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1. Situace k.ú. Studnice, měř. 1:5 000, státní mapové dílo SM5, © ČUZK.  
Zákres pozorovacích stanovišť 1 až 11 pro hodnocení vizuálního impaktu = vnímatelnosti 
záměru pro plochu zemědělské malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí. 
 

2. Výřez k.ú. Studnice, měř. 1:5 000 – rozsah území, z něhož lze vidět/vnímat záměr, 
umístěný v lokalitě Z2-B1 

 
3. Výřez k.ú. Studnice, měř. 1:5 000 – rozsah území, z něhož lze vidět/vnímat záměr, 

umístěný v lokalitě Z2-B2 
 

4. Výřez k.ú. Studnice, měř. 1:5 000 – rozsah území, z něhož lze vidět/vnímat záměr, 
umístěný v lokalitě Z2-B3 

 
5. Vizualizace záměru (plocha zemědělské malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí) 

v panoramatickém snímku – STANOVIŠTĚ č. 1: pohled od jihu k severu v lokalizaci Z2-
B1 přes plochu Studnického rybnika 

 
6. Vizualizace záměru (plocha zemědělské malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí) 

v panoramatickém snímku – STANOVIŠTĚ č. 2: pohled od severovýchodu k jihu 
v lokalizaci Z2-B1 
 
 



Seznam hlavních použitých zkratek  
 
BPEJ   bonitované půdně ekologické jednotky  
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav  
ČIŽP   Česká inspekce životního prostředí  
ČOV   čistírna odpadních vod  
DP   dobývací prostor  
EIA   Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí  
EO   ekvivalentní obyvatelé (pro výpočty parametrů ČOV)  
EVL   Evropsky významná lokalita dle NV č. 132/2005 Sb. (lokalita soustavy Natura 

2000)  
CHKO  chráněná krajinná oblast  
CHLÚ   chráněné ložiskové území  
CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod  
IP   interakční prvek  
KHS   Krajská hygienická stanice  
KÚ   krajský úřad  
LBC   lokální biocentrum  
LBK   lokální biokoridor  
MěÚ   Městský úřad  
MŽP ČR  ministerstvo životního prostředí České republiky  
NA   nákladní automobily 
NRBC   neregionální biocentrum 
NRBK   nadregionální biokoridor  
OP   ochranné pásmo (bez specifikace)  
PUR  politika územního rozvoje 
PO   ptačí oblast (lokalita soustavy Natura 2000)  
PPK   přírodní park  
PR   přírodní rezervace  
PUPFL  pozemky určené k plnění funkcí lesa (bývalý LPF)  
RBC   regionální biocentrum  
RBK   regionální biokoridor  
STL   středotlaký (plynovod) 
SZ  stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění 
TTP  trvalý travní porost  
ÚP   územní plán  
ÚPD   územně plánovací dokumentace  
ÚPSÚ   územní plán sídelního útvaru  
ÚSES   územní systém ekologické stability  
VKP   významný krajinný prvek; ex lege nebo registrovaný podle zák. č. 114/1992 

Sb. v platném znění  
VN   vysoké napětí  
VNN  velmi vysoké napětí 
ZOP  zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění 
VPS   veřejně prospěšná stavba 
ZPV  zákon o posuzování vlivů, záměrů a koncepci na životní prostředí č. 100/2001 

Sb. v platném znění 
ZPF  zemědělský půdní fond 
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ZMĚNA  č. 2 
ÚZEMNÍHO PLÁNU TELČ 

 

1. ZADÁNÍ PRO HODNOCENÍ SEA 

Město Telč pro katastrální území obce Studnice zadalo zpracování Změny č. 2 územního 
plánu Telče. Zadání Změny č. 2 bylo vydáno Odborem rozvoje a územního plánování města 
Telče dne 22. 11. 2016 pod spisovou značkou Telč 8366/2016ORÚP – Piv. Tato změna ÚP 
Telč se týká výhradně k.ú. Studnice – ostatní změny územního plánu města Telče řeší 
Změna č. 1 ÚP Telč. 

V rámci projednávání zadání Změny č. 2 vydal krajský úřad Kraje Vysočina prostřednictvím 
odboru životního prostředí pod č.j. KUJI 77865/2016, OŽPZ 1378/206 dne 7. 11. 2016 
komplexní stanovisko ke Změně č. 2 územního plánu Telč. Odbor životního prostředí 
krajského úřadu ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
(dále jen ZPV) konstatuje, že ÚP může stanovit rámec pro povolování záměrů dle Přílohy č. 
1 platného znění ZPV. Podle vyjádření OŽP KÚ je Změna č. 2 ÚP Telč změnou koncepce 
podle § 10; odst. 1; písm.  a, c ZPV.  

Citované vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina upřesňuje obsah a rozsah vyhodnocení 
vlivů koncepce na životní prostředí v procesu SEA. Současně uplatňuje požadavek na 
variantní řešení Změny č. 2 ÚP města Telč v k.ú. Studnice. 

Požadavky správního úřadu při hodnocení změny koncepce jsou součástí příslušných části a 
kapitol hodnocení SEA. Lze je shrnout do těchto hlavních zásad:  

 doplnění místního/lokálního územního systému ekologické stability; 
 řešení problematiky ochrany krajinného rázu;  
 řešení ochrany ZPF;  
 důsledná ochrana povrchových a podzemních vod;  
 vyloučení negativních dopadů na ŽP a veřejné zdraví související s využitím 

budoucích výrobních ploch. 
.  

Krajský úřad Kraje Vysočina jako příslušný orgán ochrany přírody zároveň vyloučil vlivy na 
lokality soustavy Natura 2000 jak z hlediska celistvosti evropsky významných lokalit, tak i 
z hlediska vlivu na ptačí oblasti. 

Součástí hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí i vlivu na trvale udržitelný rozvoj tedy 
není hodnocení skladebných prvků evropského sytému NATURA 2000 ve smyslu § 45i zák. 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění, dále jen ZOP).  

Terénní práce na hodnocení SEA byly zahájeny při projednávání zadání Změny č. 2 
v říjnu/listopadu 2016 nad pracovní verzí změn v označených lokalitách. Po dvou 
konzultacích na odboru životního prostředí krajského úřadu pokračovaly terénní práce 
v jarních a letních měsících (duben až září roku 2017). Při současném nástupu podzimního 
aspektu vegetačního období jsou terénní práce dokončovány a sumarizovány. V ročním 
průběhu terénních prací byly zachyceny všechny fenofáze vegetačních prvků území i 
některé typické rysy hydrologického režimu krajiny včetně narůstajících antropogenních 
vlivů. Datované fotografie dokumentují jednotlivé fáze vegetačního období v lednu, březnu, 
dubnu, květnu, červenci a září r. 2017. 

Součinnost zpracovatele SEA a zpracovatele Změny č. 2 ÚP Telč existovala od samého 
počátku zadání Změny č. 2 ÚP Telč. Řešena byla na řadě výrobních výborů i na společných 
terénních průzkumech (Hladík, A. a kol: Návrh Změny č. 2 ÚP Telč; výroková část, 
odůvodnění návrhu; 08/2017). 
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2. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI 

 

 

2.1. Název organizace  
Město Telč  
 
2.2. Kód obce ČSÚ 
588 024 

2.3. Kód obce MMR 
16554 9 
 
2.4. Sídlo  
Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 TELČ  
 
2.5. Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele  
Mgr. Roman Fabeš, starosta města, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 TELČ  
Tel: +420 567 112 411  
e-mail: roman.fabes@telc.eu 
 

2.6. Autor změny č. 2 územního plánu Telč  
Ing. arch. Antonín Hladík, a kol.,  
UAD STUDIO Brno, spol. s.r.o., Mošnova 3, 615 00 Brno  
Tel: +420541211336, +420604074140  
e-mail: info@uad-studio.cz  
 

Podle § 10i ZPV, odst. 30, je pořizovatel Změny č. 2 ÚPN Telč současně předkladatelem 
dokumentace posuzovaní vlivu změny koncepce na životní prostředí (SEA). 

 

POZNÁMKA: 
Seznam používaných zkratek v hodnocení SEA je přiložen v závěru dokumentace. 

 

mailto:roman.fabes@telc.eu


3 
 

3. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace 

 
3.1.   Důvody pořízení koncepce 

Město Telč má zpracovaný územní plán ze 4. 10. 2011. V září roku 2016 byla projednána 
„Zpráva o uplatňování územního plánu Telč“ zastupitelstvem města a byly schváleny pokyny 
pro zadání Změny č. 1 ÚP Telč. Vzhledem k rozsahu navrhovaných změn v k.ú. Studnice u 
Telče se pořizovatel rozhodl, že tyto změny budou předmětem samostatné Změny č. 2 ÚP 
Telč. Změna se týká pouze k.ú. Studnice u Telče. 

Projednávání návrhu zadání pro Změnu č. 2 ÚP Telč bylo zahájeno 13. 10. 2016. Návrh 
zadání byl zpracován v souladu s § 47, odst. 2 stavebního zákona 183/2006 Sb. (dále jen 
SZ). Návrh byl dále upraven a předložen ke schválení zastupitelstvem města Telč. Zadání 
Změny č. 2 bylo vydáno Odborem rozvoje a územního plánování města Telče dne 22. 11. 
2016 pod spisovou značkou Telč 8366/2016ORÚP – Piv. Zadání v části H obsahuje výsledky 
projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi, vč. vznesených 
připomínek. 

 
3.2. Řešené území 

Řešené území STUDNICE je součástí Kraje Vysočina - je vymezeno jediným katastrálním 
územím obce Studnice u Telče, která je místní částí města Telč. Nachází se v jihozápadní 
části Kraje Vysočina v okrese Jihlava, severně od Telče u silnice II/406 na trase Telč – Třešť 
– Jihlava. Obec se nachází v nadmořské výšce kolem 603 m n.m. 

Kód části obce ZSJ: 158577 

Zastavěné území bylo vymezeno podle § 58 SZ, odst. 1 a 2 ke dni 1. 1. 2010 (ÚP Telč, 
výroková část, kap. OOA). Katastr má v současné době výměru 437, 69 ha1, je zde obydleno 
27 domů, žije zde 65 obyvatel2.  

 
3.3.     Urbanistická koncepce3  

Urbanistická koncepce Změny č. 2 ÚP města Telče vychází z ÚP Telče z r. 2011 při 
respektování specifik jak zastavěného území, tak volné krajiny. Hlavní principy 
urbanistického řešení lze shrnout do následujících zásad: 

 Rozsah stávajícího zastavěného území ploch č. 019 (plochy smíšené obytné) byl 
zvýšen s ohledem na požadavky pořizovatele v zadání Změny č. 2 ÚP města Telče. 

 Nově jsou členěny plochy rekreace v lokalitě 059 za účelem doplnění funkce 
zemědělské malovýroby pro umístění „rodinné farmy“ (Z2-B1) s cílem zlepšit 
hospodaření v krajině a péči o ni, včetně vytvoření zázemí pro agroturistiku, která 
bude doplňovat stávající rekreační funkce v lokalitě. Koncepce vybavenosti lokality se 
přitom nemění. 

 V kontextu návrhu nových rozvojových ploch je upřesněn rozsah plochy 039 (plochy 
smíšené výrobní) s ohledem na požadavky správců nadmístních technických sítí (viz 
následující kap. 3.4.)  

 Je upraveno členění plochy 079 (plochy smíšené nezastavěného území) v důsledku 
vymezení stávajících ploch koridorů silniční dopravy. 

 V ploše 079, která zaujímá většinu extravilánu obce Studnice, jsou lokalizována další 
dvě variantní řešení podle požadavků OŽP krajského úřadu Vysočina: Z2-B2 a Z2-
B3. Výměra všech tří variant je shodná; činí 0,83 ha. 

 

 

                                                
1 Podle údajů Územně identifikačního registru ČR k 29.12.2016 
2 Podle údajů ORP Telč 
3 Hladík, A. a kol.: Změna č. 2 ÚP Telč: výroková část, odůvodnění. ÚAD Brno, 2017. 
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Navržené změny charakterizuje tabelární přehled:  

Tab. č. 1: Přehled změn v území 

OZNAČENÍ 
LOKALITY 

FUNKČNÍ 
VYUŽITÍ PLOCH 

V ÚP TELČ 
LOKALIZACE 

ZMĚNA 
FUNKČNÍHO 

VYUŽITÍ 

OZNAČENÍ 
ZMĚNY 

PROVĚŘOVANÝ 
ROZSAH  

[ha] 

NAVRŽENÝ 
ROZSAH  

[ha] 

019 
smíšená 
obytná 

dosud 
zastavěné 
území celé obce 

beze změny 

Z2-A1a 
Z2-A1b1* 
Z2-A1c1* 
Z2-2a2* 
Z2-2b2* 

0,63 
0,24 
1,18 
1,60 
0,70 

0,55 
[0,24] 
[1,18] 

- 
- 

038 
smíšená 
výrobní 

ČOV, jih obce 
beze změny 038/13* - - 

039 
smíšená 
výrobní 

opuštěné haly 
zeměd. objektů 

beze změny 0393* - - 

059 rekreace 
severně nad 
Studnickým 
rybníkem 

zemědělská 
malovýroba s 

rekreací 
Z2-B1 14,09 0,83 

0594) rekreace dtto 
smíšené 

nezastavěné 
území 

Z2-B1 14,09 13,26 

079 
nezastavěná 

území 
smíšená 

extravilán k.ú. 
Studnice 

zemědělská 
malovýroba s 

rekreací 
Z2-B22* 0,83 - 

079 
nezastavěná 

území 
smíšená 

extravilán k.ú. 
Studnice 

zemědělská 
malovýroba s 

rekreací 
Z2-B33* 0,83 - 

 

KOMENTÁŘ K TABULCE: 

1* Plocha smíšená obytná – záměr vymezení zastavitelné plochy 
2* Záměr nevyhověl/zrušen z environmentálních důvodů 
3* Záměr nevyhověl/zrušen z důvodů nesouhlasných stanovisek DOSS 
4* Zbylá část lokality 059 zůstává v původním funkčním využití podle ÚP Telč  
 
 
3.4.   Koncepce veřejné infrastruktury 3 
 
Koncepce veřejné infrastruktury respektuje záměry nadmístního významu, které do určité 
míry limitují možný rozsah využití zastavěného území. Z „Odůvodnění“ Změny č. 2 ÚP Telč 
vyplývají dva záměry:  

 vymezuje plochy dopravní infrastruktury, zejména koridor homogenizace tahu silnice 
II/406,  

 vymezuje koridor pro umístění stavby nadřazené rozvodné soustavy VVN o napětí 
110 kV, Kosov – Telč. 

Ostatní nároky na veřejnou infrastrukturu jsou zakotveny v platném územním plánu a 
navrhované změny pouze navazují na projednané a schválené systémy. 

 
 
3.5.   Koncepce uspořádání krajiny 3 
 
Návrh změny č. 2 ÚP města Telče nijak významně nemodifikuje koncepci uspořádání krajiny 
ze schváleného územního plánu Telč (kap. OOE na str. 016).  

Obsah koncepce uspořádání krajiny vymezuje vyhl. č. 500/2006 Sb. (ve znění vyhl. 
458/2012 Sb.) v příl. č. 7, odst. 1, písm. e).  
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Koncepci uspořádání krajiny podle citované vyhlášky tvoří: 

3.5.1. prostorová koncepce územního systému ekologické stability krajiny; 
3.5.2. soubor opatření proti povodním; 
3.5.3. soubor opatření na ochranu půdy proti erozi; 
3.5.4. opatření zajišťující rekreační využitelnost krajiny; 
3.5.5. opatření pro zajištění prostupnosti krajiny 
3.5.6. zásady těžby nerostných surovin a rekultivace území po ukončení těžby. 

 
Z uvedených obsahových částí koncepce uspořádání krajiny se Změna č. 2 ÚP města Telče 
dotýká bodu 3.5.3., 3.5.4. a 3.5.5. 
 
Prostorová koncepce územního systému ekologické stability podle podmínek zadání Změny 
č. 2 ÚP Telč řeší na území k.ú. Studnice Změna č. 1 ÚP Telč; viz tab. č. 2 „Zadání změny“, 
bod 3.1. – vypořádání požadavků orgánu ochrany přírody Kraje Vysočina. Přehled 
skladebných částí územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) v řešeném území 
poskytuje tabulka č. 2. Z hlediska širších územních vztahů jsou skladebné části ÚSES 
soustředěny v sousedství severozápadního a jihovýchodního okraje řešeného území:  

 na SZ jde o nadregionální biocentrum Pařezitý – Roštejn (NRBC 123/80)4 – okraj 
biocentra je od středu obce vzdálen 5,3 km; 

 na jižním, jihovýchodním a východním okraji katastru se nachází lokální/místní prvky 
ÚSES, které charakterizuje tab. č. 2. Skladebné části jsou seřazeny od jihu k severu.    

 
Tab. č. 2: Přehled skladebných částí ÚSES v k.ú. Studnice5 

OZNAČENÍ PRVKU CHARAKTER OZNAČENÍ 

biocentrum místní hajní typ, mezofilní LBC 12 „Pod sv. Vojtěchem“ 

biokoridor místní hajní typ, mezofilní LBK 15.1., 15.2.; ve východní části k.ú.  

biokoridor místní hajní typ, mezofilní LBK bez označení, lesní komplex v k.ú. Mysliboř 
(LBK 5); spojuje LBK 15.1. s LBK 15.2. 

biocentrum místní hajní typ, mezofilní LBC 13 „V pasekách“ 

biokoridor místní hajní typ, mezofilní LBK bez označení, lesní komplex v k.ú. Mysliboř; 
spojuje LBC 13 s LBC 4 v k.ú. Mysliboř 

biokoridor místní hajní typ, mezofilní LBK 18, v severní části k.ú.; spojuje LBC 4 (Mysliboř) 
se severní větví místního ÚSES mimo řešené území  

 
Všechny skladebné části ÚSES v k.ú. Studnice náleží do hajního typy mezofilního. Ten je 
charakterizován normální hydrickou řadou; trofická řada pak odpovídá skupinám lesních typů 
– většina uvedených prků je lokalizována na lesní půdě (PUPFL). Jedinou výjimku tvoří 
LBK18, který je trasován částečně po trvalých travních porostech a částečně po orné půdě 
jako prvek k založení.  
 
Prvky typu hydrofilního se přímo v řešeném území nachází pouze v málo reprezentativních 
fragmentech na podmáčených biotopech potočních aluvií a ve výtopách rybníků. To 
neznamená, že by tyto biotopy nebyly významné – jsou však chráněny jinými nástroji, než je 
prostorová struktura reprezentativních prvků ÚSES (= významné krajinné prvky ex lege). 
V sousedních katastrech jsou však prameniště a potoční nivy výraznější. Způsob 
propojování mezofilních a hydrofilních větví je předmětem odborných diskusí, které se však 
do ÚP Telč ani do Změny č. 1 nebo č. 2 v současné době nepromítají. 
 
Jak již bylo uvedeno, Změna č. 2 neřeší funkční změny v území pro kompletizaci systému 
ÚSES. Proto nejsou navrhovány plochy změn v krajině – např. změna funkčního využití pro 
„funkci přírodní“ v případě lokálních/místních biocenter ÚSES. Z metodického hlediska to ani 

                                                
4 Číslování NRBC odpovídá územně technickému podkladu „Nadregioonální a regionální ÚSES ČR“; Bínová, L., 
Culek, M.; MMR a MŽP, Praha-Brno, 1996. Za lomítkem je uvedeno číslo NRBC z mapového serveru nature.cz.  
5 Číslování navazujících skladebných částí místního ÚSES je rozdílné v jednotlivých územních plánech obcí. 
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není nutné, protože místní biocentra jsou lokalizována na lesní půdě PUPFL a biokoridory 
v plochách smíšeného nezastavěného území. Důvod k návrhu změny zde neexistuje. 
 
Hlavní zásady pro další části koncepce uspořádání krajiny vychází z principů politiky 
územního rozvoje ČR a ze zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Zpracovatelé ÚP Telč 
v podrobnějším měřítku vysvětlili koncepční zásady na krycím listu lokality 079 – STUDNICE 
(plochy smíšeného nezastavěného území)6 a řeší tím současně požadavky na body 3.5.3., 
3.5.4. a 3.5.5 koncepce uspořádání krajiny. Z tohoto důvodu zadání změny č. 2 
nepožadovalo nové řešení uvedených otázek. Použité regulace v ÚP Telč uvádí následující 
citace6: 
 
„NÁVRH v lokalitě 079 STUDNICE: 
Hodnoty území: hlavními chráněnými hodnotami jsou dochované prvky historické struktury 
využití (systém mezí) a plochy trvalé vegetace s dřevinami v celém území a drobné vodní 
toky a plochy. 
Koncepce rozvoje území:  

• rozvoj lokality s posílením ekostabilizujícího působení ploch zařazených do ÚSES, rozvoj 
a posílení jejího polyfunkčního charakteru - při současném zachování převažujícího 
zemědělského využití; 

• rozvoj krajinných prvků v údolnicích orné půdy; 

• rozvoj a zvýraznění polyfunkčního charakteru orné půdy při současném zachování 
převažujícího zemědělského využití; 

• obnovení historické struktury využití: ochrana a obnova systému mezí s plochami trvalé 
vegetace a s dřevinami rovnoměrně zastoupenými v celém katastru;  

• péče o prostorovou strukturu vodních toků a ploch“. 
 
Koncepce uspořádání krajiny v ÚP Telč upozorňuje i na další související problémy, 
ovlivňující prostorovou strukturu nezastavěných území obce Studnice:  

 nutnost dopravního napojení čistírny odpadních vod Studnice;  
 obnovu otevřeného koryta Studničního potoka.  

 
V jižní části katastru Studnice se nachází kolem trasy Studničního potoka osídlení z pozdní 
doby hradištní. V informačním systému Národního památkového ústavu SAS ČR je naleziště 
evidováno jako UAN I., poř. č. SAS 23-41-22/5 s názvem „ ZSV Studnice“. Na území je dále 
navrhována krajinná památková zóna (KPZ) TELČSKO se značným množstvím přírodních 
prvků, cenných z hlediska retenčních funkcí krajiny. 
 
Jednotlivé projevy koncepce uspořádání krajiny v hodnocení SEA jsou předmětem kap. 6. 
 
 
3.6. Limity využití území 
 
Limity využití území lze rozdělit do dvou skupin: 

 přirozené (přírodní) limity využití (vychází z primární struktury krajiny, viz kap. 5.1); 
 antropogenní regulace pro využití území, které vychází z ocenění přírodních, 

kulturních, historických a sociálních hodnot území a jejich významu pro obyvatele. 
Tato skupina limitů je odvozena z terciární struktury krajiny a z návrhu cílových 
charakteristik krajiny v územním plánu (viz kap. 5.3). 

 
První skupina limitů rozlišuje v území plochy s ekologickými a limity a riziky pro jejich 
využívání.  Druhá skupina limitů uvádí soubor omezení, které vyplývají z předpisů, norem a 

                                                
6 Žák, V. a kol: ÚZEMNÍ PLÁN TELČ. AS Projekt CZ s.r.o. Telč, 2011 
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požadavků na uspokojivou kvalitu života. Analýzu obou skupin limitů shrnuje kap. 5. 
hodnocení SEA. 
 
 

4. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany 
životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni 

 

4.1. Soulad s politikou územního rozvoje ČR 
 

Tab. č. 3: Vyhodnocení cílů politiky územního rozvoje ČR (PUR; ve znění Aktualizace č.1)  

CÍL PŘEDMĚT ZPŮSOB PROVEDENÍ VE ZMĚNĚ č.2 

Chránit a rozvíjet 
hodnoty území (čl. 
14). 

Hodnoty přírodní, civilizační, kulturní; 
dědictví. 

Změna č. 2 zachovává ráz 
urbanistické struktury a kulturní 
krajiny STUDNICE. 

Rozvíjet území 
ekonomicky i 
sociálně (čl. 14) 

Principy udržitelného rozvoje, krajinné 
atraktory. 

Změna přispívá k hledání 
nových ekonomických zdrojů: 
turistika, rekreace. 

Rozvíjet primární 
hosp. sektor (čl. 14a) 

Při hospodaření chránit půdu i ekologické 
funkce krajiny. 

Ekofarma podporuje ochranu 
půdy a vodního režimu území. 

Zabránit sociální 
segregaci (čl. 15) 

Udržet charakter venkovské společnosti a 
mimořádnou kvalitu života. 

Přiměřený územní rozvoj při 
zachování charakteru obce. 

Spolupráce 
s obyvateli území (čl. 
16) 

Zachovat charakter území s jeho 
hodnotami. 

Způsob využití ploch je 
zaměřen na trvalou udržitelnost 
využívání ve spolupráci se 
zastupitelstvem. 

Využívání 
opuštěných areálů a 
ploch (čl. 19) 

Využití brownfields, podpora přestaveb, 
minimalizovat fragmentaci nezastavěného 
území. 

Lokalita brownfields v obci 
Studnice není změnou č. 2 
řešena – je v režimu 
homogenizace silnice II/406. 

Chránit charakter a 
rozmanitost krajiny 
(čl. 20) 

Důsledná ochrana ZCHÚ, EVL, mokřadů 
tříd ochrany ZPF, ochranu PUPFL, atp. 

Změna č. 2 nezasahuje do 
žádné z lokalit. Respektuje třídy 
ochrany ZPF i krajinný ráz. 

Migrační propustnost 
krajiny (čl.  20a) 

Při umisťování technické a dopravní 
infrastruktury respektovat podmínky. 

Migrační koridory jsou zásadně 
respektovány. 

Vytvářet podmínky 
pro různé formy 
cestovního  ruchu 
(čl. 22) 

Agroturistika, poznávací turistika při 
zachování a rozvoji hodnot území. Trasy 
pěší, cyklo, lyžařské i hipo. Nová forma 
rekreace pro skupiny přátel (8 -12 osob). 

Rodinná farma, dostupnost 
území, zkvalitnění služeb. 
Zachována prostupnost krajiny 
a její rekreační využitelnost. 

Zlepšit dostupnost 
území (čl. 24) 

Připravována homogenizace silnice II/406 - 
koncepční záměr ze ZUR Kraje Vysočina. 

Změna č. 2 ÚP Telč tento 
záměr akceptuje. 

Překračování 
hygienických limitů 
hluku a imisí (čl. 
24a) 

K překračování limitů dosud nedochází. Návrh rozvojových ploch 
respektuje podmínky 
bezpečnosti i ochrany před 
hlukem a imisemi.  

Ochrana území před 
záplavami, sesuvy 
půdy, erozí, suchem, 
apod. (čl. 25) 

Eroze se neprojevuje způsobem, který 
vyžaduje protierozní opatření. Území není 
dotčeno záplavami. 

Orientační posouzení erozního 
smyvu proudící vodou obsahuje 
kap. 12 hodnocení SEA. 

Koordinovaně 
umisťovat veřejnou 
infrastrukturu (čl. 27) 

Vytvořit výkonnou síť dopravy pro napojení 
venkovských oblastí. 

Koridor pro nadzemní vedení 
VVN 110 kV. 
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4.2. Soulad se zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina 
 

Tab. č. 4: Vyhodnocení cílů ZUR  

CÍL PŘEDMĚT ZPŮSOB PROVEDENÍ VE ZMĚNĚ č.2 

Vytvářet podmínky 
pro vyvážený rozvoj 
kraje (01). 

Vytvářet příznivé životní prostředí, stabilní 
hospodářský rozvoj, sociální soudržnost 
obyvatel kraje.. 

Pro změnu č. 2 je zpracováno 
hodnocení vlivu na udržitelný 
rozvoj území. 

Zachovat 
rozmanitost kulturní 
krajiny (06). 

Posílit stabilitu krajiny, chránit její krajinný 
ráz, minimalizovat zábory ZPF i zásahy do 
PUPFL, nenarušovat cenné venkovské 
urbanistické struktury 

Návrh skladebných částí ÚSES, 
vymezení a ochrana typických 
znaků krajinného rázu, návrh 
VKP. 

Posílení kvality 
života obyvatel (07) 

Využívat efektivně zastavěné území, 
preferovat rekonstrukce v sídlech před 
výstavbou ve volné krajině; uplatňovat 
mimoprodukční funkce ZPF a PUPFL. 

Změna č. 2 navrhuje cílený 
rozvoj území v rámci rozvojové 
osy OSK 2. Farma podporuje 
turistické a rekreační využití 
krajiny i její mimoprodukční 
funkce v přiměřené míře. 

Respektovat 
technické sítě 
nemístního významu  

Posílit dobudování veřejné infrastruktury 
kraje. 

Respektována homogenizace 
II/406 a nadřazené rozvodné 
soustavy VN a VVN. 

Respektovat 
stanovené zásady 
pro usměrňování 
územního rozvoje 
(112, 119, 120, 125) 

Chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty; integrovat krajinné 
hodnoty a uplatňovat pozitivní znaky 
krajinného rázu. 

Změna č. 2 je hodnocena podle 
zákona č. 100/2001 Sb. 
metodou SEA v dalších částech 
textu. 

Dodržet hlavní cílové 
využití krajiny (145) 

Umožnit cílové využití krajiny pro 
zemědělství a s ním spojené ekonomické 
aktivity.  

Změna č. 2 navrhuje využití 
území pro rodinnou 
zemědělskou farmu s rekreací. 

Chránit před 
zastavěním 
pozemky pro zelené 
pásy (146) 

Vytvářet souvislé plochy krajinné zeleně 
(zelené pásy), zajišťující prostupnost 
krajiny, její rekreační využitelnost a 
zvyšující ekologickou stabilitu. 

ÚP Telč navrhuje dvě nová 
rozsáhlá VKP, změna č. 2 
s návrhem dále pracuje. 

 
 
4.3. Státní politika životního prostředí 2012 - 2020 
 

Státní politika životního prostředí ČR je základním referenčním dokumentem z hlediska 
životního prostředí pro sektorové i regionální politiky a poskytuje rámec pro rozhodování a 
aktivity na mezinárodní, národní, krajské i místní úrovni. 

 
Státní politika životního prostředí obsahuje následující cíle, které mají vazbu na ÚP Telč, 
resp. na jeho Změnu č. 2: 

 
Tab. č. 5: Vyhodnocení souladu se státní politikou životního prostředí  

TÉMATICKÁ OBLAST PRIORITA 

1. Ochrana a udržitelné 
využívání zdrojů 

1.1. Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu 
1.2. Prevence a omezování vzniku odpadů, podpora jejich využívání 

jako náhrady přírodních surovin 
1.3. Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového 

prostředí 

2. Ochrana klimatu a zlepšení 
kvality ovzduší 

2.1. Snižování emisí skleníkových plynů a omezování negativních 
dopadů klimatických změn 

2.2. Snížení úrovně znečištění ovzduší 
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TÉMATICKÁ OBLAST PRIORITA 

2.3. Efektivní a k přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů 
energie 

3. Ochrana přírody a krajiny 
3.1. Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny 
3.2. Zachování přírodních a krajinných hodnot 
3.3. Zlepšení kvality prostředí v sídlech 

4. Bezpečné prostředí 
4.1. Předcházení rizik 
4.2. Ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací 

způsobenými antropogenními nebo přírodními hrozbami 

 

Závěr: Změna č. 2 ÚP Telč nevytváří žádné zdroje pro zhoršení sledovaných indikátorů 
kvality prostředí a není v rozporu se žádnou z uvedených priorit státní politiky životního 
prostředí. 

 
4.4. Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR (2005) 
 
Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky vznikla těsně po vstupu České 
republiky do Evropské unie. Jedná se o první dokument, který nastiňuje možnosti dalšího 
postupu v ochraně biodiverzity v České republice. Vychází z Úmluvy o biologické 
rozmanitosti je celosvětově hodnocena jako klíčový dokument v ochraně biologické 
rozmanitosti. 

Obsahuje níže uvedené cíle, které mají silnou vazbu k navrhovaným aktivitám ÚP Telč a ke 
Změně č. 1 i ke Změně č. 2: 

 
 podporovat obnovu a vytváření ekologicky významných krajinných segmentů (meze, 

remízky, liniová i mimo lesní zeleň, travní porosty zvláště pak nivní louky atd.); 
 podporovat význam zvláště chráněných území a ekologických sítí (zejména ÚSES) 

pro migraci složek biodiverzity. 
 
Závěr: Změna č. 2 ÚP Telč se cíleně zaměřuje na rozvoj a ochranu dřevinných vegetačních 
prvků v ekologických sítích (ÚSES), na ochranu nivních a mokřadních společenstev.  

 
 
4.5. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010) 
 
Strategie udržitelného rozvoje ČR je základním vládním koncepčním dokumentem v této 
oblasti. Tvoří rámec pro strategické rozhodování a pro zpracování dalších materiálů 
koncepčního charakteru. V oblasti ochrany životního prostředí obsahuje následující cíle, 
které mají vazbu na ÚP Telč a jeho změny: 

 

Tab. č. 6: Vyhodnocení souladu se strategií udržitelného rozvoje ČR 

PRIORITNÍ OSY STRATEGICKÉ VIZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 

Společnost, 
člověk a zdraví 

Ekonimika a 
inovace 

Rozvoj území 
Krajina, 
ekosystémy, 
biodiverzita 

Stabilní a 
bezpečná 
společnost 

1.1.Zlepšování 
podmínek pro 
zdravý život 

2.1.Podpora dynamiky 
národní ekonomiky, 
posilování 
konkurenceschopnosti 

3.1.Upevňování 
územní 
soudržnosti 

4.1.Ochrana 
krajiny jako 
předpoklad pro 
ochranu druhové 
diverzity 

5.1. Posilování 
sociální stability 
a soudržnosti 

1.2.Zlepšování 
životního stylu a 
zdravotního stavu 

2.2.Zajištění 
energetické 
bezpečnosti, 

3.2.Zvyšování 
kvality života 

4.2. Odpovědné 
hospodaření 
v zemědělství a 

5.2.Efektivní stát, 
kvalitní veřejná 
správa, rozvoj 
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PRIORITNÍ OSY STRATEGICKÉ VIZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 

Společnost, 
člověk a zdraví 

Ekonimika a 
inovace 

Rozvoj území 
Krajina, 
ekosystémy, 
biodiverzita 

Stabilní a 
bezpečná 
společnost 

populace zvyšování energetické 
a surovinové efektivity 
hospodářství 

obyvatel území lesnictví občanského 
sektoru 

1.3.Přizpůsobit 
politiky a služby 
demografickému 
vývoji, podpořit 
mezigenerační a 
rodinnou 
soudržnost 

2.3.Rozvoj lidských 
zdrojů, podpora 
vzdělávání, výzkumu 
a vývoje 

3.3.Účinněji 
prosazovat 
strategické a 
územní 
plánování 

4.3.Adaptace na 
změny klimatu 

5.3.Zvyšování 
připravenosti ke 
zvládání dopadů 
globálních a 
jiných 
bezpečnostních 
hrozeb a rizik; 
posilování 
mezinárodních 
vazeb 

 

Závěr: Žádný z návrhů změny č. 2 ÚP Telč nenarušuje prioritní osy udržitelného rozvoje ČR. 

 
 
4.6. Akční program zdraví a životního prostředí ČR 
 
Cílem Akčního programu zdraví a životního prostředí ČR je zlepšovat zdraví národa a 
vyrovnat nežádoucí rozdíly ve zdravotním stavu jednotlivých populačních skupin, 
minimalizovat rizika vlivu životního prostředí na zdraví obyvatelstva. 

Obsahuje cíl s vazbou na ÚP Telč a na jeho změny:  

 omezovat negativní působení hluku na zdraví; 

 zastavit nárůst hluku, zejména dopravního, rozšiřovat chráněné zóny;  

 zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu;  
 odolnosti krajiny vůči vodní erozi.  

 
Závěr: Žádný z návrhů změny č. 2 ÚP Telč nenarušuje cíle „Akčního programu zdraví a 
životního prostředí ČR“. 

 
 
4.7. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - 

Zdraví 21 
 
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - Zdraví 
pro všechny v 21. století (Zdraví 21) představuje model komplexní péče společnosti o zdraví 
a jeho rozvoj, vypracovaný týmy předních světových odborníků z medicínských oborů a 
odborníků pro zdravotní politiku a ekonomiku. Jeho hlavními cíli je ochrana a rozvoj zdraví 
lidí po jejich celý život a snížení výskytu nemocí i úrazů a omezení strádání, které lidem 
přinášejí.  

Obsahuje obecný cíl, který má vazbu k ÚP Telč i k jeho změnám: snižovat vliv dopravy na 
životní prostředí a zdraví obyvatel. 

Závěr: Cíle ve vztahu k životnímu prostředí byla do změny č. 2 ÚP Telč zapracována 

v přiměřeném rozsahu a dle možností s ohledem na udržitelný rozvoj území. 
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4.8. Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina 
 
Koncepce rozvoje silniční sítě7 podrobněji rozpracovává zásady, uvedené již v kap. 4.1., 4.2. 
a v tab. č. 3 a 4. V řešeném území se to týká především homogenizace silnice II/406. 
Z dokumentu však vyplývá, že předmětem homogenizace má být především akce P28 – 
západní obchvat obcí Dvorec a Kostelec s novým odbočením ze silnice II/602 
severozápadně od Dvorců; dále akce P15 západní obchvat města Třešť a obce Hodice. 
Žádná z těchto akcí se netýká přímo řešeného území. 

Obecně lze říci, že silnice navržené k homogenizaci nesplňují návrhovou kategorijní šířku 
podle ČSN 73 6101. Pro silnice II. třídy na páteřní síti se uvažuje o kategorii S 9,5/70; pro 
ostatní silnice II. třídy pak S 7,5/60. Návrhová šířka je porovnávána s aktuální šířkou silnice a 
v případě šířkového deficitu je navrhováno rozšíření silnice ve formě homogenizovaného 
tahu. 

 
 
4.9. Územní energetická koncepce Kraje Vysočina 
 
Koncepce řeší jednotlivé rozvojové impulsy v těch částech energetické sítě, kde existují 
disproporce v energetickém hospodářství8. Koncepce se pokouší řešit jak otázky 
hospodářského rozvoje v území, tak i problémy ochrany životního prostředí. 

Hlavní rozvojové zásady vyjadřují již dříve uvedené kap. 4.1., 4.2. a tab. č. 3 a 4. V řešeném 
území jde především o respektování koridoru pro umístění stavby elektroenergetiky - 
nadzemní vedení VVN 110 kV Kosov – Telč (viz ZÚR čl. 98). 

 

 

                                                
7 Martolos, J. a kol. Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina. EDIP Plzeň, 2017 
8 KÚ Kraje Vysočina. Územní energetická koncepce Kraje Vysočina. Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o., 
Jihlava, 2008. 
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5. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho 
předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací 
dokumentace  

 
5.1. Současný stav - primární struktura krajiny 
 
GEOLOGICKÉ  A GEOMORFOLOGICKÉ PODMÍNKY 

Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu ČR (Demek J., Mackovčin P. eds. a 
kol., 2006) leží katastrální území Studnic převážně v geomorfologickém celku Křižanovská 
vrchovina; podcelek Brtnická vrchovina; okrsek Třešťská pahorkatina. 

Z hlediska geomorfologického jde o zvlněnou vrchovinu bez výraznějších vrcholů a jen s 
ojedinělými strmějšími výškovými rozdíly. Většinou je tvoří nepříliš hluboce zaříznutá údolí 
vodotečí.  

Nadmořská výška terénu se pohybuje od 560 do 640 m, jako nejvyšší vrchol katastru je 
udáván vrch Vostrážka/Ostrážka (641,7 m n.m.) se známou vyhlídkou do kraje. Ale ve 
skutečnosti je vyšší sousední bezejmenný vrchol v polní trati „Na horách“ (642,9 m). Nejnižší 
místo řešeného území je na kótě 545 m n.m. v jihovýchodní části katastrálního území, kde jej 
opouští Studnický potok (pod sv. Vojtěchem). 

Území je v rámci oblasti moldanubika tvořeno pahorkatinou na migmatických rulách cordierit-
biotitické skupiny. Zajímavým geologickým útvarem je těleso amfibolitu v jižní a východní 
části katastru (kód 1250 v geologické mapě) a dále vložky granitu (kód 1545) v okolí silnice 
II/406 a III. tř. Studnice-Mysliboř. Na návrh významných krajinných prvků v ÚP Telč ale 
navazují tyto geologické zajímavosti pouze svými okraji. Obecně lze konstatovat, že k.ú. 
Studnice leží na hranici mezi migmatity a granity, což se projevuje v dalších charakteristikách 
přírodních podmínek území, i na jeho funkční využitelnosti. Mladší překryvné útvary zastupují 
písčito-hliníté sedimenty, deluvioeolické sedimenty, nivní sedimenty a slatiny. 

Výřez z geologické mapy i podrobný komentář o geologické skladbě poskytuje závěrečná 
zpráva „Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro stavbu objektu farmy na 
lokalitě“9. Tato práce je podkladem pro posudek SEA a je samostatnou přílohou na 
přiloženém CD. 

Závěr: kromě úzkých potočních niv leží území mimo oblast ekologických rizik nebo limitů. 

 

HYDROLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Hydrologicky náleží území do povodí Dyje. Západní část náleží k dílčímu povodí potoka 
Vanůvek, východní část k dílčímu povodí potoka Votavice (4-14-01-006).  

Západní část území odvodňuje ve směru S-J Studnický potok. Pramení v oblasti obce 
Studnice. Na návsi je pramen stažen přes požární nadrž a návesní rybník; dále je v celé 
délce zastavěného území zatrubněn. Na kraji lesa pod obcí vytéká do otevřeného koryta. Do 
zaklenuté části jsou svedeny nejen dešťové vody, ale i přepady ze žump. Potok se u obce 
Volevčice vlévá do potoka Vanůvek, který je přítokem Telčského potoka, ten se dále vlévá 
do Moravské Dyje.  

Na území Studnice se nachází i několik bezejmenných vodotečí, které jsou pravděpodobně 
napájeny vodou z polí. Na nich jsou vybudovány rybníky – většina z nich je 
obhospodařována. O jejich hloubce nejsou dostupné informace. 

Východní část katastru odvodňuje ve směru S-J horní tok potoka Porostlinný (pramenná 
oblast v S části katastru), poblíž Studnického rybníka se stáčí k východu a vtéká do rybníka. 
Z něho pak vytéká zatrubněným přetokem ve střední části hráze a pokračuje východním 

                                                
9  Černý, M.: Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro stavbu objektu farmy na lokalitě. GEOMIN 
s.r.o., Jihlava , 2017. 
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směrem. Zhruba po 100 m se stáčí k JV a po dalších přibližně 700 m se stéká s potokem 
Votavice. Ta je pravostranným přítokem Moravské Dyje (po cca 4 km toku). 

Z regionálně hydrogeologického hlediska náleží ve smyslu rajonizace Olmera et al. (2006) 
zájmový prostor a jeho okolí hydrogeologickému rajónu 6540 „Krystalinikum v povodí Dyje - 
západní část“. Hlavním typem hydrogeologického prostředí je hydrogeologický masív, v 
němž existují tři vertikální zóny (Krásný et al. 2012): 

 Svrchní zóna – zvětralinová. Převládá průlinová pórovitost, často s mocností několika 
metrů. Vodní zdroje bývají mělké, často náchylné na povrchové znečištění. 

 Střední zóna – puklinová (přípovrchové rozpojení puklin). Propustnost puklinové zóny 
klesá s hloubkou (často několika desítek metrů). Vodní zdroje nejsou výrazně závislé 
na srážkové činnosti ani na antropogenní kontaminaci. V prostředí krystalinika se 
objevují vyšší koncentrace Fe, Mn a Rn (radonu). 

 Spodní zóna – masivní. Je reprezentovaná výskytem izolovaných puklin nebo 
puklinových systémů, které umožňují propojenou síť hlubokého proudění podzemní 
vody. Míra zvodnění krystalinika je závislá především na rozevření puklin a 
charakteru jejich výplně. Hydrogeologicky je nejdůležitější drobná tektonika. Pokud 
jsou vodní zdroje situovány na stejné puklinové struktuře, pak se mohou sousední 
zdroje vzájemně ovlivňovat. 

Závěr: Jak bylo uvedeno výše, katastrem obce Studnice prochází rozhraní dvou 
geologických celků, které vykazují i odlišné hydrogeologické vlastnosti. Zatímco migmatické 
ruly vytváří pukliny větších rozměrů ve směru S-J, resp. SSV-JJZ, tak granitoidní horniny 
mají příznivější vlastnosti pro puklinový oběh podzemních vod (puklinová voda se nachází ve 
zvětralých partiích). Také jsou překryty propustným písčitým až kamenitým zvětralinovým 
pláštěm. Z citované zprávy a přiloženého výřezu hydrogeologické mapy7 vyplývá koeficient 
transmisivity pro zájmové území k.ú. Studnice. Mapa přibližně lokalizuje uvedené rozhraní 
mezi oběma systémy oběhu podzemních vod a uvádí pro ně stupeň transmisivity 
(propustnosti podzemní vody) „nízký“ ve všech třech indikátorech kolektoru10. 

 

KLIMATICKÉ POMĚRY 

Podle Atlasu podnebí Česka11 spadá zájmové území do mírně teplé klimatické oblasti 
(okrsku B5 - mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinný), která je charakterizována průměrnou 
teplotou: roční 6 - 70 C, lednovou -3 - -40 C, červencovou 16 - 170 C. 

Pro toto území uvádí Atlas podnebí roční srážkový úhrn 650 - 700 mm, s průměrnou dobou 
trvání sněhové pokrývky 60 - 80 dní. Charakteristiky proudění vzduchu uvádí tab č. 7 12. 

 

Tab. č. 7: Četnost větrů (větrná růžice)  

SMĚR PODÍL [%] SMĚR PODÍL [%] SMĚR PODÍL [%] SMĚR PODÍL [%] SMĚR PODÍL [%] 

S 4 SV 6 V 7 JV 15 J 9 

JZ 24 Z 32 SZ 2,5 bez 0,5 celkem 100 

 
Závěr: z tabulky jasně vyplývá dominace západního proudění (v létě) a jihozápadního 
proudění nebo jihovýchodního (v zimě). Podle Quitta leží zájmové území v mírně teplé 
oblastí MT3, nepatrná část v jižním cípu katastru pak v oblasti mírně teplé MT5. Pro toto 
území je charakteristické krátké, mírně až mírně chladné léto, suché až mírně suché. 
Přechodné období je normální až dlouhé, jaro i podzim jsou mírné. Zima je normálně dlouhá, 
mírně chladná, suchá až mírně suchá, s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. 

                                                
10 Mezi sledované indikátory kolektoru podzemní vody náleží: koeficient transmisivity, jednotková specifická 
vydatnost, index transmisivity „γ“ 
11 Quitt, E., 1991, Štekl, J. et all., 2004; ČUZK Praha. 
12 http://www.in-pocasi.cz/meteostanice/stanice.php?stanice=telc 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2016_enh/pollution_wrose/wrose_JJIZA_CZ.html 

http://www.in-pocasi.cz/meteostanice/stanice.php?stanice=telc
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2016_enh/pollution_wrose/wrose_JJIZA_CZ.html
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Podrobný rozbor klimatických charakteristik uvádí geologická a hydrogeologická zpráva9 
v příloze posudku SEA na přiloženém CD. 

 

PŮDNÍ POMĚRY 

Zvětráváním geologického podloží při působení popsaného klimatu je vytvářen půdotvorný 
substrát, na němž se vyvíjí rozdílné typy půd. Obecně jsou pro celý region typické kyselé 
kambizemě, které však na plochých sníženinách, v podmáčených sníženinách i v aluviu 
potoků vytvářejí pestrou mozaiku půdních typů a druhů. Přehled o půdních poměrech 
poskytují bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), jejichž přehled uvádí tabulka BPEJ 
na následující straně a  v grafickém vyjádření VÝKRES  č.1: Širší vztahy. 

VYSVĚTLIVKY k tab. BPEJ: x) U takto označených BPEJ je jejich výměra zanedbatelná 
(výměra ploch je menší, než 500 m2). 

POZNÁMKY k tab. BPEJ: Poslední dvojčíslí v kódu BPEJ kombinuje údaje o svažitosti a 
expozici, dále údaje o hloubce půdy a její skeletovitosti. Pro popis půdního typu a druhu mají 
tyto údaje pouze omezený význam, proto jsou řádky sloučeny podle vůdčích půdních 
charakteristik. Převládající BPEJ jsou uvedeny tučným písmem.  

ZÁVĚR:  

a) Jak vyplývá z tab. BPEJ, převládající tři kategorie půd tvoří téměř polovinu plochy 
katastru (44,27%). 

b) Z těchto tří BPEJ  cca 1/3 náleží k I. třídě ochrany; je třeba ji chránit (BPEJ = 8.34.21). 
Druhá třetina náleží ke III. třídě ochrany a lze ji pro výstavbu zabírat pouze výjimečně 
(BPEJ = 8.34.24). Třetí třetina náleží k V. stupni ochrany (BPEJ = 8.34.44) a její 
intenzivní zemědělské využívání vyvolává spíše problémy z hlediska ochrany úrodnosti 
půdy i z hlediska ochrany hydrologické bilance krajiny. 

c) Lesní půda (plochy určené pro plnění funkcí lesa – PUPFL) významně stabilizují krajinné 
režimy území. Jejich výměra v řešeném území je však pod celostátním průměrem. 

 

BIOGEOGRAFIE A KRAJINNÁ EKOLOGIE 

Jak již bylo uvedeno: území se nachází na rozhraní dvou přírodních celků – bioregionu 1.46 
„Pelhřimovského“ a 1.50 „Velkomeriříčského“13. Hranice mezi oběma bioregiony je 
nevýrazná, daná nižším reliéfem, sušším klimatem a rozdílem ve vegetačních stupních. 
Hranice mezi bioregiony prochází v ose severovýchod – jihozápad. Charakter reliéfu i bioty 
je podobný. V rámci struktury bioregionů jsou v území rozlišeny tři biochory14, které musí být 
reprezentovány skladebnými prvky územního systému ekologické stability krajiny: 

 4PS – pahorkatiny na kyselých metamorfitech ve 4. vegetačním stupni (bioregion 
Pelhřimovský 1.46). Jde spíše o ploché až členitější pahorkatiny (většinou orná půda) 
s návazností na trvalé travní porosty, případně sníženiny dalšího typu. 

 4BS – rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech ve 4. vegetačním stupni 
(bioregion Velkoměziříčský 1.50). Druhově dosti monotónní zdvižená plošina se 
zaříznutými toky.   

 4DO – podmáčené sníženiny na kyselých horninách ve 4. vegetačním stupni 
(bioregion Velkoměziříčský 1.50). Segmenty jsou v Českém masivu velmi četné, ale 
relativně malé. Zpravidla ploché deprese svažité k místu odtoku ze sníženiny. 
Zvětralé odvápněné kyselé hlíny – tento závěr zcela koresponduje s výsledky 
inženýrsko-geologického průzkumu (Černý, M.)7. Lokality jsou často ovlivněny 
systematickým odvodněním z dob socialismu. Charakteristickým rysem této skupiny 
biotopů jsou vodní plochy různého původu. Jejich zastoupení je ve srovnání 
s okolními biochorami až trojnásobné. Tento faktor významně ovlivňuje hydrologickou 

                                                
13 Culek, M. a kol. Biogeografické regiony ČR. MU Brno, 2013, ISBN 978-80-210-6693-9 
14 biochora je prostorová jednotka s typickým sousedstvím navazujících ekosystémů v prostorovém gradientu 
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bilanci území, významnou při řešení širších nadmístních zájmů. Vodní plochy 
částečně kompenzují vlivy odvodnění. 

 
 
5.2. Současný stav - sekundární  struktura krajiny 
 
Za primární strukturu krajiny považujeme její přirozené vlastnosti a předpoklady plnit různé 
požadavky svých obyvatel. Sekundární struktura vyjadřuje způsob, který jsou vlastníci a 
uživatelé pozemků využít přirozených předpokladů prostoru pro naplnění svých cílů. 

Všeobecně využívanými způsoby hodnocení sekundární struktury krajiny jsou metody „land 
use“ nebo „land cover“15. Pro potřeby SEA poskytuje praktičtější výsledky hodnocení land 
use. Jde o klasifikaci jednotlivých typů využívání území. Typy využití se projevují i typickým 
stupněm ekologické stability krajiny16. 

 

VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Přehled o jednotlivých způsobech využití území poskytly vlastní terénní průzkumy 
zpracovatelů v období duben až září roku 2017, dále údaje Českého úřadu zeměměřičského 
a katastrálního (ČÚZK) ze dne 19. 5. 2017. Přehled o využití území s ohledem na jeho 
ekologickou stabilitu podává tab. č. 8. 

Tab. č. 8: Land use pro k.ú.  Studnice 

VYUŽITÍ ROZLOHA [ha] PODÍL [%] POČET PLOCH STUPEŇ STABILITY 

Budovy 1,61 0,37 124 0 

Lesní půda 80,62 18,43 62 3 

Orná půda 244,78 55,95 26 1 

Ostatní plochy nezastavěné 25,68 5,87 161 4 

Sady 0,82 0,19 1 3 

Silniční stavby (II. tř. a výše) 4,95 1,13 1 0 

Louky a pastviny 67,07 15,33 32 2 

Vodní díla 0,06 0,01 1 2 

Vodní nádrže 3,83 0,88 6 3 

Vodní toky 0,48 0,11 5 4 

Zahrady 4,00 0,91 26 3 

Zamokřené plochy 0,22 0,05 1 4 

Zastavěné plochy a nádvoří 3,41 0,78 51 0 

CELKEM 437,53 100 497  

 

Do prostorové bilance je třeba zahrnout délku liniových vegetačních prvků (meze) v k.ú. 
Studnice, která podle získaných podkladů činí 6 908,7 m. Délku kamenic lze podle podkladů 
určit na 561,5 m (řady balvanů, skupiny balvanů, podle podkladů ČÚZK). Pro uvedené 
vegetační pásy stromořadí, mezí a kamenic lze odhadovat standardní šířku 3 m. Plocha 
tohoto typu vegetačních prvků pak může činit cca 2,25 ha. 

POZNÁMKA 1: Typy aktuální vegetace a stupeň jejich ekologické stability vychází ze 
stupnice podle Míchala (1995)17.  

LEGENDA: význam pro ekologickou stabilitu  
0 = bez významu; 1 = velmi malý; 2 = malý; 3 = střední; 4 = velký; 5 = výjimečně velký. 

POZNÁMKA 2: Český statistický úřad uvádí pro výměru k.ú. Studnice údaj 437,69 ha. Data, 
poskytnutá ČUZK, uvádí údaj 437,53. Rozdíl činí 0,16 ha. V hodnocení SEA pracujeme 
s daty ČÚZK. 

                                                
15 Viz např.  https://en.wikipedia.org/wiki/Land_use 
16 http://mapy.nature.cz/MapoMat 
17 Míchal, I. in Low, J. a kol. Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability krajiny. 
Nakladatelství Doplněk, Brno, 1995. ISBN 80-85765-55-1. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Land_use
http://mapy.nature.cz/MapoMat
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Závěr: 

a) Nejvyšší rozlohu ve využití území představuje orná půda (56%). 
b) Lesní porosty zaujímají cca 18,5%, což je pod průměrem ČR i Českomoravské vrchoviny. 
c) Trvalé travní porosty netvoří v řešeném území ani pětinu rozlohy. 
d) Součet rozlohy TTP a ostatních nezastavěných ploch (mezí, kamenic, rozptýlené zeleně, 

vodních toků, ploch a nádrží) činí celkem 24,49% (cca čtvrtinu).  

Území je velmi intenzivně využíváno k zemědělské výrobě. Skladebných prvků, které 
umožňují určitou míru autoregulace ekosystémů, je v území přibližně ¼. 

 

KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 

V územně technické praxi se osvědčil jednoduchý orientační vztah/podíl mezi formami 
využití, které mohou být pro ekologickou stabilitu území přínosné, vůči takovým formám, 
které v sobě skrývají určité technologické problémy. 

Pro vyjádření tohoto podílu se užívá termín „koeficient ekologické stability krajiny“18. Vztah 
vzniká podílem přírodě blízkých ploch vůči rozsahu zastavěných ploch + intenzivně 
produkčně využívaných ploch.   

Závěr:  Z tabulky č. 8 (podle zásad, vyjádřených v závěru kapitoly) byla vypočtena 
koeficientu ekologické stability pro k.ú. Studnice 0,69. Při hodnotě koeficientu 1, jsou obě 
skupiny ploch v poměru 1:1. Zjištěná hodnota uvádí, že plochy ekologicky aktivní činí cca 
181 ha, kdežto plochy ekologicky pasivní tvoří výměru cca 259 ha. Taková rozvojová 
koncepce není dlouhodobě udržitelná zejména v případě, že výnosy z ní odchází zcela mimo 
region, v němž jsou vytvářeny. Situace je o to vážnější, že pro celé správní území města 
Telče uvádí „Územně identifikační registr ČR“ k 29. 12. 2016 hodnotu 0,3! 

 

ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY 

Podle územně analytických podkladů19 je území k.ú. Studnice označeno jako „území 
s archeologickými nálezy“ ve smyslu odst. 2, § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů. Katastr je evidován jako „Území s archeologickými 
nálezy, zemní práce“.  

V jižní části katastru Studnice se nachází kolem trasy Studničního potoka osídlení z pozdní 
doby hradištní. V informačním systému Národního památkového ústavu SAS ČR je naleziště 
evidováno jako UAN I., poř. č. SAS 23-41-22/5 s názvem „ ZSV Studnice“. Na území je dále 
navrhována krajinná památková zóna (KPZ) TELČSKO se značným množstvím přírodních 
prvků, cenných z hlediska retenčních funkcí krajiny. 
 
Závěr:  Vzhledem k rozsahu změn v území nebude mít  návrh Změny č. 2 ÚP Telč 
významný vliv na retenční funkci krajiny. U stavebních a jiných zásazích do terénu je třeba 
zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu některou z oprávněných organizací 
podle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Jinými aktivitami, než 
stavebními, jsou při zásazích do terénu také úpravy koryt a břehů vodotečí nebo rybníků, 
rýhování pro zemědělské nebo lesní meliorace, trasování lesních cest, realizace cyklostezek, 
svahování terénu, apod. 
 
Zákres území s archeologickými nálezy podle aktuálních ÚAP19 obsahuje komplexní 
urbanistický výkres Změny č. 2 ÚP Telč3. 
 
 

                                                
18 Culek, M. a kol. Biogeografické členění České republiky. Enigma Praha, 1996, ISBN 80-85368-80-3 
19 Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Teč. 4. úplná aktualizace. 

Pivonka, L. a kol. Telč, 2016 
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5.3. Současný stav – terciární struktura krajiny  
 
Terciární struktura krajiny vyjadřuje soubor cílových charakteristik území, ke kterým lze 
dospět strategickým, územním, prostorovým i komunitním plánováním. 

Terciární strukturu krajiny vyjadřuje mimo jiné i legislativní prostředí, které se v řešeném 
území uplatňuje:  

 zákon o ochraně přírody a krajiny,  
 zákon stavební,  
 zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,  
 o ochraně lesní půdy,  
 soubor všech hygienických limitů a standardů … atd.  
 

Svým způsobem jsou součástí terciární struktury krajiny i principy ochrany jednotlivých tříd 
zemědělského půdního fondu – půda sama o sobě je výsledkem využití primární struktury ve 
struktuře sekundární, nicméně rozhodnutí o ochraně některých půdních typů je předmětem 
struktury terciární. Stejně tak archeologické nálezy jsou projevem sekundární struktury 
krajiny, zatímco jejich ochrana je projevem terciární struktury. 

V řešeném území se nevyskytují žádná maloplošná zvláště chráněná území ani součásti 
evropského systému NATURA 2000. Území nenáleží do žádného velkoplošného 
chráněného území. Zásady obecné ochrany přírody podle zák. č. 114/1992 Sb. (ZOP) 
v platném znění jsou hodnoceny dále v kap. 7. Změna č. 2 ÚP Telč nezasahuje do žádného 
významného krajinného prvku (VKP) ex lege, ani do VKP registrovaného podle § 6 ZOP. 
Problematikou ÚSES se zabývá tab. č. 2 v kap. 3.5 a dále kap. 10. Památné stromy podle § 
46 ZOP se v území v současné době nenachází. Trnovník akát u návesního rybníka (Robinia 
pseudoacacia , viz fotografie na titulní straně hodnocení SEA) však ochranu podle zákona 
zasluhuje. 

V území se nenachází ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. Rovněž se zde 
nevyskytují oblasti přirozené akumulace vod ani studny s vyhlášenými pásmy hygienické 
ochrany.  

Ochrana půdního fondu je řešena v samostatné kapitole Změny č. 2 ÚP Telč (viz např. tab. 
č. 7), stejně jako ochrana ploch pro plnění funkcí lesa (PUPFL). 

 
 
5.4. Předpokládaný vývoj bez provedení koncepce (nulový scénář) 
 
Katastrální území Studnice je možno z hlediska všech sledovaných aspektů považovat za 
harmonickou kulturní krajinu, která je díky svému vývoji v přirozené poloze sídla výjimečně 
stabilní. 

Za jeden z důležitých aspektů nerealizace koncepce je zachování dotčených ploch 
zemědělské půdy. Je však třeba konstatovat, že Změna č. 2 ÚP Telč nenavrhuje žádnou 
zástavbu v třídách ochrany ZPF 1 - 4. Zachování produkčních charakteristik půd - jako 
argument pro nerealizaci koncepce – není příliš odůvodněný.  

Významnějším aspektem nerealizace koncepce je zachování současného stabilizovaného 
rázu krajiny, zejména pak prevence rozšiřování zastavěného území do krajiny. Na druhou 
stranu je však třeba konstatovat, že nulový rozvoj povede k postupnému vyprazdňování 
sídla, protože život blíže k pracovišti, blíže ke službám i ke kultuře je prostě jednodušší. 
Pokud určité rozvojové impulsy mohou přinášet negativní prvky, pak je předmětem Změny č. 
2 ÚP Telč především jejich eliminace, zmírnění a zdůvodněné kompenzace. 
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5.4.1. Ovzduší 

V řešeném území neexistuje žádný zdroj znečištění ovzduší z registru REZZO 1, REZZO 2 
ani REZZO 3. Registr je zajišťován ze strany ministerstva (MŽP). Správou databáze REZZO 
je pověřen Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). ČHMÚ zároveň provozuje Informační 
systém kvality ovzduší (ISKO), jehož je REZZO součástí. Potřebná data o velkých a 
středních zdrojích emisí se získávají přímo od provozovatelů a provádějí se kontroly za 
pomoci České inspekce životního prostředí (ČIŽP), přičemž výchozí informace pocházejí ze 
Souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší. Údaje o provozu malých zdrojů 
pocházejí od orgánů obcí, využívá se také dat ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) z let 1991 
- 2001. V případě chybějících údajů jsou vypočítávány modelově. 

REZZO 4 zachycuje mobilní zdroje znečišťování - pohyblivá zařízení se spalovacími nebo 
jinými motory, zejména silniční motorová vozidla, železniční kolejová vozidla, plavidla a 
letadla. Informace o emisích z mobilních zdrojů jsou získávány z Centra dopravního 
výzkumu (CDV).[3] 

Nejvýznamnější vliv na kvalitu ovzduší představuje silnice II/406. Vliv lze kvantifikovat na 
základě ročních průměrných denních intenzit (RPDI), vyjadřovaných počtem vozidel za 24 
hodin v obou směrech jízdy20. Koncepční materiály Kraje Vysočina21 uvádí průměrnou 
intenzitu automobilové dopravy na silnicích II. třídy 1700 vozidel/24 hod., z toho 300 těžkých. 
Z následující tabulky vyplývá, že zátěž silnice II/406 je vyšší; nadprůměrná. 

 
Tab. č. 9: Sčítání dopravy II/406, sčítací úsek 6-1086 

TYP VOZIDLA POČET 2010 POČET 2016 NÁRŮST [ks] NÁRŮST [%] 

Těžká motorová 587 533 -54  

Osobní a dodávková 2181 3094 +913  

Jednostopá motorová 23 15 -8  

SOUČET 2791 3642 +851 130,5 

 
Intenzita dopravy v území má narůstající tendenci. Jde o dopravu tranzitní, nikoliv vyvolanou 
zdroji a cíly dopravy v místě. Vývoj hlukového a emisního znečištění prostředí z dopravy 
kopíruje dopravní intenzity. Závislost však není lineární s ohledem na vývoj emisních norem 
pro automobily. Další koncepční otázkou může být předpokládaný rozvoj elektromobility. 

Pro hodnocení kvality ovzduší v lokalitě byla použita výroční zpráva Českého 
hydrometeorologického ústavu, resp. její aktualizace ze září 201722. K dispozici jsou údaje 
z pozaďových stanic Kostelní Myslová a Třebíč, mezi nimiž lze uvažovat o prostorové 
aproximaci na základě údajů z automatizovaného měřícího systému s pasivními dozimetry a 
aktivními samplery. Kostelní Myslová je od Studnic vzdálena 10,8 km, Třebíč 39,5 km. 

Zpráva analyzuje tyto parametry:  

 PM10 na městských a předměstských stanicích 
 PM10 na venkovských stanicích 
 Průběh denních koncentrací PM10 a četnost překračování limitů od počátku r. 2017 
 Maximální denní 8 hodinové koncentrace přízemního ozónu na městských a 

předměstských stanicích 
 Totéž na venkovských stanicích 
 Překročení hodnoty emisního limitu O3 od počátku r. 2015 
 Koncentrace ostatních látek: SO2, NO2, PM2,5, Pb, CO, benzen, Nox, As, Cd, Ni, 

benzo(a)pyren 

V citované zprávě nebyly na žádné z obou pozaďových stanic zachyceny nepřípustné 
frekvence překračujících koncentrací. Největší problém současného znečišťování ovzduší 

                                                
20 Ředitelství silnic a dálnic. Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti. Praha, 2016. 
21 Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina, červenec 2017 
22 Český hydrometeorologický ústav. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR. CHMÚ, Praha, , Úsek 
ochrany čistoty ovzduší, s. 8, 09/2017, model Aladin, stanice AIM 

http://www.enviwiki.cz/wiki/Emise
http://www.enviwiki.cz/wiki/REZZO#cite_note-cenia-3
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představuje PM10 (prachové částice a popílek z naftových motorů). Tyto suspendované látky 
jsou směsí pevných a kapalných částic o aerodynamickém průměru menším, než 10 μm. 
Imisní limit pro průměrnou 24 hodinovou koncentraci činí 50 μg*m-3. Legislativa připouští na 
dané lokalitě 35x překročení této hodnoty za rok. 
 
Obsah nejvíce znečišťující látky v ovzduší popisuje pro stanici Třebíč přehled v tab. č. 10: 
 

Tab. č. 10: Koncentrace modelové imise P10 pro pozaďovou stanici Třebíč 
MĚSÍC POČET PŘEKROČENÍ 

Leden 14,8 

Únor 5,2 

SOUČET 20 

 
POZNÁMKA:  v ostatních měsících roku nebylo překročení emisního limitu zaznamenáno ani 
v jediném případě21. Stanici Kostelní Myslová přehledy ČHMÚ neuvádí. Lze předpokládat, že 
koncentrace znečišťujících látek jsou menší, než citlivost automatických měřících stanic. 

Závěr: Počet obyvatel obce Studnice (počet exponovaných osob) činí 65 osob. Kvalita 
ovzduší se v lokalitě Studnice nepřibližuje k emisním limitům pro současný stav před 
uplatněním Změny č. 2 ÚP Telč, takže počet nově exponovaných osob zhoršenou kvalitou 
ovzduší v důsledku uvažované změny činí 0. 

 
 
5.4.2. Hluk 

 
Základním kritériem pro kvantifikaci hluku v životním prostředí je hladina akustického tlaku. 
Jeho průměrná hodnota naměřená za definovanou dobu se vyjadřuje jako ekvivalentní 
hladina akustického tlaku LAeq [dB]. Legislativně definovaná přípustnost hlukové zátěže je v 
ČR určována hygienickými limity uvedenými v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení stanovuje maximální přípustné 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku - LAeq [dB] pro denní dobu pro dobu osmi 
souvisejících a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, pro dobu noční potom pro jednu 
nejhlučnější hodinu v období 22 - 06 hodin. Nařízení definuje postup a místo měření jako 
chráněné vnitřní prostředí staveb, pro něž je pro hluk pronikající vzduchem zvenčí stanoven  
hygienický limit jako součet nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku LAeq = 40 [dB] a 
korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru v denní či noční době. Pro chráněné vnější 
prostředí a v chráněných venkovních prostorech staveb je limitní hodnotou nejvyšší 
přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeq = 50 dB. I tuto limitní hodnotu lze podle platné 
legislativy korigovat jak podle typů chráněného venkovního prostoru, tak i pro různé druhy 
hlukové zátěže. 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb se limitní hodnota snižuje o 10 dB a 
nabývá tedy hodnotu LAeq,N = 40 [dB] s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, 
kde se použije poloviční korekce pouze 5 dB. 

V hodnocené lokalitě je jediným zdrojem hluku silniční a zemědělská doprava. Intenzitu 
dopravy uvádí tab. č. 9. Odhad ročních průměrných denních intenzit (RPDI) činí 3642 
vozidel/24 hod. Silnice nespadá do režimu strategického hlukového mapování. Jde o proces 
výpočtu akustické situace v okolí hlavních významných zdrojů hluku za pomocí 
specializovaného výpočetního software. Tyto analýzy probíhají ve všech zemích Evropské 
unie v pravidelných pětiletých cyklech na základě směrnice 2002/49/ES (Environmental 
Noise Directive – END). Tato směrnice se vztahuje na hluk ve venkovním prostředí, jemuž 
jsou vystaveni lidé zejména v zastavěných oblastech, ve veřejných parcích nebo v tichých 
oblastech aglomerací, v tichých oblastech ve volné krajině, v blízkosti škol, nemocnic a 
jiných citlivých budov nebo obydlených oblastí. Zdroje hluku, které jsou předmětem 
strategického hlukového mapování, jsou hlavní silnice, po kterých projede více než 3000000 
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vozidel za rok. V řešeném území lze hlukovou expozici odvodit na základě intenzity dopravy: 
3642/24 hod = 3642*365 = 1 329 330. Intenzita dopravy i hlukové expozice tedy činí cca 
44% z limitu evropské směrnice.  

Závěr: Expozicí hlukem ze silniční dopravy je ohroženo 65 osob. Vzhledem 
k prognózovaným intenzitám nevytváří hluk z dopravy souvislý akustický tlak: průměrně 
projede po silnici II/406 za 1 minutu 2,5 vozidla. Nejbližší fasáda obydleného domu je od 
krajnice vozovky II/406 vzdálena 33,6 m. Následující další obydlený dům je vzdálen 44,9 m. 
Překračování hygienických limitů akustického tlaku lze vyloučit v dnešních reálných 
vzdálenostech obydlených objektů - izofonu 50 dB, resp. 40 dB není třeba na referenčních 
bodech stanovovat. Návrh nových objektů v blízkosti sinice II/406 by však vyžadoval 
podrobnější výpočet hlukové zátěže. Obvodový plášť ocelokolny bývalého zemědělského 
podniku je od krajnice silnice II/406 vzdálen 24,9 m, přičemž tato vzdálenost se s ohledem 
na směrový oblouk může při plánované homogenizaci/rozšíření silnice snížit. 
 
 

6. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním 
územně plánovací dokumentace významně ovlivněny 
 
Kapitola hodnotí vlivy jednotlivých návrhů Změny č. 2 ÚP Telč s ohledem an jejich účinek pro  
jednotlivé složky životního prostředí (ovzduší, půda, voda, příroda a krajina a biota apod.). 
Závěry uvádí tabulkový přehled. 
 
Tab. č. 11: Charakteristiky životního prostředí, ovlivněné uplatněním Změny č. 2 ÚP Telč 
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Z2-A1a Smíšená 
obytná 

6312 6312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z2-A1b Smíšená 
obytná 

2419 2419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z2-A1c Smíšená 
obytná 

10179 10179 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

Z2-A2a Smíšená 
obytná 

16036 16036 0 -2 0 0 -2 -1 -1 0 -1 

Z2-A2b Smíšená 
obytná 

7000 7000 0 -2 0 0 -2 -1 -2 0 -1 

Z2-B1 Zemědělská 
malovýroba s 
rekreací 

8295 8295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z2-B2 Zemědělská 
malovýroba s 
rekreací 

8295 8295 0 -2 0 0 0 0 0 -1 0 

Z2-B3 Zemědělská 
malovýroba s 
rekreací 

8295 8295 0 -1 0 0 0 0 0 0 -2 

038/1 Smíšená 
výrobní, ČOV 

Podle 
ÚP 
Telč 

Podle 
ÚP 
Telč 

0 -1 +2 +1 +1 0 0 0 -0 

039 Haly 
zemědělských 
objektů 

Podle 
ÚP 
Telč 

Podle 
ÚP 
Telč 

0 0 0 0 0 0 0 0 -2 

059 Rekreace 13,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

079 Smíšená 
nezastavěná 
území 

Podle 
ÚP 
Telč 

Podle 
ÚP 
Telč 

0 +2 +2 +2 +2 0 +2 +2 +2 
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LEGENDA K TABULCE: 
-2 významný negativní vliv, 
-1 negativní vliv, 
0 bez prokazatelného vlivu, 
+1 pozitivní vliv, 
+2 významný pozitivní vliv 
 

Negativní vlivy jsou významné, když: 
 jsou rozsáhlé v prostoru a čase; vliv zejména na zábor půdy, krajinný ráz, odtokové 

poměry, 
 přesahují ekologické standardy nebo limitní hodnoty, 
 nejsou v souladu s ekologickou politikou a se zachováním udržitelného rozvoje, 
 existují negativní a vážné vlivy na ekologicky citlivé nebo významné území, kulturní 

dědictví, životní styl obyvatel, místní tradice a hodnoty. 
VYSVĚTLIVKY A KOMENTÁŘE  K HODNOCENÍ v tab. č. 11: 
 
Z2-A2a: ochrana půdy - II. třída ochrany ZPF (BPEJ 8.34.31); 

odtokové poměry - závěr dlouhého mírného svahu ve směru po spádnici; erozní 
smyv; podle ÚAP investice do půdy (pozemkové meliorace) 

   ochrana přírody a VKP - sousedství s významným krajinným prvkem; 
   krajinný ráz - zástavba proniká mimo přirozenou geomorfologickou polohu sídla; 
Z2-A2b: ochrana půdy - II. třída ochrany ZPF (BPEJ 8.34.31); 

odtokové poměry - závěr dlouhého mírného svahu ve směru po spádnici; erozní    
smyv; podle ÚAP investice do půdy (pozemkové meliorace) 

   ochrana přírody a VKP – lokalita umístěna uvnitř významného krajinného prvku; 
Z2-B2:  ÚSES - sousedství s místním biokoridorem mezofilního typu LBK 15; 

ochrana půdy - I. třída ochrany ZPF (BPEJ 8.34.01); podle ÚAP investice do půdy 
(pozemkové meliorace) 

Z2-B3:  krajinný ráz – lokalita vykazuje nevyšší pohledovou exponovanost v okolí (prokázáno 
situační mapou ArcScene); podle ÚAP investice do půdy (pozemkové meliorace) 

  ochrana půdy - III. třída ochrany ZPF (BPEJ 8.34.24); 
038/1:  ochrana půdy - III. třída ochrany ZPF (BPEJ 8.50.11); 
 ochrana podzemní a povrchové vody;  odtokové poměry – ČOV zlepší hydrologický 

režim území;  
039: nevyužívané haly zemědělských objektů se nacházejí na pohledově exponované 

lokalitě mimi přirozenou geomorfologickou polohu sídla; 
079: chráněnými hodnotami jsou dochované prvky historické struktury využití (systém 

mezí) a plochy trvalé vegetace s dřevinami v celém území a drobné vodní toky a 
plochy.  

 
 
ZÁVĚRY: 
Z2-A2a: důvody pro vyloučení lokality z návrhu – chráněná II. třída ZPF  
Z2-A2b: důvody pro vyloučení lokality z návrhu – chráněná II. třída ZPF, ochrana VKP 
Z2-B2: důvody pro vyloučení lokality z návrhu - chráněná I. třída ZPF 
Z2-B3: důvody pro vyloučení lokality z návrhu – pohledová exponovanost, atypické umístění 
s ohledem na přirozenou geomorfologickou polohu sídla 
 
POZNÁMKA: 
1. Územně-technická posouzení jednotlivých lokalit (ochranné pásmo homogenizace II/406, 

ochranné pásmo VVN 110) obsahuje základní dokumentace Změny č. 2 ÚPN Telč.  
2. Hodnocení odtokových poměrů je stanoveno na základě kombinace faktorů L a S (tzv 

topografický faktor) z Wischmeier-Smithovy rovnice23 podle vztahu: 

                                                
23 Typizační směrnice Hydroprojektu a Agroprojektu: Protierozní ochrana půdy. Polách, F. a kol. Brno, archivní 
číslo 06-868, s. 102. 
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𝐿 ∗ 𝑆 = √𝑑(0,0138 + 0,0096𝑠 + 0,00138𝑠2 
 
                              Tab. č. 12: Charakteristiky svahů nad vybranými lokalitami 

LOKALITA DÉLKA SVAHU [m] PŘEVÝŠENÍ [m] SKLON [%] L*S 

Z2-1c 274,9 23 8,4 2,9 

Z2-2a 177,7 14 7,9 2,4 

Z2-2b 194,2 22 11,3 4,5 

 
 
Topografický faktor L*S charakterizuje potenciální erozi svahu bez ohledu na 
pravděpodobnost výskytu přívalových srážek (R), bez ohledu na obsah organických látek 
v půdě (K) a bez ohledu na sled plodin, které na lokalitě rotují (C). Citovaná typizační 
směrnice pro protierozní ochranu vyžaduje aktivní protierozní opatření (P) od kritické 
hodnoty faktoru L*S = 1,73 výše.  
 
ZÁVĚR: 
Je zřejmé, že žádná z výše uvedených lokalit nemůže plánovaný rozvoj realizovat bez 
aktivních protierozních opatření na výše ležících pozemcích. Tento jednoduchý výpočet 
vysvětluje termín „přirozená geomorfologická poloha sídla“. Obyvatele se pří výstavbě 
obytných i hospodářských objektů intuitivně (empiricky, historicky) vyhýbají polohám, kde 
hrozí nebezpečí soustředěného odtoku vody nebo hrozí erozní smyv půdy. Bylo by chybou 
tam nyní rozvojové plochy lokalizovat. 
 
 

7. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být 
uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s 
ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti 

 
V území, řešeném Změnou č. 2 ÚPN Telč, se nenachází žádné zvláště chráněné území 
maloplošné ani velkoplošné. Nenachází se zde také žádná z chráněných kategorií 
evropského systému NATURA 2000 (ptačí oblast, evropsky významná lokalita EVL). V trase 
neregionálního biokoridoru na severozápadě území (biocentrum Pařezitý – Roštejn NRBC 
123/80)24  je trasován koridor evropské ekologické sítě EECONET. Přírodní prvky jsou 
lokalizovány v lesních komplexech ve vzdálenosti od středu obce 5,3 km. Prvky leží mimo 
správní obvod města Telče. Území také není součástí významných migračních tras, 
registrovaných systémem CENIA.cz (viz např. http://mapy.nature.cz/). 

Dle nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny je v k.ú. Studnice evidována řada 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve smyslu vyhl. č. 395/1992 Sb., příloha č. II a 
III. Data on-line na níže uvedeném odkazu; filtr = „všechny druhy“, = k.ú. Studnice u Telče: 
https://portal.nature.cz/nd/find.php?akce=seznam&opener=&vztazne_id=0. 
 
Z přílohy č. 1 vyplývá, že 5 lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (bledule jarní 
a vachta trojlistá) a jednoho druhu obojživelníka (ropucha obecná) se nachází na sousedních 
pozemcích s posuzovanou lokalitou, označenou jako Z2-B1. Žádný zvláště chráněný druh se 
nenachází na žádné z lokalit, které jsou předmětem Změny č. 2 ÚP Telč. Při navrženém 
využívání území nesmí být naleziště zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ničeny 
nebo poškozovány. Tato zásada platí zejména při manipulaci s povrchovými vodami 
v rybníku Studnickém. Zde se uživatel musí vyvarovat všech změn chemismu vody a 
udržovat přiměřenou rybí osádku bez intenzivního produkčního chovu ryb s přikrmováním 
krmnou směsí, aby nebyly narušeny životní a reprodukční podmínky pro život obojživelníků. 

                                                
24 Číslování NRBC odpovídá územně technickému podkladu „Nadregioonální a regionální ÚSES ČR“; Bínová, L., 
Culek, M.; MMR a MŽP, Praha-Brno, 1996. Za lomítkem je uvedeno číslo NRBC z mapového serveru nature.cz.  

http://mapy.nature.cz/
https://portal.nature.cz/nd/find.php?akce=seznam&opener=&vztazne_id=0
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Podmínky chovu ryb stanovuje rozhodnutí vodoprávního úřadu Městského úřadu Telč čj. 
Telč8535/2010OŽP-Dv-231.2 ze dne 7. 9. 2010. 
 
V řešeném území se nenachází žádné jiné zvláště chráněné zájmy: chráněná oblast 
přirozené akumulace vod (CHOPAV), ochranná pásma vodních zdrojů nebo zvláštní zájmy 
ochrany horninového prostředí. 
 
Zásobování vodou probíhá standardním způsob v souladu s platnou legislativou, stejně jako 
likvidace odpadních vod. Technologická koncovka likvidace odpadních vod je řešena 
územním plánem Telč a Změna č. 2 nepřináší v této oblasti žádnou změnu. Nově 
navrhované rozvojové lokality Z2-A1 a Z2-B1, které posouzení SEA doporučuje k realizaci, 
musí v těchto oblastech vyhovět všem zákonným standardům. 
 
ZÁVĚR:  
V území neexistují problémy a jevy, které by mohly být realizací koncepce významně nebo 
negativně ovlivněny, pokud budou dodržovány zákoná ustanovení a platné předpisy. 
 
 

8. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant 
územně plánovací dokumentace 

 
8.1. Vstupní analýza  
 
Posouzení změny koncepce (Změna č. 2 ÚP Telč) je provedeno vzhledem k jednotlivým 
složkám životního prostředí, zdraví obyvatel a také k hmotným statkům včetně dědictví 
architektonického a archeologického pomocí slovního hodnocení. Při hodnocení se vychází z 
popisu stavu životního prostředí; zejména ze stavu jednotlivých lokalit, který byl zpracován 
na základě terénního šetření. Jedním z důležitých aspektů hodnocení je soulad s cíli ochrany 
životního prostředí a zdraví obyvatel stanovenými na vnitrostátní i na krajské úrovni. 
 
a) Vlivy na obyvatelstvo: uspořádání území je nutno koordinovat: promyšleně regulovat 

tlaky na nezastavěné území tak, aby nebyl potlačen ekonomický potenciál území 
v takových formách jeho využití, která jsou ekologicky neutrální a sociálně soudržné. 

 
b) Pro ochranu zdravých životních podmínek je třeba respektovat hygienické limity – 

především pro hluk a emise z dopravy. Zátěže je třeba sledovat a průběžně vyhodnocovat 
zejména v závislosti na růstu intenzity dopravy na silnici II/406. 

 
c) Vlivy na vodu: žádnou z návrhových ploch nejsou dotčeny vodní zdroje. Nejsou dotčena 

žádná ochranná pásma. Navržené rozvojové plochy samy o sobě odtokové poměry 
nezhoršují. Nicméně lokalizace některých rozvojových ploch (viz tab. č. 12) není patrně 
dlouhodobě udržitelná bez výraznějších změn v horní části mikropovodí. Ochrana před 
povodněmi není v předmětném území aktuální. Pro ochranu biologické rozmanitosti je 
zásadní otázka čistoty povrchových vod v tocích a ve vodních plochách (rybnících). 
Erozní smyv nerozpuštěných látek (prachu a půdy) i látek rozpuštěných (průmyslových 
hnojiv) se podílí na zazemňování nádrží i na eutrofizaci povrchové vody. Proto není 
přípustné další zvyšování hladiny živin v nádržích např. dokrmováním rybí osádky, 
chovem vodní drůbeže, nebo vypouštěním nečištěných odpadních vod s obsahem 
organických látek nebo chemikálií.  

 
d) Vlivy na půdu: tab. č. 11 i vysvětlivky a komentáře k ní popisují podrobně tuto oblast 

hodnocení. Informace o investicích do půdy (odvodnění, závlahy) nejsou pro území 
k dispozici. 
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e) Vlivy na biotu, ekosystémy a krajinu: rozvojové plochy, které narušují stabilizované 
plochy krajinné zeleně a významné krajinné prvky (Z2-A2b, Z2-A2a, Z2-B2) nebyly 
doporučeny k realizaci s ohledem na jejich sousedství (nebo dokonce pro přímý kontakt) 
s významným krajinným prvkem nebo se skladebnou částí ÚSES. Tento argument je 
posílen i vyšší třídou ochrany ZPF na těchto lokalitách. Otázka ochrany krajinného rázu je 
hodnocena v samostatné kapitole – zde je třeba jen zdůraznit mimořádnou pohledovou 
exponovanost lokality Z2-B3 na místním horizontu (navíc pod vlivem ochranného pásma 
velmi vysokého napětí). Lokalita je pro rozvoj bydlení nebo rekreace nevhodná.  

 
f) Vlivy na horninové prostředí: nejsou předpokládány žádné územní střety a problémy. 
 
g) Jiné vlivy: ochranu kulturních hodnot řeší hlavní dokumentace Změny č. 2 ÚP Telč 

(památková ochrana). Území je označeno jako plocha archeologického zájmu (ÚAP 
města Telč)19. V případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu na 
katastrálním území obce je investor povinen zajistit provedení záchranného 
archeologického výzkumu institucí oprávněnou k provádění těchto výzkumů. 

 
 
8.2. Konkrétní zhodnocení vybraných lokalit a ploch 
 
V rámci Změny č. 2 bylo řešeno několik variant pro umístění plánovaných rozvojových 
záměrů. Všechny varianty byly posuzovány na základě stejného  hodnotícího klíče, který 
vyjadřuje tab. č. 11. Z této hodnotící tabulky, z vysvětlivek, komentářů a závěrů vyplývá 
následující: 
 
 ZÁVĚR:  
Plochy s označením Z2-A2b, Z2-A2A, Z2-B2 a Z2-B3 jsou z popsaných důvodů navrženy 
k vyřazení z dalšího projednávání. Věcné argumenty i stanoviska dotčených orgánů státní 
správy neumožňují dále rozvíjet tyto rozvojové záměry. Je však třeba konstatovat, že potřeby 
obce Studnice i při tomto závěru budou dostatečně kapacitně saturovány v lokalitách, které 
posouzením procházejí bez připomínek a bez výhrad. 
 
 
8.3. Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 
 
ZÁVĚR: 
Ptačí oblasti ani evropsky významné lokality (EVL) se na řešeném území nenachází. 
 
 

9. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů 
podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení 

 
9.1. Postupy vyhodnocení 
 

Způsob hodnocení:  

Podle obvyklých metodik byly identifikovány kladné i záporné vlivy Změny č. 2 územního 
plánu Telč na složky životního prostředí. Dále byly stanoveny srovnávací hodnoty 
(současný stav, pozaďové znečištění atd.) k posouzení změny intenzity vlivu jednotlivých 
návrhů/záměrů na složky životního prostředí: 

Vliv Změny č. 2 ÚP Telč na zdraví obyvatel (ovzduší, hluk, vibrace) byl vztažen k 
případnému příspěvku navržených záměrů ke zvýšení, případně ke snížení současné míry 
zátěže prostředí. ·  
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Vliv Změny č. 2 ÚP Telč na půdu byl hodnocen vzhledem ke kvalitě půdy na pozemcích 
navržených k odnětí ze ZPF. Ukazatelem kvality a úrodnosti půdy jsou třídy ochrany 
zemědělské půdy podle kategorie BPEJ. Dále bylo posuzováno, jak dané záměry ovlivňují 
erozi půdy (eroze proudící vodou, orientačně eroze větrná). 

Vliv koncepce na vodu byl posuzován vzhledem ke kvalitě (čistotě) a kvantitě povrchové a 
podzemní vody. Specifické pro systém povrchových a podzemních vod je vysoká 
prostupnost a vzájemná propojenost s ostatními složkami životního prostředí. Důležitým 
ukazatelem je také charakter a intenzita proudění podzemních vod (viz kap 5.1.). Povrchové 
vody (vodní toky a nádrže) jsou okolními funkčními plochami (bydlení, rekreace, výroba atd.) 
ovlivňovány přímo. Vzhledem k sídlům je zvláště podstatné případné ohrožení zástavby 
rozkolísanými průtoky s přívalovými vodami. Kvalita povrchových vod je často ohrožena 
erozními smyvy ornice, čemuž se dá zabránit především protierozními opatřeními pro 
hospodaření na orné půdě v celém povodí (viz komentář k tab. č. 12 v kap. 8.1.). Podzemní 
vody jsou obvykle ovlivňovány sekundárně, obvykle v důsledku nadměrných odběrů 
podzemní vody, zvyšováním zpevněných ploch a znečištěním vody a půdy. V případě 
realizace změny ve variantě Z2-B1 bude třeba pozornost věnovat kvalitě povrchové vody 
Studnického rybníka. V souvislosti s navrhovaným záměrem je třeba v rybníce regulovat 
intenzivní chov ryb, zejména jejich přikrmováním, dále regulovat případný produkční chov 
vodní drůbeže (viz. vydané rozhodnutí vodoprávního úřadu Městského úřadu Telč čj. 
Telč8535/2010OŽP-Dv-231.2 ze dne 7. 9. 2010), a je třeba obecně dbát na dodržování 
zákonných opatření a limitů pro minimalizaci znečišťování vody. Plocha rybníka činí 2,1424 
ha, průměrná hloubka cca 2,5 m. Objem vody při normálním nadržení činí min. 21 000 m3. 
Lze tedy předpokládat, že standardní provoz nedaleké zemědělské farmy vč. odtoku 
přečištěných OV z ČOV do rybníka, při záměrem dané kapacitě EO, může jen těžko vyvolat 
nežádoucí změny chemismu vody.(viz. Příloha č.2) 
Pro hodnocení vlivu na přírodu a krajinu byly použity přírodní limity a limity využití území 
(viz kap. 3.5., tab. č. 2, tab. 11 a komentář). Tato omezení vyplývají především ze zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a z dalších právních předpisů. Shrnutí obsahuje 
kap. 8. 

 
 
9.2. Problémy při shromaždování požadovaných údajů 
 

Předkladatel poskytl zpracovateli SEA veškeré dostupné podkladové dokumenty, rovněž 
tak projektant ÚP. Pro speciální analýzu stavu životního prostředí na území obce 
Studnice v zásadě neexistují podkladové materiály včetně dílčích studií a dat. Nelze tak 
detailně analyzovat trendy vývoje v rámci jednotlivých složek životního prostředí a stav v 
dané složce lze pouze odhadovat. Nejsou známy podrobnější údaje o trvalejším 
monitoringu stavu životního prostředí a zdraví obyvatel. 

Významným zdrojem prostorových jsou však územně analytické podklady, které jsou 
zpracovány kvalitně a podrobně 19. 
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10. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci 
všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní 
prostředí 

 
Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci závažných negativních vlivů na životní 
prostředí jsou součástí regulativů a limitů vymezených ve výrokové části Změny č. 2 ÚP 
Telč. Jedná se o limity využití území vyplývající jednak z právních předpisů (např. zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., zákon 
č. 289/1995 Sb., o lesích, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, 
zákon č.. 20/1987 Sb., o státní památkové péči atd.) a dále mohou tyto limity být stanoveny 
správním rozhodnutím (např. PHO vodních zdrojů, POP středisek zemědělské výroby, atd.). 

U všech záměrů je nutno respektovat všechna ochranná pásma a ochranné režimy (např. 
ochranná pásma vodních toků, vodovodů a kanalizací) a podmínky správců vodních toků a 
inženýrských sítí. 

 
10.1. Návrh opatření – Plochy zemědělské malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí 

Plochy jsou vymezené k dosažení ekologického obhospodařovaní půdy a aktivní péče o 
krajinu, pro umístění hospodářských staveb zemědělské výroby včetně hospodaření na 
vodních plochách; staveb ubytování pro majitele farmy a zaměstnanců, a staveb 
umožňující přiměřenou nabídku ubytování a služeb cestovního ruchu - agroturistiky 

Plochy je třeba řešit tak, aby nebyl:  

 negativně ovlivněn krajinný ráz území (minimální prostorová percepce v krajinné scéně); 
 zasažen žádný významný krajinný prvek ex lege, prvek registrovaný nebo prvek navržený 
´v koncepci uspořádání krajiny ÚP Telč; 

 dotčen prvek územního systému ekologické stability krajiny na žádné významové úrovni. 

Při realizaci objektů zemědělské malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí je třeba ve 
zvýšené míře akcentovat opatření pro zlepšení odtokových poměrů, zvýšení vsaku vody do 
půdy a protierozní ochrany půdy. Ochranná opatření při realizaci této funkce v krajině mimo 
nezastavěné území obce lze shrnout do zásad, uvedených v tab. č. 13: 
 
Tab. č. 13: Orientační mezení intenzity funkce „ Plochy zemědělské malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí“ 

KRITÉRIUM MAXIMÁLNÍ HODNOTA 

Maximální výška zástavby (římsa/ustoupené 
podlaží nebo podkroví pod 45o) 

7 m/11 m 

Zastavěná plocha max. 2 500 m2 

Byt majitele 2 osoby 

Byt správce 3 osoby 

Pokoje pro hosty 8x/2 lůžka 16 osob 

Skot a koně 5 ks 

Ovce a kozy 5 ks 

Drůbež 50 ks 

Technologie zpracování rostlinné produkce 
Sušení, kondenzace (sirupy, džemy), kvašení, 
destilace (cider). Balení čajových směsí. 

Energie 
Kotel na biomasu, fotovoltaické prvky na střeše 
objektů. 

Zdroj pitné vody Vlastní studna 

Zdroj užitkové vody 
Zásobník na dešťovou vodu ze střech, objem 
OSV/rok min. 1500 m3 

Likvidace odpadních vod 
Individuální ČOV s odpovídající kapacitou. 
Přečištěná voda vyvedena do recipientu (monitoring 
kontroly) 

Zdroj tepla 
Kotel na biomasu (pelety, dřevoštěpka, energetické 
obiloviny; max. výkon 100 kW včetně záložního 
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KRITÉRIUM MAXIMÁLNÍ HODNOTA 

zdroje stejného typu; 5. emisní třída)  

Zdroj elektrické energie Kabelová přípojka do lokality realizovaná E.ON 

 

10.2. Návrh opatření – Plochy smíšené obytné 

 
Územní plán města Telče definuje tuto skupinu ploch s rozdílným využitím takto:  

 plochy vymezené za účelem dosaženi polyfunkčnosti a zajištěni podmínek pro bydlení v 
kvalitním venkovském prostředí;  

 umožňující bezpečny pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel;  
 umožňující dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. 

V případě venkovského prostředí obce Studnice se význam jednotlivých zásad určitým 
způsobem přeskupuje. Preferován je klid, harmonie a kontakt s vnější krajinou. Negativně 
jsou vnímány časové i finanční ztráty při přesunech do míst práce, do správních i 
obchodních center. 

Tab. č. 14: Orientační omezení intenzity funkce „ Plochy smíšené obytné“ 

KRITÉRIUM MAXIMÁLNÍ HODNOTA 

Plocha pro 1 rodinný dům 1 000 m2 

Zastavěná plocha max  2 500 m2 

Počet podlaží 1+ podkroví 

Výška římsy/ustoupené podlaží, podkroví 7 m/11 m 

Počet obyvatel dvojgeneračního domu 6-8  osob 

Počet obyvatel třígeneračního domu 8-10 osob 

 
Pro lokalizaci záměru z hlediska uplatnění zák. č. 114/1992 Sb. platí stejné podmínky, jako 
jsou uvedeny v kap. 10.1. 
 
10.3. Návrh opatření – Plochy smíšené výrobní. Nezastavěná území smíšená. 
 
Změna č.2 ÚP Telč v těchto plochách s rozdílným využitím nenavrhuje žádnou změnu 
funkčního využití. Regulace ÚP Telč platí v plném rozsahu. 
 

11. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního 
prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru 
variant řešení 
 
11.1. Hodnocení jednotlivých složek životního prostředí 
Cíle ochrany životního prostředí byly stanoveny na mezinárodní nebo vnitrostátní úrovni. Pro 
Změnu č. 2 ÚPN Telč byly použity relevantní dokumenty: 

 Významným dokumentem na celostátní úrovni je Operační program Životní prostředí v 
letech 2014 - 2020 s cílem ochrany a zlepšování kvality životního prostředí jako 
základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem 
zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a 
podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost. 
 

 Dalším ze závazných řídících strategických dokumentů v oblasti ochrany přírody a krajiny 
je Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina (8. 7. 2015) a Strategie 
ochrany krajinného rázu kraje Vysočina (24. 4. 2012). 

 
 Operační program „Životní prostředí“, který realizuje Státní fond životního prostředí a 
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České 
republice prostředky na podporu konkrétních projektů. Z hlediska hodnocených záměrů je 
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relevantní zejména prioritní osa 1, 2 a 6, které jsou v rámci konkrétních projektů zaměřeny 
na zlepšování kvality ovzduší a zachování biodiverzity, zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury, snižování rizika povodní, zlepšení jakosti podzemních i povrchových vod, 
zastavení poklesu biodiverzity, na ochranu evropsky významných druhů rostli a živočichů. 
 

 Samostatným operativním dokumentem pro realizaci zásad udržitelného rozvoje je Státní 
politika životního prostředí. Materiál  stanovil do roku 2020 principy a priority, které jsou 
již podrobně rozvedeny v kap. 4.3. a v tab. č. 5. 

 
Jednotlivé cíle státní politiky životního prostředí řeší Změna č. 2 ÚP Telč takto: 
1. Žádný záměr nevyvolává zhoršení kvality vod 
2. Žádný záměr nevyvolává nepřiměřenou produkci odpadů 
3. Ochrana půdy a horninového prostředí je maximálně dodržována, viz tab. č. 11 
4. Snižování emisí skleníkových plynů – pro Změnu č. 2 ÚP Telč je irelevantní 
5. Snížení úrovně znečištění ovzduší řeší ÚP Telč homogenizací silnice II/406 
6. Efektivní a a k přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie – ÚP nenavrhuje 
7. Ochrana a posílení ekologické stability krajiny a udržitelné hospodaření v krajině – viz kap. 
3.5. a tab. č. 2 
8. Zachování přírodních a kulturně historických hodnot krajiny a jejich přirozených funkcí: 
žádný záměr nenarušuje uvedené hodnoty krajiny. Pokud je tento požadavek dodržen, nelze 
odmítat požadavky na přiměřený hospodářský rozvoj území. 
9. Rizika z hlediska územního plánování mohou představovat nevyvážené pilíře rozvoje (viz 
kap. 4.5.) 
10. ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací způsobených 
antropogenními nebo přírodními hrozbami v řešeném území nehrozí v míře větší, než zcela 
běžné. 
 

 Cíle dle koncepce ochrany přírody Kraje Vysočina25 
11. Změna č. 2 ÚP Telč nenavrhuje plochy pro zalesnění. 
12. Změna č. 2 ÚP Telč nenavrhuje změny v okruhu myslivosti a rybářství. 
13. Změna č. 2 ÚP Telč nenavrhuje zásadní změny v hospodaření se ZPF, vyjma 
vyčíslených záborů na řešených lokalitách. 
14. Změna č. 2 ÚP Telč nenavrhuje nové vodní plochy ani toky; snaží se formulovat 
podmínky pro zlepšení vodní bilance (viz tab. č. 12) 
15. Změna č. 2 ÚP Telč posiluje využívání přírodního a kulturního potenciálu krajiny pro 
rozvoj turistického ruchu a rekreace formou, která není kolizní s ochranou přírody a krajiny. 
Návrh podporuje turistickou atraktivitu území a umožňuje nabídnout další služby a prostory 
pro rekreační a sportovní využití. 
16. Změna č. 2 ÚP Telč nezasahuje do dopravní infrastruktury území. 
17. Změna č. 2 ÚP Telč nezasahuje do koncepce odpadového hospodářství. 
18. Návrh nezasahuje do ploch pro těžbu surovin. 
19. V energetické koncepci je respektována nadřazená síť VVN a její ochranná pásma. 
20. V oblasti územního plánování návrh vymezuje plochy pro bydlení, rekreaci a 
zemědělskou malovýrobu s cílem podpořit rozvoj harmonické kulturní krajiny, respektující 
potřeby ochrany přírody i potenciál zdravé půdy. 
 

 Jak již bylo uvedeno výše, mezinárodní cíle ochrany přírody (evropská soustava NATURA 
2000) do řešeného území nezasahuje 
 

 Celostátní a regionální zájmy ochrany přírody jsou vyjádřeny ochrannými podmínkami 
maloplošných zvláště chráněných území a systémem významných krajinných prvků (viz 
tab. č. 11 a komentář k ní). Další skupinou v této skupině veřejných zájmů je územní 
systém ekologické stability krajiny – viz tab. č. 2. 

                                                
25 Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina (8. 7. 2015) 
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11.2. Hodnocení vlivu na krajinný ráz 26 
 
V rámci Změny č. 2 ÚP Telč není reálné ani účelné posuzovat účinek všech plánovaných 
záměrů na krajinný ráz, protože tyto záměry nejsou dosud zcela jednoznačně formulovány. 
Smíšená obytná funkce je zpravidla reprezentovaná rodinným domem venkovského typu: 1 
nadzemní podlaží a podkroví. Intenzitu funkce orientačně popisuje tab. č. 14. 

Pro posouzení vlivů na krajinné prostředí však vyhovuje záměr na vybudování rodinné farmy 
mimo zastavěné území obce. Farma vytváří ucelený hospodářský a rekreační areál na 
loukách v enklávě lesů. Charakteristiku záměru podává tab. č. 13. 
 
 
11.2.1. VYMEZENÍ POJMŮ 
 
Krajinný ráz vymezujeme v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném a  
a úplném znění v zákoně č. 18/2010 Sb. takto: 

❑ jde o přírodní, kulturní a historickou charakteristika určitého místa či oblasti 
❑ je definován rysy a znaky, které tvoří jedinečnost území (jeho odlišnost) 
❑ mezi hlavní rysy a znaky náleží: geomorfologie terénu, charakter vodních toků a vodních 

ploch, vegetační kryt a struktura osídlení 
❑ zákonem je chráněn před znehodnocením: ochranou pozitivních znaků; eliminací 

nepřijatelných a rušivých znaků  
 

Metodickým východiskem pro posouzení navržených změn v území pro krajinný ráz jsou 
metodiky „Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve státní správě“ (Míchal, Igor, 
[red.] et al. Evaluation of the Charakter of a Landscape and Its Enforcing in the Public 
Administration. Methodical recommendation. Praha, 1999). Dalším metodickým podkladem 
pro vypracování vyjádření je „Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti 
nebo změny využití území na krajinný ráz“ (Vorel, I., Bukáček, R., Matějka, P., Culek, M., 
Sklenička, P.; Praha, 2004). 

Metody jsou rozšířené o postupy doc. ing. arch. Jiřího Löwa, zaměřené na diferenciaci 
individuálních krajinných prostorů s pohledovým ohraničením. Jako „konvizuální krajinný 
celek“27 označujeme prostor pohledově spojitý z většiny pozorovacích stanovišť. Můžeme jej 
vnímat jako pohledově uzavřený, nebo naopak zcela otevřený; případně polootevřený. 
Velikost elementárního konvizuálního základního krajinářského celku zpravidla (ani ve zcela 
otevřených rovinatých krajinách) nepřekračuje délku 5 km v pohledovém směru. 

Za hierarchicky nadřazený prostor chápe většina autorů „supervizuální krajinný celek“. 
Jde o takovou část krajinného prostoru, která je pohledově spojitá v nadhledech. Jeho 
největší vnitřní vzdálenost se řídí viditelností za průměrných atmosférických podmínek a za 
určitých okolností může činit až 40 km. 

 
 
11.2.2. METODA, POSTUP ZPRACOVÁNÍ 
 
Hodnocení krajinného rázu je obsahové hodnocení smyslově vnímatelných, zejména 
vzhledových vlastností krajiny, jejichž obsahy jsou neseny jak estetickými, tak přírodními, 
případně dalšími (např. historickými) hodnotami. Pro ochranu krajinného rázu se hodnocení 
provádí expertním soudem na základě podrobné bilance přírodních (primárních) a kulturních 
(sekundárních) charakteristik krajiny. Vychází ze stavu všech přírodních, kulturních a 

                                                
26 Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina (24. 4. 2012) 
27 Low, J., Dohnal, P.Úloha georeliéfu ve vývoji a obraze měst. In Kučera, P. a kol. Metody a nástroje krajinářské 

architektury pro rozvoj území. NAKI DF11P01OVV019. 
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historických charakteristik, které se podílejí na vzniku kulturních anebo přírodních hodnot 
místa či oblasti. 

Hodnocení spočívá v určení významu (velkého či malého, kladného či záporného) 
jednotlivých charakteristik, jimiž je krajinný ráz určován. Stanovuje se při něm prostorové 
rozmístění, kvantitativní parametry (hodně nebo málo, malé nebo velké) a kvalitativní 
parametry krajinných prvků (uplatnění rozhodující, významné, zanedbatelné), zejména však 
jejich vzájemné vztahy (harmonické či konfliktní). 

Hodnocení zahrnuje především možná narušení míst a oblastí krajinného rázu, která nejsou 
postižitelná jednotlivými odvětvovými zákony chránícími složky životního prostředí (půdu, 
vodu, ovzduší, organismy, ekosystémy). V souladu s touto metodikou práce je hodnocení 
vlivu záměru rozděleno do následujících 9 výkonových fází: 

FÁZE I: popis záměru a jeho lokalizace; 
 
FÁZE II: záměr v širších krajinných vztazích; vymezení krajinného prostoru pro posouzení 
vizuálních vztahů (nadřazené krajinné celky, supervizuální charakteristiky) a viditelnosti 
záměru; 
 
FÁZE III: vymezení základních krajinných prostorů (místa krajinného rázu), v jejichž rámci 
může být hodnocený záměr vnímán (konvizuální charakteristiky); 
 
FÁZE IV: identifikace existujících hodnot (přírodních, historických, urbanistických, 
architektonických, kulturních, percepčně estetických) podle terénních průzkumů a dále 
z územně analytických podkladů obce a kraje.  
 
FÁZE V: posouzení vlivu zjištěných hodnot:  

a) pozitivní; 
b) neutrální;  
c) negativní.  

 
FÁZE VI: posouzení významu hodnot:  

a)  zásadní;  
b)  spoluurčující;  
c)  doplňující. 

 
FÁZE VII: posouzení jedinečnosti:  

a)  běžné;  
b)  jedinečné. 

 
FÁZE VIII: posouzení vlivu záměru na existující hodnoty: a) žádný, b) mírný, c) vysoký. 
 
FÁZE IX: výrok – doporučení nebo odmítnutí záměru. 

 
 
11.2.3. INTERPRETACE VZTAHŮ VE STRUKTUŘE KRAJINY 
 
Kapitola 5.1., 5.2. a 5.3. popisují základní skutečnosti, které ovlivňují cílové charakteristiky 
krajiny. Vyplývají jednak z přírodních předpokladů území (primární struktura), jednak ze 
zájmu obyvatel užívat přírodní danosti (sekundární struktura) a konečně z regulačních 
podmínek daných právním prostředím státní a veřejné správy (terciární struktura krajiny).  
 
Pro hodnocení krajinného rázu je důležité, zda mezi jednotlivými strukturami funguje 
harmonický a bezkolizní stav, nebo zda způsob využívání území vyvolává střety a problémy. 
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Teoretická východiska pro takový závěr poskytuje používání pojmů: struktura, textura a 
krajinná matrice28. 
 

 

11.2.4. POSTUP PŘI VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ 
 

Programy GIS29 umožňují na základě analýzy tvarů terénu určit viditelnost záměru a určit 
místa, ze kterých bude viděn celý objekt, nebo jeho část. Může se jednat o objekt bodový, 
liniový nebo plošný. Smyslem vymezení dotčeného území je vymezit segmenty krajiny, které 
mohou být záměrem ovlivněny.  

 

Platí přitom následující zásady: 

1. Podkladem pro analýzu viditelnosti je digitální model povrchu, nebo digitální model 
reliéfu30.  

2. Každý záměr, aby mohl být objektivně vyhodnotitelný v GIS, musí být georeferencován. 
To znamená, že musí být umístěn v souřadném systému shodném s digitálním modelem 
terénu, na kterém probíhá výpočet. 

3. V prvním kroku dojde k zanesení okrajových bodů záměru (např. stavby) do bodové vrstvy 
s přiřazením výšky objektu. Výška se zapisuje do atributové tabulky objektu a musí 
odpovídat projektové dokumentaci záměru. 

4. Druhým krokem je výpočet viditelnosti záměru pomocí nástrojů Viewshed31. Nástroj 
umožňuje diferencovat území, ze kterého je vidět celý záměr, část záměru, nebo naopak NIC 
ze záměru. 

5. Třetím krokem je vymezení území, dotčeného záměrem, na topografické mapě. Nutné je 
ověření terénním průzkumem. 

6. V tomto hodnocení SEA byla analýza viditelnosti provedena na digitálním modelu povrchu 
DMP (1. generace), který kromě georeliéfu zohledňuje také výšku vegetace a budov a 
poskytuje tak přesnější výsledky než digitální model reliéfu (DMR). 

7. Půdorys i výška budovy byly převzaty z architektonické studie. Data jsou 
georeferencována v souřadném systému S-JTSK.  

8. Viditelnost záměru je počítána z rohů budovy ve výšce korunní římsy (na hranici fasády 
střechy).  

9. Vrstva viditelnost Z2-Bx zobrazuje území ve kterém je vidět alespoň jeden a víc rohů 
budovy. 

 
 
11.2.5. VERIFIKOVANÁ 3D VIZUALIZACE 
 
V tomto hodnocení SEA jsou pro vyjádření pohledového impaktu použity 3D vizualizace 
stavby zakreslené do fotografie. Zásadním problémem těchto vizualizací je jejich  
 
 
hodnověrnost, pravdivost a verifikace – objektivita vyjádření je základním kritériem pro 
použití vizualizací. Vizualizace je obsahem grafické přílohy hodnocení SEA.  
 

                                                
28  Forman, R.T.T., Godron M: Krajinná ekologie. Praha:Academia, 1993, 583 s., ISBN 80-200-0464-5. 
29 GIS = geografické informační systémy 
30 ČUZK, aplikace © LIDAR 
31 byl použit software firmy ESRI (ArcGIS) 
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Verifikovaná 3D vizualizace je specifický postup, který slouží k posouzení vlivu záměru na 
krajinný ráz. Účelem je vizualizovat záměr ze  stanovišť, která jsou často navštěvovaná nebo 
mají význam pro předmět ochrany místa krajinného rázu. Realizuje se pomocí modelu 
vytvořeném ve 3D grafickém editoru a jeho následném umístění do fotografie. Model byl 
připraven na základě architektonické studie, poskytnuté pro zpracování Změny č. ÚP Telč. 
Na podrobnosti dokumentace závisí charakter, přesnost a podrobnost vizualizace (u studie je 
možné jít až na úroveň navržených stavebních materiálů). Rozdíl mezi běžně používanou 
komerční vizualizací a verifikovanou 3D vizualizací je v účelu použití. Účelem verifikované 
3D vizualizace je objektivně posoudit návrh a jeho umístění do krajiny bez použití zvláštních 
efektů. Zároveň je třeba vizualizaci modelovat ze stanovišť, které jsou pro tento účel 
relevantní. 
 
Přípravu verifikované 3D vizualizace lze rozdělit do tří kroků: 
 

1. Výběr stanovišť pro snímání a pořízení snímků 

a) použitá fotografie musí zachycovat objekt v kontextu se svým okolím (zástavbou, 
vegetací, apod.); 
b) fotografie se pořizuje s pevnou ohniskovou vzdáleností kamery 50 mm; 
c) výška kamery při pořízení snímku je vždy uvedena v panoramatické fotografii (VÝKRES č. 
3-7 územní studie) - zpravidla 150 cm až 180 cm nad povrchem; vždy na stativu - kvůli 
významně delším expozičním časům; 
d) stanoviště musí být přesně určeno souřadnicemi S-JTSK (vzhledem k pozdějšímu 
umístění pozorovatele); 
e) panoramatická fotografie musí být nasnímána bez objektů v popředí, 
f) fotografie musí být nasnímána za standardní klimatické viditelnosti. 
 
2. Příprava a umístění modelu 

a) model je vytvořen v 3D modelovacím programu (Autocad, Rhinoceros, Google Sketchup 
5, Autodesk Make) na základě skutečných rozměrů. 
b) Objekt je texturován na základě stavebních materiálů (pokud jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci – architektonické studii). 
c.) Objekt je vyexportován do formátu Collada, nebo Vrml. 
 

3. Georeferencování modelu a umístění do fotografie 

a) Objekt je načten do programu ArcScene na místo, které odpovídá lokalitě záměru, 
b) v programu ArcScene je objekt zobrazen ze stanoviště, odkud byly pořízeny snímky a 
export scény musí odpovídat stanovišti pořizované fotografie, 
c) pohledový úhel musí odpovídat pohledovému úhlu záběru, 
d) ohnisková délka při exportu musí odpovídat ohniskové délce kamery, 
e) vložení modelu probíhá v grafickém editoru. 
 
 
11.2.6. ZNAKY A RYSY KRAJINNÉHO RÁZU 
 
Typické ZNAKY krajinného rázu představují určitý soubor prvků, které vytvářejí jedinečnost 
místa (tj. místa krajinného rázu). Tyto znaky jsou určitému prostoru společné, ale odlišují ho 
od prostorů sousedních. Krajinné typy představují shodný soubor typických znaků. Každý 
základní krajinný celek je podle nich zařazen do krajinného typu (charakteristiky konvizuální). 

Skupiny znaků, shodných pro větší oblasti, tvoří charakteristické RYSY krajiny. Lze je 
identifikovat, chránit nebo obnovovat v rámci oblastí krajinného rázu (charakteristiky 
supervizuální). 
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Znaky i rysy krajinného rázu vznikají součinností tří skupin faktorů, které v kap. 5 popisuje 
primární, sekundární a terciární struktura krajiny. Jde o kombinaci přírodních podmínek 
území, o různé krajinotvorné způsoby využívání území a konečně o soubor opatření, která 
formují vývoj území do budoucnosti (cílové charakteristiky krajiny). 

 

Tab. č. 15: Příklady typických znaků krajinného rázu32 

reliéf mezo a makroformy (tvary, velikost vyvýšenin, sníženin a plošin, jejich vzájemné 
kombinace, povaha tvarových prvků); výšková expozice území; pohledové 
horizonty všech řádů 

struktura ploch ◼ typ plužiny (úseková, traťová, lánová atd.) 

◼ typ sídla (návesní, silniční, řádková atd.) 

◼ struktura kultur (lesy listnaté a jehličnaté, zemědělské kultury, vodní plochy 
atd.) 

uspořádání ploch-
hran-linií, 

krajinná matrice 

a zrnitost území 

◼ způsob členění ploch (bloky s jedním pozemkem, bloky s pásovými pozemky, 
bloky se solitéry, extenzivní sady a pod.) 

◼ společná délka hranic 

◼ měřítko ploch (velkovýrobní, malovýrobní, obytné, přírodní apod.); tvar ploch*)  

◼ orientace hran a linií (horizontální, spádnicové, šikmé atd.); velikost ploch a 
plošek 

struktura hran a 
linií (exteriér) 

◼ druh hran a linií (cesty, úvozy, strže, meze, větrolamy, vodní toky atd.) 

◼ vegetační doprovod linií (zapojené stromové patro, keřové patro, travino-
bylinné patro) 

sídelní struktura ◼ poloha sídel a pohledová exponovanost (vrcholová, údolní, ve svahu atd.) 

◼ charakter osídlení (sevřená zástavba, řádková, dvorcová, rozptýlená, samoty 
apod.) 

◼ výšková hladina staveb (přízemí, 2.NP a pod.**) 

◼ orientace stavebních čar (horizontální, spádnicové, šikmé atd.***) 

charakteristiky 
ploch a linií 
(interiér) 

◼ uspořádání interiéru lesa a ostatních stromových formací (přítomnost keřového 
a bylin.patra) 

◼ vnitřní struktura otevřených ploch (přítomnost solitérních dřevin, typické 
kombinace plodin) 

◼ vnitřní uspořádání linií (etážovitost, prostupnost atd.) 

 
*) tvarové uspořádání ploch významně souvisí s charakterem plužiny (resp. s jejími 

dochovanými zbytky). Zrnitost území vyjadřuje vztah mezi velikostí pozemků v převládající 
krajinné matricí a prvky doplňujícími (koridory, pásy rozhraním. Obecně: ploškami25); 

**) za typické znaky krajinného rázu je třeba považovat také charakteristické znaky staveb - 
objemy staveb (hákové či sevřené půdorysy, proporce, tvary otvorů atd.); tvary střech 
(sedlové, ploché, pultové, sklony střech atd.); typické materiály (a od nich se odvíjející 
tvarosloví, povrchové úpravy atd.); oplocování (typy plotů a jejich používání);  

***) mezi typické identifikační detaily ale patří dále: význačné znaky a typy staveb - barevnost 
fasád, typy a formy řešení drobných staveb; i typické přírodní akcenty (charakteristické 
dřeviny, tvary mikroreliéfu atd.). 

                                                
32 Kučera, P., Löw, J. Metodika hodnocení krajinného rázu a zastavitelnosti území. Brno: MMB - ÚHA, 1996.  
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Tab. č. 16: Klasifikace hodnot krajinného rázu 

CHARAKTER ZNAKY HODNOTY  A JEJICH VÝZNAM JEDINEČNOST 

přírodní 
svahy a plošiny na rulách ve 4. 
vegetačním stupni (biochora 4PS a 4BS) 

význam pozitivní zásadní – prostorotvorné pro krajinnou 
scénu  (I.) pahorkatiny a vrchoviny 

hodnoty jedinečné 

přírodní 
fluviální sedimenty úzkých niv malých 
zahloubených toků 

význam pozitivní spolurčující - vysoce stabilní ekosystémy 
odolávající stresovým faktorům– limit pro funkční využití (II.),  
biokoridory hydrofilního typu 

hodnoty jedinečné 

přírodní 
v údolích potočních niv 
hnědozemě/kambizemě v rovinatém 
terénu 

význam neutrální doplňující - labilní ekosystémy 
s převládajícím zemědělským využitím a výraznou sídelní 
funkcí, která se bude patrně rozvíjet  (III.) 

hodnoty běžné 

přírodní 
na náhorních plošinách nad svahem lesní 
komplexy  (příp. rozřezané žleby) 

význam pozitivní spolurčující – prostorotvorné pro krajinnou 
scénu (II.) – biokoridory mezofilního typu  

hodnoty jedinečné 

přírodní 
náhradní společenstva XT –trávníky, 
lemy, meze, kamenice; STG: 3/4 B/C 3-4 

význam pozitivní zásadní - druhově bohaté travní porosty, 
významné pro hmyz, pro hydrický režim i pedogenezi (I.) 

hodnoty jedinečné 

historické 
hmotné stopy historie (drobné sakrální 
stavby) 

význam pozitivní doplňující - paměť krajiny, která se 
projevuje v krajinné scéně (III.) 

hodnoty běžné 

kulturní 

charakteristická urbánní struktura – 
typická poloha sídla ve „svahovém 
spočinku“, typická biota doprovázející 
sídlo (sady, zahrady, rozptýlená zeleň) 

význam pozitivní zásadní – krajinná struktura nese znaky 
stability  (I.) a harmonické kulturní krajiny 

hodnoty jedinečné 

kulturní 

extrémně vysoký rekreační potenciál – 
kvalita prostředí ho předurčuje ke 
klidovým, rekreačním i k produkčním 
zemědělským aktivitám  

význam neutrální spolurčující – POZOR vysoká rekreační 
zátěž může způsobit ztrátu vyhledávaných hodnot (II.) 

hodnoty běžné 

kulturní, 
přírodní 

vysoká prostupnost a průchodnost území 

význam pozitivní spoluurčující – přírodní, současně i urbánní 
fenomén. Kvalita ovzduší je vázaná na lesní komplexy, na 
trvalé porosty trav a bylin, na specifický vodní režim. Kromě 
vzácných druhů rostlin jsou biotopem hmyzu a ptactva. 
Stanovené migrační trasy a skladebné části ÚSES (biocentra 
a biokoridory) jsou plně propustné a průchodné (II.). 

hodnoty jedinečné 

 

VYSVĚTLIVKY:  
HODNOTY A JEJICH VÝZNAM (hodnota významu uvedena tučně v závorce):  
I.  význam zásadní;  
II. význam spoluurčující;  
III. význam doplňující. 
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Tab. č. 17: Vliv záměru na hodnoty krajinného rázu 

CHARAKTER ZNAKY VLIV KONCEPCE/ZÁMĚRU 

přírodní 
svahy a plošiny na rulách ve 4. 
vegetačním stupni (biochora 4PS a 
4BS) 

žádný – nepředpokládají se rozsáhlé terénní úpravy v okolí, vodohospodářské úpravy 
u vodních prvků cílí na vyrovnání hydrologické bilance území, znečištění povrchových 
vod není žádoucí ani očekávané. 

přírodní 
fluviální sedimenty úzkých niv malých 
zahloubených toků 

žádný – záměr nezasahuje do společenstev struktury krajinného typu. 

přírodní 
v údolích potočních niv hnědozemě na 
spraších v rovinatém terénu 

žádný – záměr nezasahuje do tohoto krajinného typu. 

přírodní 
na náhorních plošinách nad svahem 
úvalu lesní komplexy  (rozřezané 
žleby) 

žádný – záměr nezasahuje do společenstev tohoto krajinného typu. 

přírodní 
náhradní společenstva XT – trávníky, 
lemy, meze, urbánní lada 

mírný – lze očekávat krajinářské úpravy okolí souboru staveb, které budou vnášet 
prvky sídelní zeleně. Rozsah biologicky aktivních povrchů však nebude nijak radikálně 
snížen, struktura i textura krajinné matrice zůstává zachována. 

historické 
hmotné stopy historie (drobné sakrální 
stavby) 

žádný – záměr není v žádném negativním pohledovém vztahu k historickým, kulturním 
a duchovním dominantám. Sakrální architektura je předmětem památkové ochrany. 

kulturní 
typická a charakteristická urbánní 
struktura – kontrast sídla v nivě na 
svazích (svahových lavicích) 

mírný – intenzita funkce bydlení se na lokalitě Z2-A1a zvýší minimálně o 1-2 bytové 
jednotky. Na lokalitě Z2-B1 se vyšší intenzita obytné funkce (např. pro rekreační využití 
o dalších 6 pokojů se dvěma lůžky) je výšková regulace 1 NP a podkroví, funkční 
regulace dle výrokové části Změny č.2 ÚP Telč. 

kulturní 

extrémně vysoký rekreační potenciál – 
kvalita prostředí ho předurčuje ke 
klidovým,  rekreačním a zemědělským 
aktivitám  

mírný – záměr předpokládá vyšší intenzitu obytného využití, což se může projevit 
zvýšenou dopravní zátěží. Nelze však předpokládat, že by zátěž překročila přirozené 
limity území. 

kulturní pohled na lokalitu od silnice II/406  
žádný - výkres ukazuje při pohledu od jihozápadu, že hmota záměru odpovídá textuře i 
struktuře okolní krajinné matrice. 

kulturní 
pohled na lokalitu od silnice III. 
Mysliboř - Studnice  

minimální – výkres ukazuje, že při pohledu od jihovýchodu (polní cesta k rybníku) je 
hmota stavby vnímatelná velmi slabě. Panoramatický snímek prokazuje v tomto směru 
pohledu u lokality řadu jiných podobně hmotných staveb. 

 
Grafickou část hodnocení SEA tvoří celkem 6 výkresů:  
 

 celková situace řešeného území v k.ú. Studnice,  
 posouzení viditelnosti/vnímatelnosti ploch zemědělské malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí ve 3 variantách lokalizace, 
 2x vizualizace v panoramatických snímcích ze dvou různých směrů pohledů v lokalitě Z2-B1. 
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11.2.7. ZÁVĚR HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU 
 
 

Na základě provedených analýz bylo prokázáno, že žádná z navrhovaných změn ve využití 
území v rámci Změny č. 2 ÚP Telč nepovede ke ztrátě charakteristických  znaků a rysů 
krajiny v k.ú. Studnice. 

 
Po zhodnocení citlivosti území vůči nově budovaným objektům je jako vizuálně nejšetrnější 
označena varianta Z2-B1, což prokazují přiložené výkresy č. 2 až 6. 
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12. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na 
životní prostředí 

 
Monitorovací ukazatele se obecně využívají před realizací a po provedení záměru ke 
srovnání změn, které záměr způsobil. Cílem stanovení indikátorů znamená identifikování 
oblastí možných negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Posuzování 
územního plánu nebo jeho změn je typická multikriteriální úloha, kdy se hledá územní a 
funkční kompromis pro konkrétní sídlo. V souvislosti s posuzováním územního plánu tedy 
musí být určeny hlavní priority a je stanovena váha jednotlivých faktorů. Relevantní 
indikátory však lze stanovit až po předložení konkrétního projektu, který podrobně popisuje 
daný záměr. 

Pořizovatel územního plánu je dle § 55 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. povinen nejméně 
jednou za 4 roky předložit zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu. 
Součástí této zprávy jsou vlivy uplatňování územního plánu na životní prostředí. 

K vyhodnocení naplňování územního plánu na složky životního prostředí je navržen systém 
monitoringu, pomocí kterého bude v pravidelných intervalech vyhodnocována realizace 
územního plánu. U záměrů, podléhající procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, bude navržen monitoring v rámci tohoto procesu. 

Zhotovitel posouzení SEA doporučuje využití indikátorů v následujících oblastech: 

 
12.1. Krajina - využití území: 

Indikátor: zastavěná plocha, jednotka = % podíl zastavěné a nezastavěné plochy 

 
12.2. Krajina – veřejná zeleň: 

Indikátor: realizovaná zeleň, jednotka = m2 

 
12.3. Vodní hospodářství a jakost vod: 

Indikátor: podíl obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV, jednotka = % připojených 
objektů/obyvatel 

 
12.4. Biodiverzita: 

Indikátor: realizované skladebné části ÚSES, jednotka = ha nových realizovaných biocenter 
a biokoridorů 

 
12.5. Půda a horninové prostředí: 

Indikátor: zábory půdy ZPF, jednotka = %/m2 nových záborů půdy 

 
12.6. Ovzduší a klima: 

Indikátor: míra znečištění ovzduší (tuhé částice, NOx, CO, SO2, VOC); vyjadřováno 
v hygienických standardech 

POZNÁMKA: monitorovací měření mohou být navržena mimo jiné i na základě stížností a 
požadavků obyvatel.  

 
12.7. Hluk 

Indikátor: akustický tlak měřený v dB;  vyjadřováno v hygienických standardech. Nutno 
prověřovat při realizaci každého záměru: při nadměrném hluku z provozu areálů výroby a 
podnikání, z nadměrné dopravy, při neukázněnosti rekreantů apod. 
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13. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech 
z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí 

 
Návrh požadavků na rozhodování vychází z popisu navrhovaných opatření a je zpracován 
pro vybrané plochy, které jsou předmětem Změny č. 2 ÚP Telč.  Zvláštní pozornost je 
věnována možným negativním vlivům na životní prostředí – návrhové plochy, které vykazují 
takové znaky však byly vyloučeny z návrhu Změny č. 2 ÚP Telč (viz tab. č. 11).  

V případě, že jednotlivé projekty budou podléhat procesu EIA (posouzení vlivů záměrů na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), bude navržen 
detailní monitoring jednotlivých projektů z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní 
prostředí. 

 
 

14. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 

 
Vyhodnocení Změny č. 2 územního plánu Telč z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví bylo provedeno v rozsahu přílohy č. 9 zákona 100/2001 Sb. v platném znění, v 
souladu s dalšími souvisejícími předpisy. 
 
Cíl hodnocení SEA 
 
Cílem hodnocení SEA je identifikace kladných i záporných vlivů na životní prostředí a zdraví 
obyvatelstva realizací změnou koncepce (Změnou č. 2 územního plánu Telč). V případě, že 
je identifikován negativní vliv a neexistuje alternativní řešení, musí být navržena zmírňující a 
kompenzační opatření.  

Vliv na životní prostředí je parametrizován zejména pro zájmy ochrany přírody a krajiny: 
 zvláště chráněná území maloplodá (ZCHÚ), 
 zvláště chráněná území velkoplošná chráněné krajinné oblasti (CHKO), 
 NATURA 2000 - soustava evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí, 
 významné krajinné prvky (VKP) ex lege nebo individuálně registrované, 
 skladebné části územního systému ekologické stability (ÚSES) na různé významové 

úrovní (místní, regionální, nadregionální; viz tab č. 2), 
 přírodní parky. 

 
Zdraví obyvatelstva je parametrizováno a posuzováno vzhledem k nejvýše přípustným 
limitům (emisí, imisí, hluku) a riziku poškození zdraví krátkodobým či dlouhodobým 
působením určitého faktoru na člověka (záření, radon, atd.). 
 
Zpracovatelé ÚPN a SEA 
 
Hodnocený návrh Změny č. 2 územního plánu Telč zpracovalo UAD Studio Brno, Mošnova 
3, 615 00 Brno. Autorizovaným urbanistou je ing. arch. Antonín Hladík. Změna č. 2 ÚPN Telč 
byla zpracována na základě schváleného zadání a závěrů zjišťovacího řízení Krajského 
úřadu Kraje Vysočina a dalších informací. 

Hodnocení vlivů (SEA hodnocení) vypracoval Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., provozovna 
Ekologická Dílna Brno, Prokofjevova 2, 623 00 Brno (viz kap. 14). 
 
Způsob hodnocení 
Návrh Změny č. 2 územního plánu Telč byl posouzena v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Plochy s identifikovaným významným (kladným i 
záporným) vlivem na životní prostředí či zdraví obyvatelstva se staly hlavním předmětem 
SEA hodnocení a byla navržena případná zmírňující opatření. 
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Dále bylo prověřeno, zda územní plán je v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty 
České republiky a Kraje Vysočina. V souladu se zadáním Změny č. 2 ÚP Telč byly návrhové 
plochy hodnoceny podle stejných funkcí, se kterými placuje územní plán města Telče : 
plochy pro bydlení, plochy pro občanské vybavení, plochy pro rekreaci, plochy pro výrobu a 
skladování, plochy pro dopravu, plochy technické infrastruktury, plochy zeleně. 
 
Hodnocen byl vliv navržených změn územního plánu na životní prostředí a zdraví 
obyvatelstva, a také pravděpodobný vývoj řešeného území bez uskutečnění těchto změn. 
Součástí hodnocení SEA je i srovnání variant při lokalizaci záměru rodinné zemědělské 
farmy s rekreačním využitím. 
 
Hodnocení vlivu na životní prostředí bylo provedeno separátně dle složek životního prostředí 
(ovzduší, voda, půda, příroda a krajina, biota). Intenzita nalezeného vlivu byla hodnocena ve 
stupnici vlivů:  
 

a) pozitivní; 
b) neutrální;  
c) negativní.  

 
Hodnota:  

a)  zásadní;  
b)  spoluurčující;  
c)  doplňující. 

 
Vliv na veřejné zdraví byl rámcově posuzován s ohledem na imisní a hlukové zatížení. 
Posouzení radonového ohrožení bylo vyhodnoceno jako bezpředmětné. Každá rozvojová 
plocha byla podrobena hodnocení spočívající v posouzení kvality životního prostředí v okolí 
záměru před realizací, identifikace významných vlivů plynoucí z realizace záměru, návrhu 
opatření pro vyloučení či zmírnění negativních vlivů a doporučení či nedoporučení realizace 
(případně návrh varianty alternativní). Podrobněji v tab. č. 11 v kap. č. 6.  
 
 

15. Závěr včetně závěrečného stanoviska 

 
15.1. Základní opatření 
 
Z hlediska komplexního zhodnocení návrhu Změny č. 2 územního plánu města Telče a 
vzhledem k současnému a výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s 
přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem, lze konstatovat, že návrh Změny č. 2 ÚP 
Telč bude akceptovatelný při respektování a realizaci následujících opatření: 
 

 v konkrétních projektových dokumentacích jednotlivých záměrů na zastavitelných 
plochách preferovat záměry s nejmenším vlivem na chráněné třídy ZPF, 

 před zahájením výstavby na současných plochách ZPF zabránit znehodnocování ornice, 
 plochy nevyužité pro výstavby užívat dále jako ZPF, 
 u ploch sousedících s VKP ex lege (niva, PUPFL) nebo s biokoridorem místního významu 
posoudit individuálně zásahy a případné negativní vlivy minimalizovat,  

 u všech zastavitelných ploch v co největší míře navrhnout a realizovat opatření, která by 
eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do 
půdy, 

 na plochách změn, které jsou lokalizovány na území předpokládaných archeologických 
nálezů, je třeba před výstavbou zajistit ochranu archeologických nálezů - u stavebních a 
jiných zásazích do terénu je třeba zajistit provedení záchranného archeologického 
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výzkumu některou z oprávněných organizací podle zák. č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči v platném znění. 

 
 
13.2. Podmínky realizace pro konkrétní lokality 
 
Pro plochy smíšené obytné formuluje přípustné regulační podmínky tab č. 14. Pro plochy 
zemědělské malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí formuluje regulační podmínky tab. č. 
13. Z hlediska citlivosti území vůči nově budovaným objektům se – v souladu se závěry kap. 
11.2. – jeví jako nejpříznivější varianta Z2-B1 (severně od Studnického rybníka). 
 
 
13.3. Podpůrná a ostatní opatření 
 
V případě uplatnění zákona č. 100/2001 Sb. pro záměry, představující odlišnou náplň a 
funkci lokalit (ploch s rozdílným využitím území) dle Změny č. 2 ÚP Telč bude třeba vždy 
zahájit nové zjišťovací řízení - pokud nepůjde o podlimitní záměry. Hlavní důraz bude vždy 
kladen především na vyhodnocení vlivů ploch zástavby obce na odtokové poměry, imisní a 
akustickou zátěž a na krajinný ráz.  

 
 

16. Údaje o zpracovateli hodnocení – závěrečná doložka 

 
Zpracovatel: 
Hodnocení vlivů (SEA hodnocení) vypracoval Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., provozovna 
Ekologická Dílna Brno, Prokofjevova 2, 623 00 Brno - osoba oprávněná pro posuzování vlivů 
na životní prostředí podle zákona ČNR č. 100/2001 Sb., osvědčení č.j. 21463/3047/OPŽP/00 
ze dne 24.10.2000, prodloužení č.j.: 19545/ENV/16 ze dne 14.4.2016. 
 
Spolupráce: 
Ing. Jozef Sedláček: fotodokumentace, vizualizace, projekt GIS 
Ing. Irena Kučerová: hodnocení aktuálních typů vegetačních prvků 
 
 

17. Použité podklady a zdroje informací 

Všechny relevantní prameny pro zpracování posudku SEA jsou citovány v poznámkovém 
aparátu v každé kapitole v režimu „Poznámka pod čarou“. 
 
 
V Brně 04/2017 
 
 
Doc. ing. Petr Kučera, Ph.D. 
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NÁVRH STANOVISKA 
 
Na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel navrhuje zpracovatel 
hodnoceni SEA na základě výše uvedených závěrů 

 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

 

k návrhu Změny č. 2. Územního plánu Telč za dodržení následujících podmínek: 

 
A) ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ 

 
1. v konkrétních projektových dokumentacích jednotlivých záměrů na zastavitelných 

plochách preferovat záměry s nejmenším vlivem na chráněné třídy ZPF; 
 

2. před zahájením výstavby na současných plochách ZPF provést opatření k zabránění 
znehodnocení ornice; 
 

3. plochy nevyužité pro výstavby užívat dále jako ZPF; 
 

4. u ploch sousedících s VKP ex lege (potoční niva, plochy určené k plnění funkcí lesa) 
nebo s biokoridorem místního významu posoudit individuálně zásahy a případné 
negativní vlivy minimalizovat; 
 

5.  u všech zastavitelných ploch v co největší míře navrhnout a realizovat opatření, která 
budou eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovají vsak 
povrchové vody do půdy a zabrání erozi půdy proudící vodou. 

 

 

B) KONKRÉTNÍ REGULACE PRO JEDNOTLIVÉ LOKALITY 

 

Pro plochy smíšené obytné formuluje přípustné regulační podmínky následující tabulka: 
 
 
KRITÉRIUM MAXIMÁLNÍ HODNOTA 

Plocha pro 1 rodinný dům 1 000 m2 

Počet podlaží 1+ podkroví 

Zastavěná plocha max  2 500 m2 

Výška římsy 8 m 

Počet obyvatel dvojgeneračního domu 6-8  osob 

Počet obyvatel třígeneračního domu 8-10 osob 

 
 
Pro plochy zemědělské malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí formuluje regulační 
podmínky následující tabulka: 
 

KRITÉRIUM MAXIMÁLNÍ HODNOTA 

Maximální výška zástavby (římsa/ustoupené 
podlaží nebo podkroví pod 45o) 

7 m/11 m 

Zastavěná plocha max. 2 500 m2 

Byt majitele 2 osoby 

Byt správce 3 osoby 

Pokoje pro hosty 8x/2 lůžka 16 osob 



42 
 

KRITÉRIUM MAXIMÁLNÍ HODNOTA 

Skot a koně 5 ks 

Ovce a kozy 5 ks 

Drůbež 50 ks 

Technologie zpracování rostlinné produkce Sušení, kondenzace (sirupy, džemy), kvašení, 
destilace (cider). Balení čajových směsí. 

Energie Kotel na biomasu, fotovoltaické prvky na střeše 
objektů. 

Zdroj pitné vody Vlastní studna 

Zdroj užitkové vody Zásobník na dešťovou vodu ze střech, objem 
OSV/rok min. 1500 m3 

Likvidace odpadních vod Individuální ČOV s odpovídající kapacitou. 
Přečištěná voda vyvedena do recipientu (monitoring 
kontroly) 

Zdroj tepla Kotel na biomasu (pelety, dřevoštěpka, energetické 
obiloviny; max. výkon 100 kW včetně záložního 
zdroje stejného typu; 5. emisní třída) 

Zdroj elektrické energie Kabelová přípojka do lokality realizovaná E.ON 

 
Z hlediska citlivosti území vůči nově budovaným objektům se – v souladu se závěry kap. 
11.2. posudku SEA – jeví jako nejpříznivější varianta Z2-B1 (severně od Studnického 
rybníka). 
 
 

C) PODPŮRNÁ A OSTATNÍ OPATŘENÍ 

 
V případě uplatnění zákona č. 100/2001 Sb. pro záměry, představující odlišnou náplň a 
funkci lokalit (ploch s rozdílným využitím území) dle Změny č. 2 ÚP Telč bude třeba vždy 
zahájit nové zjišťovací řízení - pokud nepůjde o podlimitní záměry. Hlavní důraz bude vždy 
kladen především na vyhodnocení vlivů ploch zástavby obce na odtokové poměry, imisní a 
akustickou zátěž a na krajinný ráz.  

 
 

D) NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ Z HLEDISKA MINIMALIZACE 
NEGATIVNÍCH VLIVŮ 

 
1. Podmínkou realizace náplně plochy Z2-B1 je uplatnění vnějšího ozelenění dřevinnou 

vegetací. 
 

2. V případě změny parametrů intenzity využití lokalit Z2-A1, Z2-B1 je třeba záměry 
znovu posoudit na základě doložené rozptylové a akustické studie kvůli plnění 
hygienických a imisních limitů. 
 

3. Na plochách, které jsou lokalizovány na území předpokládaných archeologických 
nálezů je třeba před výstavbou zajistit ochranu archeologických nálezů - u stavebních 
a jiných zásazích do terénu je třeba zajistit provedení záchranného archeologického 
výzkumu některou z oprávněných organizací podle zák. č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči v platném znění. 
 

4. Podmínkou realizace všech rozvojových záměrů na hodnocených lokalitách je 
důsledné vyhodnocení vlivů na kvalitu podzemní a povrchové vody, včetně stanovení 
opatření pro prevenci před případnou kontaminací, před negativním vlivem na 
odtokové poměry včetně odpovídající retence srážkové vody. 

 



PŘÍLOHA č. 1: VÝSKYT ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ
v k.ú. STUDNICE u Telče

ID taxon místo lokalizace autor

Carex pulicaris

ostřice blešní

Carex dioica

ostřice dvoudomá

Menyanthes trifoliata

vachta trojlistá

Pedicularis sylvatica

všivec lesní

Dactylorhiza majalis

prstnatec májový

Menyanthes trifoliata

vachta trojlistá

Dactylorhiza majalis

prstnatec májový

Bufo bufo

ropucha obecná

Leucojum vernum

bledule jarní

Leucojum vernum

bledule jarní

Menyanthes trifoliata

vachta trojlistá

Menyanthes trifoliata
vachta trojlistá

kriticky ohrožený druh [podle vyhl. č. 395/1992 Sb. ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb.]

silně ohrožený druh [údaje podle Nálezové databáze ©AOPK, nová verze 2017] 

ostatní taxony ohrožené druhy

Tatáž lokalita jako výše

Lojdův rybník - západně

Lojdův rybník - západně

Studnický rybník

Nad Studnickým rybníkem

Pod Studnickým rybníkem

Les pod Studnickým rybníkem, 

pod chatami

01.05.2003 01.09.2003

19.04.2007 19.04.2007

23.06.1964

Hofhanzlová 

Ester

Lojdův rybník - západně

Lojdův rybník - západně

Lojdův rybník - severně

19.09.2003
Hofhanzlová 

Ester

v sousedství 

lokality Z2-B1
44370 0243_234123

v sousedství 

lokality Z2-B1
2219135 j0179_234123_243_T1.5 06.06.2003

19.04.2007 19.04.2007
Maštera 

Jaromír

19.04.2007
Maštera 

Jaromír

v sousedství 

lokality Z2-B1
3393304 louka pod rybníkem Studničky

v sousedství 

lokality Z2-B1
3393305 olšina nad rybníkem Studničky 19.04.2007

Maštera 

Jaromír
v sousedství 

lokality Z2-B1
4166253 Rybník Studničky, Studnice, JI

23.06.1964 23.06.1964 Rybníček K.

Rybníček K.

mimo území  

Změny č. 2
28680632 413188 - Studnice u Telče

mimo území  

Změny č. 2
28680637 413188 - Studnice u Telče 23.06.1964

23.06.1964 23.06.1964 Rybníček K.

23.06.1964 Rybníček K.

mimo území  

Změny č. 2
29193426 413293 - Studnice u Telče

mimo území  

Změny č. 2
29649968 413188 - Studnice u Telče 23.06.1964

23.06.1964 23.06.1964 Rybníček K.Lojdův rybník - severně

23.06.1964 Rybníček K.Lojdův rybník - západně

mimo území  

Změny č. 2
29662250 413293 - Studnice u Telče

mimo území  

Změny č. 2
30111580 413188 - Studnice u Telče 23.06.1964

datum nálezu

23.06.1964 23.06.1964 Rybníček K.
mimo území  

Změny č. 2
30111581 413188 - Studnice u Telče
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Příloha č. 2 
 

PŘÍKLAD OCHRANY POVRCHOVÝCH VOD 
 
 
Příloha uvádí dva možné příklady čištění odpadních vod z rodinné zemědělské farmy při 
maximálním možném zatížení podle tab. č. 13 a 14 v posouzení ZMĚNY č. 2 územního 
plánu města TELČ z hlediska „HODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ PODLE zák. č. 100/2001 Sb.“ 
 
Čistírny byly dlouhodobě testovány při certifikaci. Jedná se o zkoušku prováděnou o dobu 36 týdnů 
na různé stavy obvyklé při klasickém provozu – nominální denní průtok s ranními a večerními 
špičkami, podtížení, přetížení, krátkodobé hydraulické přetížení, režim dovolená a další.  

 
Při zkoušce se měří všechny parametry v souladu s evropskou normou, které mohou ovlivnit 
chemismus vodního toku. Výsledkem zkoušky je protokol vystavený autorizovanou zkušebnou – 
státním podnikem. Rozhodující při tom jsou odtokové parametry, zjištěné při zkoušce. 
 
POZNÁMKA:  kritickou látkou pro život a reprodukční cyklus obojživelníků je koncentrace amoniaku, 
který pro ně stejně jako pro většinu ryb může být toxický. S amoniakem si sestava ANASEP+ZEON 
poradí naprosto bez problému a větším rizikem pro místní rybník budou pravděpodobně okolní 
zahnojená pole nebo přetékající žumpy u chat. 

 
 
PŘÍKLAD  č.1: čistící sestava ANAZON: 

 

 



 
 

 



 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



PŘÍKLAD  č.2: čistící sestava BIOFLOW: 
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Stanoviště č. 1

Stanoviště č. 2

Stanoviště č. 5

Stanoviště č. 7

Sta
nov
iště
 č. 9

Stanoviště č. 6

Stanoviště č. 3

Stanoviště č. 11
Stanoviště č. 8

Stanoviště č. 10

Z2-A1b
0,24 ha

Z2-A1c
1,02 ha

Z2-A2a
1,6 ha

Z2-A2b
0,7 ha

039
0,92 ha

Z2-B1
0,83 ha

Z2-B2
0,83 ha

Z2-B3
0,83 ha

Z2-A1a
0,63 ha
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Mapový podklad: Státní mapové dílo, SM5 © ČÚZK 

HRANICE K.Ú. ST UDNICE U T ELČE

HRANICE ZAST AVĚNÉHO ÚZEMI

PLOCHY SMÍŠ ENÉ OBYT NÉ

PLOCHY ZAST AVIT ELNÉ  SMÍŠ ENÉ OBYT NÉ

PLOCHY ZAST AVIT ELNÉ  SMÍŠ ENÉ OBYT NÉ - ZÁMĚR

PLOCHY ZAST AVIT ELNÉ  SMÍŠ ENÉ OBYT NÉ - ZÁMĚR ZRUŠ ENÝ

PLOCHY SMÍŠ ENÉ VÝROBY

PLOCHY SMÍŠ ENÉ VÝROBY NÁVRH

PLOCHY REKREACE ZMĚNA POLOHY HRANICE

PLOCHY SMÍŠ ENÉ NEZAST AVĚNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ MALOVÝROBY S DOPLŇ KOVOU REKREAČNÍ FUNKCÍ - ZÁMĚR

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ MALOVÝROBY S DOPLŇ KOVOU REKREAČNÍ FUNKCÍ - VARIANT A ZÁMĚRU

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ MALOVÝROBY S DOPLŇ KOVOU REKREAČNÍ FUNKCÍ - UMÍST ĚNÍ ST AVBY

ÚZEMNÍ SYST ÉM EKOLOGICKÉ ST ABILIT Y
biokoridor
biocentrum

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 079/1, 079/2

BPEJ T Ř ÍDY OCHRANY I. A II.
72911 - kód BPEJ

ZÁKRES POZOROVACÍCH ST ANOVIŠ Ť

poloha stanoviště a vymezeni pohledového úhlu
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Z2-B3
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HRANICE K.Ú. STUDNICE U TELČ E

VIDITELNOST Z2-B1

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ MALOVÝROBY S DOPLŇKOVOU REKREAČ NÍ FUNKCÍ - UMÍSTĚNÍ STAVBY

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ MALOVÝROBY S DOPLŇKOVOU REKREAČ NÍ FUNKCÍ - ZÁMĚR

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ MALOVÝROBY S DOPLŇKOVOU REKREAČ NÍ FUNKCÍ - VARIANTA ZÁMĚRU

Mapový podklad: Státní mapové dílo, SM5 © ČÚZK 



Z2-B1
0,83 ha

Z2-B2
0,83 ha

Z2-B3
0,83 ha
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HRANICE K.Ú. STUDNICE U TELČE

VIDITELNOST Z2-B2

PLOCHY ZEMĚ DĚ LSKÉ MALOVÝROBY S DOPLŇKOVOU REKREAČNÍ FUNKCÍ - UMÍSTĚ NÍ STAVBY

PLOCHY ZEMĚ DĚ LSKÉ MALOVÝROBY S DOPLŇKOVOU REKREAČNÍ FUNKCÍ - ZÁMĚ R

PLOCHY ZEMĚ DĚ LSKÉ MALOVÝROBY S DOPLŇKOVOU REKREAČNÍ FUNKCÍ - VARIANTA ZÁMĚ RU

Mapový podklad: Státní mapové dílo, SM5 © ČÚZK 



Z2-B1
0,83 ha

Z2-B2
0,83 ha

Z2-B3
0,83 ha
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HRANICE K.Ú. STUDNICE U TELČ E

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ MALOVÝROBY S DOPLŇKOVOU REKREAČ NÍ FUNKCÍ - UMÍSTĚNÍ STAVBY

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ MALOVÝROBY S DOPLŇKOVOU REKREAČ NÍ FUNKCÍ - ZÁMĚR

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ MALOVÝROBY S DOPLŇKOVOU REKREAČ NÍ FUNKCÍ - VARIANTA ZÁMĚRU

VIDITELNOST Z2-B3

Mapový podklad: Státní mapové dílo, SM5 © ČÚZK 



ČÍSLO PANORAMATICKÉHO SNÍMKU (STANOVIŠTĚ): 1 / LOKALITA: JIŽNÍ OKRAJ STUDNICKÉHO RYBNÍKA / SOUŘADNICE: x: -680621 y:-1148360 / DATUM: 17. 5. 2017 / ČAS: 10: 28 / VZDÁLENOST OD ZÁMĚRU: 285 M / KAMERA: NIKON D3200 / OHNISKOVÁ VZDÁLENOST: 50 MM  / VÝŠKA KAMERY: 574 M N.M. / AUTOR SNÍMKU: JOZEF SEDLÁČEK / DOPORUČENÁ VZDÁLENOST PRO SLEDOVÁNÍ SNÍMKU: 500 MM



ČÍSLO PANORAMATICKÉHO SNÍMKU (STANOVIŠTĚ): 2 / LOKALITA: LOUKA U CHATOVÉ OBLASTI STUDNICE / SOUŘADNICE: x: --680502 y:-1147850 / DATUM: 17. 5. 2017 / ČAS: 14:38 / VZDÁLENOST OD ZÁMĚRU: 140 M / KAMERA: NIKON D3200 / OHNISKOVÁ VZDÁLENOST: 50 MM  / VÝŠKA KAMERY: 583 M N.M. / AUTOR SNÍMKU: JOZEF SEDLÁČEK / DOPORUČENÁ VZDÁLENOST PRO SLEDOVÁNÍ SNÍMKU: 500 MM


