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

Dolní Vilímeč (ZUJ 587061) se nachází ve správním obvodu ORP Telč. 
Území obce Dolní Vilímeč sousedí s těmito obcemi (k.ú.): 

• na severu  Zvolenovice, Vystrčenovice 
• na východě  Nová Říše, Červený Hrádek 
• na jihu   Červený Hrádek 
• na západě  Strachoňovice 

Návrh urbanistické koncepce neovlivní přímo navazující území, vazby a požadavky na koordinaci jsou zejména 
v technické infrastruktuře a v územním systému ekologické stability. 
VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Širší vztahy zahrnují území, na kterém je dokumentováno začlenění obce do struktury osídlení, jeho vazby na 
technickou infrastrukturu nadregionálního a regionálního významu a na územní systémy ekologické stability. Ve 
struktuře osídlení je obec Dolní Vilímeč zařazena do kraje Vysočina, je součástí mikroregionu Telčsko. 
Dolní Vilímeč patří mezi průměrné obce na Českomoravské vysočině bez většího významu ve struktuře osídlení 
kraje Vysočina. 
Občanské vybavení svou omezenou nabídkou odpovídá obdobným sídlům. Za chybějícím vyšším občanským 
vybavením (zdravotnictví, kultura) obyvatelé dojíždějí do Telče. 
V ÚP jsou respektovány vzájemné vztahy se sousedními obcemi, zejména v oblasti společného občanského 
vybavení, veřejné infrastruktury a péče o krajinu. 
V řešeném území jsou respektovány nadřazené sítě veřejné technické infrastruktury a potřebné koridory pro 
navržený rozvoj. 
SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
VYDANOU KRAJEM 
VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Řešené území Dolní Vilímče nenáleží do žádné z rozvojových oblastí, řešených politikou územního rozvoje. 
Nenáleží do žádné z rozvojových os. 
Řešené území leží mimo vymezené specifické oblasti. 
S uvedenými záměry politiky územního rozvoje je řešení územního plánu Dolní Vilímeč v souladu. 
SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

Navržené řešení je v souladu s požadavky stavebního zákona (SZ) a jeho prováděcích právních předpisů. 
S ohledem na specifické podmínky řešeného území byly nad rámec SZ vymezeny tyto další plochy s rozdílným 
způsobem využití: 

• plochy občanského vybavení – sportu (A) - vymezeny samostatně pro svou specifičnost v organismu 
obce. 

• plochy smíšené nezastavěného území – krajinný rámec (SX) – převážně nezemědělské plochy 
charakteristické extenzivním způsobem využití. Jedná se zejména o plochy s dřevinami rostoucími mimo les, 
výjimečně i zemědělské půdy extenzivního charakteru, lada a plochy s různým stupněm sukcesního vývoje. 
Jsou vysoce cenné i pro ekologickou stabilitu a druhovou rozmanitost území. Jedná se o plochy natolik 
typické pro krajinu řešeného území, že vyvolaly rozšíření výčtu ploch s vymezením odpovídajících regulativů. 
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SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
Územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC) kraje Vysočina je ve fázi projednávání konceptu. Územní plán 
velkého územního celku Javořická vrchovina byl schválen dne 7. 3. 2006. Po schválení ÚP VÚC kraje Vysočina 
tento dokument nahradí ÚPN VÚC Českomoravská vrchovina. 
V konceptu ÚP VÚC kraje Vysočina nejsou v řešeném území vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby. 
Kraj Vysočina má schválenou „Aktualizaci programu rozvoje kraje Vysočina“. Vzhledem k velikosti obce 
a nevýznamnému postavení ve struktuře osídlení kraje, nevyplývají z programu žádné konkrétní požadavky na 
územně technickou problematiku řešeného území. Pro obec jsou důležité aktivity související s cíly (číselné 
označení dle „Aktualizace“) - 1.3. ekonomická stabilizace venkova s důrazem na integraci ekonomických aktivit 
a polyfunkční využívání krajiny, 1.4. podpora rozvoje cestovnímu ruchu a 4.1. podpora trvalé udržitelnosti krajiny 
Vysočiny. 
Obec Dolní Vilímeč je ve sdružení obcí mikroregionu Telčsko. Závěry z programů rozvoje jsou obsaženy v cílech, 
kterých má být řešením územního plánu dosaženo. 

2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 
Návrh územního plánu je zpracován na základě „Zadání pro vypracování územního plánu obce Dolní Vilímeč“, 
které bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 17. 8. 2006. Zadání je splněno v plném rozsahu. 

3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, 
VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO 
ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
ÚZEMÍ 

3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Předmětem řešení územního plánu Dolní Vilímče je komplexní a vyvážený rozvoj řešeného území obce ve všech 
plochách s rozdílným způsobem využití. Navrženy jsou plochy změn smíšených obytných, pro občanské 
vybavení sport a rekreaci, pro veřejná prostranství, dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu, vodní 
plochy. 
Rozhodnutím Zastupitelstva obce byla vybrána varianta zásobování vodou – napojení na obec Vystrčenovice. 
Proto byl zpracován návrh ÚP. 

3.2. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stávající systém dopravní infrastruktury zůstává zachován. V rámci územního plánu jsou navrženy plochy 
veřejných prostranství (jejich součástí jsou místní komunikace) z důvodu obsluhy rozvojových lokalit. 

3.3. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
Zásobování vodou je řešeno řadem z rozvodné sítě obce Vystrčenovice. 
Odkanalizování je nevyhovující – podle PRVK kraje Vysočina je navržena nová splašková kanalizace včetně 
plochy pro čistírnu odpadních vod, zastavitelné plochy budou napojeny v rámci veřejných prostranství 
a dopravních ploch. 
Zásobování plynem a teplem je stabilizováno. 
Zásobování el. energií – je stabilizované. 
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3.4. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ VE VZTAHU 
K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

Udržitelný rozvoj území, spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Pro udržitelný rozvoj města jsou navrženy tyto požadavky v třech pilířích udržitelného rozvoje: 
• společnost – v rámci územního plánu vytvořit územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň 

obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem, službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní 
podmínky pro rozvoj kvalitních lidských zdrojů 

• hospodářství - vytvořit územně technické podmínky pro podnikání, rozvoj cestovního ruchu a inovačních 
technologií 

• prostředí - vytvořit územně technické podmínky pro kvalitní životní prostředí poskytující maximální 
pohodu bydlení ve fungujícím organismu obce 

4. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO 
STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 
POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST 
NEBYLO RESPEKTOVÁNO 

4.1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území v intencích nového stavebního zákona nebylo 
požadováno. 
Obec Dolní Vilímeč není zatěžována většími negativními vlivy, kvalita životního prostředí je poměrně vysoká. 
Navržené řešení stabilizuje celkovou situaci. 

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

Řešení územního plánu vychází z potřeby účelného a intenzivního využití zastavěného území obce. Navržena je 
zástavba smíšená obytná v proluce Za kulturním domem dle záměru obce a požadavků občanů. 
Potřeba vymezení zastavitelných ploch smíšených obytných jsou dány potřebou, požadavky a záměry obce 
i občanů. 
Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro plochy občanského vybavení sportu vychází ze skutečnosti, že v obci 
není žádné sportovní hřiště. Je dána potřebou sportovního vyžití a výchovy mládeže a obyvatel. 
Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro veřejná prostranství je dána požadavkem na vymezení plochy pro 
zabezpečení obsluhy ploch změn veřejnou infrastrukturou. 
Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro dopravní infrastrukturu je dána potřebou zajištění prostupnosti krajiny 
a dostupnosti zemědělských pozemků. 
Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro technickou infrastrukturu je dána potřebou výstavby ČOV. 
Potřeba vymezení ploch pro vodní plochy je dána potřebou zvýšení retenčních schopností území a ochrany 
území proti přívalovým vodám. 
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5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA 

5.1 VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

POUŽITÁ METODIKA 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu zákona ČNR 
č.334/1992 Sb., vyhlášky č.13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují 
podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č.10/93Sb., přílohy 3 této vyhlášky 
a zákona č. 98/1999 Sb. 
Hranice současně zastavěného území byla stanovena v rámci zpracování konceptu řešení ÚP v březnu 2006. 
 

STRUKTURA PŮDNÍHO FONDU V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
ČSÚ 2002 

 Dolní Vilímeč 

Celková výměra 546 
Zemědělská půda  
- orná půda 355 
- sady 1 
- zahrady 5 
- TTP 67 
Nezemědělská půda  
- PUPFL 78 
- vodní plochy 2 
- zastavěné plochy 5 
- ostatní plochy 33 

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované 
půdně ekologické jednotky. 
Zemědělské půdy s vysokou úrovní ochrany (v I. a II. třídě ochrany) jsou v území zastoupeny ve velkém rozsahu 
na převažující části území. 
Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba odvodů za 
odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb.(příloha A). 
 

ZASTOUPENÍ PŮDNÍCH JEDNOTEK V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
HPJ 29 Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně 

těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry 
HPJ 50 Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké 

lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření 
HPJ 64 Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, 

zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité 
HPJ 68 Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, 

půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim 
 

ZPŮSOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ČÁSTI 
DOKUMENTACE, ÚDAJE O CELKOVÉM ÚHRNU ZÁBORU ZPF 

Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu. Rozvojové transformační 
plochy (přestavbové) nejsou zahrnuty do vyhodnocení. Celkové souhrny jsou provedeny pro plochy zabírající 
zemědělskou půdu. označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabelární formě. Etapizace není navržena. 
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Celkem: 
 

 plocha celkem v zastavěném 
území 

mimo zastavěné 
území 

zemědělská půda nezemědělská půda 

AO – sport 1,06 0 1,06 1,06 0 
DU – doprava 0,36 0 0,36 0,32 0,04 
NV – vodní plochy 4,12 0 4,12 2,93 1,19 
SO – smíšená funkce 
bydlení 

1,76 0 1,76 1,72 0,04 

TT - technické vybavení 0,09 0 0,09 0,09 0 
SX – krajinná zeleň 0,16 0 0,16 0,16 0 
SUMA 7,55 0 7,55 6,28 1,27 
 

Navrhováno je cca 6,28 ha záboru ZPF. Celkový rozsah řešených ploch činí 7,55 ha. K řešeným plochám přísluší 
i lokality č. 14 – 42, které navrhují obnovu polních cest  v celkové výměře 4,14 ha. Ty nejsou předmětem záboru 
ZPF (v katastru nemovitostí jsou vedeny v kategorii ostatní plocha) a nejsou zahrnuty do celkových souhrnných 
bilancí.  
Zábor vysoce chráněných půd dosahuje hodnoty 0,09 ha. Rezervní plochy nejsou navrženy. 

ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 

Zemědělská prvovýroba je zaměřena na živočišnou i rostlinnou výrobu. Areál pro zemědělskou výrobu je umístěn 
na severním okraji obce. Je stabilizován. 

USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

V řešeném území jsou zpracovány pozemkové úpravy (KPÚ). 

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY 

Pro prvky ÚSES nejsou navrhovány rozvojové plochy. Realizace interakčních prvků je možní v rámci 
protierozních opatření, doplnění stávajících polních cest vzrostlou zelení apod. 

SÍŤ ZEMĚDĚLSKÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ 

V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. Při realizaci záměrů je nutno 
zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny. 

INVESTICE DO PŮDY 

V řešeném území jsou realizovány velkoplošné odvodňovací systémy, na části ploch. Návrhové plochy nenaruší 
tento systém v jeho funkčnosti. 

ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ V POROVNÁNÍ S JINÝMI MOŽNÝMI VARIANTAMI A VE 
TŘÍDĚ OCHRANY I A II 

Variantní řešení nebylo uvažováno. 
Lokality pro bydlení byly řešeny návrhem dostavby enklávy zemědělské půdy na jihozápadním okraji obce. 
Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území: nezemědělská půda využitelná pro rozvoj 
zastavitelného území není v řešeném území zastoupena. Obec je intenzivně zastavěna v historickém půdorysu 
a neumožňuje v intravilánu již rozvoj. 
Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy 
v zastavěném území: zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána především 
jako samozásobitelské zahrady a sady, enklávy velkovýrobně obhospodařované zemědělské půdy se 
v zastavěném území nevyskytují. 
Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk: Plochy přestavby nejsou navrženy. Postupně dochází 
k obnově domovního fondu, historické obytné objekty jsou využívány v poslední době spíše pro rekreační účely – 
chalupy. 
Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní schválené 
dokumentaci: obec nemá platnou územně plánovací dokumentaci 
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Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 zákona 
č. 114/1992 Sb. V platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce: navrhované plochy zástavby 
neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy pro rozvoj bydlení a výrobních aktivit jsou 
umístěny v návaznosti na současně zastavěné území sídla. Nejsou vytvářeny samostatné enklávy osídlení. 
Formou etapizace je navrženo i rozšiřování ploch pro bydlení v západní i jihovýchodní části obce. 
Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území: v řešení návrhu 
územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových poměrů. Odtokové 
poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou samotnou, k jinému ovlivnění 
nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou kanalizací, na pozemcích bude zajištěna 
maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit 
v podrobnější dokumentaci. 
Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části 
Etapizace výstavby: není navržena. 
 

i.č. funkce 
ZPF I. 
nebo 
II. tř. 

zdůvodnění 

7b 
obslužná 

komunikace 0,01 

přístupová komunikace k navržené čistírně odpadních vod a nádrži lokalizované 
na jihovýchodním okraji zastavěného území obce. Zásah do třídy ochrany I. 
nebo II. je pouze okrajový,. Obslužná komunikace je vedena ze silnice III. třídy. 
Jedná se o nejvýhodnější napojení vzhledem k obsluze čistírny a příjezdu na 
navrhovanou hráz rybníka. 

10 vodní plocha 0,06 

Výstavba nového rybníka. Umístění nebylo zvažováno variantně z důvodů 
ochrany obce před přívalovými vodami z extravilánu, zvýšení retenčních 
schopností území v podmáčené údolnici severně od obce. Zásah do plochy třídy 
ochrany I. nebo II. je pouze okrajový. Plocha ZPF s třídou ochrany I. je 
využívána extenzivně, nevhodná pro velkovýrobní technologie – mezi dvěma 
komunikacemi 

11 vodní plocha 0,02 

Výstavba nového rybníka jihovýchodně od obce v údolnici s dostatečně vodným 
tokem. Preferovány byly půdy s nižší třídou ochrany (V.) v dobré dostupnosti od 
obce. Okrajově je dotčena zemědělská půda vyšších tříd. Zásah do plochy třídy 
ochrany I. nebo II. je pouze okrajový, zemědělská půda je využívána extenzivně 
(TTP). Variantní řešení nebylo uvažováno, záměr vychází z konkrétního 
požadavku investora a má v místě vazbu na další navazující rozvojové aktivity. 

5.2 VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Nejsou navrhovány zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa. 



TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 

číslo navržené funkční 
využití lokality katastrální území 

úhrnná výměra lokality v ha výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur v ha výměra 
nezem, 
ploch 

BPEJ,třída ochrany ZPF, 
výměra BPEJ I. a II. třídy 

ochrany 

 

celkem 
zastavěné území 

druh pozemku celkem 
zastavěné území  

v mimo v mimo 

1. SO - bydlení Dolní Vilímeč 0,18 0 0,18 zahrada 0,14 0 0,14 0,04 7.50.11 III.   

2. SO - bydlení Dolní Vilímeč 0,80 0 0,80 orná půda 0,80 0 0,80 0 7.50.11 III.   

3. SO - bydlení Dolní Vilímeč 0,74 0 0,74 orná půda 0,74 0 0,74 0 7.50.11 III.   

4. AO - sport Dolní Vilímeč 1,06 0 1,06 TTP  1,06 0 1,06 0 
7.68.11 

7.29.14 

V. 

III. 
  

5. DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,08 0 0,08 zahrada 0,04 0 0,04 0,04 7.50.11 III.   

6. DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,18 0 0,18 orná půda 0,18 0 0,18 0 7.50.11 III.   

7a. DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,04 0 0,04 TTP  0,04 0 0,04 0 7.29.14 III.   

7b. DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,06 0 0,06 TTP  0,06 0 0,06 0 

7.68.11 

7.29.11 

V. 

I. 

 

0,01 
 

8 TT – technická 
vybavenost Dolní Vilímeč 0,09 0 0,09 TTP  0,09 0 0,09 0 7.29.14 III.   

9. NV – vodní 
plocha Dolní Vilímeč 1,73 0 1,73 TTP  0,54 0 0,54 1,19 7.68.11 V.   

10. NV – vodní 
plocha Dolní Vilímeč 1,70 0 1,70 TTP  1,70 0 1,70 0 

7.64.11 

7.29.11 

V. 

I. 

 

0,06 
 

11. NV – vodní 
plocha Dolní Vilímeč 0,69 0 0,69 TTP  0,69 0 0,69 0 

7.68.11 

7.29.14 

7.29.11 

V. 

III. 

I. 

 

 

0,02 

 

12 SO - bydlení Dolní Vilímeč 0,04 0 0,04 orná půda 0,04 0 0,04 0 7.50.11 III.   

13 SX - krajinná 
zeleň Dolní Vilímeč 0,16 0 0,16 TTP 0,16 0 0,16 0 7.68.11 V.   

14 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,12       0,12     
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číslo navržené funkční 
využití lokality katastrální území 

úhrnná výměra lokality v ha výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur v ha výměra 
nezem, 
ploch 

BPEJ,třída ochrany ZPF, 
výměra BPEJ I. a II. třídy 

ochrany 

 

celkem 
zastavěné území 

druh pozemku celkem 
zastavěné území  

v mimo v mimo 

15 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,21       0,21    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

16 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,22       0,22    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

17 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,10       0,10    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

18 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,10       0,10    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

19 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,17       0,17    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

20 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,15       0,15    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

21 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,17       0,17    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

22 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,15       0,15    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

23 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,03       0,03    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

24 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,31       0,31    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

25 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,09       0,09    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

26 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,10       0,10    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

27 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,03       0,03    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

28 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,16       0,16    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

29 
DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,28       0,28    

uvedení věci do skutečného stavu 
– obnova rozorané polní cesty 

30 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,10       0,10    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 
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číslo navržené funkční 
využití lokality katastrální území 

úhrnná výměra lokality v ha výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur v ha výměra 
nezem, 
ploch 

BPEJ,třída ochrany ZPF, 
výměra BPEJ I. a II. třídy 

ochrany 

 

celkem 
zastavěné území 

druh pozemku celkem 
zastavěné území  

v mimo v mimo 

31 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,11       0,11    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

32 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,14       0,14    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

33 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,13       0,13    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

34 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,19       0,19    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

35 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,18       0,18    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

36 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,18       0,18    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

37 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,13       0,13    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

38 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,15       0,15    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

39 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,39       0,39    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

40 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,12       0,12    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

41 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,03       0,03    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 

42 DU – obslužná 
komunikace Dolní Vilímeč 0,02       0,02    uvedení věci do skutečného stavu 

– obnova rozorané polní cesty 
 


