
 

1 

ZMĚNA Č. 2 

ÚZEMNÍHO PLÁNU TELČ 

 

TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ 
 
 

OBJEDNATEL: 

MĚSTO TELČ 

SE SÍDLEM NÁMĚSTÍ ZACHARIÁŠE Z HRADCE 10, 588 56 TELČ 

 

ZPRACOVATEL: 

URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN - STUDIO, spol. s r.o. 

MOŠNOVA 3, 615 00 BRNO 
 
 

ŘEŠITELSKÝ TÝM ZPRACOVATELE: 

URBANISTICKÁ KONCEPCE A KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY: 

Ing.arch. Antonín Hladík, autorizovaný architekt pro obor urbanismus 

Ing.arch Miloš Kabela, autorizovaný architekt  

Ing.arch. Eva Brunnerová 

DOPRAVA, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: 

Ing.arch. Antonín Hladík, autorizovaný inženýr pro obor městské inženýrství 

 

 

Záznam o účinnosti:  Sp. zn.: MěÚ Telč 4256/2016 ORÚP 

Změnu č. 2 Územního plánu vydalo: Zastupitelstvo města Telče 

Datum nabytí účinnosti: 
 

Pořizovatel: 
Městský úřad Telč 
odbor rozvoje a územního plánování 

Oprávněná úřední osoba: 
Ing. arch Lukáš Pivonka 
referent odboru odbor rozvoje a územního plánování 

Razítko a podpis:  



 

2 

 

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TELČ 

ODŮVODNĚNÍ 

Textová část 

 

Obsah 
1. Postup při pořizování změny č.2 ÚPT .................................................................................. 3 
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem ................................................................................................................... 5 
2.1 Soulad s politikou územního rozvoje ................................................................................... 5 
2.2 Soulad se Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina ....................................................... 9 
3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území ....................................................................................................... 13 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů ....... 13 
5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů ...................... 14 
6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 

výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí .... 14 
7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (stanovisko SEA) ....... 15 
8. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu zohledněno, s uvedením závažných 

důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky nebyly zohledněny ............................. 15 
9. Vyhodnocení splnění požadavků zadání ........................................................................... 16 
10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ............................................................................. 19 
10.1 Hlavní principy koncepce rozvoje a hodnot ........................................................................ 19 
10.1.1 Historický kontext polohy a vývoje sídla............................................................................. 19 
10.1.2 Vztah sídla a krajiny .......................................................................................................... 21 
10.2 Urbanistická koncepce ...................................................................................................... 24 
10.2.1 Předpoklady územního rozvoje ......................................................................................... 24 
10.2.2 Prověření rozvojových ploch .............................................................................................. 25 
10.3 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa. ..................................................................... 31 
10.3.1 Použitá metodika ............................................................................................................... 31 
10.3.2 Zábor ZPF v návrhových plocháchs rozdílným způsobem využití ...................................... 31 
10.3.3 Odůvodnění záboru ZPF ................................................................................................... 31 
Tabelární vyhodnocení záború ZPF / porovnání variant ................................................................ 32 
Srovnávací text výrokové textové části Územního plánu Telč s vyznačením změn – srovnávací znění 
– pouze části dotčené změnami…………………………………………………………………………...34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

1. POSTUP PŘI POŘIZOVÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚPT 

MěÚ Telč, odbor rozvoje a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) jako pořizovatel podle §6 
odst. 1. písm. c) stavebního zákona na základě § 55 odst. 1 stavebního zákona vypracoval Návrh 
zprávy o uplatňování Územního plánu Telč (dále jen „návrh Zprávy“) a za použití § 47 odst. 2 
stavebného zákona zahájil projednání Návrhu Zprávy. 

Pořizovateli byly ve stanovené lhůtě pro podání připomínek k Návrhu Zprávy doručeny mmj. 
písemné připomínky k Návrhu Zprávy, týkající se katastrálního území Studnice u Telče (dále jen 
„Studnice“). Vzhledem k velkému rozsahu navrhovaných změn ve Studnicích, které byly doručeny v 
rámci lhůty pro projednání návrhu Zprávy, pořizovatel rozhodl, že by těmito zásahy došlo k 
podstatným úpravám Návrhu Zprávy, ke kterým se nemohly vyjádřit dotčené orgány. Připomínky 
proto nebyly zahrnuty do Návrhu Zprávy. 

Dle § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení změny územního plánu rozhoduje zastupitelstvo 
obce na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na 
území obce – což je případ návrhu ke změně územního plánu od akciové společnosti farma Telč 
Studnice. Součástí návrhu je prohlášení navrhovatele, že uhradí nezbytné náklady na pořízení změny 
územního plánu, a to v poměrné části s ohledem na další změny ve vymezení funkčních ploch, které 
nebyly vyvolány navrhovatelem. Zastupitelstvo města Telč na svém zasedání dne 19. 9. 2016 
rozhodlo v samostatné působnosti usnesením UZ 124-9/12/2016 o pořízení změny č. 2 ÚPT na návrh 
akciové společnosti Farma Telč Studnice a.s. 

Dle § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení změny územního plánu rozhoduje zastupitelstvo 
obce z vlastního podnětu – což je případ podnětu ke změně územního plánu od Osadního výboru 
Studnice, orgánu zřízeného v souladu s § 117 a § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění zastupitelstvem města Telč. Zastupitelstvo města Telč na svém zasedání dne 19. 9. 2016 
rozhodlo v samostatné působnosti usnesením UZ 125-9/12/2016 o pořízení změny č. 2 ÚPT z 
podnětu Osadního výboru Studnice u Telče. 

Pořizovatel zpracoval Návrh zadání Změny č. 2 ÚPT, který byl v souladu s ust. § 47 odst. 2 
stavebního zákona projednán, jednotlivé požadavky byly zapracovány do návrhu zadání změny č. 2 
ÚPT. Orgán ochrany přírody a krajiny zaslal stanovisko s požadavkem na zpracování vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí, který byl do návrhu zadání změny č. 2 ÚPT zapracován jako Požadavek na 
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (dle § 47 odst. 3 stavebného zákona). Projednání 
návrhu zadání změny č. 2 ÚPT bylo oznámeno také veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce 
města Telče (13. 10. 2016 – 14. 11. 2016) a elektronické úřední desce Města Telče. V zákonné lhůtě 
pořizovatel obdržel jednu připomínku veřejnosti, která byla zapracována do návrhu zadání změny č. 
2 ÚPT.  

Na základě ust. § 47 odst. 4 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
Pavlem Komínem upravil návrh zadání změny č. 2 ÚPT a předložil jej ke schválení zastupitelstvu 
města Telč. Zastupitelstvo města Telč na svém zasedání dne 12. 12. 2016 schválilo v samostatné 
působnosti usnesením UZ 139-6/14/2016 Zadání změny č. 2 ÚPT. 

Dne 19. 1. 2017 byla 5 subjektům zaslána Výzva k podání nabídky/zadávací podmínky. Ve 
stanoveném termínu byly podány dvě nabídky a na základě hodnocení nabídek ze dne 2. 2. 2017 
byla v rámci veřejné zakázky vybrána jako nejvýhodnější nabídka společnosti URBANISMUS, 
ARCHITEKTURA, DESIGN – STUDIO spol. s r.o., Mošnova 3, 61500 Brno (dále jen „zpracovatel“), 
se kterou byla dne 3. 3. 2017 uzavřena smlouva o dílo. Zároveň byla dne 3. 3. 2017 uzavřena 
Smlouva o částečné úhradě nákladů na pořízení změny Územního plánu Telč se společností FARMA 
TELČ STUDNICE a.s., Holandská 878/2, 639 00 Brno. 

Zpracovaný návrh změny č. 2 ÚPT včetně požadovaného vyhodnocení vlivu změny č. 2 ÚPT na 
udržitelný rozvoj území a na životní prostředí předal zpracovatel dne 5. 12. 2017. 

Pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚPT a o 
vyhodnocení vlivů podle ustanovení § 50 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, 
oprávněnému investorovi, sousedním obcím a místní části Studnice dopisem ze dne 16. 2. 2018 pod 
č.j. Telč 1295/2018 ORÚP. Obsahem oznámení byla i výzva dotčeným orgánům k uplatnění 
stanovisek a sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to včetně lhůty pro jejich uplatnění 
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nejpozději do 12. 4. 2018 (včetně). Zároveň dotčené orgány, krajský úřad, oprávněného investora, 
sousední obce a místní část Studnice pořizovatel vyrozuměl, že k později uplatňovaným stanoviskům 
se nepřihlíží, a že návrh Změny č. 2 ÚPT a vyhodnocení vlivů budou vystaveny k nahlédnutí do 
společného jednání, během jednání a po dobu 30 dnů ode dne jednání. Pořizovatel doručil veřejnosti 
návrh Změny Č. 2 ÚPT vč. vyhodnocení vlivů dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona veřejnou 
vyhláškou pod č.j. Telč 1298/2018 ORÚP ze dne 16. 2. 2018 (sejmuta 4. 4. 2018). Společné jednání 
se konalo dne 13. 3. 2018 na MěÚ Telč, výklad byl proveden ve spolupráci s projektantem – Ing. arch. 
Antonín Hladík, i se zpracovatelem SEA – doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Do 30 dnů ode dne doručení 
veřejné vyhlášky mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Ve lhůtě byly uplatněny 2 
připomínky, z nichž jedna byla vyhodnocena jako bezpředmětná. Připomínky jsou uvedeny a 
vyhodnoceny v bodě 10 na straně 11 - 13 opatření obecné povahy. Uplatněná stanoviska a vyjádření 
ve společném jednání jsou uvedeny v bodě 5 v Tab. 1 a vyhodnoceny v bodě 5 v Tab. 2 opatření 
obecné povahy.  

Pořizovatel Změny č. 2 ÚPT dne 19. 4. 2018 provedl spolu s určeným zastupitelem Vyhodnocení 
stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a připomínek k návrhu Změny č. 2 
ÚPT a k vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území v rámci společného jednání a na základě 
smlouvy o dílo vypracoval Pokyny pro úpravu návrhu Změny č. 2 ÚPT, které zaslal zpracovateli dne 
23. 4. 2018.  

Po obdržení upraveného návrhu Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) zaslal pořizovatel 
dne 9. 5. 2018 na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, výzvu k 
uplatnění stanoviska k vyhodnocení SEA dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí (včetně všech příloh). Souhlasné Stanovisko k vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚPT 
na životní prostředí bylo doručeno dne 29. 5. 2018 pod č.j. KUJI 35418/2018. 

Kompletní upravenou dokumentaci po společném jednání předal zpracovatel dne 21. 5. 2018. 
Následně byla dne 28. 5. 2018 na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a 
stavebního řádu, odeslána Žádost o stanovisko k návrhu Změny č. 2 ÚPT. Souhlasné stanovisko 
Krajského úřadu jako nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 2 ÚPT bylo 
doručeno dne 11. 6. 2018 pod č.j. KUJI 40831/2018. 

Na základě těchto dvou stanovisek přistoupil pořizovatel k zahájení řízení o Změně č. 2 ÚPT podle 
§ 52 stavebního zákona. 

Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou č. j. Telč 4312/2018 ORÚP ze dne 14. 6. 2018 upravený a 
posouzený návrh Změny č.2 ÚPT vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vč. návrhu 
opatření obecné povahy. Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 ÚPT a vyhodnocení vlivu se konalo 
23. 7. 2018, tj. 40 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky (byla splněna podmínka dle §52 stavebního 
zákona, že veřejné projednání se může konat nejdříve 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, 15 
+15 dnů = 30 dnů).  

Do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 30. 7. 2018, mohl každý uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky proti návrhu řešení, na což bylo řádně upozorněno. V rámci této lhůty byla 
doručena 1 písemná připomínka. Připomínka je uvedena a vyhodnocena v bodě 10 na straně 13 
opatření obecné povahy. 

Do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 30. 7. 2018 mohli vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešením, oprávnění investoři či zástupci veřejnosti uplatnit písemné námitky proti 
návrhu řešení, na což bylo řádně upozorněno. V rámci této lhůty nebyly uplatněny žádné námitky.  

Pořizovatel přizval k veřejnému projednání obec vč. místní části Studnice, dotčené orgány, krajský 
úřad a sousední obce dopisem č.j. Telč 4309/2018 ORÚP ze dne 14. 6. 2018, a to nejméně 30 dnů 
předem, což bylo splněno. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohli uplatnit 
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny, do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání, tj. do 30. 7. 2018. Na lhůtu bylo řádně upozorněno. 

Uplatněná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a krajského úřadu jsou uvedena v bodě 5 v 
Tab 3 opatření obecné povahy a vyhodnocena v bodě 5 v Tab 4 opatření obecné povahy. Orgánu 
státní správy lesů byla dne 1. 8. 2018 zaslána žádost o přehodnocení stanoviska na základě 
dopracovaného návrhu Změny č. 2 ÚPT dle jeho požadavků, souhlasné stanovisko k provedeným 
úpravám bylo doručeno dne 7. 8. 2018.  
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V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky sousedních obcí. 

Dne 3. 8. 2018 pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem výsledky projednání 
Změny č. 2 ÚPT a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu Změny č. 2 ÚPT a k vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území a zaslal jej dopisem 
č. j. Telč 5368/2018 ORÚP dotčeným orgánům a Krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval 
je, aby k němu ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Uplatněná stanoviska k Návrhu 
vyhodnocení připomínek jsou uvedena v Tab. 5 opatření obecné povahy a všechna jsou souhlasná 
bez připomínek. 

Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 2 ÚPT (dle § 53 odst. 1 stavebního 
zákona) nebyl vypracován, jelikož v rámci řízení o Změně č. 2 ÚPT nebyla doručena žádná námitka. 

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

2.1 SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Navrhovaná změna, která řeší přiměřený rozvoj sídla s ohledem na jeho dosavadní vývoj a 
potřeby, stejně tak jako doplnění funkcí, které umožní zlepšení hospodaření v krajině a péči o ni a 
rozvoj rekreace je  

v souladu Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR),viz články, 
které se týkají řešených záměrů na změny v území. především jsou respektovány republikové priority 
specifikované v PÚR 

 (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území 
mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná 
cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné 
celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému 
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

Návrh změny chrání přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického a 
archeologického dědictví. Zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury území, definuje Studnice 
jako součást historické struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity 
území, jeho historie a tradice. Za tím účelem byla provedena analýza historického kontextu polohy a 
vývoje sídla a byly specifikovány závěry pro návrh změny, která citlivým způsobem rozvíjíí a doplňuje 
funkční strukturu sídla. 

 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.  

Návrh změny, doplňuje funkční strukturu o plochu zemědělské malovýroby pro umístění „rodinné 
farmy“ za účelem zvýšení péče o krajinu a hospodaření v ní a nabídky pro agroturistiku, při zohlednění 
kvalitní zemědělské půdy. 

 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními 
vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat 
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci 
nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.  

Řešené území není součástí typického urbánního – rezidenčního prostředí, ani takové prostředí 
nevytváří, navrhuje přiměřený územní rozvoj pro udržení dochovaného charakteru venkovské 
společnosti. 
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(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav 
i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s 
jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Podstata řešení spočívá v doplnění struktury ploch v řešeném území tak, aby způsob využití ploch 
odpovídal jejich současnému charakteru a navrženou funkcí zemědělské malovýroby podpořil kvalitu 
dlouhodobého využívání území. 

 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a 
regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, 
odvětvových a časových hledisek. 

Návrh změny přispívá k udržení funkce sídla a principu integrovaného rozvoje území. 

 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných 
ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak 
řešení problémů v těchto územích.  

Území není součástí problémového regionu. 

 

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

Netýká se změny.  

 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné 
využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které 
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území.  

V řešeném území nejsou areály brownfields (přesto že existují objekty nevyužívané, jejichž poloha 
není pro rozvoj vhodná s ohledem na krajinný kontext a řešení bezpečnosti silničního provozu). 
Zadání změny nepředpokládá řešení tohoto problému. 

 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně 
plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické 
rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, 
lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní 
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků 
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V 
rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové 
charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

Řešené území, ve kterém se pouze doplňuje struktura ploch tak, aby způsob jejich využití 
odpovídal současnému charakteru a zlepšení dlouhodobého využívání území; neovlivňuje charakter 
krajiny, nezasahuje do zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, EVL, mokřadů, 
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněných oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, a respektuje zásady ochrany zemědělského půdního fondu  pozemků určených pro funkci 
lesa. 

  

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti 
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 
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Podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka jsou 
již ve stávající struktuře ploch zajištěny. 

 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a 
ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím 
její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí 
velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních 
porostů a zachování prostupnosti krajiny.  

Netýká se řešeného území. 

 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení 
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro 
různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).  

Doplnění funkční struktury o plochu zemědělské malovýroby pro umístění „rodinné farmy“ vytváří 
předpoklad pro agroturistiku a doplňuje lokalitu individuální rekreace o nový typ. 

 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury 
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, 
umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní 
železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu 
jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby 
byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a 
tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu 
působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných 
technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Změna reflektuje záměr „homogenizace tahu silnice II.tř. č.406. 

 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř 
rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou 
přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky 
pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

Plochy dopravní infrastruktury jsou vymezeny jako průmět skutečného stavu části vybrané 
komunikační sítě. Návrh rozvojových ploch respektuje podmínky pro zvyšování bezpečnosti a 
plynulosti dopravy a ochrany před hlukem a emisemi 

 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 
limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným 
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované 
výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 
dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

V řešeném území nedochází k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 
limitů. 

 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných 
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před 
povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení 
přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy 
k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro 
zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 



 

8 
 

Protierozní opatření nebyla vymezena, protože terén s ohledem na využití pozemků je dostatečně 
stabilní a eroze se v řešeném území neprojevuje v rozsahu, který vyžaduje provedení protierozních 
opatření. Území není dotčeno záplavami. 

  

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen 
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro 
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.  

Netýká se řešeného území 

 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní 
dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, 
poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech 
a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.  

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech 
partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve 
prospěch územního rozvoje.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, 
silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských 
oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou 
klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

Změna reflektuje koridor pro nadzemní vedení VVN 110 kV; ostatní požadavky nejsou změnou 
řešitelné. 

 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení 
ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a 
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i 
soukromého sektoru s veřejností. 

Nároky na veřejnou infrastrukturu jsou již zakotveny v platném územním plánu a navrhovaná 
změna navazuje na navržený systém. 

 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a 
koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, 
umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, 
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného 
a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. 
S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.  

Požadavky nejsou změnou řešitelné. 

 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Nároky na technickou infrastrukturu jsou již zakotveny v platném územním plánu a navrhovaná 
změna navazuje na navržené systémy. 

 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při 
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  

Požadavky nejsou změnou řešitelné. 

 

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských 
částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu 
věnovat pozornost vymezení ploch přestavby  
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Netýká se řešeného území 

 

2.2 SOULAD SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA 

Stanovení priorit územního plánování kraje vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj kraje Vysočina založený na 
zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti 
obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při 
zpracování územních studií, územních plánů obcí, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití 
území. 

Návrh změny respektuje požadavek na vyváženost a udržitelnost rozvoje území, vymezením 
přiměřeného územního rozvoje v řešeném území zejména v kontextu polohy sídla v krajině a jeho 
velikosti.  

V následujícím jsou reflektovány takové zásady, které mají konkrétní vztah k území řešenému 
změnou č.2 

 

(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí 
image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na: 

a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; 

b) minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahů do pozemků určených k plnění 
funkcí lesa; 

c) ochranu pozitivních znaků utvářejících území a lokality s vysokou hodnotou krajinného rázu a území, v 
nichž se pozitivní působení znaku krajinného rázu vizuálně a funkčně uplatňuje; 

d) ochranu kvality životního prostředí, včetně ochrany kvality podzemních a povrchových vod; 

e) snižování potenciálních rizik a přírodních katastrof v území a zvyšování přirozené retence srážkových 
vod; 

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

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

Návrh změny respektuje zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability 
vymezením rozvojových ploch, které neovlivňují a tím i chrání pozitivní znaky krajinného rázu, 
současně doplňuje funkční strukturu s minimalizací záborů zemědělského půdního fondu a bez 
zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa a zachovává venkovskou urbanistickou strukturu. 
Nenarušuje ochranu území a ploch prvků územního systému ekologické stability nadregionálního, 
regionálního i lokálního významu a zlepšování migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy 
a pro člověka, včetně ochrany existujících i potenciálních migračních tras živočichů a sítě veřejně 
přístupných účelových komunikací a pěších a cyklistických stezek, cest a pěšin ve volné krajině. 

(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve 
vymezených rozvojových oblastech a osách. Přitom se soustředit zejména na: 

a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a 
architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a 
ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné 
prostupnosti krajiny; 

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

c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace vcetne rozširování síte peších a 

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

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

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

g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou a 
na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj 
vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje. 

Návrh změny respektuje požadavek na vyváženost a udržitelnost rozvoje území, vymezením 
přiměřeného územního rozvoje v řešeném území zejména v kontextu polohy sídla jako součásti 
„Rozvojové osy OSK 2“ a současně i velikosti sídla; vytváří předpoklady pro přiměřené rekreační a 
turistické využívání území vymezením plochy pro plochu zemědělské malovýroby pro umístění 
„rodinné farmy“ za účelem zvýšení péče o krajinu a hospodaření v ní a nabídky pro agroturistiku tj. 
předpoklady pro uplatnění mimoprodukční funkce zemědělské krajiny. 

 

(08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastrech kraje při zachování 
požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území specifických oblastí takové formy rozvoje, 
které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. 

(08a) Vytvářet na území kraje a zejména ve venkovských územích a oblastech a ve specifických oblastech 
podmínky pro zachování a další rozvoj hospodářského potenciálu zemědělství a lesnictví a pro ochranu a 
hospodářské využití kvalitní orné a lesní půdy, při současném zachování a dalším posilování ekologických 
funkcí krajiny. 

(08b) Vytvářet územní podmínky pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný rozvoj území 
kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v území a stanovení podmíněnosti rozvoje území 
odpovídajícím rozvojem veřejné infrastruktury pro zajištění obsluhy území. 

(08c) Vytvářet územní podmínky pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční dopravy na 
obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání území, zejména návrhem 
ploch pro bydlení v dostatečném odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic, návrhem obchvatů a 
přeložek mimo intenzivně obydlená území anebo návrhem dalších vhodných stavebně technických, 
provozních či organizačních opatření. 

(08d) Předcházet střetům vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a 
prostorového uspořádání území, zejména chránit obytná a rekreační území před negativními vlivy z 
koncentrovaných výrobních činností a z dopravy. 

(08d) Předcházet střetům vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a 
prostorového uspořádání území, zejména chránit obytná a rekreační území před negativními vlivy z 
koncentrovaných výrobních činností a z dopravy. 

Návrh uplatňuje funkční a prostorové uspořádání tak, že umožňuje rozvoj hospodářského 
potenciálu zemědělství a zachovává kvalitu prostředí, ve kterém jsou navrhovány stavby pro bydlení 
nebo rekreaci.  

 (29) ZÚR vymezují na území kraje Vysočina pět rozvojových os krajského významu 

Rozvojová osa OSk 2 

ve správním obvodu ORP Telč – Černíč (Myslůvka), Kostelní Myslová (Kostelní Myslová), Mysliboř 
(Mysliboř), Telč (Studnice u Telče, Telč), Volevčice (Volevčice u Telče), Zadní Vydří (Zadní Vydří).  

(38) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

c) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy 
dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny; 

Návrh změny ověřil rozsah zastavitelné plochy, která je určena pro ČOV; její velikost a poloha je 
pro vybavenost území nezbytná; další zastavitelné plochy (dosud nevyužité)  v území nejsou. 

 

(63) ZÚR vymezují na území kraje silniční síť mezinárodního, republikového (tj. celostátního) a“. nadmístního 
významu zahrnující: 
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silnice II. a III. třídy číslo 112, 128, 130, 132, 150, 152, 344, 345, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 357, 360, 
379, 387, 388, 389, 399, 405, 406, 408, 409, 410, 602, 639, 3507a 3853.  

(78) (151) ZÚR vymezují koridory silnic II. třídy číslo 112, 130, 132, 150, 345, 347, 348, 350, 351, 357, 387, 
389, 399, 406, 408, 409, 410, 639 a silnice III. třídy číslo 3507 v šířce 80 m pro homogenizaci stávajících 
tahů. 

Návrh změny reflektuje koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II. třídy č.406 (veřejně 
prospěšná stavba),  přičemž respektuje současné zastavěné funkčně aktivní území sídla. 

 

(98) ZÚR vymezuje koridory pro umístění staveb nadřazené rozvodné soustavy zvn a vvn o napětí 400 kV, 
respektive 110 kV:  

koridor v šířce 300 m pro umístění stavby propojení R Třešť na nadzemní vedení vvn 110 kV Kosov – Telč;  

Návrh změny reflektuje koridor pro nadzemní vedení vvn 110 kV 

 

ZÚR Kraje Vysočina Výkres Ploch a koridorů Nadmístního významu /výřez 

 

(112) ZÚR stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly 
pro územní plánování ve vztahu k ochraně a rozvoji přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, které svým 
rozsahem ovlivňují významné území kraje nebo mají národní či regionální význam. 

(119) Krajinnými hodnotami se rozumí cenné části kulturní krajiny integrující přírodní i kulturní složku: 

c) krajinářsky exponovaná území s vysokou hodnotou krajinného rázu, jimiž se rozumí území s významným 
uplatněním pozitivních znaku krajinného rázu, zejména: 

c.1) nerušené významné horizonty a krajinné predely, které uzavírají krajinné scenérie; 

c.2) významné krajinné osy spojující prvky územního prostoru; 

c.3) nenarušené výrazné vyvýšeniny a terénní dominanty vytvárející pohledové exponované prostory; 

c.4) pozitivně přijímané kulturní dominanty, které svým významem převyšuji svůj bezprostřední prostor; 

c.5) typické struktury sídel a jejich obvyklé začlenění do krajinného rámce (obraz sídla v krajině); 

c.6) přírodní dominanty a hodnotné krajinné scenérie. 

 (120) ZÚR stanovují pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v souvislosti s ochranou 
a rozvojem krajinných hodnot zásadu zachovat identitu a typické znaky území uvedených v bodu (119) před 
jejich znehodnocením, zejména: 

a) zajistit ochranu pozitivních znaků krajinného rázu daných území, měřítka a struktury krajiny a to včetně 
pozitivních vztahů v území zvenčí 

Návrh na základě podrobné analýzy řešeného území zachovává vysokou hodnotou krajinného 
rázu. 
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(122) ZÚR stanovují pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v souvislosti s ochranou 
a rozvojem krajinných hodnot zásadu zachovat identitu a typické znaky území uvedených v bodu (119) před 
jejich znehodnocením, zejména: 

a) zajistit ochranu pozitivních znaku krajinného rázu daných území, měřítka a struktury krajiny a to včetne 
pozitivních vztahu v území zvenčí; 

b) věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umisťování výškových staveb, jež mohou způsobit 
vizuální znehodnocení typických průhledů z prostoru uvnitř exponovaných území 

na okolní scenérie nebo krajinné scény uvnitř exponovaného území.“ 

Návrh na základě podrobné analýzy řešeného území zachovává vysokou hodnotou krajinného 
rázu. 

 

(125) ZÚR vymezují na území kraje typy krajin charakterizované převažujícím nebo určujícím cílovým 
využitím. 

(125a) ZÚR dále vymezují na území kraje tyto oblasti krajinného rázu jako unikátní územní jednotky 
jedinečností a neopakovatelností krajiny: 

jedinecností a neopakovatelností krajiny: 

d) CZ0610-OB004 Křemešnicko 

l) CZ0610-OB012 Telčsko – Dačicko 

(145) ZÚR stanovují hlavní cílové využití krajiny pro: 

a)intenzivní zemědělskou výrobu a s ní spojené ekonomické aktivity; 

b) bydlení; 

c) místní a nadmístní veřejnou vybavenost; 

d) místní a nadmístní ekonomické aktivity 

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

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

b) v rozvojových oblastech a osách soustřeďovat aktivity republikového a krajského významu a tím 
přispívat k zachování charakteru a k ochraně krajinných hodnot v ostatních oblastech; 

c) preferovat využití územních rezerv a nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných ploch v 
zastavitelném území (brownfields); 

d) vymezit a chránit před zastavěním pozemky, nezbytné pro vytvoření souvislých ploch krajinné zeleně 
(zelené pásy), zajišťující prostupnost krajiny, plochy pro rekreaci, podmínky pro vznik a rozvoj lesních 
porostů a zvýšení ekologické stability; 

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

(146a) ZÚR stanovují ve všech oblastech krajinného rázu pro činnost v území a rozhodování o změnách v 
území zásadu chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvářející jedinečnost krajiny, jimiž jsou 
zejména 

a) typický reliéf v makro i mezo měřítku; 

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

c) přírodní složky krajiny, charakter zalesnění, lesních okraje, vzorek drobných ploch a linií zeleně apod.; 

d) historické krajinářské úpravy; 

e) hydrografický systém včetně typického charakteru údolí daného jak jeho morfologií, tak historickým 
využitím toku; 

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

g) sídelní struktura; 

h) urbanistická struktura sídel; 

i) měřítko a hmota tradiční architektury; 

j) typické siluety sídel a charakter okraj obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a cennou 
lidovou architekturou; 

 

Území sídla Studnice náleží do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB012 Telčsko-Dačicko a 
CZ0610-OB004 Křemešnicko; řešení změny č. 2 se nachází v oblasti krajinného rázu Křemešnicko. 
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Území sídla je součástí krajiny s vyšší mírou urbanizace.  

Návrh respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území 
a úkoly pro územní plánování ve vztahu k ochraně a rozvoji přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot. Návrh vymezuje přiměřený rozvoj sídla, a místní ekonomické aktivity - zemědělské 
malovýroby pro umístění „rodinné farmy“ za účelem zvýšení péče o krajinu a hospodaření v ní a 
nabídky pro agroturistiku, které umožňují optimální hospodaření v krajině. Tím chrání a rozvíjí 
charakteristické znaky krajiny vytvářející její jedinečnost; stavby v navrhovaných zastavitelných 
plochách jsou výškově limitovány. 

 

 ZÚR Kraje Vysočina Koordinační výkres /výřez 

 

3. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA 

OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A 

POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Změna ÚP Telče č.2 - Studnice je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak je 
definuje §18 a §19 stavebního zákona. 

• Změna ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území. 

• Při řešení změny územního plánu byly zohledněny jak veřejné, tak i soukromé zájmy na rozvoji 
území. 

• Změna ÚP chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na 
potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

•  Změnou se doplňuje koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 
hodnoty a podmínky území. 

• Změnou byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 
prostorové uspořádání plochy, zejména na umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající 
charakter a hodnoty území. 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 

PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

• Navržená změna je v souladu s požadavky stavebního zákona a prováděcích předpisů, zejména: 

Území navržené jako přírodní park 
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• je respektován postup pro pořízení a zpracování změny stanovený stavebním zákonem a jeho 
vyhláškami, 

• je obsahově zpracována v souladu se stavebním zákonem a jeho vyhláškou č. 500/2006 Sb. 
O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

• vychází z obecných požadavků na využívání území konkretizovanými regulativy a tím vytváří 
předpoklady pro dodržení urbanistické koncepce,  

5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY 

DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S 

VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Telč byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle 
zvláštních právních předpisů a dle jejich uplatněných stanovisek byl upraven. 

Ministerstvo kultury: 

• doplnění textu SEA o specifikaci archeologické památkové péče: 

o zapracování v textu SEA kap. 3.5. Koncepce uspořádání krajiny, kap. 5.2 Současný stav - 
sekundární struktura krajiny odstavec ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY, a kap. 15.1. 
Základní opatření 

o je současně graficky vymezeno v ÚP - Koordinační výkres 

 

Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 správního 
řádu při projednávání návrhu územního plánu nebyly řešeny. 

 

6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V průběhu tvorby Změny č. 2 ÚP Telč byly jednotlivé změny posuzovány z hlediska vlivů na ŽP, tj. 
byla podrobně posouzena a navržena optimální řešení: 

• jednotlivé plochy pro rozvoj bydlení dle zadání, 

• srovnávací variantní řešení umístění plochy zemědělské malovýroby s doplňkovou rekreační 
funkcí. 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 
zákona o ochraně přírody:  

Vydal po posouzení návrhu změny č. 2 územního plánu Telč souhlasné stanovisko.  

Podal připomínky k doplnění vyhodnocení SEA: 

• zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů; vztah k chovu ryb -zapracování v kap.7+ Příloha č. 1; 

• změny chemismu povrchových vod a jejich vztah k chovu ryb a vodní drůbeže -zapracování v kap. 
8.1, Vstupní analýza, c) vlivy na vodu; 

• sledování kvality povrchové vody ve Studnickém rybníce - zapracování v kap.9.1 Postupy 
vyhodnocení; 

• doplnění parametrů zastavitelných ploch 

o plochy zemědělské malovýroby je doplněno v kap. 10.1 Návrh opatření - Plocha zemědělské 
malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí Tab. č.13 - rozsah zastavění plochy 2500 m2, 
výška římsy 8m, výška hřebene střechy 11m nad upraveným terénem; Tab. doplněna i v části 
Návrh stanoviska (je současně uvedeno v grafické části ÚP - karta lokality 091); 
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o je doplněno v kap. 10.2 Návrh opatření plochy smíšené obytné Tab. č.14 Tab. doplněna i 
v části Návrh stanoviska 

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

(STANOVISKO SEA) 

Bude zpracováno ve fázi projednání s dotčenými orgány 

 

8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 

ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY NEBYLY 

ZOHLEDNĚNY  

Bude zpracováno ve fázi projednání s dotčenými orgány 
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9. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

A) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na 
změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné 
infrastruktury 

ad1. Urbanistická koncepce 

zadání změny č.2 ÚP TELČ plnění požadavku zadání 

prověřit vymezení nové zastavitelné plochy pro smíšenou 
zemědělskou výrobu na pozemku p. č. 577/1 

nová zastavitelná plocha byla vymezena na části pozemku 
p. č. 577/1 jako plocha zemědělské malovýroby s 
doplňkovou rekreační funkcí, na základě urbanistických 
předpokladů a vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

pro katastrální území obce vyhodnotit účelné využití 
zastavěného území a vyhodnotit potřeby vymezení 
zastavitelných ploch pro bydlení. Toto vyhodnocení bude 
uvedeno v odůvodnění návrhu Změny č. 2 ÚPT 

účelné využití zastavěného území bylo prověřeno 
z hlediska možnosti využití pro účely požadované 
zadáním; v odůvodnění je obsaženo vyhodnocení včetně 
specifikace potřeby zastavitelných ploch bydlení 

prověřit vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení 
západním směrem od obce (na pozemcích zejména p. č. 
333/1, 328/8, 288 a p. č. 52/2, 48, 50)  v návaznosti na 
zastavěné území obce 

nové zastavitelné plochy pro bydlení na pozemcích 
specifikovaných v zadání byly prověřeny, zejména 
z hlediska vztahu k zastavěnému území obce, a současné 
vyhovující koncepci veřejné technické vybavenosti a 
dopravní obsluze a vzhledem ke kvalitě obytného 
prostředí, zejména hlukové zátěže 

prověřit vymezení nové či rozšíření stávající zastavitelné 
plochy pro technickou infrastrukturu jižním směrem od 
obce (na pozemcích zejména p. č. 474, 464/8) 
v návaznosti na zastavěné území obce 

rozsah zastavitelné plochy pro bydlení nevyžaduje změnu 
koncepce technické infrastruktury 

u nových komunikací ve volné krajině (zj. u navrhované 
plochy pro smíšenou zemědělskou výrobu) prověřit 
vymezení plochy pro doprovodnou zeleň 

lokalizace nových zastavitelných ploch nevyžaduje nové 
komunikace ve volné krajině 

u nových zastavitelných ploch pro bydlení v návaznosti na 
zastavěné území obce respektovat charakter stávajícího 
zastavění obce a převládající hladinu zástavby 

navržený charakter prostorového uspořádání odpovídá 
stávajícímu zastavění obce 

u nových i stávajících zastavitelných ploch smíšených 
obytných prověřit možnost stanovení podmínek využití 
ploch s rozdílným způsobem využití s ohledem na 
charakter obce, který je odlišný od charakteru města Telče 

stávající regulativy ÚP Teče, které stanoví podmínky 
využití ploch, jsou zcela vyhovující i pro řešené území. 

u nových zastavitelných ploch navrhnout přechod 
urbanizovaného území do volné krajiny tak, aby tato 
hranice nebyla ostrá 

poloha nových zastavitelných ploch v terénní konfiguraci, a 
stanovené podmínky využití zaručují harmonický vztah s 
krajinou 

Zpracovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
pro záměr ekofarmy 

Viz dokumentace SEA 

Pro zastavitelně plochy, které budou situovány do 50 m od 
okraje lesa stanovit do textu podmínku, že navržené stavby 
a doplňkové stavby s výjimkou oplocení budou umístěny 
ve vzdálenosti větší než 25 m od katastrální hranice 
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Vymezení zástavby v zastavitelných ploše zemědělské 
malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí a v ploše 
smíšené obytné je specifikováno v kartách lokalit a splňuje 
podmínku vzdálenosti větší než 25 m; 

Prověřit změnu funkčního využití pozemku p. č. 45 ze 
smíšeného obytného na smíšené výrobní, popřípadě 
navrhnout opatření vzhledem k okolním plochám 

Změna funkčního využití pozemku p. č. 45 ze smíšeného 
obytného na smíšené výrobní je bezpředmětná protože 
současná dikce regulativů pro plochy smíšené obytné 
umožňuje umístění staveb pro nerušící výrobu, výrobní 
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služby a sklady, a poloha plochy v zastavěném území by 
neumožňovala podmíněné využití pro rušivou výrobu a 
rušivé výrobní služby 

ad2. Technická infrastruktura 

zadání změny č.2 ÚP TELČ plnění požadavku zadání 

prověřit napojení nových zastavitelných ploch na stávající 
technickou infrastrukturu obce, zj. systém zásobování 
elektrickou energií 

navržená zastavitelná plocha bydlení je v přímém kontaktu 
se systémy stávající a navržené technické infrastruktury 
obce, plocha zemědělské malovýroby s doplňkovou 
rekreační funkcí řeší zásobování vodou a odkanalizování 
nejnovějšími technickými prostředky v místě 
předpokládané stavby (viz vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí); zásobování elektrickou energií bude řešeno 
distributorem elektrické energie a využitím solární energie  

u plochy pro smíšenou zemědělskou výrobu prověřit 
možnost odkanalizování a navržení plochy pro kořenovou 
ČOV 

likvidace odpadních vod je řešena technickými prostředky  
- čistírnou odpadních vod s parametry zajišťujícími 
odpovídající kvalitu vypouštěné vody, viz vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí; 

s ohledem na stanovisko správce povodí a správce 
vodního toku Studnický potok, Porostliny, Votavice a IDVT 
10197638, se všeobecné budování kořenových ČOV 
nepředpokládá 

prověřit současnou koncepci odkanalizování obce, 
případně prověřit navržení nové koncepce vedení 
kanalizační sítě a plochy pro umístění kořenové ČOV jižně 
od obce 

současná koncepce s ohledem na stanovisko stanovisko 
správce povodí a správce vodního toku Studnický potok, 
Porostliny, Votavice a IDVT 10197638 

 

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

požadavky nejsou stanoveny 

C) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatřeni a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

zadání změny č.2 ÚP TELČ plnění požadavku zadání 

prověřit zařazení případného rozšíření dopravní a 
technické infrastruktury do veřejně prospěšných staveb v 
podobě koridorů dopravní a technické infrastruktury 

vzhledem k poloze navržených zastavitelných ploch 
nepřipadá rozšíření dopravní a technické infrastruktury 
spadající do kategorie veřejně prospěšných staveb do 
úvahy 

D) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie, nebo 
uzavřením dohody o parcelaci 

zadání změny č.2 ÚP TELČ plnění požadavku zadání 

prověřit možnost stanovení podmínky zpracování 
regulačního plánu či územní studie pro nově navrhované 
zastavitelné plochy pro bydlení 

Vzhledem k jednoznačnému umístění zastavitelných ploch 
a regulativům, které určují parametry staveb, se podmínky 
zpracování regulačního plánu či územní studie nestanoví 

E) Případný požadavek na zpracování variant řešení 

pro řešení návrhu Změny č. 2 ÚPT není dán požadavek na zpracování variant řešení  
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Pozn.: umístění zastavitelné plochy zemědělské malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí bylo na základě požadavku 
správního orgánu prověřeno ve variantách pouze pro účel SEA 

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

Uspořádání obsahu návrhu a odůvodnění tj. textových a grafických výstupů bylo dohodnuto mezi pořizovatelem a 
zpracovatelem na základě projednání v průběhu zpracování dokumentace 

G) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území 

zadání změny č.2 ÚP TELČ plnění požadavku zadání 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a 
zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 písm. b) zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „zákon o posuzování vlivů“) a ve 
smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, na základě předloženého 
návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Telč a podle § 
10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů požaduje zpracování 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí musí být 
zpracováno osobou s autorizací podle § 19 zákona o 
posuzování vlivů. Rámcový obsah vyhodnocení vlivů 
územního plánu na životní prostředí je uveden v příloze 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí, bylo zpracováno 
v souladu s požadavky zadání v samostatné dokumentaci 
a to včetně variant, které dokládají optimální řešení návrhu 
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10. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

10.1 HLAVNÍ PRINCIPY KONCEPCE ROZVOJE A HODNOT  

Navazují na stávající principy vymezené v platném ÚP, zpřesňují je a doplňují o samostatný pohled 
na hodnoty Studnic a možnosti jejich rozvoje. 

10.1.1 HISTORICKÝ KONTEXT POLOHY A VÝVOJE SÍDLA 

Půdorysné typy sídel ve vývoji osídlení 

Existence poměrně rozsáhlé homogenní oblasti lánových radiálních vsí je, na rozhraní typů 
kolonizace - středověké a kolonizace různorodé, unikátní. 

To nejvýraznější u radiální či lineární formy lánových vesnic je výhradní vazba na utváření reliéfu 
krajiny.  

Studnice jsou, kromě výrazné formy lánové radiální návesní vsi lalokovitého typu unikátní tím, že 
se po staletí dochoval kompaktní tvar historické půdorysné struktury sídla, které se utvářelo západně 
od významné cesty mezi Jihlavou a Telčí. První písemná zmínka z r. 1356 

 Půdorysné typy sídel  

Zdroj: Atlas krajiny České republiky (MŽP&VÚ Silva Taroucy - výřez /Ing.arch. Kuča 

 

Poloha a charakter sídla dokumentovaná v historických dokumentech 

I. vojenské (josefské) mapování – Morava  1764-68 

 
Zdroj:  © Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně 

© Ministerstvo životního prostředí Českéq republiky 

© Austrian State Archive/Military Archive, Vienna 



 

20 
 

 

II. vojenské (Františkovo) mapování – Morava  1836-52 

 
Zdroj: © Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně 

© Ministerstvo životního prostředí Českéq republiky 

© Austrian State Archive/Military Archive, Vienna 

 

III. vojenské mapování 1876-78 

 

Zdroj: Mapová sbírka UK Praha digitalizace AOPK – pracoviště Brno. 

 

Z výše uvedených historických map je zřejmé, že prostorová i funkční charakteristika sídla a jeho 
vztah ke krajině se prakticky nezměnil od doby kolonizace, což je záležitost zcela unikátní a hodná 
ochrany. Poloha sídla ve zvlněné krajině je charakteristická tím, že jednotlivé stavby, z nichž žádná 
není dominantou, jsou do krajiny „ponořeny“ v několika úrovních a z hlavních pohledových směrů od 
severu i z jihu se sídlo dá spíše tušit, než aby se propisovalo do reliefu krajiny.   

Vývoj sídla po r. 1945 

Snímkování území r. 1953 dokumentuje stav před dvěma významnými zásahy spojenými 
s politicko společenskými změnami v republice, tj. s „kolektivizací zemědělství“ a způsobem 
„socialistického hospodaření“: 



 

21 
 

A) V důsledku kolektivizace byl v důsledku „rozkulačování“ opuštěn statek, jehož poloha při vjezdu 
do území zřejmě signalizuje počátky osídlení (v současné době jsou patrné části zdiva objektů a 
základy 

Snímkování území ¨ 

stav v r. 1953 - současný stav 

 

Zdroj:ČÚZK 

B) Pro potřebu socialistického zemědělství byly na východní straně od silnice vybudovány provozní 
objekty, patrně pouze z důvodu terénní konfigurace, protože umožňovaly shoz materiálu přímo na 
vozidla přistavená na jižní straně pozemku na cestě k Mysliboři. Tímto zásahem byla zásadně 
porušena unikátní historická urbanistická stopa sídla. 

Krom vlastního zastavěného území jsou ve východní části v katastru Studnic dvě nevelké chatové 
lokality s rozptýlenými objekty, na lesních pozemcích, které s vlastním sídlem nemají funkční ani 
prostorovou souvislost a jsou v poloze, ve které nenarušují harmonii krajiny; jejich vnímání 
v krajinném obrazu prakticky neexistuje, protože objekty nejsou postřehnutelné ze žádné z 
pohledových os (viz následující text). 

10.1.2 VZTAH SÍDLA A KRAJINY 

Charakter krajiny určuje její vnější výraz – krajinný obraz. Rozhodující pro posouzení vztahu sídla 
a krajiny je tedy vnímání krajinného obrazu, a kompozice, které sídlo v kontextu s krajinou utváří. 
Kompozice ať již záměrně nebo spontánně utvářená je jednoznačně orientována na její vnímatele a 
to v pohledových osách, které jsou hlavní estetickou determinantou kompozice krajinného obrazu. 

Pohled od severovýchodu sídlo je vpravo od osy skryto za zelení záhumenků, rozptýlenou krajinnou 
zelení a alejemi  

 
Zdroj: GOOGLE MAPS 

 

Pohled na vjezd do sídla  

A 

B 
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Zdroj: GOOGLE MAPS 

Pohled od jihu, sídlo je v ortogonálním pohledu a vlevo od osy skryto za zelení záhumenků, 
rozptýlenou krajinnou zelení a alejemi  

 
Zdroj: GOOGLE MAPS 

Pohled od jihovýchodu sídlo je v ortogonálním pohledu skryto za rozptýlenou krajinnou zelení a 
alejemi podél cesty k Mysliboři 

 
Zdroj: GOOGLE MAPS,  

Pohled od jihu směrem k lokalitám individuální rekreace 

 
Zdroj: GOOGLE MAPS,  
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Letecký snímek s vyznačením stanovišť v pohledových osách 

 
Zdroj: GOOGLE MAPS,  

Závěry pro návrh změny ÚP 

Krajinný obraz vnímaný z výše uvedených stanovišť na pohledových osách je prakticky shodný i 
v dalších stanovištích pohybujícího se pozorovatele. Obecně lze konstatovat, že základním principem 
všech sledovaných obrazů sídla v krajině je „ne-viditelnost sídla“, tedy neporušenost harmonické 
kulturní krajiny. 

Ještě jednoznačnější je „ne-viditelnost“ lokality rekreace (individuální), která je uzavřena (včetně 
vodní plochy) v kordonu lesních porostů a ostatní krajinné zeleně.  

Stavební rozvoj je nezbytné orientovat do lokalit, ve kterých nebude porušena současná 
dochovaná kompozice krajinného obrazu vnímaného z hlavních pohledových os, a tím ani 
harmonický vztah sídla a krajiny. Zásadní je neaktivovat činnosti v ploše smíšené výrobní (039), které 
by vedly k destrukci terénní vyvýšeniny, a její zeleně jako lokálního dominantního bodu 
zdůrazňovaného již v historických mapách. 

 
 

 Obr.7,8 stávající plocha 039 

2 

1 

4 

5 

3 
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Uvedené závěry jsou v souladu se ZÚR Kraje Vysočina viz  

5.1.3 Krajinné hodnoty území kraje  

(112) (119) Krajinnými hodnotami se rozumí cenné části kulturní krajiny integrující přírodní i kulturní složku: 

10.2 URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Urbanistická koncepce vychází z ÚP Telče a respektuje specifikaci zastavěného území, přičemž 
reflektuje dotčení zastavěného území záměry nadmístního významu, které do určité míry limitují jeho 
využití. Proto v území reflektuje limity dopravní infrastruktury (zejména koridor homogenizace tahu 
silnice II. tř. 406), a limit koridoru pro umístění stavby nadřazené rozvodné soustavy vvn o napětí 110 
kV, Kosov – Telč. 

Současně rozsah stávajícího zastavěného území tj. ploch č. 019 (plochy smíšené obytné) a č. 059 
(plochy rekreace) se nemění; v kontextu návrhu nových rozvojových ploch nově upravuje proporci 
ploch rekreace v lokalitě 059 ve prospěch smíšených ploch nezastavěného území, ze kterých se 
vyčleňuje plocha za účelem doplnění funkce zemědělské malovýroby pro umístění „rodinné farmy“. 
Cílem je zlepšit hospodaření v krajině a péči o ni, včetně vytvoření zázemí pro agroturistiku, která 
bude doplňovat stávající rekreační funkce v lokalitě.  

Změna funkčního využití pozemku p. č. 45 ze smíšeného obytného na smíšené výrobní je 
bezpředmětná protože současná dikce regulativů pro plochy smíšené obytné umožňuje umístění 
staveb pro nerušící výrobu, výrobní služby a sklady, přičemž plochy smíšené výrobní shodně 
umožňují umístění staveb pro nerušící výrobu, výrobní služby a sklady a poloha plochy by 
neumožňovala podmíněné využití pro rušivou výrobu a rušivé výrobní služby.  

Koncepce vybavenosti (inženýrské sítě) se nemění. 

10.2.1 PŘEDPOKLADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území  

Účelné využití zastavěného území bylo prověřeno staletími, jako dochovaný příklad jedinečného 
využití reliéfu pro odpovídající způsob zastavění viz kapitola 1; tento stav vylučuje jakýkoli významný 
zásah do stávající struktury zastavěného území. Případná obnova objektu při vjezdu do sídla by byla 
žádoucí, nicméně se nejedná o rozvojovou plochu, navíc v bezprostředním kontaktu se silnicí II/406, 
která je význačným zdrojem hluku; to vylučuje využití pro bydlení, případně další hypotetické stavby 
s chráněným venkovním prostorem. Hluková zátěž z narůstající intenzity dopravy viz Příloha - 
Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR – 2016, prakticky vylučuje využití 
území v pásu cca 40 - 50m od silnice, přičemž při orientaci silnice cca ve směru sever- jih, nelze pro 
zástavbu využit bariérový efekt použitelný u staveb s chráněným venkovním prostorem. Tím také 
uvedená zjištění vylučují umístění rodinné farmy ze dvou zásadních důvodů - 1. bydlení a ubytování 
v této lokalitě je s ohledem na kontakt se zdrojem hluku (silnice II/406 naprosto nevhodné; 2. plocha 
je v kontaktní poloze se stávajícími objekty bydlení v zastavěném území a tedy není vhodná pro 
umístění funkce zemědělské malovýroby; případné rozdělení obou částí farmy není řešením protože, 
není dodržena základní zásada agroturistiky - sloučení zemědělské malovýroby a ubytování, navíc 
by bylo nezbytné produkční část farmy lokalizovat mimo zastavěné území v jiných lokalitách (viz 
vymezené plochy pro umístění farmy). Využití stávajícího zchátralého objektu je vhodné pro sezónní 
odstavení zemědělské techniky atp..  

ZÚR Kraje Vysočina předpokládávají homogenizaci tahu silnice II/406 a vymezují koridor o šíři 
80m, který je zpřesněn v rámci Změny ÚPT č.1, a jehož řešení bude klíčové pro uspořádání průjezdu 
sídlem. 

Socioekonomické předpoklady územního rozvoje 

Předpoklady územního rozvoje by bylo možno hodnotit na základě vývoje sídla reprezentovaného 
počtem obyvatel a „Aktualizace rozvojových znaků obvodů ORP a obcí České republiky“ viz obrázek, 
v kontextu hodnocení správního obvodu ORP Telč, přičemž je nezbytné uvést, že „úhrn rozvojových 
znaků“ ORP je silně podprůměrný a tomu odpovídají také všeobecné předpoklady rozvoje Studnic.  



 

25 
 

Postupné zlepšení lze očekávat v souvislosti s vymezením rozvojové osy krajského významu do 
které sídlo spadá.  

Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel Studnic [ĆSÚ] 

1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2013 * 2016 

 107  99  82  63  53  69  94 83 79 

Pozn: * údaj z místního tisku  

 

Schéma 1 Úhrn rozvojových znaků regionů /výřez  

 
Zdroj: MMR, ÚÚR 

 

Je zřejmé, že sídelní potenciál území je podprůměrný to vyplývá jak z dosavadního vývoje viz 
kap.1.2 a 1.3,  tak z vývoje počtu obyvatel, a dlouhodobé neexistence rozvojových záměrů, a to přes 
vhodnou polohu pří silnici II. tř., při které sídlo leží. 

 

Závěry pro návrh změny ÚP 

Územní rozvoj musí odpovídat: 

• možnostem reálného využití případných rozvojových ploch spojených s nabídkou pro řešení 
lokálních potřeb, a to v rozsahu přiměřeném stávajícímu počtu obyvatel. 

• záměrům konkrétních investorů, zejména spojených s využitím důležitých potenciálů krajiny 
zejména produkčního, a rekreačního 

Návrhy na rozvojové plochy jsou vyjádřeny v zadání stejně tak jako požadavek na jejich prověření. 

10.2.2 PROVĚŘENÍ ROZVOJOVÝCH PLOCH 

Rozvojové plochy jsou definovány v zadání změny  

V tomto smyslu je pořizována změna ÚP Telče č. 2, impulsem pro pořízení změny jsou: 

ORP Telč 
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A) Podnět Osadního výboru Studnice založený na předpokladu nezbytného rozvoje bydlení pro 
vlastní obyvatelstvo  

B) Podnět společnosti FARMA TELČ STUDNICE a.s., založený na záměru vybudování rodinné 
zemědělské usedlosti (ekofarmy) v rozsahu zastavěné plochy max. 2500 m2 jako nezbytné 
základny pro obhospodařování uceleného bloku zemědělských a lesních pozemků a rybníků 
soustředěných kolem objektu farmy v celkové výměře cca 50 ha, které jsou v majetku 
společnosti, s doplňující funkcí služeb pro cestovní ruch v rozsahu max.16 lůžek (forma 
Agroturistiky). 

Ad. A)  
Záměr rozvoje je vymezen ve dvou lokalitách, navazujících na zastavěné území obce v poloze, ve 
které nedojde k narušení krajinného obrazu, na volných plochách zemědělského půdního fondu 
rozdílné bonity a tím i míry ochrany.  
Lokality jsou s ohledem na terénní konfiguraci rozčleněny do samostatných ploch, 1a, 1b, 1c, které 
by bylo možno využít samostatně a ploch  2a, 2b, přičemž plocha 2b zasahuje do významného 
krajinného prvku, takže její využití nepřichází do úvahy, navíc území západně od silnice II/406 je 
v ZÚR Kraje Vysočina navrženo kromě zastavěného území Studnic jako „přírodní park“. 

Základem pro posouzení ostatních ploch jsou nároky na jejich výměru, v porovnání 
s předpokládaným nárůstem populace sídla. Z poměrně kolísavého vývoje počtu obyvatel lze 
předpokládat, že v nejlepším případě (za současného trendu vylidňování venkova a při nízkém úhrnu 
rozvojových znaků ORP a naopak s přihlédnutím k poloze sídle v rozvojovém směru vymezeném 
ZÚR, i  k dlouhodobé stagnaci rozvojových záměrů sídla) by nárůst přirozenou měnou mohl zvýšit 
stávající počet obyvatel cca o 10% tj z dnešních cca 80 obyvatel na cca 90. Potřeba nových bytů ve 
výhledu pro nárůst 10 až 12 obyvatel, by při počtu členů domácnosti 3 osoby, činila max. 4 byty 
(domy) 

Plochy 1a, 1b mají výměru 0,79 ha tj 7900 m2. Pokud vycházíme z charakteru sídla a konfigurace 
terénu jednalo by se o domy na velkých pozemcích o výměře bezmála 1600 m2. Ze zkušeností 
realizace rodinných domů na venkově je obvyká výměra  pozemku cca 1000 m2, tj  pro 4 domy by 
postačovala plocha 4000 m2, tj. plocha 1a o výměře 0,63 ha je více jak postačující. Plocha 1b by 
zůstala jako rezerva, kterou by bylo možno operativně aktivovat změnou ÚP, na základě „Zprávy o 
uplatňování Územního plánu“. 

Při posuzování všech uvedených lokalit mají plochy 1a, 1 b nejvhodnější polohu s logickou návaznosti 
na stávající strukturu sídla včetně systémů technické vybavenosti navržených v platném ÚP tj. 
zásobování vodou, odkanalizování 

Charakter pozemků navržených k zastavění : 

Plocha 1a -  parcela č. 333/1 – ovocný sad tř. ochrany:5 

Plocha 1b – parcela č. 332- trvalý travní porost tř. ochrany:5 

 

Plocha 1a vpravo od cesty  směrem k zastavěnému území 
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Plocha 1b vlevo od cesty směrem do krajiny 

 

Z výše uvedených snímků je zřejmé že při velikosti pozemků cca 1000m2 bude zachován přirozený 
přechod zastavěného území do krajiny. 

 

Ad. B)  

Záměr rozvoje základny pro obhospodařování uceleného bloku zemědělských a lesních pozemků 
a rybníků společnosti FARMA TELČ STUDNICE a.s., je zcela v souladu s obecnými zásadami 
uplatnění těchto činností včetně kultivace krajiny Viz Republikové priority PÚR – články (14), (14a), 
(20) viz kap. 2.1. Také vymezení krajinného typu v ZÚR. 

Na základě povedené analýzy historického kontextu polohy a vývoje sídla a vztahu sídle a krajiny 
je navrženo nově uspořádat část krajiny, jejíž součástí je lokalita č. 059 (plochy rekreace) 
následujícím způsobem: 

• plochy rekreace jsou vymezeny hranicí, uvnitř které jsou všechny pozemky s objekty individuální 
rekreace; 

• zbývající část původní lokality je zahrnuta do smíšených ploch nezastavěného území včetně 
vodních ploch; 

• v rámci smíšených ploch nezastavěného území je vymezena plocha s „novým způsobem využití“- 
zemědělská malovýroba s doplňkovou rekreační funkcí, pro umístění „rodinné farmy“ (B1), za 
účelem zvýšení péče o krajinu a hospodaření v ní, včetně vytvoření zázemí pro agroturistiku, které 
bude doplňovat stávající rekreační funkce v lokalitě (zastavěná plocha objekty max. 2500m2, 
kapacita max.16 lůžek) 

Záměr je také v souladu s Programovou částí  „Strategie Kraje Vysočina 2020“ viz kap. A. 
Vysočina jako atraktivní venkovský prostor, resp. A.3 Rozvoj zemědělství: 

Území Kraje Vysočina nebylo nikdy výrazně zasaženo rozsáhlou industrializací a jeho ryzí 
venkovský ráz tak zůstal zachován s širokou škálou místních specifik. Na ta lze navázat rozvoj 
venkovské turistiky, agroturistiky a dalších šetrných forem cestovního ruchu, kterou je třeba 
považovat za jeden z hlavních alternativních zdrojů příjmů zemědělského venkova. 

Důležitou podmínkou rozvoje, jak zemědělské prvovýroby, tak i ostatních činností, je odpovídající 
odborné vzdělání a další související znalosti (např. administrativní zvládnutí podnikání, základní 
dotační gramotnost). 

Klíčové aktivity: 

• podpora zemědělské prvovýroby a propagace regionálních produktů a bioproduktů 
z místní zemědělské výroby 

• hledání příležitostí ve venkovské turistice a agroturistice 

• rozvíjení mimoprodukčních funkcí zemědělské výroby  
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včetně zásady uvedené v kap. E3 Využití potenciálu cestovního ruchu - z podpory by se měla 
vyčlenit výstavba a rekonstrukce ubytovacích kapacit, jež by měla být plně v režii soukromého 
sektoru v rámci volné tržní soutěže. 

Vymezení plochy je navrženo na základě nového uspořádání segmentu území v části stávající 
plochy rekreace; návrh využívá podmínky území, které není dotčeno záměry nadmístního významu, 
a které limitují stavební využití ploch východně od silnice II/406 prakticky v celém rozsahu. 

Charakteristika návrhu pro vymezení plochy: 

• nezávislý přístup, který využívá stávající, historicky již existující, účelovou komunikaci se sjezdem 
ze silnice II/406; trasa komunikace v celé délce neprochází stávajícími rekreačními lokalitami; její 
využití k dopravnímu napojení navrhované plochy tak eliminuje případný další podmíněný zásah 
do ZPF resp.  PUPFL, tedy krajiny obecně. (Pozn.: Aktuálně projektovaná a realizovaná úprava 
sjezdu z II/406 odsouhlasená všemi DOSS, PČR a KSK Vysočina významně zlepšují 
bezpečnostní i funkční parametry napojení obslužné komunikace.) 

• velikost plochy umožňuje umístění objektu v poloze, která zaručuje vytvoření přiměřených 
prostorů pro předpokládané funkce, které vzhledem k relativně malému rozsahu plánovaných 
činností, nijak neovlivní pohodu prostředí; plocha logicky navazuje na přístupovou komunikaci a 
její začlenění do ploch smíšených nezastavěného území nenaruší ÚSES, ani prostupnost krajiny; 

• průzkumem zjištěné geotechnické podmínky lokality umožňují umístit relativně nezávislý 
(ostrovní) objekt napojený na vlastní zdroj vody a zajišťující bezproblémovou likvidaci odpadních 
vod; s ohledem na optimální orientaci je reálná částečná nezávislost na energetických zdrojích 
(fotovoltaické panely).  

Vymezení plochy v této lokalitě nemění krajinný obraz vnímaný ze žádné pohledové osy a zejména 
zachovává neporušený vztah historicky dochovaného sídla - Studnice a okolní krajiny, jako 
nejvýznamnější hodnoty území.  

Plocha B1 leží celá v ochranném pásmu lesa, pro navržené stavby a doplňkové stavby s výjimkou 
oplocení byla v rámci zadání stanovena podmínka umístění ve vzdálenosti větší než 25 m od 
katastrální hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), což návrh respektuje. 

Z posouzení výše uvedených podmínek vyplývá, že umístění „rodinné farmy“ v lokalitě B1 je 
optimální. 

Specifikace nově navržené funkce:  

plochy zemědělské malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí 

 

Varianty řešení (podle požadavku správního orgánu) 

Vzhledem k tomu, že je nezbytné navržené vymezení plochy pro umístění hospodářských objektů 
a ubytování, v rozsahu odpovídajícím charakteru krajiny, posoudit porovnáním s umístěním v jiné 
konfiguraci krajinného reliéfu v dané lokalitě, jsou k prověření navrženy další dvě varianty (B2, B3). 
Pro porovnatelnost je ve všech případech výměra ploch shodná. Pokud má být chráněn současný 
krajinný ráz, jak mimo jiné stanoví podmínky ZUR kraje Vysočina, nelze předpokládat umístění ploch 
v poloze přímo navazující na stávající sídlo, konfigurace a reliéf terénu to prakticky neumožňuje, viz 
závěry uvedené v kapitole 9.1.2.  

Předpokladem pro porovnatelné variantní řešení je dostupnost z komunikace, která zajistí kvalitní 
obsluhu plochy. Jako nereálný je třeba vyloučit přímý přístup ze silnice II. třídy a to jak z důvodu 
významu silnice, jejíž homogenizace se připravuje, tak i hlukového zatížení, které vylučuje umístění 
plochy, u které se předpokládá realizace objektů s venkovním chráněným prostorem (bydlení, 
ubytování), v kontaktu se zdrojem hluku (viz Výsledky celostátního sčítání dopravy). Situačně se jako 
vhodné jeví vymezení variant severně od místní komunikace ve směru na Mysliboř, která zaručuje 
kvalitní přístup. Je však nezbytné respektovat limit koridoru pro umístění stavby elektroenergetiky - 
nadzemní vedení VVN 110 kV Kosov – Telč (viz ZÚR čl. 98). 
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Plocha B2 

Vymezení plochy v obdobné terénní konfiguraci s přístupem z místní komunikace do Mysliboře. 
Jihovýchodní hranici tvoří navržený lokální biokoridor, jehož průběh by mohl být ve výsledku polohově 
upraven tak, aby vytvořil přírodní rámec stavbám farmy. Objekty lze reálně respektovat vymezený 
limit - koridor pro umístění stavby elektroenergetiky - nadzemní vedení vvn 110 kV., za předpokladu, 
že obecně platí pro všechny varianty požadavek na ochranné pásmo lesa 25m. 

Variantu lze porovnat s návrhem (B1)  

 

Analýza výškopisu (zdroj Geoportál ČÚZK) 

 

Terénní konfigurace  VAR B2 terénní rozdíl v ploše cca  5 m 

Plocha B3 

Vymezení plochy s přístupem z místní komunikace do Mysliboře, v poloze jihovýchodně od plochy 
smíšené výrobní (039), kde terénní vyvýšenina může vytvořit protihlukovou barieru (předpoklad pro 
zajištění chráněného venkovního prostoru objektu pro ubytování). Plocha je uvnitř  koridoru pro 
umístění stavby elektroenergetiky - nadzemní vedení vvn 110 kV.  Vzhledem k terénní konfiguraci 
výrazně svažitého terénu nelze vyloučit posun staveb ještě více k ose koridoru. Nemožnost posunu 
plochy mimo koridor vylučuje variantu jako objektivně porovnatelnou. 

Vzhledem k tomu, že záměrem posouzení polohy „plochy zemědělské malovýroby s doplňkovou, 
rekreační funkci“ bylo porovnat návrh a další dvě varianty, je „Plocha B3“ posuzována 
plnohodnotně, avšak pouze jako hypotéza.  

 

Analýza výškopisu (zdroj Geoportál ČÚZK) 

 

Terénní konfigurace  VAR B3 terénní rozdíl v ploše cca 10 m
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VÝSLEDKY CELOSTÁTNÍHO SČÍTÁNÍ DOPRAVY NA SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ SÍTI ČR  

V tabulkové a mapové části ŘSD předkládá roční průměr denních intenzit – RPDI [voz/24h] v obou 
směrech.  

 

Porovnání intenzity dopravy v r. 2016 a 2010 

 

 

 

Nárůst intenzity dopravy o 851 vozidel celkem na 130% stavu roku 2010 

je významný a je pravděpodobné, že bude dále narůstat. 
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10.3 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA.  

10.3.1 POUŽITÁ METODIKA 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský 
půdní fond (ZPF) je provedeno ve smyslu: 

• zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; 

• vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany; 

• společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a odboru horninového a 
půdního prostředí MŽP: Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond v územním plánu. 

Jako podklad pro zpracování zemědělské přílohy byl použit návrh změny územního plánu města 
Telče č.2 zpracovaný ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a 
souvisejících předpisů. Dle § 58 tohoto zákona byla vymezena i hranice zastavěného území, a to 
způsobem, jakým ji interpretuje výklad poskytovaný MMR a jeho organizační složkou ÚUR. 

Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti zajištěna, vycházeli 
projektanti územně plánovací dokumentace ve smyslu § 5 odst. 1 ze zásad této ochrany (§ 4), a 
navrhují takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější ve srovnání s jiným možným řešením. 

Při odnímání zemědělského půdního fondu vycházeli projektanti územního plánu ze snahy co 
nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu a síť zemědělských účelových 
komunikací a hydrologické a odtokové poměry v území. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu změny ÚP na ZPF se týká pouze ploch, ve 
kterých je navržená změna ve smyslu Metodického doporučení k obsahu změny územního plánu 
vydaného MMR. Všechny ostatní náležitosti vyhodnocení např.: struktura půdního fondu v území, 
agronomická kvalita půd, celkový rozsah investic do půdy, údaje o areálech a objektech staveb 
zemědělské prvovýroby, uspořádání zemědělského půdního fondu, pozemkové úpravy, opatření 
k zajištění ekologické stability, apod. je uveden v platném ÚP města Telče resp ve změně ÓP města 
telč č.1.  

10.3.2 ZÁBOR ZPF V NÁVRHOVÝCH PLOCHÁCHS ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  

Změna ÚP navrhuje k záboru ZPF dle funkčního využití plochy 

A. Plochy smíšené obytné 

Varianty A1a, A1b, A1c, A2a A2b, přičemž varianta A2b byla z posuzování vyloučena již 
v průběhu připomínkování zadání změny ÚP 

B. Plochy zemědělské malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí 

Varianty B1, B2, B3, 

10.3.3 ODŮVODNĚNÍ ZÁBORU ZPF 

Změna územního plánu města Telče č.2 navrhuje zcela opodstatněné změny ve prospěch: 

A. Bydlení, které zaručuje minimální rozvoj sídla pro potřebu místních obyvatel. 

B. Zemědělské malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí, pro umístění „rodinné farmy“, za účelem 
zvýšení péče o krajinu a hospodaření v ní, včetně vytvoření zázemí pro agroturistiku, které bude 
doplňovat stávající rekreační funkce v lokalitě  

Návrh je v souladu s Programovou částí  „Strategie Kraje Vysočina 2020“ viz kap. A. Vysočina 
jako atraktivní venkovský prostor, resp. A.3 Rozvoj zemědělství: Území Kraje Vysočina nebylo 
nikdy výrazně zasaženo rozsáhlou industrializací a jeho ryzí venkovský ráz tak zůstal zachován 
s širokou škálou místních specifik. Na ta lze navázat rozvoj venkovské turistiky, agroturistiky a 
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dalších šetrných forem cestovního ruchu, kterou je třeba považovat za jeden z hlavních 
alternativních zdrojů příjmů zemědělského venkova) 

 

10.3.4 TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ ZÁBORÚ ZPF / POROVNÁNÍ VARIANT 

    
ZPF Zábor ZPF  m2 

investice do 
půdy m2 

Lokalit
a  

plochy s 
rozdílným 
způsobem 

využití 

BPEJ 
kód 

tř. I. tř.II. tř. III. tř. V. celkem   

A1a smíšená obytná 8.34.44       6 312 6 312 0 

A1b smíšená obytná 8.34.44       2 419 2 419 0 

A1c smíšená obytná 

8.34.31   963   0 963   

8.34.44       1 226 1 226   

8.37.46       7 990 7 990   

celkem   963 0 9 216 10 179 0 

A2a smíšená obytná 

8.34.31   14 713     14 713   

8.37.46       1 323 1 323   

celkem   14 713   1 323 16 036 14 805 

A2b vyloučeno -zásah do VKP 
         

B1 

plochy 
zemědělské 
malovýroby 
s doplňkovou 
rekreační funkcí 

8.50.11     8 295    8 295 0 

B2 

plochy 
zemědělské 
malovýroby 
s doplňkovou 
rekreační funkcí 

8.34.01 8 070       8 070   

8.34.24     225   225   

celkem 8 070   225   8 295 0 

B3 

plochy 
zemědělské 
malovýroby 
s doplňkovou 
rekreační funkcí 

8.34.24     8.295    8 295 8 295 

 

Z výše uvedeného porovnání záborů zejména vyplývá, že nejvhodnější pro využití ploch pro 
navržené funkce jsou lokality A1 a B1 
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URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 
OOC 

URBANISTICKÁ KONCEPCE VYMEZUJE PLOCHY PODLE VÝZNAMU, PLOCHY S ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVUJE PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ A ZÁROVEŇ KONCIPUJE 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍDLA A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 URBANISTICKÁ KONCEPCE 

PODMÍNKY PRO PLOCHY PODLE VÝZNAMU JSOU STANOVENY V KAPITOLE OOF A 

GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ PLOCH VE VÝKRESE 000_1 A 000_2. PLOCHY SE DĚLÍ PODLE 

VÝZNAMU NA: 

 PLOCHY PODLE VÝZNAMU 

VYMEZENÉ ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ STABILIZOVANÉHO PROSTŘEDÍ A PRO POTVRZENÍ JEHO 

STÁVAJÍCÍHO VYUŽITÍ. VYMEZENY JSOU TYTO PLOCHY LOKALIT: 

 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019   

022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035   

041, 042, 048, 052 A 043, 044, 045, 046, 047, 049, 050, 051, KTERÉ JSOU V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ 

POUZE ČÁSTEČNĚ (ZOBRAZENO VE VÝKRESE 000_1 A 000_2) 

  

021, KTERÉ JE V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ POUZE ČÁSTEČNĚ (VIZ VÝKRES 000_1)   

V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ JE MOŽNO UMISŤOVAT STAVBY, NÁSTAVBY NEBO PŘÍSTAVBY 

DOKONČENÝCH STAVEB ČI PROVÁDĚT STAVEBNÍ ČI TERÉNNÍ ÚPRAVY. DALŠÍ PODMÍNKY 

JSOU STANOVENY V KAPITOLE OOF 

  

VYMEZENÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ RECYKLACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A ZÁROVEŇ PRO OCHRANU 

ÚZEMÍ NEZASTAVĚNÉHO PŘED DALŠÍM NEODŮVODNĚNÝM ZASTAVĚNÍM. VYMEZENY JSOU 

TYTO PLOCHY: 

 PLOCHY PŘESTAVBY 

002/1, 002/2, 002/3, 004/2, 005/1, 006/1, 007/1, 008/1, 008/4, 009/1, 010/1   

V PLOCHÁCH PŘESTAVEB JE MOŽNO UMISŤOVAT STAVBY, NÁSTAVBY NEBO PŘÍSTAVBY 

DOKONČENÝCH STAVEB ČI PROVÁDĚT STAVEBNÍ NEBO TERÉNNÍ ÚPRAVY S 

PŘEDPOKLADEM ZMĚNY STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY, S OBNOVOU NEBO OPĚTOVNÝM VYUŽITÍM  

ÚZEMÍ. DALŠÍ PODMÍNKY JSOU STANOVENY V KAPITOLE OOF 

  

VYMEZENÉ VNĚ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ROZVOJE SÍDLA, PRO ZKVALITŇOVÁNÍ 

KOMFORTU BYDLENÍ, REKREACE A OBČANSKÉHO VYBAVENÍ A PRO ZAJIŠTĚNÍ 

HOSPODÁŘSKÝCH PODMÍNEK SÍDLA. VYMEZENY JSOU TYTO PLOCHY: 

 ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

004/1, 007/2, 008/2, 008/3, 011/1, 011/2, 019/1   

022/1, 022/2, 025/1, 025/2, 026/1, 027/1, 028/1, 029/1, 030/1, 032/1, 038/1   

046/1, 047/1   

033/1   

091/1   

ZASTAVITELNÉ PLOCHY JSOU URČENY K ZASTAVĚNÍ. DALŠÍ PODMÍNKY JSOU STANOVENY 

V KAPITOLE OOF 

  

STAVBY UMISŤOVANÉ V NÁVRHOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCHÁCH BUDOU PODLÉHAT 

SOUHLASU Z HLEDISKA KRAJINNÉHO RÁZU 

  

V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ LZE NAD RÁMEC PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A V SOULADU S JEHO CHARAKTEREM ÚZEMÍ UMISŤOVAT STAVBY, 

ZAŘÍZENÍ, A JINÁ OPATŘENÍ POUZE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, 

TĚŽBU NEROSTŮ, PRO OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY, PRO VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, PRO SNIŽOVÁNÍ NEBEZPEČÍ EKOLOGICKÝCH A 

PŘÍRODNÍCH KATASTROF A PRO ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH DŮSLEDKŮ, A DÁLE TAKOVÁ 

TECHNICKÁ OPATŘENÍ A STAVBY, KTERÉ ZLEPŠÍ PODMÍNKY JEHO VYUŽITÍ PRO ÚČELY 

REKREACE A CESTOVNÍHO RUCHU, NAPŘÍKLAD CYKLISTICKÉ STEZKY, HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ, 

 NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 

pivonkal
Text napsaný psacím strojem
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EKOLOGICKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA. DALŠÍ PODMÍNKY JSOU STANOVENY V KAPITOLE 

OOF 

V KORIDORECH NESMÍ BÝT STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ MĚNĚNO ZPŮSOBEM, KTERÝ BY ZNEMOŽNIL 

NEBO PODSTATNĚ ZTÍŽIL PROVĚŘOVANÉ BUDOUCÍ VYUŽITÍ. DALŠÍ PODMÍNKY JSOU 

STANOVENY V KAPITOLE OOF 

 KORIDORY 

PODMÍNKY PRO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ JSOU STANOVENY V KAPITOLE 

OOF A GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ PLOCH VE VÝKRESE 010_1 A 010_2. PLOCHY S ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ SE DĚLÍ NA: 

 PLOCHY S ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

VYMEZENÉ K DOSAŽENÍ POLYFUNKČNOSTI MĚSTA A ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO BYDLENÍ V 

KVALITNÍM PROSTŘEDÍ UMOŽŇUJÍCÍ BEZPEČNÝ POBYT A KAŽDODENNÍ REKREACI A 

RELAXACI OBYVATEL, DOSTUPNOST VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A OBČANSKÉHO 

VYBAVENÍ; 

 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

VYMEZENÉ K ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO REKREACI A SPORT V KVALITNÍM PROSTŘEDÍ;  PLOCHY REKREACE 

VYMEZENÉ K DOSAŽENÍ POLYFUNKČNOSTI MĚSTA A ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO UMÍSTĚNÍ 

STAVEB PRO VÝROBU, SKLADOVÁNÍ, ADMINISTRATIVU, STAVEB DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY A DÁLE PRO UMÍSTĚNÍ PLOCH, STAVEB A ZAŘÍZENÍ PRO SPECIFICKÉ ÚČELY, 

VE VÝJIMEČNÝCH A ZVLÁŠŤ ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH MOHOU ZAHRNOVAT STAVBY 

PRO BYDLENÍ 

 PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

VYMEZENÉ PRO STAVBY PRO DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU NADMĚSTSKÉHO 

VÝZNAMU 

 PLOCHY DOPRAVNÍ 

INFRASTRUKTURY 

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 ZEMĚDĚLSKÉ 

MALOVÝROBY S DOPLŇKOVOU 

REKREAČNÍ FUNKCÍ 

SE STANOVUJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉHO POLYCENTRICKÉHO ROZVOJE MĚSTA A 

PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍ DOSTUPNOSTI OBČANSKÉ INFRASTRUKTURY. PODMÍNKY PRO 

VYUŽITÍ SYSTÉMU JSOU STANOVENY V KAPITOLE OOF A PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY V KRYCÍCH 

KARTÁCH LOKALITY. POLYCENTRICKÝ SYSTÉM TVOŘÍ MĚSTSKÉ CENTRUM S OHNISKY 

ROZVOJE, VYMEZUJE SE Z DŮVODŮ ODLEHČENÍ MĚSTSKÉHO CENTRA A MOŽNOSTI VĚTŠÍ 

TURISTICKÉ ATRAKTIVITY MĚSTA SMĚREM OD CENTRA 

 PROSTOROVÝ SYSTÉM MĚSTA 

ČÁST MĚSTA - HISTORICKÉ JÁDRO - SOUSTŘEĎUJÍCÍ STAVBY PRO BYDLENÍ, JEHO POLITICKÉ, 

SPRÁVNÍ, SPOLEČENSKÉ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ INSTITUCE A JINÁ ZAŘÍZENÍ 

CELOMĚSTSKÉHO VÝZNAMU 

 MĚSTSKÉ CENTRUM 

SOUSTŘEĎUJE STAVBY A ZAŘÍZENÍ VYSUNUTÉ DO TĚŽIŠTĚ ZÁJMŮ OBYVATELSTVA 

PŘÍSLUŠNÉHO ÚZEMÍ, ZEJMÉNA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ. JSOU SITUOVÁNA ZPRAVIDLA V 

PĚŠÍ DOSTUPNOSTI VŠECH OBYVATEL Z CENTRA MĚSTA. OHNISKA VYTVÁŘÍ PODMÍNKY PRO 

PŘENOS ČÁSTÍ FUNKCÍ KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA Z MĚSTSKÉHO CENTRA RESPEKTIVE 

HISTORICKÉHO JÁDRA A VYTVÁŘÍ PODMÍNKY PRO ODLEHČENÍ DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ 

MĚSTA A ZÁROVEŇ NOVÉ MOŽNOSTI PRO ROZVOJ TURISTICKÉHO RUCHU. NOVĚ NAVRŽENÉ 

MĚSTSKÁ OHNISKA ROZVOJE JSOU: 

[S] ZA FABRIKOU PLOCHA 008/1 JAKO ÚZEMÍ V PŘÍMÉ NÁVAZNOSTI NA

 HISTORICKÉ CENTRUM 

[M] PODOLÍ PLOCHA 002/1 A 002/2 JAKO ÚZEMÍ PRO BUDOUCÍ ROZVOJ MEZI

 DOPRAVNÍM TERMINÁLEM A JÁDREM MĚSTA JAKO LOKÁLNÍ CENTRUM SE

 SPORTOVNÍM AREÁLEM - TRANSFORMACE VÝROBNÍCH AREÁLŮ 

 (BROWNFIELDS) 

[L]  PANSKÝ DVŮR PLOCHA 006/1 JAKO ÚZEMÍ ROZVOJE PRO CESTOVNÍ RUCH

 A OBČANSKOU VYBAVENOST S NÁVAZNOSTÍ NA KRAJINNÝ PARK

 PANSKÝCH NIV 

 MĚSTSKÁ OHNISKA ROZVOJE 

pivonkal
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STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM 

PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 

VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH, SPECIFICKÉ 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ PRO PLOŠNÉ, LINIOVÉ A 

BODOVÉ PRVKY A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

 
OOF 

ZA NEPŘÍPUSTNÉ SE V CELÉM ÚZEMÍ POVAŽUJÍ STAVBY A ZAŘÍZENÍ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY: 

A) JAKO HLAVNÍ NEBO PŘÍPUSTNÉ V PODMÍNKÁCH VYUŽITÍ PLOCH; 

B) PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ A U KTERÝCH NEBYLO ZÁROVEŇ PROKÁZÁNO SPLNĚNÍ 

STANOVENÝCH PODMÍNEK PŘÍPUSTNOSTI 

 PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH S 

ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ V PŘÍPADĚ SOUBĚHU DVOU ČI NĚKOLIKA VRSTEV V GRAFICKÉ 

ČÁSTI ÚP PLOCH PODLE VÝZNAMU, PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, VRSTEV PODLE 

SPECIFICKÝCH PODMÍNEK PRO PLOŠNÉ, LINIOVÉ A BODOVÉ ELEMENTY A PODMÍNEK Z 

KRYCÍ KARTY LOKALITY JE NUTNO SPLNIT PODMÍNKY VYUŽITÍ VŠECH VRSTEV 

  

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

A) RODINNÉ DOMY, OPLOCENÍ JEJICH POZEMKŮ A S TĚMITO DOMY SOUVISEJÍCÍ 

JEDNOTLIVÉ GARÁŽE PRO VOZIDLA SKUPINY 1 NA JEJICH POZEMCÍCH; 

B) OSTATNÍ STAVBY PRO BYDLENÍ, KDE MINIMÁLNĚ 50 % POTŘEBY SOUČTU 

PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH MÍST BUDE SITUOVÁNO V RÁMCI OBJEKTU; 

C) STAVBY POLYFUNKČNÍCH OBJEKTŮ URČENÝCH PRO BYDLENÍ, OBČANSKÉ 

VYBAVENÍ, ADMINISTRATIVU A SLUŽBY, KDE MINIMÁLNĚ 20 % HRUBÉ PODLAŽNÍ 

PLOCHY SLOUŽÍ PRO BYDLENÍ A HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA OBČANSKÉHO 

VYBAVENÍ PRO OBCHOD JE MAXIMÁLNĚ 600M², PŘIČEMŽ MINIMÁLNĚ 50 % 

POTŘEBY SOUČTU PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH MÍST BUDE SITUOVÁNO V 

RÁMCI OBJEKTU; 

D) VEŘEJNÁ SPORTOVIŠTĚ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ SLOUŽÍCÍ POTŘEBÁM ÚZEMÍ; 

E) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VČETNĚ SÍDELNÍ ZELENĚ; 

 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

A) POZEMKY S TRVALOU VEGETACÍ BEZ PRIMÁRNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝZNAMU 

ZEJMÉNA ALEJE PODÉL KOMUNIKACÍ, ROZPTÝLENÁ ZELEŇ, MEZE, REMÍZY APOD; 

B) REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ TOKŮ A MOKŘADŮ; 

C) POZEMKY ÚSES; 

D) POZEMKY VODNÍCH PLOCH, KORYT VODNÍCH TOKŮ A MOKŘADŮ 

E) STAVBY VEŘEJNÉ TECHNICKÉ A VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ŘEŠENÉ V 

SOULADU S KONCEPCÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

  

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ, PŘIČEMŽ STAVBY ČI ZAŘÍZENÍ UVEDENÁ NÍŽE LZE DO ÚZEMÍ 

UMÍSTIT ZA PODMÍNKY PROKÁZÁNÍ, ŽE JEJICH ŘEŠENÍ (VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ NÁROKŮ STATICKÉ 

DOPRAVY) JE V SOULADU S POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT ÚZEMÍ, A ŽE JEJICH 

PROVOZ NESNÍŽÍ KVALITU PROSTŘEDÍ SOUVISEJÍCÍHO ÚZEMÍ, NEOHROZÍ JEHO HODNOTY A 

NEPŘIMĚŘENĚ NEZVÝŠÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ V OBYTNÝCH LOKALITÁCH (O SPLNĚNÍ TĚCHTO 

PODMÍNEK BUDE ROZHODOVAT MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD): 

A) OSTATNÍ STAVBY PRO BYDLENÍ; 

B) STAVBY PRO UBYTOVÁNÍ A REKREACI; 

C) STAVBY PRO VZDĚLÁNÍ, VĚDU A VÝZKUM; 

D) STAVBY POLYFUNKČNÍCH OBJEKTŮ URČENÝCH PRO BYDLENÍ, OBČANSKÉ 

VYBAVENÍ, ADMINISTRATIVU A SLUŽBY, KDE MINIMÁLNĚ 20% HRUBÉ PODLAŽNÍ 

PLOCHY SLOUŽÍ PRO TRVALÉ BYDLENÍ A HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA OBČANSKÉHO 

VYBAVENÍ PRO OBCHOD JE MAXIMÁLNĚ 600M²; 

E) HROMADNÉ GARÁŽE A PARKOVACÍ OBJEKTY PRO VOZIDLA SKUPINY 1 SLOUŽÍCÍ 

PRO POTŘEBY OBYVATEL A NÁVŠTĚVNÍKŮ PŘILEHLÉHO ÚZEMÍ; 

F) STAVBY PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ, ADMINISTRATIVU A SLUŽBY VČETNĚ SKLADŮ 

NEZBYTNÝCH PRO JEJICH PROVOZOVÁNÍ, TO VŠE V KAPACITĚ ÚMĚRNÉ 

POTENCIÁLU DANÉHO ÚZEMÍ A V SOULADU S JEHO CHARAKTEREM; 
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G) STAVBY PRO OBCHOD DO 1.000 M² HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY, PŘIČEMŽ 

VENKOVNÍ PARKOVÁNÍ BUDE VYBAVENO RASTREM VZROSTLÉ ZELENĚ; 

H) STAVBY PRO OBCHOD NAD 1.000 M² HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY, ŘEŠENÉ FORMOU 

VÍCEPODLAŽNÍCH POLYFUNKČNÍCH OBJEKTŮ S NEZBYTNÝM PARKOVÁNÍM 

SITUOVANÝM MINIMÁLNĚ ZE 50 % V RÁMCI OBJEKTU, PŘIČEMŽ VENKOVNÍ 

PARKOVÁNÍ BUDE VYBAVENO RASTREM VZROSTLÉ ZELENĚ. PŘÍPUSTNOST  KAPACITĚ 

ÚMĚRNÉ POTENCIÁLU DANÉHO ÚZEMÍ A V SOULADU S JEHO CHARAKTEREM BUDE 

PROKÁZÁNA ÚZEMNÍ STUDIÍ; 

I) STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO NERUŠÍCÍ VÝROBU, VÝROBNÍ SLUŽBY A SKLADY V MĚŘÍTKU 

ÚMĚRNÉM POTENCIÁLU ÚZEMÍ A V SOULADU S JEHO CHARAKTEREM; 

J) STAVBY ČERPACÍCH STANIC POHONNÝCH HMOT, VČETNĚ STAVEB PRO JEJICH 

REKLAMU, A DALŠÍ STAVBY PRO SLUŽBY MOTORISTŮM. PŘÍPUSTNOST BUDE 

PROKÁZÁNA ÚZEMNÍ STUDIÍ; 

K) FIREMNÍ, MUZEJNÍ A MULTIMEDIÁLNÍ EXPOZICE (I S MOŽNOSTÍ SAMOSTATNÝCH 

OBJEKTŮ) A SOUVISEJÍCÍ VYBAVENOST PRO PROVOZOVATELE A NÁVŠTĚVNÍKY; 

L) ZAHRADNICTVÍ; 

M) OPLOCENÍ POZEMKŮ, KTERÉ NEOMEZÍ PRŮCHODNOST ÚZEMÍM; 

N) STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO INFORMACE, REKLAMU A PROPAGACI JAKO STAVBY 

DOČASNÉ; 

O) LINIOVÉ A SOUVISEJÍCÍ STAVBY TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY; 

P) ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY PRO VOZIDLA SKUPINY 1 URČENÉ PRO PŘÍMOU 

OBSLUHU STAVEB NEBO ÚZEMÍ, PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY URČENÉ PRO 

PŘÍMOU OBSLUHU STAVEB; 

Q) ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY, JEDNOTLIVÉ A ŘADOVÉ GARÁŽE, VŠE PRO 

VOZIDLA SKUPIN 2 A 3 U STAVEB PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ V KAPACITĚ 

POTŘEBNÉ PRO JEJICH OBSLUHU V LOKALITÁCH MIMO OBYTNÉ ÚZEMÍ; 

R) STAVBY A PLOCHY PRO OCHRANU ÚZEMÍ PŘED PRŮCHODEM PRŮLOMOVÉ VLNY 

VZNIKLÉ ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ, STAVBY A PLOCHY PRO UKRYTÍ OBYVATELSTVA V 

DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, STAVBY A PLOCHY PRO EVAKUACI 

OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ, STAVBY A PLOCHY PRO ZÁCHRANNÉ, 

LIKVIDAČNÍ A OBNOVOVACÍ PRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ NEBO SNÍŽENÍ ŠKODLIVÝCH 

ÚČINKŮ KONTAMINACE VZNIKLÝCH PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, PLOCHY 

OCHRANY PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK SKLADOVANÝCH V ÚZEMÍ, PLOCHY 

NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU ENERGIÍ. 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

A) CYKLISTICKÉ STEZKY, IN-LINE STEZKY, TURISTICKÉ TRASY, BĚŽECKÉ TRASY, JEZDECKÉ 

TRASY; 

B) PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ A PLÁŽE; 

C) HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ, EKOLOGICKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A 

DROBNÁ DOPROVODNÁ ARCHITEKTURA SLOUŽÍCÍ REKREAČNÍM ÚČELŮM; 

D) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VČETNĚ SÍDELNÍ ZELENĚ; 

E) POZEMKY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ S CHARAKTEREM VEŘEJNÉ ZELENĚ SLOUŽÍCÍ 

REKREAČNÍM ÚČELŮM. 

 PLOCHY REKREACE 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

A) STAVBY VEŘEJNÉ TECHNICKÉ A VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ŘEŠENÉ V 

SOULADU S KONCEPCÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU; 

B) POZEMKY S TRVALOU VEGETACÍ BEZ PRIMÁRNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝZNAMU, 

ZEJMÉNA ALEJE PODÉL KOMUNIKACÍ, ROZPTÝLENÁ ZELEŇ, MEZE, REMÍZY APOD.; 

C) POZEMKY ÚSES; 

D) REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ TOKŮ A MOKŘADŮ; 

E) POZEMKY VODNÍCH PLOCH, KORYT VODNÍCH TOKŮ A MOKŘADŮ 

F) LINIOVÉ A SOUVISEJÍCÍ STAVBY TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY; 

G) STAVBY A PLOCHY PRO OCHRANU ÚZEMÍ PŘED PRŮCHODEM PRŮLOMOVÉ VLNY 

VZNIKLÉ ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ, STAVBY A PLOCHY PRO UKRYTÍ OBYVATELSTVA V 
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DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, STAVBY A PLOCHY PRO EVAKUACI 

OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ, STAVBY A PLOCHY PRO ZÁCHRANNÉ, 

LIKVIDAČNÍ A OBNOVOVACÍ PRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ NEBO SNÍŽENÍ ŠKODLIVÝCH 

ÚČINKŮ KONTAMINACE VZNIKLÝCH PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, PLOCHY 

OCHRANY PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK SKLADOVANÝCH V ÚZEMÍ, PLOCHY 

NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU ENERGIÍ. 

V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ NELZE UMISŤOVAT PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ, PŘIČEMŽ STAVBY ČI ZAŘÍZENÍ UVEDENÁ NÍŽE LZE DO ÚZEMÍ 

UMÍSTIT ZA PODMÍNKY PROKÁZÁNÍ, ŽE JEJICH ŘEŠENÍ (VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ NÁROKŮ STATICKÉ 

DOPRAVY) JE V SOULADU S POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT ÚZEMÍ A ŽE JEJICH 

PROVOZ NESNÍŽÍ KVALITU PROSTŘEDÍ SOUVISEJÍCÍHO ÚZEMÍ, NEOHROZÍ JEHO HODNOTY 

A NEPŘIMĚŘENĚ NEZVÝŠÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ V OBYTNÝCH LOKALITÁCH (O SPLNĚNÍ TĚCHTO 

PODMÍNEK BUDE ROZHODOVAT MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD): 

A) STAVBY PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S REKREAČNÍMI 

AKTIVITAMI V KAPACITĚ ÚMĚRNÉ POTŘEBÁM ÚZEMÍ A V SOULADU S JEHO 

CHARAKTEREM. TYTO STAVBY NENÍ MOŽNO UMISŤOVAT DO PLOCH SÍDELNÍ 

ZELENĚ; 

B) STAVBY PRO REKREAČNÍ UBYTOVÁNÍ. TYTO STAVBY NENÍ MOŽNO UMISŤOVAT DO 

PŘEKRYVNÝCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ; 

C) DROBNÉ STAVBY SOUVISEJÍCÍ S REKREAČNÍMI AKTIVITAMI V KAPACITĚ ÚMĚRNÉ 

POTŘEBÁM ÚZEMÍ A V SOULADU S JEHO CHARAKTEREM. TYTO STAVBY NENÍ MOŽNÉ 

UMISŤOVAT DO PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ VYJMA PŘÍPADŮ, KDY TO PŘÍMO 

UMOŽŇUJE KARTA LOKALITY 

D) STÁVAJÍCÍ OBJEKTY URČENÉ PRO BYDLENÍ A ZAŘAZENÉ DO PLOCH REKREACE JE 

MOŽNÉ DÁLE UDRŽOVAT, ZA COŽ SE POVAŽUJE I DOSTAVBA, NÁSTAVBA, 

PŘÍSTAVBA NEBO UDRŽOVACÍ PRÁCE NA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTECH; 

E) OPLOCENÍ POZEMKŮ, KTERÉ NEOMEZÍ PRŮCHODNOST ÚZEMÍM; 

F) SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁLY SE SOUVISEJÍCÍMI SLUŽBAMI; TYTO STAVBY NENÍ 

MOŽNO UMISŤOVAT PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ; 

G) SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁLY CELOMĚSTSKÉHO ČI NADMĚSTSKÉHO VÝZNAMU 

SE SOUVISEJÍCÍMI SLUŽBAMI V MÍSTECH VYMEZENÝCH KARTOU LOKALITY; 

H) STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO INFORMACE, REKLAMU A PROPAGACI JAKO STAVBY 

DOČASNÉ; 

I) ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY PRO VOZIDLA SKUPINY 1 URČENÉ PRO PŘÍMOU 

OBSLUHU STAVEB NEBO ÚZEMÍ, PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY URČENÉ PRO 

PŘÍMOU OBSLUHU STAVEB. TYTO STAVBY NENÍ MOŽNO UMISŤOVAT DO PLOCH 

SÍDELNÍ ZELENĚ 

  

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

A) STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO NERUŠÍCÍ VÝROBU A NERUŠÍCÍ VÝROBNÍ SLUŽBY VČETNĚ 

SKLADŮ POTŘEBNÝCH PRO JEJICH PROVOZOVÁNÍ S DŮRAZEM NA ČISTÉ 

INOVAČNÍ TECHNOLOGIE; 

B) STAVBY PRO ADMINISTRATIVU, STRATEGICKÉ SLUŽBY A TECHNOLOGICKÁ CENTRA; 

C) STAVBY PRO OBCHOD INTEGROVANÉ DO VÝROBNÍCH OBJEKTŮ ČI AREÁLŮ; 

D) UBYTOVNY PRO POHOTOVOSTNÍ UBYTOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ; 

E) HROMADNÉ GARÁŽE A PARKOVACÍ OBJEKTY PRO VOZIDLA SKUPINY 1 SLOUŽÍCÍ 

PRO POTŘEBY UŽIVATELŮ ČI NÁVŠTĚVNÍKŮ LOKALITY; 

F) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VČETNĚ SÍDELNÍ ZELENĚ. 

 PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

A) STAVBY TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ŘEŠENÉ V SOULADU 

S KONCEPCÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU; 

B) POZEMKY S TRVALOU VEGETACÍ BEZ PRIMÁRNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝZNAMU, 

ZEJMÉNA ALEJE PODÉL KOMUNIKACÍ, ROZPTÝLENÁ ZELEŇ, MEZE, REMÍZY APOD.; 

C) POZEMKY ÚSES; 
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D) REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ TOKŮ A MOKŘADŮ; 

E) POZEMKY VODNÍCH PLOCH, KORYT VODNÍCH TOKŮ A MOKŘADŮ. 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ, PŘIČEMŽ STAVBY ČI ZAŘÍZENÍ UVEDENÁ NÍŽE LZE DO ÚZEMÍ 

UMÍSTIT ZA PODMÍNKY PROKÁZÁNÍ, ŽE JEJICH ŘEŠENÍ (VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ NÁROKŮ STATICKÉ 

DOPRAVY) JE V SOULADU S POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT ÚZEMÍ A V SOULADU 

S HLAVNÍM VYUŽITÍM A ŽE JEJICH PROVOZ NESNÍŽÍ KVALITU PROSTŘEDÍ SOUVISEJÍCÍHO 

ÚZEMÍ, NEOHROZÍ JEHO HODNOTY A NEPŘIMĚŘENĚ NEZVÝŠÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ V OBYTNÝCH 

LOKALITÁCH (O SPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK BUDE ROZHODOVAT MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝ 

STAVEBNÍ ÚŘAD): 

A) STAVBY PRO RUŠIVOU VÝROBU A RUŠIVÉ VÝROBNÍ SLUŽBY; 

B) STAVBY PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY VČETNĚ SKLADŮ NEZBYTNÝCH PRO 

JEJICH PROVOZOVÁNÍ, TO VŠE V KAPACITĚ ÚMĚRNÉ POTENCIÁLU DANÉHO ÚZEMÍ; 

C) STAVBY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU A SKLADOVÁNÍ; 

D) ZAHRADNICTVÍ; 

E) STAVEBNÍ DVORY A ZAŘÍZENÍ PRO ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V MÍSTECH; 

F) LOGISTICKÁ CENTRA A SKLADY BEZ VAZBY NA VÝROBU; 

G) STAVBY ČERPACÍCH STANIC POHONNÝCH HMOT, VČETNĚ STAVEB PRO JEJICH 

REKLAMU, A DALŠÍ STAVBY PRO SLUŽBY MOTORISTŮM; 

H) ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY, STAVBY PRO PARKOVÁNÍ A ODSTAVOVÁNÍ 

URČENÉ PRO VOZIDLA SKUPIN 1, 2 A 3 NESLOUŽÍCÍCH POTŘEBÁM PLOCHY; 

I) STAVBY PRO OBCHOD BEZ VAZBY NA VÝROBU, PŘIČEMŽ JEJICH VENKOVNÍ 

PARKOVÁNÍ BUDE VYBAVENO RASTREM VZROSTLÉ ZELENĚ; 

J) TŘÍDÍRNY ODPADŮ, RECYKLACE, OBALOVNY; 

K) REVITALIZAČNÍ (RECYKLAČNÍ) PARKY – ŘÍZENÉ SKLÁDKY V MÍSTECH VYMEZENÝCH 

KARTOU LOKALIT; 

L) STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO INFORMACE, REKLAMU A PROPAGACI JAKO STAVBY 

DOČASNÉ; 

M) FIREMNÍ, MUZEJNÍ A MULTIMEDIÁLNÍ EXPOZICE (I S MOŽNOSTÍ SAMOSTATNÝCH 

OBJEKTŮ) A SOUVISEJÍCÍ VYBAVENOST PRO PROVOZOVATELE A NÁVŠTĚVNÍKY; 

N) LINIOVÉ A SOUVISEJÍCÍ STAVBY TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY; 

O) STAVBY PRO PARKOVÁNÍ PRO VOZIDLA SKUPINY 1, 2 A 3 URČENÉ PRO PŘÍMOU 

OBSLUHU STAVBY NEBO ÚZEMÍ, PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY URČENÉ PRO 

PŘÍMOU OBSLUHU STAVEB; 

P) STAVBY PRO BYDLENÍ JEN V MÍSTECH, KDE NEOHROZÍ VYUŽÍVÁNÍ OKOLNÍHO ÚZEMÍ 

PRO HLAVNÍ VYUŽITÍ (DŮM SPRÁVCE, BYT SPRÁVCE, …) 

Q) STAVBY A PLOCHY PRO OCHRANU ÚZEMÍ PŘED PRŮCHODEM PRŮLOMOVÉ VLNY 

VZNIKLÉ ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ, STAVBY A PLOCHY PRO UKRYTÍ OBYVATELSTVA V 

DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, STAVBY A PLOCHY PRO EVAKUACI 

OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ, STAVBY A PLOCHY PRO ZÁCHRANNÉ, 

LIKVIDAČNÍ A OBNOVOVACÍ PRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ NEBO SNÍŽENÍ ŠKODLIVÝCH 

ÚČINKŮ KONTAMINACE VZNIKLÝCH PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, PLOCHY 

OCHRANY PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK SKLADOVANÝCH V ÚZEMÍ, PLOCHY 

NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU ENERGIÍ. 

  

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

A) STAVBY A ZAŘÍZENÍ URČENÉ PRO NERUŠÍCÍ ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU, HOSPODAŘENÍ 

NA VODNÍCH PLOCHÁCH, SKLADY POTŘEBNÉ PRO JEJÍ PROVOZOVÁNÍ, BYDLENÍ 

MAJITELE A SPRÁVCE A PRO UBYTOVÁNÍ A SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU – 

AGROTURISTIKY; STAVBY ZEMĚDĚLSKÉ MALOVÝROBY VČ. NEZBYTNÉHO 

TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ BUDOU TVOŘIT MINIMÁLNĚ 50% Z CELKOVÉ VÝMĚRY 

PLOCHY ZASTAVĚNÉ OBJEKTEM (OBJEKTY); MINIMÁLNĚ 50% POTŘEBY VŠECH 

PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH MÍST BUDE SITUOVÁNO V RÁMCI OBJEKTU 

(OBJEKTŮ); 

B) VOLNÁ PROSTRANSTVÍ VČETNĚ ZAŘÍZENÍ PRO POHYBOVÉ AKTIVITY; 

 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

MALOVÝROBY S DOPLŇKOVOU 

REKREAČNÍ FUNKCÍ 
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

C) STAVBY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ŘEŠENÉ V SOULADU S HLAVNÍM 

VYUŽITÍM; 

D) POZEMKY S TRVALOU VEGETACÍ BEZ PRIMÁRNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝZNAMU, 

REMÍZY APOD.; 

E) POZEMKY ÚSES;  

F) REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ TOKŮ A MOKŘADŮ; 

G) POZEMKY VODNÍCH PLOCH, KORYT VODNÍCH TOKŮ A MOKŘADŮ. 

  

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

A)   POZEMKY ORNÉ PŮDY, TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ A CHMELNIC; 

B) POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA; 

C) NEOPLOCENÉ SADY; 

D) POZEMKY S TRVALOU VEGETACÍ BEZ PRIMÁRNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝZNAMU, 

ZEJMÉNA ALEJE PODÉL KOMUNIKACÍ, ROZPTÝLENÁ ZELEŇ, MEZE, REMÍZY APOD.; 

E) POZEMKY VODNÍCH PLOCH, KORYT VODNÍCH TOKŮ A MOKŘADŮ. 

 PLOCHY SMÍŠENÉ 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

A) ŠKOLKY LESNÍCH DŘEVIN, BEZ STAVEB; 

B) STAVBY VEŘEJNÉ TECHNICKÉ A VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ŘEŠENÉ 

V SOULADU S KONCEPCÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU; 

C) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ PLNÍCÍ REKREAČNÍ A EKOSTABILIZAČNÍ FUNKCE 

(ZEJMÉNA PROTIPOVODŇOVÉ HRÁZE, POLDRY, PRŮLEHY APOD.); 

D) NEZBYTNÁ PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ; 

E) REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ TOKŮ A MOKŘADŮ; 

F) POZEMKY ÚSES; 

G) POZEMKY VODNÍCH PLOCH, KORYT VODNÍCH TOKŮ A MOKŘADŮ. 

 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ, PŘIČEMŽ STAVBY ČI ZAŘÍZENÍ UVEDENÁ NÍŽE LZE DO ÚZEMÍ 

UMÍSTIT ZA PODMÍNKY PROKÁZÁNÍ, ŽE JEJICH ŘEŠENÍ (VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ NÁROKŮ STATICKÉ 

DOPRAVY) JE V SOULADU S POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT ÚZEMÍ, A ŽE JEJICH 

PROVOZ NESNÍŽÍ KVALITU PROSTŘEDÍ SOUVISEJÍCÍHO ÚZEMÍ, NEOHROZÍ JEHO HODNOTY 

A NEPŘIMĚŘENĚ NEZVÝŠÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ V OBYTNÝCH LOKALITÁCH (O SPLNĚNÍ TĚCHTO 

PODMÍNEK BUDE ROZHODOVAT MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD): 

A) STAVBY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, KTERÉ SVÝM ÚČELEM A KAPACITOU ODPOVÍDAJÍ 

CHARAKTERU A VÝMĚŘE MÍSTNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ A JSOU 

TECHNOLOGICKY PŘÍMO VÁZANÉ NA DANÉ STANOVIŠTĚ; 

B) STAVBY PRO LESNICTVÍ, KTERÉ SVÝM ÚČELEM A KAPACITOU ODPOVÍDAJÍ 

CHARAKTERU A VÝMĚŘE MÍSTNĚ SOUVISEJÍCÍCH POZEMKŮ PLNÍCÍCH FUNKCI LESA 

A JSOU TECHNOLOGICKY PŘÍMO VÁZANÉ NA DANÉ STANOVIŠTĚ; 

C) STAVBY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ; 

D) TECHNICKÁ OPATŘENÍ A STAVBY, KTERÉ ZLEPŠÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ PRO 

ÚČELY REKREACE A CESTOVNÍHO RUCHU, ZEJMÉNA CYKLISTICKÉ STEZKY, IN-LINE 

STEZKY, TURISTICKÉ TRASY, BĚŽECKÉ TRASY, JEZDECKÉ TRASY, PLÁŽE, TÁBOŘIŠTĚ, 

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ, EKOLOGICKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA, DROBNÁ 

DOPROVODNÁ A SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA; 

E) OPLOCENÍ POZEMKŮ, KTERÉ NEOMEZÍ PRŮCHODNOST ÚZEMÍM A NENARUŠÍ 

HARMONICKÉ MĚŘÍTKO KRAJINY; 

F) LINIOVÉ A SOUVISEJÍCÍ STAVBY TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
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