasonice jsou: 

 ÚPD okolních obcí ; 

 Územně analytické podklady ORP Jihlava, Třebíč a Jindřichův Hradec. 

 ZÚR Kraje Vysočina v platném znění; 
 

Východiska a odůvodnění koncepce řešení a vymezení nadregionální a regionální úrovně 
ÚSES 
Hlavním východiskem pro řešení nadregionální (NR) a regionální (R) úrovně ÚSES jsou ZÚR 
kraje Vysočina, obsahující koncepční řešení NR a R úrovně ÚSES a zásady  
pro zapracování NR a R ÚSES do ÚPD obcí.  
Dle ZUR kraje Vysočina zasahuje do zájmového území regionální biokoridor RK522. 

 
Východiska a odůvodnění koncepce řešení a vymezení místní úrovně ÚSES 
Řešení místní úrovně ÚSES částečně vychází z podkladových dokumentací, z nichž se 
v různé míře uplatnily všechny dokumentace výše jmenované. Dále byly v řešení zohledněny 
následující přístupy a jevy: 

 uplatnění principu tvorby soustav prvků ÚSES; 

 aktuální stav a limity využití území; 

 metodickými nástroji stanovené limitující prostorové a funkční parametry pro jednotlivé 
typy skladebných částí ÚSES. 

 
Přírodovědná východiska a zvolená koncepce ÚSES 
Územní systém ekologické stability tvoří biocentra, biokoridory a interakční prvky (interakční 
prvky je účelné vymezit územním plánem v návaznosti na řešení komplexních pozemkových 
úprav či podrobných projektů, z tohoto důvody nebyly vymezovány). 
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Biocentrum je plocha, která svojí polohou v krajině a celkovou rozlohou umožňuje vznik 
sukcesně vyspělých a přirozeně stabilních (odolných) ekosystémů tvořených autochtonními 
druhy organizmů.  
Biokoridor je pás území propojující biocentra a umožňuje mezi biocentry šíření 
autochtonních druhů organizmů.  
Potenciální funkčnost biocenter a biokoridorů vychází z celkové koncepce uspořádání prvků 
v krajině a dodržení prostorově funkčních parametrů. Významná je také poloha prvků 
vzhledem k charakteru území. Aktuální funkčnost biocenter a biokoridorů je pak dána 
především stavem bioty v daném prvku a v prvcích navazujících. 
 
Soubor biocenter a biokoridorů vymezených v příbuzných typech prostředí tvoří soustavu 
prvků ÚSES. Obecně platí, že biokoridor spolu s biocentry, která propojuje, náleží obvykle 
ke stejné soustavě prvků a jsou tedy vymezovány v příbuzných typech prostředí. Na území 
obce Krasonice byly vymezeny následující soustavy prvků ÚSES: 

 
Hydrofilní soustava - prvky soustavy jsou vymezovány v nivních polohách v jednoznačné 
vazbě na vybrané vodoteče. Obligátní součástí prvků těchto soustav jsou příslušné vodní 
toky doplněné o nezbytné navazující biotopy niv (hydrogeobiocenózy a geobiocenózy 
s těžištěm výskytu v 5. hydrické řadě); 
Minimální plocha lokálního biocentra hydrofilní soustavy je 1 ha, při maximální délce 
lokálního biokoridoru hydrofilní soustavy 2 000 m a jeho minimální šířce 20 m.  
V plochách prvků hydrofilních soustav jsou cílovým stavem dřevinné ekosystémy  
a ekosystémy proudících vod, které mohou být odůvodněných případech kombinovány 
s nedřevinnými ekosystémy (louky, mokřady) a ekosystémy stojatých vod (tůně, malé vodní 
nádrže). Plochy je možné extenzivně využívat s ohledem na biodiverzitu autochtonních 
druhů organizmů (detaily týkající se využití a managementu ploch by měla specifikovat 
podrobnější dokumentace). 

 
Mezofilní soustava - prvky soustavy jsou vymezovány v běžných mezofilních polohách 
(geobiocenózy s těžištěm výskytu ve 3. hydrické řadě), tedy mimo nivní (a suché) polohy. 
Minimální plocha lokálního biocentra mezofilní soustavy jsou 3 ha, při maximální délce 
lokálního biokoridoru mezofilní soustavy 2 000 m a jeho minimální šířce 15 m.  
V plochách prvků mezofilních soustav jsou cílovým stavem dřevinné ekosystémy, které 
mohou být odůvodněných případech kombinovány s nedřevinnými ekosystémy (louky, 
paseky, lada). Plochy je možné extenzivně využívat s ohledem na biodiverzitu autochtonních 
druhů organizmů. (detaily týkající se využití a managementu ploch by měla specifikovat 
podrobnější dokumentace). 

 
Míra přesnosti vymezení prvků ÚSES vychází z podrobnosti řešení v územním plánu obce 
Krasonice a je možné jej ve výjimečných případech dále zpřesňovat (s ohledem na aktuální 
stav území, při projektovém řešení vymezených prvků, zapracování do plánů společných 
zařízení pozemkových úprav) při respektování metodických nároků tvorby ÚSES. Zpřesnění 
je třeba provádět autorizovaným projektantem ÚSES a projednat s příslušným orgánem 
ochrany přírody. 
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Přehled navržených biocenter a odůvodnění jejich vymezení 
 

Označení 

biocentra 
Poloha Odůvodnění vymezení 

LC 1 Západní partie 

obce 

Biocentrum je vymezeno v trase RK 522 respektující 

ZUR kraje Vysočina 

LC 2 Při východní 

hranici obce 

Biocentrum navazuje na řešení ÚSES v územním 

plánu navazující  obce Meziříčko 

LC 3 Severovýchodní 

část obce 

Biocentrum vymezeno v rámci mezofilní větve 

protínající souvislý lesní komplex 

LC 4 Při severní 

hranici obce 

Biocentrum v souvislém lesním komplexu v místě 

propojení mezofilních větví 

LC 5 Severní část 

obce 

Biocentrum vymezeno v rámci mezofilní větve 

protínající souvislý lesní komplex 

 
Přehled navržených biokoridorů 

 

Označení 

biokoridor

u 

Poloha Odůvodnění vymezení 

LK 1 Při jižní až 

jihovýchodní 

hranici obce 

Biokoridor je vymezen v jednoznačné vazbě na tok 

říčky Želetavky. Řešení navazuje na vymezení 

v sousedních obcích (Radkovice u Budče a Meziříčko) 

 

LK 2 Při východní 

hranici obce 

Biokoridor je vymezen v jednoznačné vazbě na tok 

říčky Želetavky. Řešení navazuje na vymezení 

v sousední obci Meziříčko 

LK 3 Severozápadní 

partie obce 

Biokoridor je vymezen v souvislém lesním komplexu  

v  jednoznačné vazbě na tok potoka Prokopka. Řešení 

navazuje na vymezení v sousedních obcích (Zdeňkov  

a Knínice) 

LK 4 Severozápadní 

partie obce 

Součást nové mezofilní větve propojující izolované 

lesní komplexy 

LK 5 Severní partie 

obce 

Součást nové mezofilní větve propojující izolované 

lesní komplexy 

LK 6 Severovýchodní 

partie obce 

Součást nové mezofilní větve propojující izolované 

lesní komplexy 

LK 7 Východní partie 

obce 

Součást nové mezofilní větve propojující izolované 

lesní komplexy 

LK 8 Při jižní hranici 

obce 

Součást nové mezofilní větve propojující izolované 

lesní komplexy a rozčleňující souvislé plochy orné 

půdy. Řešení navazuje na vymezení ÚSES v obci 

Knínice 

LK 9 Při jižní hranici 

obce 

Součást nové mezofilní větve propojující izolované 

lesní komplexy a rozčleňující souvislé plochy orné 

půdy. Řešení navazuje na vymezení ÚSES v obci 

Knínice 

LK 10 Západní partie Mezofilní větev procházející souvislým lesním 
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Označení 

biokoridor

u 

Poloha Odůvodnění vymezení 

obce komplexem. Řešení navazuje na vymezení v obcích 

Nová Říše a Knínice 

RK 522 Západní partie 

obce 

Úsek regionálního biokoridoru je vymezen v trase RK 

522 dle ZUR kraje Vysočina. ÚSES přesně nenavazuje 

na ÚP Nová Říše a Knínice. Ve změně územního 

plánu těchto dvou sousedních obcí bude třeba 

regionální biokoridor zpřesnit dle ZÚR kraje Vysočina.  

 
 
3. 9. VÝCHODISKA NÁVRHU KONCEPCE DOPRAVY 
 
Širší dopravní vztahy 

 
Obcí Krasonice prochází ve směru sever – jih silnice II/410, ve směru východ západ pak 

silnice III/11271.  
Do základní páteřní sítě kraje Vysočina jsou zařazeny silnice I/23 a silnice I/38. Dopravní 

napojení na silnici I/38 je v Želetavě (5 km). Dopravní napojení na silnici I/23 je  
na Kasárnách (10 km). 

 
Železniční doprava 

 
Železniční trať řešeným územím neprochází. Nejbližší železniční stanice je v Moravských 

Budějovicích. 
Silniční doprava 
 
Řešeným územím prochází tyto silnice: 
 
-  silnice II/410  Třebíč - Jemnice - Hluboká - státní hranice  
-  silnice III/11271       Nová Říše - Krasonice - Domamil 
 
Silnice jsou ve vlastnictví kraje Vysočina. 
 
Silnice II/410 
 
Silnice prochází katastrálním územím ve směru severovýchod - jih. Komunikace prochází 
velkou částí zastavěného území kde zabezpečuje obsluhu přilehlé zástavby. Poloha trasy 
silnice je územně stabilizovaná. Není počítáno se změnami  
 
Silnice III/11271 
 
Silnice prochází řešeným územím ve směru východ – západ a prochází také zastavěným 
územím obce,kde zabezpečuje obsluhu přilehlé zástavby. Trasa silnice je územně 
stabilizovaná, výhledově není počítáno se změnami. 
 
Výhledové úpravy silnic budou prováděny dle kategorie S7,5/60(50). 
 
Úpravy silnic budou výhledově probíhat dle zásad  ČSN 73 6101 „Projektování silnic             
a dálnic” (a podle schválené Kategorizace silniční a dálniční sítě). 
V zastavěném území budou úpravy silnic prováděny v odpovídající funkční skupině a typu, 
dle zásad ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací”. 
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Při výstavbě inženýrských sítí bude třeba v následné projektové dokumentaci minimalizovat 
dotčení silnic. 
 
Místní a ostatní komunikace 
 

Trasy místních komunikací jsou stabilizované. Plochy pro místní komunikace 
v zastavěném území jsou v územním plánu vymezeny jako plochy veřejných prostranství. 
Plochy pro  komunikace mimo zastavěné území jsou vymezeny jako plochy ostatních 
komunikací. Komunikace propojující sídla Krasonice a Zděňkov je také místní komunikací. 

Úpravy a rekonstrukce místních komunikací budou realizovány také na stávajících 
plochách veřejných prostranství. Další komunikace v rámci rozvojových ploch budou 
upřesněny v podrobnější navazující dokumentaci. Nové jednoznačně vymezené plochy pro 
místní komunikace nejsou navrženy. 

Komunikační napojení lokalit v podrobnější dokumentaci řešit v souladu s ČSN 736110, 
ČSN 736102 a ČSN 736101.  

Pro zajištění přístupnosti plochy výroby a skladování se specifikací zemědělská výroba 
(VZ) – zastavitelné plochy Z9 a plochy přestavby P2 – se v souladu s ustanovením § 11 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, 
vymezuje koridor pro příjezdovou komunikaci DK1, přes který se  plocha VZ napojí na 
stávající dopravní infrastrukturu tak, aby nebyla dotčena negativními vlivy ze zemědělské 
výroby sousedící plocha smíšená obytná SV s hlavním využitím pro bydlení.   

Tato příjezdová pozemní komunikace bude mít charakter nezbytné veřejné účelové 
dopravní infrastruktury, tedy veřejné infrastruktury zřizované ve veřejném zájmu v souladu 
s ustanovením § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.     

 
Ostatní dopravní plochy a trasy  
 
Cyklistické a turistické trasy  
V řešeném území jsou regionální cyklotrasy, které procházejí po silnicích II. a III. tříd  
i po ostatních komunikacích. Např.: cyklotrasy  5220 a 5092 
Řešeným územím obce procházejí značené turistické trasy. 
 
Zemědělská doprava 
Síť hlavních zemědělských  cest je v územním plánu zakreslena jako ostatní komunikace. 
Síť zemědělských komunikací bude třeba vyřešit v rámci komplexních pozemkových úprav.  
V územním plánu je v rámci přípustných činností na zemědělské půdě možné umístit také 
zemědělské cesty.   
 
Parkoviště 
Parkování možné na místních komunikacích a veřejných prostranstvích. Umístění parkoviště 
je  přípustné  na většině funkčních ploch a na veřejných prostranstvích. Stávající ani nové 
jednoznačně vymezené plochy pro parkoviště nejsou vymezeny.  

 
Garáže 
V současné době, ale i ve výhledu bude obyvatelstvo garážovat svoje vozidla na vlastních 
pozemcích. Nové jednoznačně vymezené plochy garáží také nejsou vymezeny.  Výstavba 
garáží je přípustná na plochách pro dopravu i na jiných funkčních plochách, je možná 
výstavba garáží na nových rozvojových plochách bytové výstavby (může být upřesněno  
v podrobnější dokumentaci). 

 
Chodníky      
V současné době jsou chodníky realizovány. Alespoň jednostranné chodníky by měly být 
vybudované podél průtahu silnic obcí,  k napojení nových ploch pro bydlení. 
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V grafické části nejsou chodníky podél silnic zakresleny, jsou součástí dopravního koridoru 
silnic a místních komunikací. 
 
Hromadná doprava 
V obci je vyhovující autobusová zastávka  před obecním úřadem.  
 
Posouzení hluku z dopravy 

 
Silnice II/410 a silnice III/11271 
 

Posouzení možných negativních vlivů silniční dopravy v podrobnosti odpovídající 
územnímu plánu je doloženo v příloze odůvodnění  územního plánu.  Byly posuzovány  
2 úseky silnice II/410 a 2 úseky silnice III/11271. Na těchto úsecích bylo provedeno sčítání 
dopravy ŘSD v roce 2010 (dopravní intenzity jsou uvedeny v příloze). 

Podle uvedeného výpočtu i při použití výhledových koeficientů růstu dopravy  
při očekávaném nárůstu dopravy nebylo zjištěno překročení limitů hodnoty hluku pro novou 
výstavbu u ploch podél úseků uvedených silnic.  

V zadání územního plánu Krasonice je uveden požadavek, aby plochy pro bydlení             
u silnice II/410 byly vymezeny jako plochy s podmíněně přípustným využitím z hlediska hluku 
z dopravy. 

Tento požadavek je akceptován, zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská  Z5 „U 
Hřbitova“ u silnice II/410 je vymezena jako plocha s podmíněně přípustným využitím 
z hlediska možného ohrožení hlukem z dopravy. 

 
 

3. 10. VÝCHODISKA NÁVRHU  KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
 
Technická vybavenost v územním plánu  

 
V návrhu územního plánu včetně odůvodnění jsou zakresleny pouze hlavní stávající 

inženýrské sítě, zejména mimo zastavěné území.  
Pro nové navrhovanou technickou infrastrukturu jsou vymezeny plochy a koridory 

technické infrastruktury. Koridor je území určené k umístnění stavby technické infrastruktury. 
V rámci vymezeného koridoru je možná určitá variabilita umístění dané stavby, koridor také 
nebude pro danou stavbu využit celý. Působnost koridoru končí realizací stavby. 

Inženýrské sítě v zastavěném území, uliční řady, přípojky a.j. nejsou zahrnuty do 
územního plánu. Tyto inženýrské sítě (mimo přípojky) jsou však zakresleny v průzkumové 
části územního plánu.     
 
3. 10. 1. Vodní hospodářství 
 
Vodohospodářská zařízení 
 
Vodní toky 

 
Území náleží do povodí Moravské Dyje. Převážná jižní část území je odvodňováno 

vodním tokem Želetavka, severní a západní část Prokopkou.  
Podél významného vodního toku Želetavky je třeba respektovat provozní pásmo toku 8 m, 

u drobných toků provozní pásmo toku o šířce 6 m.  
Na řešeném území se nachází meliorační zařízení – otevřené a zakryté meliorační kanály  

a svodnice, u kterých je třeba případnými změnami v území zachovat jejich funkčnost. 
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Seznam vodních toků dle Centrální evidence toků: 
 

ID číslo Název toku Správce 

10200247 Prokopka Lesy ČR, s. p. 

10187058 PP Prokopky Lesy ČR, s. p. 

10200812 PP Prokopky Lesy ČR, s. p. 

10199608 PP Prokopky Lesy ČR, s. p. 

10195239 LP Prokopky Lesy ČR, s. p. 

10187850 Zdeňkovský potok Povodí Moravy, s. p. 

10204544 LP Zdeňkovského potoka Povodí Moravy, s. p. 

10198782 PP Zdeňkovského potoka Povodí Moravy, s. p. 

10190425 PP Želetavky Povodí Moravy, s. p. 

10198941 PP PP Želetavky Povodí Moravy, s. p. 

10100055 Želetavka Povodí Moravy, s. p. 

10219598 LP Želetavky Povodí Moravy, s. p. 

10208073 PP Želetavky Povodí Moravy, s. p. 

10206453 LP PP Želetavky Povodí Moravy, s. p.  

10201075 PP Želetavky Povodí Moravy, s. p. 

10194947 PP PP Želetavky Povodí Moravy, s. p. 

 
Vodní nádrže a rybníky  
 

Území je málo vodné. V řešeném území se nachází pouze větší vodní plochy  
na Zdeňkovském potoce, a to rybníky Podhájecký a Krasonický.  Na Prokopce se nachází 
rybník Pod Ježovcem.  V zastavěném území Krasonic je několik požárních nádrží. 

V územním plánu je navržena plocha pro navrhovaný rybním na Zdeňkovkém potoce  
a dále jsou stanoveny obecné podmínky pro umísťování nových vodních ploch v krajině. 

 
Ochranná pásma vodních zdrojů 
 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo I.a II. stupně vodních zdrojů pro obec. 
Ochranná pásma jsou zakreslena v grafické části odůvodnění.  
 
Záplavová území vodních toků 

 
Do řešeného území zasahuje hranice záplavového území významného vodní toku  

Želetavky. Záplavové území bylo stanoveno rozhodnutím KrÚ Vysočina č.j. KUJI 3499/2006 
sp.zn. KUJI 6109/2005-OVLHZ-6 ze dne 16.1.2006. 

Vymezení aktivní záplavové zóny významného vodního toku Želetavka bylo stanovené 
rozhodnutím KrÚ Vysočina č.j.KUJI 1320/2009 ze dne 12.1.2009. 



Územní plán Krasonice – ODŮVODNĚNÍ ÚP 
 

 

Stránka - 27 - z 51 

V řešeném území částečně zasahuje záplavové území do zastavěného území Maškova 
mlýna. Aktivní zóna zasahuje do zastavěného území Maškova mlýna nepatrně. 

V záplavovém území a aktivní zóně záplavového území nejsou vymezeny nové 
zastavitelné plochy. 

 
Protierozní opatření 

 
Katastrální území Krasonice (67410) je zranitelnou oblastí ve smyslu Nařízení vlády  

č. 262/2012 Sb. v platném znění, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. 
Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují povrchové nebo podzemní vody, zejména 
využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje 
hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout a dále povrchové vody, u nichž  
v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít  
k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

Cílem je snížit znečištění vod způsobené nebo vyvolané dusičnany ze zemědělských 
zdrojů a zajistit tak dostatek pitné vody. Pro hospodaření ve zranitelných oblastech je tímto 
nařízením také stanoven tzv. akční program, zahrnující povinná opatření pro používání  
a skladování hnojiv, střídání plodin, provádění protierozních opatření apod. 

Podíl zemědělské půdy na celkové ploše katastru 54,8 % je z hlediska zadržení vody 
v katastru poměrně příznivý. Podíl trvalých travních porostů 6,8 % je poměrně malý, a je 
žádoucí jeho zvýšení. Je nutno dbát na to, aby se zmenšil  odtokový součinitel území  
a zlepšilo se zadržení vody v krajině.  

Na změnu odtokových poměrů je nutno navrhnout technická a agrotechnická opatření – 
zatravnění exponovaných pozemků, doplňování výsadby dřevin – vegetační zábrany 
(větrolamy), výsadba vhodných plodin odolných vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé 
obiloviny). Dále je možné navrhnou protierozní příkopy, přejezdné průlehy  apod.  Podle 
možností doplnit zalesnění a zatravnění pozemků v místech výrazné eroze a nepříznivých 
spádových poměrů.  

Všechna tato  opatření jsou v územním plánu v nezastavěném území stanovena jako 
přípustná. Potřeba těchto úprav  bude řešena a realizována v podrobnějším řešení nebo 
v rámci komplexních pozemkových úprav.   

V územním plánu je v celém řešeném území navržen lokální ÚSES, větvě lokálního 
ÚSES vedené na zemědělské půdě mají také protierozní význam. Ve vybraných lokalitách 
jsou ke snížení erozního ohrožení vymezeny plochy změn v krajině. 

 
Zásobování pitnou vodou 
 
Stávající stav 

 
V obci Krasonice je vybudován veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je vrt o vydatnosti       

2 l/s. Voda z vrtu je čerpána výtlakem PVC DN 100 do úpravny vody o výkonu 2 l/s, odtud  
dále samostatným výtlačným řadem PVC DN 100 do vodojemu Krasonice 100 m3 
(598,00/595,00 m n. m.). Z vodojemu je voda gravitačně přivedena do rozvodné sítě.  

Byly provedena rekonstrukce úpravny vody.  Provozovatelem vodovodu je obec. 
 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
 

V Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (PRVK) jsou uvedeny neaktuální údaje, kde 
je popsáno zásobování vodou jako nevyhovující z důvodu překročení limitů železa a 
manganu pro pitnou vodu. Tento údaj již není aktuální, rekonstrukce technologie již byla 
provedena. 

Z hlediska koncepce zůstane současný systém zásobení pitnou vodou v obci Krasonice 
zachován.  
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Koncepce rozvoje 
 
Potřeba vod pro bydlení a občanskou vybavenost   
Pro výpočet potřeby vody byly použity orientační údaje vycházející z odhadovaných 
výhledových hodnot. 
 
Obytná výstavba: 
Specifickou potřebu domácností uvažujeme - 120 l/ob/den. 
Celkový uvažovaný počet obyvatel: 
220 obyvatel x 120 l/ob/den  = 26 400 l/den = 26,40 m3/den. 
 
Občanská a technická vybavenost: 
Specifickou potřebu uvažujeme - 20 l/ob/den. 
220 obyvatel x 20 l/ob/den =   4 400 l/den =   4,40 m3/den. 
 
Celkem = 30. 800 l/den  = 0,36 l/s 
 
Akumulace vody 
Akumulace vody je zajištěna ve vodojemu Krasonice 100 m3 (598,00/595,00 m n. m.) 
 
Maximální denní potřeba vody činí 46,2 m3 ( 30,8 m3 x1,5). 
Tato akumulace vyhoví doporučené hodnotě ČSN (60 % -100 % Qm). 
 
Tlakové poměry 
Vodovodní síť v obci je v tlakovém pásmu VDJ (Krasonice 100 m3 (598,00/595,00 m n. m.)   
Rozsah zástavby  je : 534 – 580 m n.m.(stávající i navrhované plochy)  
Tlakové poměry jsou vyhovující. 
 
Voda pro požární účely 
Stávající tlakové poměry velké většiny zástavby odpovídají požadavkům na zabezpečení 
požární vody (min. tlak 2 bary) ve smyslu požární ČSN. 
 

Koncepce zásobování pitnou vodou obce Krasonice zůstane zachována. Tato koncepce 
je v souladu s Plánem vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. 

V návrhu technické vybavenosti nepovažujeme za závazné trasy inženýrských sítí ani 
případné umístění objektů. Směrné jsou rovněž navržené číselné údaje, tj. dimenze potrubí 
ap. 
 
Odkanalizování a čištění odpadních vod 
 
Stávající stav 
 

Obec má v současnosti vybudovanou jednotnou kanalizační síť, kanalizace má jedno 
vyústění do vodoteče, upraveným vodním tokem je pak kanalizace svedena do stabilizační 
nádrže pro dočištění splaškových vod – Kyprův rybník.  Provozovatel kanalizace je obce. 
 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
 

 Podle plánu vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina je  v obci uvažováno s výstavbou nové 
splaškové kanalizační sítě, která bude svedena na novu ČOV v obci Knínice.  

 V zadání územního plánu byl uveden požadavek na prověření samostatné čistírny 
odpadních vod pro obec Krasonice.  

 V územním plánu byla zvolena na základě posouzení prostorových a spádových možností 
zástavby a na základě požadavku obce koncepce výstavby nové splaškové kanalizace  
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a samostatné čistírny odpadních vod v obci. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové 
kanalizace. 

 Obec požádá o změnu koncepce v „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina“ 
 
Koncepce rozvoje 
 

 V územním plánu je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace. Je navržena plocha  
pro čistírnu odpadních vod a koridor pro kanalizační řad.  

 Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.  

 Toto řešení není v souladu s Plánem  rozvoje vodovodů a kanalizace Kraje Vysočina a  
po podrobnějším technickém prověření bude požádáno o změnu koncepce 
odkanalizování. 

 Do doby vyřešení dané problematiky budou splaškové vody od jednotlivých nemovitostí 
v rámci nově navržené zástavby svedeny do nepropustných bezodtokých jímek, čištěny 
v domovních ČOV nebo likvidovány jinými technickými opatřeními v souladu s platnou 
legislativou.  

 Návrh samostatné obecní ČOV musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 61/2003 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod. 

 Neznečištěné dešťové vody budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 
Respektovat  § 20 odst.5 a §21 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. V následné dokumentaci 
řešit vsakování dešťových vod a respektovat  poměr výměrů části pozemku schopné 
vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku. Respektovat ustanovení zákona 
č.150/2010 Sb., odst.7, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, kterým je 
uloženo zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklým 
dopadem atmosférických srážek na stavby v souladu se stavebním zákonem. 

 Bude respektováno ochranné pásmo veřejné kanalizace podle zákona č. 274/2001 Sb. 

 Od navrhované čistírny odpadních vod je v územním plánu vypočtena hranice negativního 
vlivu 50 m od hranice vymezené plochy. Tuto hranici je třeba respektovat.  

 V návrhu řešení kanalizace a čištění odpadních vod není závazný typ čistírny odpadních 
vod a typ kanalizačních řadů.  

 Nezávazné jsou rovněž navržené číselné údaje, tj. dimenze potrubí a.p.  

 Řešení  musí být vždy zpřesněno podrobnější dokumentací. 
 
3. 10. 2. Energetika 
 
Zásobování zemním plynem 
 
Stávající stav 

 
Obec Krasonice  je komplexně plynofikována z odbočky vysokotlakého plynovodu Znojmo 

– Jihlava – Zvonějov. Regulační stanice plynu se nachází na okraji západní hranice obce. 
Rozvody STL plynu jsou po celé obci a lze je případně doplnit při uvažované nové výstavbě. 
Pro novou zástavbu se předpokládá prodloužení plynovodní sítě. Je třeba respektovat 
stávající plynovodní řady včetně ochranných a bezpečnostních pásem. 
 
Koncepce rozvoje 
 
Stávající koncepce je vyhovující Pro navrhovanou zástavbu v obci bude nutno prodloužit 
stávající STL plynovodní síť. 
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Ochranná pásma v řešeném území dle zákona č. 458/2000 Sb. 
 

Druh plynového zařízení Ochranné pásmo (m) 

plynovody a přípojky do průměru 200 mm včetně mimo 
zastavěné území   

4 

STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce 1 

technologické objekty 4 

 
Výroková  část návrhu 

 
Zásobování plynem obce Krasonice je vyhovující. Nová zástavba bude plynofikována 

prodloužením stávající sítě. 
 
Zásobování elektrickou energií 
 
Stávající stav 

 
Obec je zásobována elektrickou energií odbočkou ze vzdušné linky vedení VN 22 kV  dvěma 
trafostanicemi: 

 TS 1 Obec zděná (předpokládá se posunutí níže) 

 TS 2 Nová trafostanice (ZD)  

 TS 3 Maškův mlýn  

 TS 4 Majdaléna  
 

Podle požadavku správce sítě je navržen koridor pro novou trafostanici ve východní části 
obce. Umístění případných vedení VN a trafostanic v řešeném je přípustné podle podmínek 
využití jednotlivých funkčních ploch. 
 
Koncepce rozvoje 
 

Územní plán neuvažuje se změnou koncepce zásobování elektrické energie. Nová 
zástavba bude zásobena elektrickou energií ze stávajících trafostanic rozvody nízkého 
napětí, popř. posílením stávajících trafostanic.  

Je nutné respektovat stávající vedení VN včetně ochranných pásem. 
 
Výroková část návrhu 
 

V návrhu technické vybavenosti nepovažujeme za závazné trasy inženýrských sítí ani 
případné umístění objektů. Trasa vedení musí být vždy zpřesněna podrobnější dokumentací. 
 
3. 10. 3. Spoje a zařízení spojů 

 
Telekomunikační kabely 
 
Řešeným územím  prochází telefonní síť ve správě O2 Czech Republic, a. s.   
Je nutné respektovat zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích.  
Hlavní telekomunikační kabely a zařízení jsou zakresleny v grafické části územního plánu.  
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3. 11. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 

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

Koncepce nakládání s odpady v území bude v souladu se  závaznou částí Plánu 
odpadového hospodářství kraje Vysočina. 

 
 

3.12. CIVILNÍ OCHRANA, OBRANA STÁTU, POŽÁRNÍ OCHRANA A DALŠÍ  
         SPECIFICKÉ POŽADAVKY  

 
Podle ustanovení §19 a §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., (ve znění pozdějších předpisů)  

a podle rozpracovaných úkolů Havarijního plánu kraje Vysočina. 
 

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
 
Vodní toky 
Po východní hranici katastru protéká významný vodní tok Želetavka. Záplavové území bylo 
stanoveno rozhodnutím KrÚ Vysočina č.j. KUJI 3499/2006 sp.zn. KUJI 6109/2005-OVLHZ-6 
ze dne 16.1.2006. Vymezení aktivní záplavové zóny významného vodního toku Želetavka 
bylo stanovené rozhodnutím KrÚ Vysočina č.j.KUJI 1320/2009 ze dne 12.1.2009. Záplavové 
území a aktivní zóna malou částí zasahují do zastavěného území Maškova mlýna. Nové 
zastavitelné plochy nejsou v záplavovém území Želetavky vymezeny. 
Ostatní toky v řešeném území nemají stanoveno záplavové území. 
 
Vodní nádrže 
Největší vodní plochy jsou na Zdeňkovském potoce, a to rybníky Podhájecký a Krasonický. 
Na Prokopce se nachází rybník Pod Ježovcem. V zastavěném území Krasonic jsou 3 
požární nádrže na bezejmenném přítoku Želetavky. Tyto nádrže neohrožují v případě 
zvláštní povodně zástavbu obce.  
 
b) Vymezení zón havarijního plánování 
 
Řešené území není zahrnuto do zón havarijního plánování. 
 
c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
 

 ukrytí se předpokládá v úkrytech budovaných v době ohrožení 

 k úkrytům budou využívány především prostory skladovací a sklepy 

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

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

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

 kryty nutno situovat v dostupní vzdálenosti od pracovišť a obydlí - 100 až 500 m 
 
Stávající úkryty 
 
V obci nejsou situovány stávající stálé kryty. 
 
Obecné zásady situování úkrytů 
 

 u individuální zástavby doporučit budování suterénních prostor 

 zajistit ukrytí u veřejné občanské vybavenosti 
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d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
 
Je uvedeno ve vnějším havarijním plánu. 
 
e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
 
Sklad bude umístěn na obecním úřadě. 
 
f) Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území obce 
 
Není vymezeno. 
 
g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých 
    účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události 
 
Stanoviště vyprošťovací techniky, umývárny a chemické odmořování -  areál ZD.  
h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
 
V řešeném území nejsou skladovány nebezpečné látky. 
 
i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
 
Obec  je zásobena z veřejného vodovodu. Nouzové zásobování je možné: 
 
a) využitím místních zdrojů (soukromé studně) pro užitkovou vodu 
b) dovážkou balené pitné vody (podle plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje)  
 

Návrh řešení zásobení elektrickou energií - náhradní zdroj v nutném rozsahu (stanoviště 
první pomoci, velitelské stanoviště). 

 
Požadavky  Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina  
 

Požadavky na zajištění požárního zásahu budou řešeny v souladu s ustanovením § 21 
vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Jedná se 
zejména o zajištění dostatečného zdroje požární vody a dále zajištění přístupových 
komunikací, případně nástupních ploch pro požární techniku v souladu s normovými 
hodnotami. 

V dalších fázích územní a stavební dokumentace staveb je třeba respektovat požadavky  
na zajištění požárního zásahu budou řešeny v souladu s ustanovením § 21 vyhlášky 
č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Jedná se zejména  
o zajištění dostatečného zdroje požární vody a dále zajištění přístupových komunikací, 
případně nástupních ploch pro požární techniku v souladu s normovými hodnotami. 
 
Požadavky obrany státu  
 

Celé řešené  území se nachází v ochranném pásmu leteckého koridoru LK TRA 83 
Okříšky a dále do severní části řešeného území zasahuje ochranné pásmo prostoru pro 
létání v malých a přízemních výškách. V grafické části odůvodnění je tato skutečnost 
uvedena v legendě. 

Ve vymezeném území leteckých koridorů lze vydat územní rozhodnutí a povolit novou 
výstavbu přesahující výškovou hladinu stávající zástavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany ČR.  
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4. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
SPOLU S INFORMACÍ ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO  
K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, 
PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO.   

 
 
V řešeném území územního plánu se nenachází evropsky významná lokalita soustavy 

Natura 2000 ani ptačí oblast. 
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany 

přírody podle ustanovení  § 77 a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
ve znění pozdějších předpisů ve svém stanovisku k Zadání územního plánu Krasonice  
konstatoval, že návrh Zadání územního plánu Krasonice nemůže mít významný vliv  
na evropsky významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit   
(Nařízení vlády č. 132/2005 Sb.) ani ptačí oblasti.  

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán 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 (zákon o EIA) ve svém 
stanovisku k Zadání územního plánu Krasonice nepožadoval vyhodnoceni vlivů Územního 
plánu Krasonice na životní prostředí.  

 
 

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

 
Územní plán Krasonice nenavrhuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou 

obsaženy v zásadách územního rozvoje. 
 
 

6. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO     
    ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ  
    FUNKCE LESA. 

 
6. 1. Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu, BPEJ, třídy ochrany zemědělské  
        půdy 
 
Kraj:   Vysočina 
Obec:   Krasonice, 587443 
Katastrální území: Krasonice, 674010 
   
Sousedními územní obvody jsou obce a katastrální území (k. ú.): 

- obec Knínice (k. ú. Knínice) 
- obec Radkovice u Budče (k. ú. Radkovice u Budče) 
- obec Meziříčko (k. ú. Meziříčko u Moravských Budějovic) 
- obec Jindřichovice (k. ú. Jindřichovice na Moravě) 
- obce Zdeňkov (k. ú. Zdeňkov) 
- obce Nová Říše (k. ú. Nová Říše) 
- obec Červený Hrádek (k. ú. Červený Hrádek) 
 
Vymezení řešeného území 

 
Územní plán je  zpracován pro správní území obce Krasonice, tedy pro katastrální území 

Krasonice.  
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Řešené území leží v jihozápadní části Kraje Vysočina. Obec Krasonice se nachází 15 km 
od města Telč a od krajského města Jihlavy je obec vzdálena přibližně 37 km.  

Obec Krasonice patří do správního obvodu města Telč, které je pro Krasonice obcí 
s rozšířenou působností (ORP). 

Celková výměra řešeného území je 1 181,0249 ha. Obec má 206 trvale bydlících obyvatel 
(údaj k 1. 1. 2011). 
 

Bilance druhů pozemků (kultur) zastoupených v katastru v procentech: 

 
V řešeném území je celkem rovnoměrně zastoupena zemědělská (54,83 %)  

i nezemědělská půda (45,17 %). Ze zemědělské půdy převažuje orná půda (46,94 %), z 
nezemědělské půdy pak lesní pozemky (38,52 %).  

 

   KRASONICE 
celkem 

ha % 

   zemědělská půda 647,6031 54,83 

z toho - orná půda 554,3765 46,94 

 - zahrada 13,0367 1,10 

 - ovocné sady 0 0 

 - travní porosty 80,1899 6,79 

   nezemědělská půda 533,4218 45,17 

z toho - lesní pozemek 454,8524 38,52 

 - vodní plocha 16,0401 1,36 

 - zastavěná plocha a nádvoří 12,3187 1,04 

 - ostatní plochy 50,2106 4,25 

CELKEM 1 181,0249 100,00 

 
 

Bonitace půdy BPEJ - podle Katastrálního úřadu Jihlava 
 
Klimatické region: 5, 7, 8 
 
5 - mírně teplého a mírně vlhkého vrchovinného počasí, průměrný roční úhrn srážek 650 

mm. 
 
7 - mírně teplý, mírně vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7°C, průměrný roční úhrn srážek     

650 - 750 mm. 
 
8 - mírně chladný, vlhký, průměrná roční teplota 5 - 6°C, průměrný roční úhrn srážek;          

700 - 800 mm. 
 
Hlavní půdní jednotky v řešeném území: 20, 29, 32, 34, 37, 40, 46, 47, 50, 64, 68, 71, 72, 73, 
75 
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Přehled BPEJ v řešeném území a jejich zařazení do tříd ochrany zemědělské půdy 
 

BPEJ Třída ochrany ZPF 

52901 II 

52904 III 

53201 III 

54610 III 

54700 III 

54710 III 

56401 II 

57101 V 

57201 V 

56401 III 

72001 IV 

72901 I 

72904 II 

72911 I 

72914 III 

72941 IV 

72944 V 

72951 IV 

73715 V 

74067 V 

74600 II 

74610 III 

75011 III 

76401 III 

76811 V 

77101 V 

77201 V 

77541 V 

83421 I 

83424 III 

83745 V 

85011 III 

 
6. 2. Další výchozí údaje 
 
1. Mapa DKM  
2. Hranice katastrálního území 
3. Hranice zastavěného území -  

Zastavěné území obce Krasonice je vymezeno podle § 58 zákona č. 183 /2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Hranice 
zastavěného území jsou vymezena k datu 30. 07. 2012. 
V územním plánu je vymezeno souvislé zastavěná území Krasonic, zastavěné území 
samot, zastavěné území a objektů občanské a technické vybavenosti.  



Územní plán Krasonice – ODŮVODNĚNÍ ÚP 
 

 

Stránka - 36 - z 51 

4. Hranice BPEJ – Katastrální úřad Telč 
5. Údaje o pozemcích – výměra a kultura celých zabíraných parcel - z oficiálních      

internetových stránek katastrálního úřadu. Části zabíraných parcel změřeny v počítači. 
6. Třídy ochrany zemědělské půdy – dle vyhlášky č. 48/2011 „O stanovení tříd ochrany“ 
7. Meliorované pozemky – z územně analytických podkladů  
8. Ve „Výkresu předpokládaných záborů  půdního fondu jsou rovněž zakresleny tyto limity: 

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

 vodní plochy a toky;  

 stávající dopravní plochy – komunikace II. a III. třídy; 
 
6. 3. Přehled lokalit navrhovaných pro výstavbu včetně tabulkové části 
 
ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
 
A. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ  
 
Z1 - plocha pro smíšení území obytné (převážně rodinné domky)  „Na Uličkách I  
U této lokality došlo během projednávání návrhu tohoto územního plánu ke zmenšení  
z 2,793 ha zemědělské půdy na 0,677 ha zemědělské půdy.  Kultura –trvalý travní porost, 
BPEJ převážně 72944 – V. třída ochrany (0,330 ha) a 72904 – II. třída ochrany (0,347 ha). 
Zbývající část plochy byla přesunuta do územní rezervy. Zároveň je zrušena povinnost 
zpracovat územní studii na tuto lokalitu 
 
Z2 - plocha pro smíšení území obytné (převážně rodinné domky)  „Na uličkách II“ 
Kultura – trvalý travní porost, BPEJ cca z ½ 72941 – IV. třída ochrany a z ½ 72911 – I. třída 
ochrany. Jedná se o proluku mezi stávajícím zastavěným územím a zemědělskou 
komunikací nevhodnou k intenzivnímu zemědělskému obhospodařování.   
 
Z3 - plocha pro smíšení území obytné (převážně rodinné domky)  „Na Uličkách III“ 
Kultura – trvalý travní porost, BPEJ 72911 – I. třída ochrany. Jedná se o proluku mezi 
stávajícím zastavěným územím a zemědělskou komunikací nevhodnou k intenzivnímu 
zemědělskému obhospodařování.   
 
Z4 - plocha pro smíšení území obytné (převážně rodinné domky)  „Záhumenice“ 
Kultura – orná půdy, zahrady, částečně trvalý travní porost, BPEJ 77311 a 76811 – V třída 
ochrany, 72941 – IV. třída ochrany a cca z 30 % 72911 – I. třída ochrany. Jedná se  
o obestavěné již z jedné strany zastavěné silnice III. třídy na Meziříčko. Plocha je vhodná 
z hlediska napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.  
 
Z5 - plocha pro smíšení území obytné (převážně rodinné domky)  „U Hřbitova“ 
Kultura orná půda a zahrady, BPEJ 72944, 76811 a 74068 – vše V. třída ochrany.  
Jedná se o obestavění druhé strany II/410 na kraji obce směrem na Želetevu.  
 
Z6 - plocha pro smíšení území obytné (převážně rodinné domky)  „Pod Kopcem“ 
Kultura – orná půda, BPEJ 72941 – IV. třída ochrany, 74068 – V. třída ochrany a minimálně 
pak 72911 – I. třída ochrany (cca 2 %). Plocha navazuje na zastavěné území obce, je 
vhodná z hlediska vlastnických vztahů – obecní pozemek.   
 
C. PLOCHY DOPRAVNÍ  
 
Z7- Komunikace 
Veřejně prospěšná stavba, bez záboru zemědělské půdy  
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D. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
 
Z8- Čistírna odpadních vod  
Veřejně prospěšná stavba, kultura – trvalý travní porost, BPEJ 52901 a 56401 – obě II. třída 
ochrany.  
 
E. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  
 
Z9- Zemědělská výroba   
Kultura – orná půda, trvalý travní porost i zahrada. BPEJ 52901 a 56401 – obě II. třída 
ochrany a 54700 – III. třída ochrany. Zájem soukromého zemědělce o rozšíření ploch 
zemědělské výroby. Tyto plochy bezprostředně navazují na stávající zemědělské budovy 
tohoto soukromého zemědělce.  
 
PŘESTAVBOVÉ PLOCHY  
 
F. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ   
 
P1 - Sídelní zeleň na veřejných prostranstvích  
Plocha navržená z ploch zahrádek na plochu pro sídelní zeleň, parková úprava uvnitř 
zastavěného území obce.  Kultura – zahrada, BPEJ 72911 – I. třída ochrany.  
 
P2 - Výroba a skladování - zemědělská výroba   
Plocha přestavby zadních traktů zemědělské usedlosti na zemědělskou výrobu  
v  zastavěného území obce.  Kultura – zahrada a stavební, BPEJ 52901 –II. třída ochrany.  
 
PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ  
 
G. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ   
 
K1 – Plocha vymezená pro nový rybník  
Plocha pro nový rybník na Zdeňkovském  potoce. Kultura – trvalý travní porost, BPEJ 76401 
– III. třída ochrany, částečně zábor lesní půdy.  
 
 
H. SMÍŠENÉ ÚZEMÍ ZEMĚDĚLSKÉ  
 
K2 – Plocha vymezená pro vedení lokálního biokoridoru LK5, může dojít k částečnému 

záboru zemědělské půdy, ale většina bude ponechána jako zemědělská půda – trvalý 
travní porost 

 
K3 – Plocha vymezená pro vedení lokálního biokoridoru LK8, může dojít k částečnému 

záboru zemědělské půdy, ale většina bude ponechána jako zemědělská půda – trvalý 
travní porost 

 
K4 – Plocha vymezená pro protierozní zatravnění 
 
KORIDORY DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY  
 
DK1 - Koridor pro příjezdovou komunikaci k navrhované ploše zemědělské výroby.      
 
Komunikace je vymezena převážně na parcele č. 820/22. Tato parcela je sice v současné 
době vedena jako orná půda z důvodů scelování pozemků v dobách, kdy na zemědělské 
půdě hospodařilo pouze zemědělské družstvo a kdy cesta byla zorána. Historicky zde však 
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byla zemědělská cesta, která sloužila a v dnešní době opět částečně slouží jako přístupová 
komunikace k jednotlivým zemědělským parcelám různých vlastníků či subjektů, 
hospodařících na zemědělské půdě. Cesta na parcele 820/22 je tedy nezbytná z důvodů 
hospodaření na zemědělské půdě a je navržena nejen jako přístupová cesta k ploše výroby 
a skladování se specifikací zemědělská výroba (VZ) – zastavitelné plochy Z9 a plochy 
přestavby P2 , ale i k obnovení a zpřístupnění zemědělských pozemků.  
Zbývající část koridoru pro přístupovou cestu k ploše zemědělské výroby je pak navržena  až 
na samé hranici parcely 822/10 z důvodů, aby co nejméně zasahovala do pozemků II. třídy 
ochrany. Protože příjezdová komunikace musí být vymezena na parcele vlastníka navržené 
zemědělské plochy,  nelze se této zemědělské půdě zcela vyhnout. Zábor této části, která 
bude sloužit pouze jako příjezd k ploše zemědělské výroby bude činit 0,1356 ha, z toho na 
půdách II. třídy ochrany 0,012 ha (120 m2) při šíři komunikace 6 m. Zábor parcely 820/22, 
která je nezbytná k hospodaření na zemědělské půdě pak činí 0,2041 ha orné půdy II. třídy 
ochrany.  
Tato příjezdová pozemní komunikace bude mít charakter nezbytné veřejné účelové dopravní 
infrastruktury, tedy veřejné infrastruktury zřizované ve veřejném zájmu v souladu 
s ustanovením § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 2  
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 
Z ustanovení § 1029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lze vyvodit, že pro řádné 
hospodaření či jinak řádné užívání nemovité věci, tedy i zemědělského pozemku, je nutné 
jeho dostatečné spojení s veřejnou cestou. Z tohoto důvodu je navrhován koridor dopravní 
infrastruktury DK1 ve prospěch zemědělské výroby a s ohledem na minimalizaci důsledků na 
zemědělský půdní fond. 

 
KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
 
TK1 - Koridor pro kanalizační řad 
TK2 - Koridor pro kanalizační řad 
TK3 - Koridor pro vedení VN + trafostanici 
 
PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV 

R1- Územní rezerva pro rodinné domky  



 

 

Obec: KRASONICE 
 

PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF  
ZASTAVITELNÉ A PŘESTAVBOVÉ PLOCHY    

            

    VÝMĚRA NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ v ha  

ČÍSLO NÁVRH  TŘÍDA        

LOK. FUNKČNÍHO VYUŽITÍ BPEJ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA 

OSTATNÍ CELKEM 

POZNÁMKA 

    CELKEM ORNÁ ZAHRADY,  TRAVNÍ   

     PŮDA SADY POROSTY  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
       

Z1 LOKALITA  

Na Uličkách I              z toho 

 

 

72944 

72904 

 

V 

II 

0,677 

0,330 

0,347 

- - 0,677  0,677 Plocha převzatá z Urbanistické 
studie obce Krasonice (zmenšena).   

Z2 LOKALITA 

Na Uličkách II              z toho 

 

72941 

72911 

 

IV 

I 

0,229 

0,119 

0,110 

- - 0,229 0,033 0,262 

 

Z3 LOKALITA 

Na Uličkách III 

72911 I 0,393 - - 0,393 0,148 0,541 
 

Z4 LOKALITA 

Záhumenice                z toho 

 

72941 

72911 

77311 

76811 

 

IV 

I 

V 

V 

0,461 

0,138 

0,132 

0,132 

0,059 

0,191 0,170 0,100 - 0,461 

 

Z5 LOKALITA 

U hřbitova                    z toho 

 

72944 

76811 

74068 

 

V 

V 

V 

0,906 

0,618 

0,252 

0,036 

0,487 0,419 - - 0,906  
 
 
 
 
 

Z6 LOKALITA  

Pod kopcem                z toho 

 

72911 

72941 

74068 

 

I 

IV 

V 

1,861 

0,080 

1,111 

0,670 

1,861 - - - 1,861 

Obecní pozemek.   

A. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ CELKEM  4,527 2,539 0,589 1,399 0,181 4,937  
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    VÝMĚRA NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ v ha  

ČÍSLO NÁVRH  TŘÍDA        

LOK. FUNKČNÍHO VYUŽITÍ BPEJ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA 

OSTATNÍ CELKEM 

POZNÁMKA 

    CELKEM ORNÁ ZAHRADY,  TRAVNÍ   

     PŮDA SADY POROSTY  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

B. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY          

Z7 Komunikace - - - - - - 1,231 1,231 bez záboru zemědělské půdy 

DK1 
Komunikace ve vymezeném 

koridoru DK1 

 

52901 

54700 

 

II 

III 

0,3397 

0,2161 

0,1236 

0,3397 - - - 0,3397 II. třída ochrany převážně na 

parcele 820/22, která je nezbytná 

pro hospodaření na zemědělská 

půdě, v ploše meliorace.  

B. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY CELKEM  0,3397 0,3397 - - 1,231 1,5707  

C. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY          

Z8 ČISTÍRNA ODPADNÍCH 

VOD                              z toho       

            

 

52901 

56401 

 

II 

II 

0,212 

0,047 

0,165 

- -  0,212 - 0,212  

D. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  
        

Z9 ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA 

                                      z toho 

 

52901 

54700 

56401 

 

II 

III 

II 

0,760 

0,326 

0,301 

0,133 

0,272 

 

 

 

0,153 

 

 

 

0,335 

 

 

 

- 

 

 

 

0,760 

 

 

 

 

PŘESTAVBOVÉ PLOCHY  

E. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  
        

P2 ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA  52901 II 0,0744 - 0,0744 - - 0,0744 v zastavěném území  

F. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ         

P1 VEŘEJNÁ  ZELEŇ 72911 I 0,301 - 0,301 - - 0,301 v zastavěném území  
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PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ     

            

    VÝMĚRA NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ v ha  

ČÍSLO NÁVRH  TŘÍDA        

LOK. FUNKČNÍHO VYUŽITÍ BPEJ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA 

OSTATNÍ CELKEM 

POZNÁMKA 

    CELKEM ORNÁ ZAHRADY,  TRAVNÍ   

     PŮDA SADY POROSTY  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

G. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

K1 RYBNÍK 76401 III 0,353 - - 0,353 0,298 0,651 0,251 lesní půda 

K2 - Plochy smíšené zemědělské  - pro vedení lokálního koridoru LK5 s případným  minimálním  záborem zemědělské půdy, většina bude ponechána jako trvalý travní porost 

 

K3 - Plochy smíšené zemědělské  - pro vedení lokálního koridoru LK8 s případným  minimálním  záborem zemědělské půdy, většina bude ponechána jako trvalý travní porost

 

K4 - Plochy smíšené zemědělské  - navrhované protierozní zatravnění bez záboru zemědělské půdy
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6. 4. Odvody za odnímanou zemědělskou půdu 
 

Odvod za odnětí zemědělské půdy je vypočítáván ze základní ceny v Kč/m2 
zemědělských pozemků.   
Základní sazba se vynásobí koeficientem snížení nebo zvýšení základní sazby (dle zákona     
č. 334/1992 Sb.) nebo součtem  těchto koeficientů a vynásobí se koeficientem tříd ochrany. 

Dle zákona se rovněž v některých případech odvody ze ZPF nevypisují. O tom, v kterých 
případech bude odvod vymezen a v jaké míře, či nikoli rozhoduje v jednotlivých případech 
orgán ochrany ZPF. 
 
6. 5. Uživatelské a vlastnické vztahy, zemědělské organizace, soukromí zemědělci 
 
Areály zemědělské výroby  
 

Na zemědělské půdě v řešeném území hospodaří Zemědělské družstvo Krasonice, které 
má v jihovýchodní části obce. V objektu je kravín, odchovna býků, teletník, bramborárna, 
seník, kolny, dílny a kanceláře. Další objekt družstvo vlastní v severní části obce, u 
komunikace na Novou Říši, ve kterém je sýpka.  

Zemědělstvím se dále zabývá 1 soukromě hospodařící zemědělec, který uvažuje 
s rozšířením své zemědělské výroby. V územním plánu je navržena plocha pro zemědělskou 
výrobu, navazující na jeho zemědělskou usedlost.  
 
6. 6. Pozemkové úpravy, ÚSES, protierozní opatření 
 
Pozemkové úpravy 
Katastrální území Krasonice nemá zpracované komplexní pozemkové úpravy.   
 
Protierozní opatření 

Celé řešené území je zranitelnou oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o 
stanovení zranitelných oblastí a používání a skladovaní hnojiv a statkových hnojiv v těchto 
oblastech v platném znění 

Na změnu odtokových poměrů je nutno navrhnout technická a agrotechnická opatření – 
zatravnění exponovaných pozemků, doplňování výsadby dřevin – vegetační zábrany 
(větrolamy), výsadba vhodných plodin odolných vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé 
obiloviny). Do osevního postupu nelze zařazovat plodiny, které neposkytují dostatečnou 
protierozní ochranu půdy pro převážnou část vegetačního období. Jedná se zejména  
o kukuřici, brambory a řepu. Případně pak navrhnou protierozní příkopy, přejezdné průlehy  
apod.  

Všechna tato  opatření jsou přípustná na zemědělské půdě. Potřeba těchto úprav  bude 
řešena a realizována v rámci komplexních pozemkových úprav.   
 
Územní systém ekologické stability 
 

Zábor pro ÚSES se v územním plánu nevyhodnocuje. V níže uvedených tabulkách je 
vyčíslena celkový výměra jednotlivých prvků ÚSES v řešeném území (zemědělská i 
nezemědělská půda).   
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Přehled navržených biocenter  
 

Označení 

biocentra 

Biogeografický význam a 

funkční typ 

Soustava 

prvků ÚSES 

Výměra 

celkem v ha  

LC 1 biocentrum v lokálních 

parametrech vložené do 

trasy regionálního 

biokoridoru  

mezofilní 3,096 

LC 2 lokální biocentrum hydrofilní 3,159 

LC 3 lokální biocentrum mezofilní 3,187 

LC 4 lokální biocentrum mezofilní 3,504 

LC 5 lokální biocentrum mezofilní 4,368 

Celkem biocentra 17,314 

 
Přehled navržených biokoridorů 
 

Označení 

biocentra 

Biogeografický význam a 

funkční typ 

Soustava 

prvků ÚSES 

Výměra 

celkem v ha  

LK 1 lokální biokoridor hydrofilní 5,265 

LK 2 lokální biokoridor hydrofilní 1,721 

LK 3 lokální biokoridor hydrofilní 10,066 

LK 4 lokální biokoridor mezofilní 2,489 

LK 5 lokální biokoridor mezofilní 2,171 

LK 6 lokální biokoridor mezofilní 2,105 

LK 7 lokální biokoridor mezofilní 0,716 

LK 8 lokální biokoridor mezofilní 1,957 

LK 9 lokální biokoridor mezofilní 2,920 

LK 10 lokální biokoridor mezofilní 2,652 

RK 522 úsek regionálního biokoridoru mezofilní 3,6263 

Celkem biokoridory 35,6883 

 
K případnému záboru dojde především u lokálních biokoridorů  LK 5 a LK 8, které jsou 

z části nefunkční a musí se založit na zemědělské půdě. Pro tyto koridory jsou v územním 
plánu navrženy plochy změn v krajině K2 a K3.  

Při realizaci těchto nefunkčních biokoridorů nutno dbát na to, aby nebyla narušena 
organizace zemědělského půdního fondu a prvky ÚSES tak neztěžovaly obhospodařování 
zemědělských pozemků -  nutno zachovat prostupnost k hospodaření okolních pozemků.  

Převážná část prvků ÚSES se nachází na lesní půdě nebo ostatní nezemědělské půdě – 
vodní toky, rybníky, svahy , krajinná zeleň, lesní a zemědělské cesty. 

U hydrofilních biocenter a biokoridorů, které se nachází  kolem vodních toků je nutno 
počítat s tím, že louky kolem vodotečí budou dále ponechány jako trvalý travní porost. 
Nedojde u nich k záboru zemědělské půdy.  

U mezofilních biocenter a biokoridorů se předpokládá větší podíl nezemědělských 
pozemků, nemusí však  dojít k úplné změně využití na nezemědělské kultury. 
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6. 7. Celkové vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF 
 
Územní plán je zpracován pro správní území obce Krasonice,  tedy pro katastrální území 

Krasonice.  
 Obec patří do správního obvodu města Telč, které je pro Krasonice obcí  s rozšířenou 
působností (ORP).  

Celé území obce dosud nemělo zpracovaný územní plán.  
Navržené řešení územního plánu je v souladu se schválenými Zásadami územního 

rozvoje Kraje Vysočina.  
Návrh územního plánu respektuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. 

Navržené řešení bylo průběžně projednáváno se zástupci obce  a dále bylo  konzultováno se 
správci inženýrských sítí a s  dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.  

Navržený zábor zemědělské půdy  nebude narušovat organizaci ZPF, hydrologické ani 
odtokové poměry v území, síť zemědělských účelových komunikací, objekty zemědělské 
prvovýroby ani nebude ztěžovat obhospodařování zbylé části ZPF. Zastavitelné plochy jsou 
situovány tak, aby budoucí zástavba směřovala k ucelování tvaru zastavěného území 
 
Rozsah vymezení navrhovaných ploch pro bydlení (plochy smíšené obytné venkovské).    
Plochy bydlení jsou vymezeny jako plochy  smíšené obytné venkovské . Rozvojové plochy 
jsou navrženy v západní části obce mezi stávající zástavbou a stávající komunikací (lokalita 
Z1, Z2 a Z3), dále pak ve východní části obce u silnice na Meziříčko (lokalita Z4 a Z6) a 
v severovýchodní části obce u silnice na Želetavu (lokalita Z5). Všechny navrhované lokality 
navazující na zastavěné území obce.  
 
Ostatní navrhované funkční plochy 
Je navržena plocha pro čistírnu odpadních vod, plocha zemědělské výroby. Mimo zastavěné 
území jsou navrženy plochy změn v krajině, a to především  plocha pro nový rybník (lokalita 
K1) a dále plochy změn v krajině bez záboru zemědělské půdy nebo s minimálním záborem 
pro vedení prvků územního systému ekologické stability krajiny – krajinná zeleň apod.  

 
Územní studie   
U žádné z navrhovaných ploch není stanovena povinnost zpracovat územní studii. 
 
Etapizace výstavby   
Etapizace výstavby není stanovena. 

 
Plochy na meliorované zemědělské půdě  
Do pozemků s provedeným odvodněním zasahují dle územně analytických podkladů  
tyto lokality:  
Zastavitelné plochy  
- lok. Z7   - plocha pro čistírnu odpadních vod  
- lok. Z8 (minimálně) - plocha pro zemědělskou výrobu  
Plochy změn v krajině  
- lok. K1   - plocha pro rybník  
- lok. K2, K3  - plocha smíšené území zemědělské (zatravnění, krajinná 

zeleň)   
 
Při projektování a realizaci těchto staveb  nutno upřesnit plochy s provedeným 

odvodněním , zjistit stáří a funkčnost stávající meliorace a případně zachovat její funkčnost.  
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Celkový zábor pro obec Krasonice činí:  
 

Funkční využití Celkem z toho zemědělská půda 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY  

A.  Plochy smíšené obytné  4,937 4,5270 

B. Plochy dopravní  infrastruktury 
včetně komunikace v dopravním 
koridoru  

1,5705 0,3397 

C. Plochy technické infrastruktury  0,212 0,212 

D. Plochy výroby a skladování 0,760 0,760 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY CELKEM 7,4795 5,8387 

PŘESTAVBOVÉ PLOCHY  

E. Plochy výroby a skladování   0,0744 0,0744 

F. Plochy veřejných prostranství  0,301 0,301 

PŘESTAVBOVÉ PLOCHY CELKEM 0,3754 0,3754 

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ SE ZÁBOREM ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY  

G. Plochy vodní a vodohospodářské 0,651 0,353 

Celkem zábor 7,8549 6,1917 

 
Vyčíslení je orientační a slouží pouze pro potřeby územního plánu.  
 
6. 8. Pozemky určené k plnění funkce lesa 

 
Lesy 
 

Procentuelní zalesnění je v řešeném území mírně nadprůměrné. Na řešeném území  
se nachází cca 454,8524 ha lesní půdy, což je 38,52 % z celkové výměry katastru. Průměr  
České republiky činí 33,7 % z celkového území státu. Kraj Vysočina má pak průměrnou 
lesnatost 30,1 %. 

Větší lesní komplex se nachází v severní a západní katastru směrem na Novou Říši.  
Lesy jsou tvořeny převážně smrkovými porosty, méně jsou zastoupeny lesy smíšené. 
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Katastrální území Výměra celkem PUPFL % zalesnění 

z výměry katastru 

Krasonice 1 1891,0249 454,8524 38,52 

 
Zábor lesní půdy  
 

Žádná z navrhovaných zastavitelných ploch nezasahuje do lesní půdy. K záboru lesní 
půdy dojde u ploch změn v krajině a to u lokality K1 – plocha pro nový rybník.   

 
 

Lokalita 

Zabíraná plocha  

 
Zabírané parcely 

Celkem 
Z toho lesní 

půda 
číslo parcely vlastník 

K1 – rybník 0,651 0,251 

541/1 

541/2 

541/2 

541/3 

542 

Obec Krasonice 

Soukromý vlastník 

Soukromý vlastník  

Soukromý vlastník 

Obec Krasonice 

 
Ochranné pásmo  
Zastavitelné plochy nezasahují do ochranného pásma 50 m od lesní půdy.  
 
 

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

 
 

Zastavěné  území obce Krasonice je vymezeno k datu 31. 7. 2012. Zastavěné území, 
které je územním plánem vymezeno je účelně využito především k bydlení. Stávající 
venkovské usedlosti jsou vymezeny jako smíšené území obytné venkovské.  Rovněž 
samoty, nacházející se  v řešeném území jsou vymezeny jako plochy smíšené obytné 
venkovské.  

V zastavěném území jsou dále zastoupeny v centrální části obce  stabilizované plochy 
občanského vybavení - veřejné infrastruktury a v severní části obce pak plochy občanského 
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení.  V jihovýchodní části vymezeného 
zastavěného území se nachází stabilizovaná plocha výroby a skladování - zemědělské 
výroby.  

Souvislé zastavěné území obce lze charakterizovat jako kompaktní bez proluk. Mimo 
souvislé zastavěné území se nachází pouze 3 samoty, kaple u Humberku a objekty 
technické infrastruktury.  

Koncepce vymezení rozvojových plochy navazuje na stabilizovanou zástavbu. 
Řešení územního plánu vychází z potřeby účelného a intenzivního využití zastavěného 

území obce. Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby navazovaly na zastavěné území a 
stávající dopravní skelet a vhodně doplňovaly současnou urbanistickou strukturu sídla.  

Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v plochách smíšených obytných 
venkovských je dána potřebou, požadavky a záměry obce i občanů. Zastavitelné plochy jsou 
vymezeny v návaznosti na zastavěné území a na plochách doplňující ucelený obvod sídla. 
Plochy využívají vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturu. 
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Vymezení nových zastavitelných ploch pro zemědělskou výrobu je dáno potřebami 
občanů na rozšíření jejich zemědělského podnikání. Plocha je na základě požadavku 
hygienické služby vymezena jako plocha s podmíněně přípustným využitím. 

Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro technickou infrastrukturu je dána potřebou 
výstavby kanalizace a ČOV. 
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PŘÍLOHA č. 1 
 

POSOUZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 
 

HLUKU Z DOPRAVY 
 
 
Zdrojem hluku v obci Krasonice jsou: 

 silnice II/410 

 silnice III/11271 
 
Podklady pro stanovení předpokládaných hladin hluku a ochranných hlukových 
pásem: 
 
1) Údaje ze sčítání silniční dopravy z roku 2010. 

2) Koeficienty růstu výhledových počtu vozidel dle TP 225 (Prognóza intenzit automobilové 

dopravy). 

3) Hluk v životním prostředí. Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy z roku 

2005. 

4) Nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 (Sbírka zákonů č. 272/2011) o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 
Předpokládané výhledové intenzity dopravy od úseků silnice II/602 jsou patrné z přiložené 
tabulky č. 1. Vlastní stanovení předpokládaných hladin hluku v roce 2025 a z nich 
vyplývajících hlukových ochranných pásem je zakotveno v tabulce č. 2. Pásma jsou 
stanovena pro útlum pouhou vzdáleností a s ohledem na pohltivý terén. 
V příloze jsou rovněž doložena pravidla pro stanovení přípustných hladin hluku dle „nařízení 
vlády ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
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Stanovení přípustných hladin hluku dle Nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 (Sbírka 
zákonů č. 148/2006) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
Základní hladina hluku ve venkovním prostoru ..............................................   50 dB (A) 

 Hluk z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou  
účelových komunikací a drah ....................................................................  + 5 dB (A) 

 

 Hluk na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk  
     z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem  
     z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. 
     Použije se pro hluk z dopravy na drahách,  
     v ochranném pásmu dráhy ....................................................................... + 10 dB (A) 
 

 Stará hluková zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy............. + 20 dB (A) 
 

 Korekce na denní dobu 
  -  den (silnice, drážní doprava) ..................................................................  ±  0 dB (A) 
  -  noc (silnice) ...........................................................................................  - 10 dB (A) 
  -  noc (drážní doprava)  ........................................................................  -   5 dB (A)  

__________________________________________________________________________ 
 
Přípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu 
podél veřejných komunikací a denní dobu  ....................................................    55 dB (A) 
 
Přípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu 
podél hlavních komunikací, trati ČD a denní dobu  ........................................    60 dB (A) 
 
Přípustná hladina hluku pro bydlení podél hlavních komunikací, trati ČD, 
kde působí stará zátěž z pozemní dopravy a denní dobu .............................     70 dB (A) 
 
Přípustná hladina hluku pro novou zástavbu podél veřejných  
pozemních komunikací a noční dobu ............................................................    45 dB (A) 
 
Přípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél hlavních 
komunikací a pro noční dobu.........................................................................    50 dB (A) 
 
Přípustná hladina hluku pro bydlení podél trati ČD, kde působí  
stará zátěž a noční dobu ...............................................................................    65 dB (A) 
 
Přípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu 
podél trati ČD a noční dobu ..........................................................................     55 dB (A) 
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INTENZITY DOPRAVY - úseků silnic v obci Krasonice 
                                                                                                                                                                                                                                   TAB. č. 1    

OZNAČENÍ SILNICE 

/ÚSEK SILNICE - KŘIŽOVATKY/ 

ÚDAJE  SČÍTÁNÍ DOPRAVY 

Z ROKU 2010 

PŘEDPOKLÁDANÁ INTENZITA 

DOPRAVY V ROCE 2020 

PŘEDPOKLÁDANÁ INTENZITA 

DOPRAVY V ROCE 2025 

SKUTEČNÝ POČET 

VOZIDEL 

(KTERÉ  PROJEDOU 

PO KOMUNIKACI) 

ROK 2020 

SKUTEČNÝ POČET 

VOZIDEL 

(KTERÝ PROJEDE 

ZA PRŮMĚRNOU 

hod.)   

PROCENTNÍ 

PODÍL 

TĚŽKÝCH 

VOZIDEL 

ČÍSLO 

ÚSEKU 

 
POČET DOPRAVNÍCH 

PROSTŘEDKŮ 

ZA 24 hod. 
INTENZITA 

DOPRAVY 

ZA 24. hod. 

POČET DOPRAVNÍCH 

PROSTŘEDKŮ 

ZA 24 HOD. 
INTENZITA 

DOPRAVY 

ZA 24 hod. 

POČET DOPRAVNÍCH 

PROSTŘEDKŮ 

ZA 24. hod. 
INTENZITA 

DOPRAVY 

ZA 24 hod. 

 

 POPIS ÚSEKU 

DEN 

od 7.00 hod. - 

do 23. 00 hod. 

NOC 

od 23.00 hod.- 

do 7.00 hod. 

    

 TĚŽKÁ OSOB. MOTO- TEŽKÁ OSOB. MOTO- TEŽKÁ OSOB. MOTO- DENNNÍ NOČNÍ SOUČ. VÝHLED 

 VOZ. AUTA CYKLY VOZ. AUTA CYKLY VOZ. AUTA CYKLY   STAV  

1, 2 
SILNICE II/410 

ÚSEK 6 - 5959 

     

559 

  

616 

   688 57 43 7   

125 511 2 638 128 687 129 745 O
A

 

571 45 36 6 19,6 17,3 

        N
A

 

117 12 7 1   

2, 3 
SILNICE III/39217 

ÚSEK 6 - 6820 

     

208 

  

229 

 

  253 21 16 3   

44 182 9 235 45 253 45 274 O
A

 

212 17 13 2 18,7 16,4 

        N
A

 

41 4 3 1   

  

            

        

            O
A

 

      

            N
A
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STANOVENÍ OCHRANNÝCH HLUKOVÝCH PÁSEM OD KOMUNIKACÍ, dle metodických pokynů pro navrhování obcí z hlediska ochrany  
obyvatelstva před nadměrným hlukem z pozemní dopravy - obec Krasonice                   TAB. č. 2 

Označení silnice 
D
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VÝPOČET HODNOTY „X”

 

 
 
 

 
 
 

Y 
 

v 
 

dB 
(A) 

KOREKCE

 

K
O

R
IG

O
V

A
N

Á
 L

e
k
v
 (

d
B

) 

PŘÍPUSTNÉ HLADINY  
HLUKU DLE NAŘÍZENÍ 

VLÁDY ZE DNE 
21. LEDNA 2004 

CHRÁNĚNÉ VENKOVNÍ PROSTORY 
OSTATNÍCH STAVEB A CHRÁNĚNÉ 

OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTORY 

OCHRANNÉ HLUKOVÉ 
PÁSMO v m dle 

Směrnice 
pro ekvivalentní hladiny 

hluku

 

  

  1 2 3 4 1 2 3 4 

Č
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á
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 d
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Popis úseku     

komunikace     

  
 
 

F1 

 
 
 

F2 

 
 
 

F3 

 
 
 
 

X=F1.F2.F3 

 
 
 

K1 

 
 
 

K2 

 
 
 

K3 

1 
SILNICE II/410 

ROK 2020 

n
o
c
 

O
A

 

6 0,00088589 74,1 
1 % 

hl. 
348 417,5 1,06 1 369 322,5 45,6 

      
50 

   
0 

 

N
A

 

1 0,00202260 80,2 asf.           

d
e
n
 

O
A

 

36 0,00075450 74,1 
1 % 

hl. 
2 337 136,5 1,06 1 2 477 364,7 53,8 

      
60 

   
0 

 

N
A

 

7 0,00223600 80,2 asf.           

 

SILNICE II/410 

ROK 2020 

n
o
c
 

O
A

 

6 0,00088589 74,1 
3 % 

hl. 
348 417,5 1,21 1 421 585,2 46,1 

      
50 

   
0 

 

2 

N
A

 

1 0,00202260 80,2 asf.           

d
e
n
 

O
A

 

36 0,00075450 74,1 
3 % 

hl. 
2 337 136,5 1,21 1 2 827 935,2 54,4 

      
60 

   
0 

 

 N
A

 

7 0,00223600 80,2 asf.           

 
SILNICE 

III/11271 

ROK 2020 

n
o
c
 

O
A

 

2 0,00088584 74,1 
5 % 

hl. 
257 334,0 1,40 1 360 267,6 45,5 

      
45 

   
0 

 

3 

N
A

 

1 0,00202260 80,2 asf.           

d
e
n
 

O
A

 

13 0,00075450 74,1 
5 % 

hl. 
954 531,1 1,40 1 1 336 343,5 51,2 

      

55 

   
0 

 

 N
A

 

3 0,00223600 80,2 asf.           

 
SILNICE 

III/11271 

ROK 2020 

n
o
c
 

O
A

 

2 0,00088584 74,1 do 1 
% 

hl. 
257 334,0 1,0 1 257 334,0 44,0 

      

45 

   
0 

 

4 

N
A

 

1 0,00202260 80,2 asf.           

d
e
n
 

O
A

 

13 0,00075450 74,1 do 1 
% 

hl. 
954 531,1 1,0 1 954 531,1 49,7 

      

55 

   

0 
 

 N
A

 

3 0,00223600 80,2 asf.           

Vysvětlivky:  

F1 - FAKTOR VLIVU RYCHLOSTI A PODÍLU NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ A AUTOBUSŮ Y = 10.logX - 10,1     K1 - VLIV  PŘILEHLÉ SOUVISLÉ ZÁSTAVBY 

F2 - FAKTOR VLIVU PODÉLNÉHO SKLONU NIVELETY          K2 - VLIV SPOLUPŮSOBENÍ VĚTŠÍHO POČTU ZDROJŮ HLUKU 

F3 - FAKTOR VLIVU POVRCHU VOZOVKY           K3 - VLIV  ZELENĚ

 


