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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  
 

Textová část odůvodnění obsahuje: 

 

a)  vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, 

b)  údaje o splnění zadání, 

c)  zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků ve vztahu k udržitelného rozvoje 

 území, 

d)  informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vlivů na životní prostředí, 

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) a  pozemky 

určené pro plnění funkce lesa (PUPFL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje: 

 

II/1)  koordinační výkres    1 :   2 000 

II/2) výkres širších vztahů  1 : 100 000 

II/3   výkres předpokládaných záborů  ZPF  1 : 2 000 
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TEXTOVÁ ČÁST 

 

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska  širších vztahů v území, včetně souladu s ÚPD 

VÚC          

Z hlediska širších územních vztahů spadá katastrální území Klatovec do kraje Vysočina. Situováno je v 

jihozápadní části okresu Jihlava, na hranici s Jihočeským krajem, s okresem Jindřichův Hradec. Katastrální 

území je v oblasti Českomoravské Vysočiny. Jihovýchodní hranice katastru  prochází pod nejvyšším vrcholem - 

Javořice (836,5 m. n.m.).  

Katastrální území sousedí na: 

 severu s  k.ú. Kaliště 

 západě s  k.ú. Býkovec  

                    k.ú. Panské Dubenky 

 jihu s     k.ú. Horní Pole 

 východě s    k.ú. Světlá 

  severovýchodě s  k.ú. Mrákotín. 

 
Obec patří do správního obvodu pověřeného MěÚ Telč, obce s rozšířenou působností. Skladbu obyvatel tvoří 

převážně starší lidé v důchodovém věku. Více než polovina domků slouží rekreačním účelům. 

Územní plán VÚC kraje Vysočina – koncept je zpracován a  zatím není schválen. Zpracovatelem je USB 

Urbanistické středisko Brno, s.r.o., Příkop 8, 602 00 Brno.  

Koncepce ÚP VÚC kraje Vysočina je charakterizována limity a regulativy územního rozvoje, které v platném 

znění vyjadřují závaznou část územně plánovací dokumentace, obsahují “závazná pravidla, která omezují, 

vylučují, popřípadě podmiňují umísťování staveb, využití území nebo opatření a stanoví zásady jeho 

uspořádání”. Limity využití území nadmístního významu, zásady a regulativy pro využití území jsou uvedeny 

v textové a grafické části ÚP VÚC. 

Řešení územního plánu velkého územního celku se důsledně orientuje na koordinaci problémů a jevů, týkajících 

se území dvou a více samosprávných orgánů, které nemohou být řešeny územně plánovací dokumentací nižšího 

stupně – územními plány obcí. 

ÚP VÚC se zabývá nadregionálními vazbami a záměry, které překračují území kraje a mají určující význam 

k navazujícímu území: 

• nadmístní dopravní a technická infrastruktura 

• nadregionální a regionální ÚSES 

• vlivy na životní prostředí 

• trendy směřující ke změně uspořádání území z důvodu soustředěných aktivit nadmístního významu a 

udržitelnosti přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 

Územní plán VÚC se nezabývá lokálními záměry obcí, jejichž řešení je plně v kompetenci příslušných 

samosprávných orgánů, pokud nejsou součástí nadřazených liniových systémů. Navržená koncepce uspořádání 

území poskytuje dostatečný prostor pro vlastní politiku obcí, která je nebo bude definována územními plány obcí. 

Limity využití území jsou dány základními legislativními předpisy a jejich průmět ve výkrese limitů je součástí 

územního plánu velkého územního celku ve vyčerpávající podrobnosti měřítka ÚP VÚC.  

Nadřazené technické systémy v území jsou: krajská silnice III. třídy III/40914 Studená–Horní Pole–Kaliště 

a vedení VN, které jsou považovány za stabilizované. Nadřazené jsou regionální systémy přírodní. 

Veškeré stávající a navržené vyšší systémy územní plán respektuje – viz samostatná dokumentace 

ÚSES, která je součástí ÚP. 

Katastrální území je situováno uvnitř oblasti, která je navržena jako chráněná krajinná oblast – Přírodní park 

Jihlavské vrchy - Javořická vrchovina, protože patří k územím s maximem přírodních hodnot a vysokou kvalitou 

životního prostředí. Navržené území CHKO má mimořádný význam v územním systému ekologické stability, je 

považováno za perspektivní lesní genovou základnu a významná je i jeho vodohospodářská funkce. V této oblasti 

je též vymezena evropsky významná přírodní lokalita Zhejral s evidenčním číslem CZ0610170, do které je 

začleněna národní přírodní rezervace Zhejral.. 

ÚPO Klatovec je zpracován v souladu se zásadami navrženými ÚP VÚC kraje Vysočina, zejména v oblasti 

ochrany životního prostředí a krajinného rázu, respektuje regionální biocentra a biokoridory s vazbou na 

nadregionální systémy. 

 

b)  údaje o splnění zadání, 

Návrh zadání územního plánu byl zpracován ve II. kvartálu roku 2006 v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. 

v platném znění a vyhl. č. 135/2001 Sb. Byl vystaven po dobu 30 dnů a veřejnou vyhláškou bylo oznámeno místo, 

den a čas projednání návrhu. Byl rozeslán DOSS, dotčeným organizacím a sousedním obvodům. Jejich, v termínu 

došlá stanoviska, byla vyhodnocena. 

Od 1.1.2007 platí nový stavební zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu s odlišnými nároky 

na zpracování dokumentace. Na jeho základě bylo upuštěno od zpracování a projednání konceptu ÚP, obec ani 

pořizovatel nevznesli požadavek na vypracování konceptu. Dokumentace je zpracována ve smyslu zákona 

183/2006 a prováděcí vyhlášky 500/2006 Sb. 

Dokumentace obsahuje: 

I. územní plán:  I/1 textová část ÚP 

  I/2 ÚSES textovou část 

 grafická část: základní členění území  (1:5000) 

    hlavní výkres (1:5000, 1:2000) 
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    veřejně prospěšné stavby, v.p. opatření  

    včetně pokynů pro lokální opatření (1:2000) 

II. Odůvodnění územního plánu: textová část 

  grafická část:   koordinační výkres (1:2000) 

     výkres širších vztahů (1:100000)  

     předpokládané zábory ZPF (1:2000) 

 

Vyhodnocení: 

V územním plánu Klatovec jsou splněny požadavky vyplývající ze schváleného zadání. 

 

Odchylka od zadání, zdůvodnění: 

Kanalizace – čištění odpadních vod  

Oproti Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina, který pro obec navrhoval jako řešení likvidace 

odpadních vod vyvážení bezodtokových jímek či osazování domovních ČOV v jednotlivých nemovitostech, je 

navržena výstavba jednotné gravitační kanalizace s koncovým stupněm čištění v biologickém rybníku. 

Vzhledem k tomu, že se obec Klatovec rozkládá na rozvodí dvou toků a tímto je rozdělena na dvě zhruba stejné 

části, budou vybudovány dva biologické rybníky (sever a jih obce).  V jednotlivých nemovitostech musí být 

zachováno předčištění v domovních septikách, kanalizace bude odvádět splaškové i dešťové odpadní vody. 

Toto řešení bylo zvoleno z důvodu využití stávající kanalizace v obci spolu s dobrými zkušenostmi 

s obdobnými stavbami biologických rybníků pro menší sídla jak z pohledu ekonomického, tak i z pohledu 

kvalitního dočištění odpadních vod. 

 

c)  komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

Obec Klatovec, situovaná na rozhraní Čech a Moravy v nadmořské výšce cca 710 m, má vyhovující 

komunikační propojení do sousedících okrsků (Studená, Batelov). Veřejnou dopravu zajišťují autobusy ČSAD, 

železniční osobní doprava je ve vzdálenosti cca 3 km ze stanice Jihlávka. Rychlíková pak ze stanice Žirovnice - 

Počátky (cca 9 km).  

Základní   podmínka rozvoje obce je vybudování technické infrastruktury, kanalizace, vodovodu,  nových 

rozvodů nn. S navrženým situováním parcel pro eventuální novou výstavbu čistě obytnou,  kombinovanou nebo 

rekreační, se počítá s rekonstrukcí a dobudováním vnitřní obslužné komunikační sítě. Obec je – díky 

výjimečnému přírodnímu prostředí  - z větší části využívána pro celoroční  rekreační bydlení. 

Obec v současnosti neposkytuje výrazné pracovní možnosti pro její stálé obyvatele (umělecká kovárna a 

soukromá truhlářská dílna). Většina ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí denně za prací (Studená, Žirovnice, 

Horní Dubenky, Dolní Cerekev, Kostelec, Jihlava). Urbanistické kvality celého prostoru a jeho dobré 

komunikační napojení na sousední městské celky (Studená, Telč, Jindřichův Hradec, Třešť, Batelov, Kostelec, 

Jihlava atd.) umožňují nabídku zájemcům z dospívající generace zaměstnanců i podnikatelů možnosti trvalého 

bydlení v mimořádné přírodní a krajinné lokalitě. 

Zpracovaný územní plán vychází z  obecně platných pravidel dopravních, hygienických, přírodních a 

energetických tak, aby vytvořily   životaschopný celek ve vzájemně propojených vazbách. Přitom splňuje 

současné architektonické a urbanistické zásady a pravidla dopravní, hygienická, ochrany přírody a energetická ve 

vzájemných harmonických vazbách. Návrh sleduje odstranění estetických, technických, hygienických a všech 

závad a překážek, bránících žádoucímu rozvoji obce. 

Území má vhodné podmínky pro dotvoření obce rodinnou, případně rekreační výstavbou s možností trvalého 

bydlení v ekologicky a krajinářsky v mimořádně hodnotném území v blízkosti větších center - Telče, Jindřichova 

Hradce, Jihlavy a Pelhřimova jako spádových měst s pracovními možnostmi, vzdálené časově do 1/2 hodiny 

dopravy automobilem. Návrh počítá i s možností smíšené výstavby, tj. bydlení kombinované s ekologicky 

nezávadnou výrobou nebo službami, situované při krajské silnici. 

Terénní konfigurace včetně dobrých geologických podmínek umožňují dotvoření obce kvalitní nízkopodlažní 

rodinnou výstavbou (tzn. přízemní s obytným podkrovím), zejména v současných prolukách stávající zástavby. Při 

zachování nízkopodlažní zástavby lze udržet reliéf obce, architektonickou úroveň obce lze postupně zvyšovat. 

Nová výstavba pomůže uzavřít obec do kompaktního celku.    

 
d) informace o výsledcích vlivů na udržitelný rozvoj území a vlivů na životní prostředí 

Návrh územního plánu splňuje požadavky dané v zadání ÚP, odsouhlaseném a schváleném zastupitelstvem a 

občany obce a schváleném nadřízeným orgánem územního plánování. 

Dostavbou obce vznikne sídelní jednotka, která má předpoklady větších příjmů jak z daní stálých obyvatel, tak i 

možností dotací na dotváření obce a životního prostředí. Narušení životního prostředí obyvatel výstavbou je 

krátkodobá, lokální záležitost. Zásadní podmínkou udržitelného rozvoje obce a ochrany životního prostředí  je 

důsledné dodržení podmínek, které jsou stanoveny podle funkčního uspořádání  – textová část I/1, bod f).  

 

Hlavní využití funkčních ploch je dáno přípustností činností, dějů a zařízení: 

 

* přípustné: tvoří v území činnosti, děje a zařízení základní a obvyklé 

* nepřípustné: jsou činnosti, děje a zařízení, které nesplňují podmínky stanovené obecně  platnými předpisy nebo 

jsou v rozporu s funkcemi v území navržených jako obvyklé a nebo jsou v rozporu s pohodou v lokalitě  

* podmíněně přípustné: nejsou součástí činností, dějů a zařízení v území obvyklých, ale v jednotlivých případech 

je možno povolit samostatně 

Hranice jednotlivých funkcí nejsou vymezeny závazně a je možno je upravovat na základě podrobnější územně 

plánovací dokumentace nebo územně plánovacího podkladu (při zachování druhové skladby funkcí) nebo 

přiměřeně zpřesňovat v územním řízení.  
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Vymezenému funkčnímu využití polyfunkčních a monofunkčních ploch musí odpovídat způsob jeho využívání 

a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich využívání.  

 

Zásady uspořádání dopravy vymezují: 

* trasy pro dopravní obsluhu 

 

Zásady uspořádání technické infrastruktury: 

* vymezují trasy systémů vytvářejících předpoklady pro obsluhu města všemi médii a pro nakládání s odpady 

 

Limity a ochranné režimy využití území, 

stanoví zejména mezní hodnoty využití území: 

- ochrana památkových souborů a nemovitých kulturních památek  

V Klatovci se nevyskytují 

- ochrana přírody včetně ochrany krajinného rázu 

Řešené území je vymezeno katastrálním územím obce Klatovec. Území se nachází v kulturní krajině 

s významnými přírodními celky. Jedná se především o Národní přírodní rezervaci Zhejral a její okolí, včetně 

navazující lesní porosty lesního komplexu Javořice. 

Přírodní podmínky 

Klimatologie 

Území obce Klatovec lze zařadit, dle mezoklimatického členění (Quitt, 1975), do chladné klimatické oblasti 

CH7 

CH7 – velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké. Přechodné období dlouhé, mírně chladné jaro a mírný 

podzim. Zima dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou.  

 

Klimatické charakteristiky CH7 

Počet letních dnů 10-30 

Počet dnů s teplotou vetší než 10 °C 120-140 

Počet mrazových dnů 140-160 

Počet ledových dnů 50-60 

Průměrná teplota v lednu -3 až -4 

Průměrná teplota v červenci 15-16 

Průměrná teplota v dubnu 4-5 

Průměrná teplota v říjnu 6-7 

Počet dnů se srážkami 1 mm a více 120-130 

Úhrn srážek ve vegetačním období 500-600 

Úhrn srážek v zimním období 350-400 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100-120 

Počet zamračených dnů 150-160 

Počet jasných dnů 40-50 

 

V závislosti na nadmořské výšce a situaci terénu jsou výkyvy v průměrných teplotách i úhrnech srážek. 

 

Geomorfologie 

Řešené území náleží do  - provincie Česká vysočina 

- soustava Česko-moravská 

- podsoustava Českomoravská vrchovina 

- celek Javořická vrchovina 

Hydrologie 

Území je odvodňováno především Studenským potokem do Zhejralu a dále do Karhova. Severní část území 

nadobcí a jihozápadní část pod obcí jsou odvodňovány do Dubenského potoka. 

Pedologie 

Převažuje písčitohlinitý až hlinitopísčitý typ půd. Na svazích Jihlavských vrchů vznikají skeletovité půdy. 

Převažuje hnědá půda kyselá, výrazně je zastoupena oglejená půda. V nivách údolních toků je to glejová půda na 

nivních bezkarbonátových sedimentech. 

 

Kostra ekologické stability 

Teorie územních systémů ekologické stability, parametry 

Krajina se vytváří na základě přirozených zákonitostí. Intenzivně využívaná krajina je ochuzena o přítomnost 

přírodních ploch, které mají schopnost šířit svůj pozitivní vliv na okolní hospodářské plochy.  Důležité je zejména 

zohlednění: 

- směrů přirozených migračních tras (především vodních toků, případně údolí, svahů, hřebenů aj.) 

- reprezentativnosti stanovištních podmínek 

- zastoupení ekologicky významných vegetačních formací pro danou krajinu typických 

- stávajících i předpokládaných zásadních antropogenních zásahů do krajiny (významná bariéra 

zastavěného území sídla, regulace toků, odvodnění aj.) 

- metodikou požadovaných funkčních a prostorových parametrů jednotlivých prvků ÚSES s ohledem 

na jejich biogeografický význam a předpokládaný způsob využití 

Dále je nutné vyřešit provázanost řešeného ÚSES na okolní katastrální území. 
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Územní systém ekologické stability má svou hierarchickou úroveň, která odpovídá nárokům různých 

organismů. Rozlišujeme tři základní úrovně: 

• lokální (místní) – zajišťování existenčních nároků pro organismy se základní ekostabilizační 

funkcí celého systému (např. dešťovky, dravý hmyz, hmyzožravci, opylovači, drobní živočichové, 

ptáci, velcí savci). Lokální biocentra jsou často na plochách hospodářsky obtížně využitelných – 

postagrární lada, ochranné lesy na extrémních stanovištích. 

• regionální – určující rostlinné druhy přirozené vegetace (např. dřeviny). Jedná se o části krajiny 

s regionálním významem. 

• nadregionální – chránění a ohrožení živočichové, existenčně vázaní na souvislou rozlohu, nebo 

výskyt vzácné populace ohrožených druhů. Územní celky v rámci republiky. 

Celý systém biokoridorů a biocenter doplňuje síť interakčních prvků, které jsou nepostradatelným „výkonným“ 

segmentem krajiny. Tyto lokality zabezpečují dílčí i základní životní funkce organizmů. Mohou být liniové 

(zejména doprovodná společenstva stávajících komunikací, vodní toky a doprovodnými společenstvy a 

společenstva na mezích a kamenicích) a plošné (především menší izolované porosty dřevin, rybníky).  

Systém biocenter a biokoridorů musí pro svou funkčnost splňovat určité prostorové parametry – rozmanitost 

stanovišť, minimální šířky, plochy a délky. 

prvky nadregionálního a regionálního významu: 

a) maximální délka jednotlivých úseků regionálního biokoridoru v ose nadregionálního biokoridoru (mezi 

dvěma sousedními biocentry) a možnost jejich přerušení: 

- lesní společenstva – maximální délka 700 m, možnost přerušení do 150 m (přičemž však musí být 

zachovány alespoň parametry lokálního biokoridoru) 

b) minimální šířka regionálního biokoridoru a biokoridoru v ose nadregionálního biokoridoru: 

     - lesní společenstva – 40 m 

prvky lokálního (místního) významu: 

a) minimální velikost lokálního biocentra (v případě ideálního kruhového tvaru): 

- společenstva lesní – 3 ha 

- společenstva mokřadní – 1 ha 

- společenstva luční – 3 ha 

- společenstva kombinovaná – 3 ha 

b) maximální délka lokálního biokoridoru a možnost jeho přerušení: 

- společenstva lesní – max. délka 2 000 m, možnost přerušení 15 m 

- společenstva mokřadní -  max. délka 2 000 m, možnost přerušení do 50 m zastavěnou 

plochou, do 80 m ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami 

- společenstva luční – max. délka 1 500 m, možnost přerušení i 1 500 m 

- společenstva kombinovaná – max. délka 2 000 m, možnost přerušení do 50 m zastavěnou 

plochou, do 80 m ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami 

c) minimální šířka lokálního biokoridoru: 

- společenstva lesní – 15 m 

- společenstva mokřadní – 20 m 

- společenstva luční – 20 m 

Interak ční prvky:  

- nemají stanoveny žádné limitující prostorové parametry 

Realizace územních systémů ekologické stability je zejména v zemědělsky intenzivně využívané krajině 

předpokladem pro obnovu ekologické stability krajiny. Musí být však doprovázena i dalšími procesy, jako obnova 

rozptýlené krajinné zeleně, obnova drobných vodních toků v přirozených korytech a ekologizace zemědělského a 

lesnického hospodaření. 

Identifikace skladebných částí: 

NBC – nadregionální biocentrum 

NBK – nadregionání biokoridor 

LBC – lokální biocentrum 

LBK – lokální biokoridor 

IP – interakční prvek 

 

- ochranná a bezpečnostní pásma  

Jsou v  ÚP respektována ve smyslu  příslušných zákonů: 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Les, rybníky, vodní toky, evidované významné krajinné prvky – (zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

v platném znění) 

 

Ochrana lesa 

ochranné pásmo lesa 50 m – (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích… v platném znění – Lesní zákon) 

 
Ochrana podzemních a povrchových vod 

provozní pásmo vodního toku Studenského potoka - 8 m od břehové hrany - zák. č. 254/2001 Sb., o vodách …v 

platném znění (Vodní zákon) 
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provozní pásmo od ostatních toků – 6 m od břehové hrany – zák. č. 254/2001 Sb., o vodách …v platném znění 

(Vodní zákon) 

 

Ochrana před záplavami 

záplavové území není stanoveno  

 

Ochrana památek 

nemovité kulturní památky v Klatovci nejsou 

 

Ochrana technické infrastruktury 

• veřejná vodovodní a kanalizační síť 1,5 m od středu roury 

• ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV nadzemní (vodiče bez izolace): 10 (7) m zákon č. 458/2000 

Sb., o podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích…. (energetický zákon) 

• ochranné pásmo stožárové trafostanice: 10 m – zákon č. 458/2000 Sb., o podnikání a výkonu státní správy 

v energetických odvětvích…. (energetický zákon) 

• ochranné pásmo sdělovacího kabelu 1,5 m od krajního vedení, zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických 

komunikacích …(telekomunikační zákon) 

 

Ochrana dopravní infrastruktury, dopravního koridoru 

• ochranné pásmo silnic III. třídy – 15 m od osy komunikace mimo souvisle zastavěné území – zákon č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění  

 

Návrh územního plánu splňuje požadavky dané v zadání ÚP, odsouhlaseném a schváleném zastupitelstvem a 

občany obce a schváleném nadřízeným orgánem územního plánování. 

Dostavbou obce vznikne sídelní jednotka, která má předpoklady větších příjmů jak z daní stálých obyvatel, tak i 

možností dotací na dotváření obce a životního prostředí. Narušení životního prostředí obyvatel výstavbou je 

krátkodobá, lokální záležitost. Zásadní podmínkou udržitelného rozvoje obce a ochrany životního prostředí je 

důsledné dodržení podmínek, které jsou stanoveny podle funkčního uspořádání – textová část I/1, bod f). 

Hranice jednotlivých funkcí nejsou vymezeny závazně a je možno je upravovat na základě podrobnější územně 

plánovací dokumentace (při zachování druhové skladby funkcí) nebo přiměřeně zpřesňovat v dokumentaci pro 

územní řízení.  

Vymezenému funkčnímu využití polyfunkčních a monofunkčních ploch musí odpovídat způsob jeho využívání 

a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich využívání.  

Dostavbou obce vznikne kompaktní sídlo, které respektuje životní prostředí. Reliéf obce nenaruší krajinu 

mimořádných kvalit. 

 

e)  vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF A PUPFL 

Vyhodnocení důsledků Konceptu územního plánu obce na zemědělský půdní fond (ZPF) vychází z Vyhlášky č. 13 

Ministerstva životního prostředí ze dne 29. prosince 1993 (zákon č.334/92 Sb., ve znění zákona ČNR č. 10/1993 

Sb.). Postupy při zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování územně plánovací dokumentace a 

územně plánovacích podkladů jsou uvedeny v §3 této vyhlášky a v její příloze č. 3 ”Obsah vyhodnocení před-

pokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond ”. 

Zábor je vyhodnocován dle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) u lokalit, které zasahují mimo 

zastavěné území a u kterých se předpokládá zábor ZPF. 

Pro každou navrženou lokalitu jsou v tabulce uvedeny kódy a výměry zasahujících BPEJ a zařazení do třídy 

ochrany dle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ze dne 12. 6. 1996 

„k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb. ”. 

BPEJ jsou v tomto metodickém pokynu zařazeny do tříd ochrany zemědělské půdy (I až V). Pro jednotlivé třídy 

jsou stanoveny možnosti a omezení pro zástavbu. U tříd I a II je odejmutí ze ZPF problematické a podmíněné, u 

tříd III a IV je možné využití pro výstavbu a pozemky, zařazené do třídy V, jsou k zástavbě doporučené. 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je základní mapovací a oceňovací jednotkou bonitace zemědělských půd. 

Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou v ČR vyjádřeny pětimístným číselným kódem. Jeho 1. číslice značí příslušnost ke 

klimatickému regionu (0 - 9), 2. a 3. číslice stanovuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (0 - 78), 4. číslice 

označuje kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a 5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky 

půdy a její skeletovosti.  

Podrobný popis BPEJ zveřejnilo MZe ČR v uživatelské příručce „Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich 

užití - díl 5. Stanovení úředních cen zemědělské půdy“, Praha 1990. Údaje BPEJ konkrétního pozemku poskytuje 

okresní pozemkový úřad.  

V řešeném katastrálním území nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Návrhové plochy se nedotýkají 

dnes nefunkčních meliorací, které byly provedeny v r. 1958 a 1959 na poli v jihovýchodním okraji zastavěného 

území.  

 

Vyhodnocení záboru ZPF a PUPF dle BPEJ 

Vyhodnocení záboru dle BPEJ je provedeno v následující tabulce, ve které jsou pro každou vyhodnocovanou 

lokalitu uvedeny kódy a výměra zasahujících BPEJ a zařazení do tříd ochrany dle metodického pokynu 

Ministerstva životního prostředí ze dne 12. 6. 1996. 

Součástí vyhodnocení záboru ZPF je samostatný výkres. 
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ÚDAJE O CELKOVÉM ROZSAHU POŽADOVANÝCH PLOCH,  P ŘEHLED ZÁBOR Ů  

 

 

STUPEŇ OCHRANY 
LOK  

 

FCE P.Č. DRUH  ZÁBOR
m2 

BPEJ 
I II  III IV  V  

88/2 TTP 9741     1647 
Z1 

bydlení 

88/3 TTP 
1924 

9741     277 

59/1 OP 9362   2188   

60 OP 9362   2479   

9362   362   
61 OP 

9741     943 

9362   340   
62 

 

OP 9741     54 

63/10 OP 9362   1497   

68/1 OP -      

9362   59   
73 TTP 

9741     218 

9362   63   
74 TTP 

9741     790 

9362   282   
75 TTP 

9741     357 

63/1 OP 9362   3128   

64/1 TTP 9362   73   

67/2 TTP 
9362

4 
  30   

9362   862   

Z2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

bydlení 

68/2 OP 

14406 

9741     681 

59/1 OP   2608   

59/2 OP   165   

57/3 TTP   45   

 

Z3 

 

Smíš. 

obytná 

58 TTP 

2981 

 

9362

4 

   163   

369/2 OP   367   

369/3 OP   717   

370/2 TTP   403   

371/2 OP   774   

372 TTP   264   

Z4 

 

 

Smíš. 

obytná 

373 TTP 

2971 
9362

4 

  446   

Z5 bydlení 122/8 TTP 846 9741     846 

9362   1428   
Z6 

bydlení 
125/5 OP 2381 

9741     953 

Z7 bydlení 49 OP 1787 9362   1787   

Z8 
 

bydlení 45/2 OP 1183 9362   1183   

19/7  724    

19/9  913    Z9 

 

Smíš. 

obytná 19/10 

TTP 1806 

 

9500

1  169    

Z10 
 

bydlení 276/4 OP 1100 9362

4 
  1100   

Z11 
 

TI 
100/23 OP - -      

Z12 TI 299 TTP 2018 9501     2018 

9362   153   
Z13 

Veř. 

prostr. 
125/5 orná 326 

9741     173 

celkem  286046   -  153 0 - 0 

 

 

Závěrečné zhodnocení záboru ZPF a PUPFL 

Kvalita zabírané půdy je patrná z předchozí tabulky. Dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ze 

dne 12. 6. 1996 je stanoven 5 tříd ochrany (I až V). V následující tabulce celkový přehled záborů (ha) podle 

bonity:  

STUPEŇ OCHRANY 

I II III IV V 

0 0,18 2,31 0 0,90 

Celkem 3,38 ha = 100% 

0 5% 68% 0 27% 

 

 

ÚDAJE O USKUTEČNĚNÝCH INVESTICÍCH DO P ŮDY 

V roce 1959 (údaj dle pamětníků, dokumentace není zachována) byly provedeny částečné meliorace na pozemcích 

pč. 125/4, 125/8 a 125/9, které jsou k dnešnímu datu nefunkční. Do jiných částí ve východním a severovýchodním 

okraji katastru obce, které jsou využívány jako pole, nebyly investice do půdy provedeny žádné. 

 

AREÁLY A OBJEKTY  zemědělské prvovýroby se v katastru obce nenacházejí. Bývalé zemědělské usedlosti 

jsou využívány jako rekreační objekty. 

V kú. nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy a nedají se předpokládat. 

Část území katastru je chráněno jako NPR a evropsky významná lokalita Zhejral CZ 0610170. Opatření k zajištění 

ekologické stability je řešeno jako samostatný elaborát ve výkresu předpokládaných záborů ZPF jsou tato opatření 

graficky vyznačena. 
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POŽADOVANÉ PLOCHY PRO VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ – LBK 2 A LBK 3  

 

STUPEŇ OCHRANY 
LOK  P.Č. DRUH 

 PLOCH
A 

ZÁBORU  

BPEJ 
I II  III IV  V  

325 ost. pl. 781 -      

327 les 2363 -      

93624   1936   
330 orná 9007 

93716     7071 

331 ost. pl. 456 -      

334/1 les 10447 -      

334/2 les 201 -      

334/3 les 494 -      

337/2 ost. pl. 721 -      

338 ost. pl. 678 -      

93644    2192  
339/1 orná 2447 

93716     255 

339/5 orná 854 93644    854  

339/6 orná 2230 93644    2230  

LBK 

2 

387 ost. pl. 237 -      

93624   423   
355/3 orná 432 

97311     9 

93624   3943   
355/5 orná 3957 

97311     14 

357/2 ost. pl. 120 -      

357/3 ost. pl. 36 -      

358/1 ost. pl. 55 -      

358/3 ost. pl. 152 -      

361 orná 1853 93624   1853   

363 TTP 144 93624   144   

369/1 orná 212 93624   212   

377 orná 3150 93624   3150   

382 orná 185 93624   185   

392 ost. pl. 185 -      

LBK 

3 

393 ost. pl. 156 -      

celkem 41553   -   11846 5276 7349 

 

 

 

 

 

Označení prvku:  LBK 2   

Název prvku:  Paseky    

Název k.ú.:   Klatovec    

Poloha:   západně od obce    

Přesah do k.ú.:  

Funkční typ a biogeografický význam:  lokální biokoridor – nefunkční, neexistující 

Způsob lokalizace: směrově orientovaný 

Celková výměra:   Celková délka: 

Výměra v k.ú.: 700 m  Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  VKP ex lege - les 

Podstatná charakteristika stanoviště: okrajové  partie souvislých lesních porostů 

Cílový stav:  druhově pestrý a věkově diferencovaný okraj lesa 

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, intenzivní hospodaření v lesích 

Návrh opatření: výsadba autochtoních dřevin (především listnáčů)  

 

 

Označení prvku:  LBK 3   

Název prvku:  V Kopcích    

Název k.ú.:   Klatovec    

Poloha:   jižně až jihovýchodně od obce    

Přesah do k.ú.:  

Funkční typ a biogeografický význam:  lokální biokoridor – nefunkční, neexistující 

Způsob lokalizace: směrově orientovaný 

Celková výměra:   Celková délka: 

Výměra v k.ú.: 330 m  Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:   

Podstatná charakteristika stanoviště: orná půda  

Cílový stav:  druhově pestrá společenstva suchých stanovišť 

Ohrožení: intenzivní zemědělské hospodaření  

Návrh opatření: zatravnění bez použití kulturních osiv a případná výsadba autochtoních 
dřevin (především listnáčů)  
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Popis navržených lokalit: 

 

Lokalita Z 1: 

Proluka v jihovýchodní části obce, navazující na stávající zástavbu. Pozemky neobdělávány, trávní porost bez 

vzrostlé zeleně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalita Z 2 

Proluka mezi stávající zástavbou u silnice III/40914 a stávající zástavbou při místních obslužných komunikacích 

severní, východní a jižní. Jde o půdu zemědělsky neobdělávanou, s trávním porostem bez vzrostlé zeleně. 

Navržena je pro čistou rodinnou zástavbu. 

 

Lokalita Z 3 

Je situována při silnici III/40914, navazuje na lokalitu Z 2. Je obdělávána soukromě jako záhumenek – 

bramborové políčko. Z důvodu přístupnosti případného zásobování lze tuto lokalitu využít pro smíšenou obytnou 

zástavbu. 
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Lokalita Z 4 

Je situována při silnici III/40914, navazuje na stávající zástavbu a vyplňuje proluku, která je částečně využívána 

jako záhumenkové políčko, na části je zeleň se vzrostlým ořešákem. 

Z důvodu snadné přístupnosti případného zásobování lze tuto lokalitu využít pro smíšenou obytnou zástavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalita Z 5 

Proluka ve stávající zástavbě, část pozemku určeného k zástavbě je využívána jako trávní porost, část jako sklad 

palivového dřeva. Zbývající část není zemědělsky využívána, jde o trávní porost. Není zde vysoká zeleň.   
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Lokalita Z 6 

Navazuje na stávající zástavbu ve východním okraji obce. Využívaná zemědělsky jako orná půda. K zástavbě je 

lokalita navržena z důvodu ochrany místní obslužné komunikace před těžko průjezdnými sněhovými závějemi 

v zimních měsících, i s ohledem na navázání a doplnění stávající zástavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalita Z 7 

Orná půda, zemědělsky nevyužívaná, bez vzrostlé zeleně. V současné době je používána majitelem jako skládka 

nebezpečného odpadu. Vzhledem k tomu, že jde o proluku ve stávající zástavbě, měla by se lokalita rekultivovat a 

doplnit novostavbou rodinného charakteru. 
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Lokalita Z 8 

Je  proluka ve stávající zástavbě ve středu obce. Zařazena do orné půdy, zemědělsky nevyužita. Zatravněná 

plocha bez vzrostlé zeleně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalita Z 9 

Je svažitá směrem k silnici III/40914. V současné době slouží jako pastvina pro domácí zvířata a drůbež. Pro 

zástavbu obytnou smíšenou byla vybrána pro svoji snadnou obslužnost a zároveň pro možné propojení stávající 

zástavby. Část trvalého travního porostu je zachována a navazuje na vnitrosídelní zelenou plochu pod lokalitou 

Z 10. 
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Lokalita Z 10 

Lokalita  navazuje na stávající zástavbu a návrh doplňuje linii stávající zástavby. Jedná se o zábor navazující 

přímo na stávající zástavbu s plochou 1100 m2 ve smyslu vyhlášky č. 13/1994 Sb. Lokalita je využita jako 

záhumenek. Navazuje na obecní účelovou cestu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalita Z 12 

 

Z hlediska odkanalizování území obce je toto rozděleno rozvodím Studenského a Dubenského potoka na dvě 

hlavní povodí. Kanalizace ze starší severní části obce je odvedena do rybníku ppč. 22 při severním okraji obce, 

jižní část obce s novější zástavbou je odkanalizována za hraničními zahradami do mokřadu.  

Lokalita pro sedimentační rybník je vyhodnocena vzhledem k potřebám obce z hlediska spádových poměrů a 

hygienického ochranného pásma. 

Jak dokazuje přiložená fotografie, není pozemek možné obdělávat zemědělsky už z důvodu jeho podmáčení. 

Lokalita je přístupna starou úvozovou cestou od hráze výše uvedeného rybníka v severním okraji obce. Přístupová 

cesta je v dokumentaci vyznačena. 

Přístup k lokalitě je možný od hráze rybníka stávající úvozovou cestou a  k ní nově vybudovanou přípojnou 

účelovou cestou. 
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Lokalita Z 13 

 

U křižovatky polních cest s MO komunikací je trojúhelníkový pozemek, na kterém stála kaplička. Kaplička 

bude obnovena a celý cíp mezi navrženou lokalitou Z6  a polní cestou je navržen jako vnitrosídelní zeleň, na 

které jsou situovány čtyři významné stromy – jírovce, které jsou určeny k ochraně. 

 

.  


