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I. Územní plán  
 

 

Obsah územního plánu: 

 

(1) TEXTOVÁ ČÁST 

(2) GRAFICKÁ ČÁST: 

I.1 Výkres základního členění území    1 : 5 000 

I.2 Hlavní výkres       1 : 5 000 

I.3 Výkres ve řejně prosp ěšných staveb, opat ření a asanací 1 : 5 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam používaných zkratek 

ÚP/ÚPO územní plán / územní plán obce ZD zemědělský areál 

ÚPNSÚ územní plán sídelního útvaru OP / POP 
ochranné pásmo / pásmo ochrany 
prostředí 

VÚC velký územní celek VKP významný krajinný prvek 

ÚS územní studie TS 
elektrická stanice s napětím pod 52 kV 
= trafostanice 

SZ nový stavební zákon L ekvivalentní hladina zvuku 
ÚSES územní systém ekologické stability dB(a) decibel (váhový filtr A zvukoměru) 
vvn vedení el. energie s velmi vys. napětím ZPF zemědělský půdní fond 
vn vedení el. energie s vys. napětím PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 
nn vedení el. energie nízkého napětí ŽP životní prostředí 
VTL vysokotlaký plynovod RRS radioreléový spoj 
VVTL plynovod s velmi vysokým tlakem DK dálkový kabel 
STL středotlaký plynovod CHLÚ chráněné ložiskové území 
NTL nízkotlaký plynovod DP dobývací prostor 
RS regulační stanice   
SKAO stanice katodové ochrany K biokoridor 
VDJ vodojem LBC lokální biocentrum 
ČS čerpací stanice LBK lokální biokoridor 
AT 
stanice 

automatická tlaková stanice RBC regionální biocentrum 

ČOV čistírna odpadních vod RBK regionální biokoridor 
OÚ obecní úřad   
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a)  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

Zastavěné území je vymezeno  dle par. 58 zákona č. 183/2006 SB. o územním plánování a stavebním 
řádu, a to k 31. 8. 2008.  

Hranice zastavěného území je vyznačena ve výkrese I.1 a I.2. Hranice zastavěného území v zásadě 
kopíruje hranici intravilánu, rozšířenou o aktuální zastavěné či jinak využité pozemky. Vymezuje 
kompaktní zastavěné území vlastní obcí a dále samostatné části – výroba a rekreace.  
 
 
 
 
 
 
b) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE J EHO HODNOT 

 

b)1.  KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

hlavní cíle: 

� návrh komplexní urbanistické koncepce k zabezpečení souladu přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot řešeného území 

� návrh ploch obytných smíšených pro další rozvoj a růst obce - s přihlédnutím na blízké sousedství 
města Telče a využití její atraktivity s hlediska turistického ale i jako střediska osídlení lokálního 
významu 

� řešení likvidace splaškových odpadních vod – návrh lokalizace čistírny odpadních vod pro obec 

� respektování ploch vymezených pro ÚSES 

 

 

b)2.  KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres – návrh uspořádání území. 

� Respektovat podmínky ochrany vymezených hodnot kulturního dědictví.  

� Respektovat podmínky ochrany vymezených přírodních hodnot. 

 

b)2.1.  Ochrana hodnot kulturního d ědictví  

V řešeném území se nenachází objekty památkově chráněné, ale je zde řada urbanistických a 
architektonických hodnot území, které je nutné zachovat a chránit. 

 

PROSTORY URBANISTICKY A HISTORICKY CENNÉ 
 
Urbanistické hodnoty 

- historická část obce půdorysně zachovává původní charakter návesní zástavby, 
modernizována 
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- významným krajinotvorným prvkem jsou vodoteče a několik rybníků, které mj. dotváří životní 
prostředí v obci 

 
 
podmínky ochrany : 
– centrální prostor návsi - tento prostor je nezastavitelný novými objekty 
– veřejná prostranství – úpravy zpevněných ploch, zeleně, doplnění mobiliáře včetně veřejného 

osvětlení, řešit v materiálech vhodných pro venkov, při dosadbách upřednostňovat listnaté dřeviny 
– respektovat charakter a měřítko dochované zástavby a její prostorové uspořádání - půdorysnou 

linii zástavby, sedlové střechy (ve dvorních částech příp. i pultové), orientaci štítů 
- nová zástavba svou hmotou nenaruší okolní prostředí, bude respektovat prostorové uspořádání 

území a dochovanou urbanistickou strukturu  
– podporovat využití tradičních materiálů apod. 
– max. výšková hladina zástavby 2 NP 
 
 
 
MÍSTA JEDINEČNÝCH VÝHLEDŮ 

Jedná se o místa z kterých je možno shlédnout zajímavé partie sídla, dále o místa dálkových 
pohledů a vyhlídkové body, ze kterých lze sledovat sídlo a krajinu, často více směry, scenérické trasy. 
Mysliboř 

o V území jsou místa výhledů do krajiny, zejména z vyšších otevřených kopců. 
o Velmi kvalitní pohledy do krajiny jsou z oblastí jihozápadně od obce – Příkopy a Pahorky, 

dále pak od Kázek směrem na Urbanov 
 

podmínky ochrany: : 
– respektovat místa jedinečných výhledů, nepřipustit činnosti, výstavbu a záměry, které by mohly 

tato místa a výhledy narušit 
 

 

HISTORICKY VÝZNAMNÉ STAVBY  – NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 

Jedná se o objekty přispívajícími ke kulturnímu dědictví a identitě sídla, které jsou pod 
ochranou památkové péče: 

v území se daný typ stavby nevyskytuje 

 

 
PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Jedná se o objekty patřící ke kulturnímu dědictví sídla a přispívající k jeho identitě, které 
nejsou pod ochranou památkové péče: 

objekty významné v obrazu sídla - jedná se o stavby, které jsou dokladem stavitelského umění kraje, 
které charakterizují místní prostředí a tradici a v obrazu sídla mají svou estetickou hodnotu: 
 
Mysliboř 

o zvonička (dnes požádní zbrojnice) z r. 1921 
 
drobné sakrální stavby a sochy - v řešeném území se zachovalo několik objektů drobné architektury 

• v katastru jsou 3 křížky, z toho dva v centru obce 

• 4 křížové kameny – 1. u silnice do Telče z r.1549, druhý v lese směrem ke Studnici z r.1773, třetí u rybníka 
z r.1774 a čtvrtý v polní trati Červánky a silnice do Sedlejova (na paměť tragické události) 

 

stopy historické zástavby - v řešeném území se nacházejí dochované stavby s minimálními 
modernizačními úpravami – na č.p. 2, 3, 34 
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podmínky ochrany : 
– respektovat a zachovat objekty významné v obrazu sídla, včetně historických architektonických 

detailů, při rekonstrukci vycházet z tradičních stavebních materiálů (např. cihelné a kamenné 
zdivo, vápenné omítky) 

– respektovat drobné sakrální stavby - podporovat aktivity přispívající k jejich zdůraznění (například 
výsadba solitérních stromů), jejich přemístění je přípustné v případě, že novým umístěním 
nedojde k narušení hodnoty stavby, t.j. jejího působení v sídle nebo krajině, v okolí těchto staveb 
nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí a 
estetické působení v prostoru sídla nebo krajiny  

– respektovat stopy historické zástavby – dochované stavby s minimálními modernizačními 
úpravami – na č.p. 2, 3, 34 - ve vymezeném prostoru nepřipustit výstavbu (např. stavby rodinné 
rekreace) a záměry, které by mohly tuto hodnotu narušit 

 
 
 

b)2.2.  Ochrana hodnot p řírodních a krajinných  

Řešené území se vyznačuje vysokou kvalitou přírodního prostředí.   

 

ÚZEMÍ EKOLOGICKÉ STABILITY 

Návrh ÚSES pro k.ú. Mysliboř je zpracováván současně s tímto územním plánem a do ÚP 
bude zapracován. 

 

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK REGISTROVANÝ 

Severně cca 800 m od obce se nachází registrovaný významný krajinný prvek „Kázky na 
Dílech“ - jsou tři ostrůvky výchozu cordieritické pararuly, umístěné ve velkém poli severně od obce s 
výskytem náletových bříz, ptáčnic, osik. Lokalita je rovněž významným biotopem obratlovců i 
bezobratlých a významnou krajinnou dominantou. 
 

 

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ZE ZÁKONA 

V práci obecné ochrany přírody a krajiny mají dle zákona zvláštní postavení VKP, které 
utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (§3, písm.b); v daném území jsou to 
lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy, volné skupiny stromů. 

 

PAMÁTNÝ STROM VČETNĚ O. P. 

V území se vyskytuje štítkem označený strom – borovice v oblasti pod Kázkami, v oficiálním 
seznamu památných stromů ale není zapsán 

 

 

LOKALITY VÝSKYTU ZVLÁŠT Ě CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ S NÁRODNÍM 
VÝZNAMEM 

Na katastrálním území Mysliboř se nalézá stáním orgánem ochrany přírody evidované území 
– lokality: 

Pastvina u obce  – evidovaná lokalita, západní okraj zastavěné části obce, nad silničkou směrem do 
Studnic. Kosený nízkostébelný trávník s výchozy skalek, výskyt v regionu xerofytních druhů rostlin a 
hmyzu 
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Kázky na Dílech  jsou tři ostrůvky výchozu cordieritické pararuly, umístěné ve velkém poli severně od 
obce s výskytem náletových bříz, ptáčnic, osik. Lokalita je rovněž významným biotopem obratlovců i 
bezobratlých a velmi významnou krajinnou dominantou. 

K ochran ě jsou doporučeny: 

- dub a modřín u železniční zastávky, 

- lípy u křížku při silnici III/02321 a příjezdové cesty k železniční zastávce 

- borovice v Příkopech 

 
podmínky ochrany hodnot: 
– ve vymezeném území nebudou prováděny činnosti, které by narušily přírodní hodnoty území, 

např. nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy, měnit způsob vyžívání území 
takovým způsobem, který by snížil druhovou diverzitu území. 

– nepřipustit zalesňování  
– obecně se vyvarovat zásahů, které by vedly k ohrožení nebo redukci zvláště chráněných druhů 

b)2.3.  Hodnoty civiliza ční  

 
Civilizační hodnoty spočívají ve vybavení sídel veřejnou infrastrukturou. 

o dopravní infrastruktura (vyhovující dopravní obslužnost – silnice III. třídy, železnice) 
o technická infrastruktura (stávající plynofikace, zásobování vodou a el. energií, návrh 

odkanalizování sídla včetně vybudování ČOV) 
o veřejné občanské vybavení  
 

návrh ochrany a rozvoje  
– respektovat stávající civilizační hodnoty, podporovat výstavbu navržené technické infrastruktury 
– vymezením rozvojových ploch (bydlení, výroby, sportu) zhodnotit a podpořit rozvoj těchto 

civilizačních hodnot 
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C)  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě 

Je vyznačena v grafické části v hlavním výkresu. 

c)1.  NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

� ÚP vytváří podmínky pro zastavení stávajícího trendu, a to mírného poklesu počtu obyvatel a 
zvrácení zvyšujícího se věku obyvatel. 

– vymezením nových ploch pro bydlení a podnikání (plochy smíšené obytné) jsou vytvořeny 
podmínky pro udržení obyvatel v obci 

� ÚP vymezuje plochy se smíšeným využitím, které umožňují variabilnější využití území a oživení a 
zpestření struktury sídla. 

� Vymezením ploch se smíšeným využitím jsou vytvořeny podmínky podnikání a pro rozvoj 
rekreace a cestovního ruchu. 

� ÚP vymezuje kulturní hodnoty území a vytváří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj - viz kap. b)2. 
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

 

Hlavní zásady uspo řádání ploch s rozdílným zp ůsobem využití: 

� Plochy smíšené obytné  - vymezením ploch smíšených obytných ve stabilizovaných plochách 
bydlení zastavěného území je podpořena možnost variabilnějšího způsobu využití území pro 
služby, řemesla, cestovní ruch, zemědělství a pod. Hlavní rozvoj ploch smíšených obytných 
směrovat: 
– na okraj sídla (lokality č. 1-5) ve vazbě na zastavěné území 

� Plochy rekreace  - do stabilizovaných ploch rodinné rekreace je zahrnuta pouze jedna rekreační 
chata na vlastním pozemku na západní straně. S rozvojem ploch rodinné rekreace se neuvažuje  

� Plochy výroby a skladování  – jsou zastoupeny stávajícím zemědělským areálem ZD. Využíván 
kravín pro 250 ks býků, údržbářské dílny, 9 zaměstnanců, vlastní zdroj pitné vody – 2 studny, 
vlastní trafostanice. Areál navazuje na obytnou zástavbu obce, hygienicky nevhodné. Nové plochy 
nejsou navrženy. Rozvoj lze v případě potřeby řešit intenzivnějším využitím stávajících ploch  

� Plochy sportu  – podporovat sportovní aktivity na stávajících plochách R1 až R3 
– dětská hřiště lze situovat i v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch 

veřejných prostranství, sídelní zeleně - veřejné zeleně 
 
� Plochy ob čanského vybavení  – respektovat plochu veřejné občanské vybavenosti  

V případě potřeby nedostatek ploch řešit: 
– variabilnějším využitím stávající plochy občanského vybavení či jejím rozšířením   
– zařízení typu občanského vybavení lze realizovat v rámci ploch smíšených obytných 

� Plochy ve řejných prostranství  - respektovat stabilizované plochy, které zahrnují prostor návsi, 
dále uliční prostory místních komunikací. Respektovat plochy veřejných prostranství, navržené pro 
obsluhu rozvojových ploch  

� Plochy sídelní zelen ě 
veřejná zeleň, parky – stávající plochy veřejné zeleně jsou v obci, vzhledem ke svému charakteru 
a malému rozsahu, zahrnuty do ploch veřejných prostranství.  
zeleň zahrad – stabilizované plochy se nacházejí v okrajových částech sídel, tvoří přechodový 
článkem mezi zastavěným územím a krajinou a jsou zahrnuty do ploch smíšených obytných 

� Plochy technické infrastruktury  – v obci je navržena plocha pro umístění ČOV (ve formě 
biologického rybníku s příslušným technickým vybavením) a plocha pro jímání podzemních vod – 
studní pro obec 
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c)2.  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

 
Označ. 
plochy  

způsob využití plochy územní podmínky 

SO-1a plochy smíšené obytné  Plocha pro bydlení na severním okraji sídla  
obsluha území 
– dopravní napojení – z upravené stávající obslužné komunikace (plocha 

veřejných prostranství), zaústěné do návsi 
– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících sítí 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví (jedná se o 

exponovanou polohu nad obcí, při přechodu zástavby do krajiny) 
– v následně vedených řízeních bude ze ZPF odnímána pouze 

nezbytně nutná plocha  
SO-1b plochy smíšené obytné  Plocha pro bydlení na severním okraji sídla v návaznosti na stáv. zahrady  

obsluha území 
– dopravní napojení – z navrhované místní komunikace DS-1 s propojením 

na silnici 02321 ve směru na Sedlejov 
– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících sítí 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví (jedná se o 

exponovanou polohu nad obcí) 
– v následně vedených řízeních bude ze ZPF odnímána pouze 

nezbytně nutná plocha 
SO-2 plochy smíšené obytné  Plocha pro bydlení na západním okraji obce. 

obsluha území 
– dopravní napojení ze stávající místní komunikace (směr na obec 

Studnice) 
– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících sítí 
– respektovat ochranná pásma inženýrských sítí (vzdušné vedení VN)

zástavbu situovat na jižní straně pozemku 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví 
–  v následně vedených řízeních bude ze ZPF odnímána pouze 

nezbytně nutná plocha 
SO-3 plochy smíšené obytné  Plocha pro bydlení na severním okraji obce. 

obsluha území 
– dopravní napojení z místní komunikace vybudované pro SO – 1 

s propojením na silnici 02321 ve směru na Sedlejov – navržená místní 
komunikace DS-1 

– respektovat ochranné pásmo dráhy 
– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících sítí 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví (jedná se o 

přechod zástavby do krajiny) 
–  v následně vedených řízeních bude ze ZPF odnímána pouze 

nezbytně nutná plocha 
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Označ. 
plochy  

způsob využití plochy územní podmínky 

SO-4 plochy smíšené obytné  Plocha pro bydlení na východním okraji obce. 
obsluha území 
– dopravní napojení ze stávající místní komunikace  
– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících sítí 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
– výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví 
ochrana zdravých životních podmínek 
– respektovat hranici negativních vlivů hluku z dopravy (od železnice) 
– nezbytně nutná odnímaná plocha pro 1 RD bude max. 1200m2 

SO-5 plochy smíšené obytné  Plocha pro bydlení na východním okraji obce. 
obsluha území 
– dopravní napojení ze stávající místní komunikace  
– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících sítí 
– výstavba v ochranném pásmu dráhy 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
– výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví 
ochrana zdravých životních podmínek 
– plocha podmíněně přípustná – v dalších stupních projektové 

dokumentace bude provedeno posouzení zátěže hlukem z provozu 
dráhy. Na základě výsledků posouzení budou navržena protihluková 
opatření a hranice obytné zástavby 

– nezbytně nutná odnímaná plocha pro 1 RD bude max. 1200m2 
U Plochy veřejných             

prostranství 
Plocha pro realizaci komunikace a průchod inženýrských sítí - pro obsluhu 
rozvojové plochy smíšené obytné (SO-1) .  
 

DU-1 Plochy dopravní         
infrastruktury – T 

Plocha pro realizaci účelové komunikace na sever od obce podél lesa. 
obsluha území 
– dopravní napojení  ze státní silnice III. třídy č. 02321 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
výšková regulace zástavby – respektovat ochranné pásmo lesa 
- řešit v rámci komplexních pozemkových úprav v obci 
 

DU-2 Plochy dopravní         
infrastruktury – T 

Plocha pro realizaci účelové komunikace na východní straně obce
k navrhované ČOV. 
obsluha území 
– dopravní napojení  ze stávající účelové komunikace u železnice 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
výšková regulace zástavby – respektovat ochranné pásmo železnice a 
sousedící lokální biokoridor 
 

T-1 Plochy technické 
infrastruktury – T 

Plocha pro jímání podzemních vod 
obsluha území 
– dopravní napojení  ze stávající účelové komunikace jejím prodloužením 

k navrhovanému objektu studní 
– technická infrastruktura – vodovodní řad bude řešen v plochách 

zemědělských – louky, pastviny a v zastavěném území v plochách 
veřejných prostranství 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
výšková regulace zástavby – respektovat umístění v ochranném pásmu lesa 
 



DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel.:384 420 060, e-mail: delta.projekt@tiscali.cz,  IČ:251 60 150 

 

 14  

Označ. 
plochy  

způsob využití plochy územní podmínky 

ČOV Plochy technické 
infrastruktury – T 

Plocha pro realizaci ČOV východně od obce. 
obsluha území 
– dopravní napojení  ze stávající účelové komunikace jejím prodloužením 

k navrhovanému objektu ČOV 
– technická infrastruktura – kanalizační sběrač bude řešen v plochách 

zemědělských – louky, pastviny a v zastavěném území v plochách 
veřejných prostranství 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
výšková regulace zástavby – obslužný objekt - 1NP,respektovat stanovené 
podmínky pro lokální biokoridor LBK 5, biologický rybník (stabilizační nádrž) 
neoplocovat 
 

H-1 Plochy vodní a 
vodohospodářské 

Plocha pro vybudování vodní nádrže - rybníku v severozápadní části 
 -     zajistit prostupnost plochy na navazující zemědělské pozemky 

ZZ-1 Plochy zemědělské –  
zahrady 

Plocha pro rozšíření zahrad navržené plochy smíšené obytné (SO-3) na 
severovýchodním okraji obce. 
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 
– výšková regulace zástavby – umístění staveb a zařízení, která 

nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2 
zák. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 

ochrana zdravých životních podmínek 
– respektovat ochranné pásmo dráhy 
 

ZZ-2 Plochy zemědělské –  
zahrady 

Plocha pro rozšíření zahrad mezi stávající plochou smíšenou obytnou a 
plochou sportu na západním okraji obce. 
– respektovat ochranné pásmo vzdušného vedení VN 
 

 

c)3.  VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY  

Plochy přestavby nejsou navrženy. 

 

 

c)4.  VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Sídelní zeleň je důležitým článkem urbanistické struktury sídla. Sídelní zeleň byla v ÚP 
zařazena do výčtu ploch s rozdílným způsobem využití jako plochy veřejného prostranství a plochy 
smíšené obytné. Do sídelní zeleně byla zařazena: 

– veřejná zeleň, parky 

– zeleň zahrad 
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d) – KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMISŤOVÁNÍ 

Je vyznačena v grafické části v koordinačním výkrese. 

 

d)1.  Koncepce dopravní infrastruktury 

d)1.1.  Železni ční doprava  

� Respektovat trasu regionální železnice č. 227  Kostelec u Jihlavy – Slavonice a zpět, i železniční 
stanici Mysliboř.  

� Ochranné pásmo je 60 m od krajní koleje. 

Ve výhledových záměrech se řešeného území nedotýká trasa vysokorychlostní tratě. 

 

d)1.2.  Silni ční doprava  

silnice 

� Ochranné pásmo pro silnice II. a III. třídy: 15,0 m od osy silnice mimo zastavěné a zastavitelné 
území obce 

� Respektovat stávající plochy silnic (dopravní infrastruktury), umožňující průchod komunikací II. 
(silnice II/403 Kouty – Stonařov – Telč, sčítání 2005 – 892 vozidel/24 hod.) a III. třídy (silnice 
III/02321, Telč – Mysliboř – Sedlejov, pro období léta lze předpokládat vyšší rekreační provoz) 

 

místní komunikace 

� Místní komunikační síť s funkcí obslužnou tvoří místní komunikace, které jsou napojeny přímo na 
státní silnici III. třídy, případně na místní komunikaci navazující na hlavní spojovací cestu Mysliboř 
– Studnice 

� Povrchy vozovek místních komunikací jsou převážně zpevněné z drceného kameniva 
penetrovaného asfaltem, případně z obalovaného kameniva. Šířka místních komunikací je 
proměnná 3,0 m – 6,0 m, odvodnění do okolního terénu. 

� Respektovat stabilizované plochy místních komunikací (veřejných prostranství). 

� Respektovat plochy veřejných prostranství – U, navržené pro obsluhu rozvojových lokalit 

 

účelové komunikace 

� Mimo obec místní komunikace navazují na síť účelových komunikací, využívaných převážně 
zemědělskými a lesnickými stroji. Stav účelových komunikací je proměnlivý, zatíženější 
komunikace jsou místně vyspravovány štěrkem. 

� Respektovat plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace - DU, navržené pro zlepšení 
prostupnosti krajiny a přístupu na pozemky 
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d)1.3.  Nemotorová doprava  

• Respektovat -  cyklotrasa č. 5091 Telč – Mysliboř – Sedlejov – Třešť po silnici III. třídy a vyhovuje 
tedy podmíněně 

• Turistická trasa územím není značená 

 

d)1.4.  Veřejná doprava  

� Koncepce veřejné dopravy, jež je zajišťována autobusovými linkami a železnicí, zůstane 
zachována.  

� Respektovat stávající zastávku veřejné dopravy, zálivy v případě potřeby řešit v rámci ploch 
veřejných prostranství a dopravní infrastruktury dle platných norem. 

 

d)1.5.  Statická doprava  

� Parkování a odstavení vozidel řešit v rámci ploch dopravní infrastruktury, ploch veřejných 
prostranství dle příslušných norem, příp. v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, 
které plochy dopravní infrastruktury připouštějí. 

� U navržených rodinných domů se předpokládá 100% odstavení vozidel na vlastním pozemku pro 
bydlení 

� Podél obslužných a zklidněných komunikací je možno místně zřídit v přidruženém dopravním 
prostoru stání pro osobní automobily pro krátkodobé parkování 

 

d)1.6.  Podmínky pro umís ťování dopravní infrastruktury  

 

Obecné podmínky pro umís ťování:  

V plochách vymezených podle významu umožnit vznik nových komunikací v šířkových parametrech 
v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace. 

� silnice III. třídy - v zastavěném území uvažovat ve funkční skupině C, jako komunikace umožňující 
přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/50, mimo obec v kategorii S 7,5/50, min. 
S 6,5/50. 

� místní komunikace - komunikace řešit dle platných předpisů - ve funkční skupině C jako obslužné 
komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/30 nebo jako 
zklidněné komunikace – obytné ulice ve funkční skupině D1 s minimální šířkou uličního prostoru 
8 m. 

� účelové komunikace - komunikace řešit dle platných předpisů  

 

Jsou stanoveny v kap. f)1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití: 

• plochy dopravní infrastruktury - drážní doprava – DD 

• plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS 

• plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace – DU 

• plochy veřejných prostranství – U 
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d)2.  Koncepce technické infrastruktury 

• respektovat stávající i navržené koridory pro technickou infrastrukturu  

• respektovat navržené plochy technické infrastruktury 

• dešťové vody – v maximální míře uvádět do vsaku 

• inženýrské sítě v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci stávajících a 
navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury, s tím že další průběh sítí 
v rozvojové ploše bude řešen následnou dokumentací. 

 

d)2.1. Koncepce vodního hospodá řství  

d)2.1.1.  Zásobování vodou 

• Vodovodní síť včetně ochranného pásma se v území nevyskytuje 

• Zdrojem pitné vody jsou studny na vlastních pozemcích  u nemovitostí,  

• Farma ZD je zásobována pitnou vodou ze 2 studní 

• Bývalá část ZD v severozápadním okraji má vlastní studnu 

• V severní části k.ú. při silnici III. tř. je studna využívaná bramborárnou v sousedním k.ú. Sedlejov 

• Pro realizaci zásobování obce pitnou vodou je doporučeno jímání v trati V Kopcích a následná 
realizace vodovodní sítě v obci včetně přivaděče a vodojemu – bude řešeno následnou 
dokumentací 

 

d)2.1.2.  Odkanalizování 

• Ve stávajícím území obytné zástavby vybudována síť kanalizačních stok včetně O.P., vypouštění 
odpadních vod povoleno do r. 2017 

• Ochranné pásmo do průměru 500 mm včetně je 1,5 m 

• Technický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma se v území 
nevyskytuje. Je navrženo čištění splaškových vod v navržené ČOV situované v údolní nivě u 
potoka Votavice na východní straně od obce. 

 

d)2.1.3. Vodní plochy a toky 

Vodní toky: 

Vodní toky v území jsou stabilizovány. 

• návrh revitalizace vodních toků a melioračních příkopů bude řešena v případě potřeby podrobnější 
dokumentací 

• úpravy koryt budou řešeny v případě potřeby podrobnější dokumentací 

Ochrana přístupu k vodotečím viz. kap. f)3 Výstupní limity. 

Povodí vodního toku, rozvodnice 

Katastrální území obce Mysliboř je součástí horního povodí řeky Moravská Dyje. Katastr spadá do tří 
hydrologických území; čísla jejich hydrologických pořadí jsou 4-14-01-006 (potok Votavice), 4-14-01-
007 (Moravská Dyje) a 4-14-01-008 (Telčský potok). Největší díl katastu odvodňuje povodí Votavice, 
zbývající pásy území při jižní a jihozápadní hranici odvodňuje Telčský potok a Mor. Dyje. Vlastním 
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katastrm obce protéká potok Votavice (správce ZVHS ÚP Jihlava), Myslibořský (4-14-01-006/012) a 
Pasecký potok (4-14-01-006/008); tyto zde v katastru mají celé nebo alespoň část prameniště. 
Jihozápadní hranici odvodňuje bezejmenný přítok Telčského potoka. Část plochy katastru je 
meliorována. 

Vodní nádrže, rybníky: 

Obecní, bezejmenné, Mlynářský, Na návsi I, Na návsi II, Vyvadilův rybník. Na severozápadní straně 
od obce je navržena plocha pro nový rybník H-1. 

 

d)2.1.4. Záplavové území a extravilánové vody 

Záplavové území: 

Není v KÚ Vysočina stanoveno, území určené k rozlivům povodní je vytipováno jihovýchodně pod 
železniční tratí. 

Protipovodňová opatření byla provedena v letech 1999 – 2001 úpravou komunikace, vybudováním 
nových přemostění, zrušením zatrubnění Votavice a úpravou návesního rybníku 

Opatření jsou funkční a plně vyhovující. 

Extravilánové vody: 

Řešení vodní eroze není zvlášť řešeno. V rámci hospodaření na zemědělských pozemcích o větším 
sklonu je třeba upravit ošetřování a využití pozemků tak, aby nedocházelo ke splavování orničních 
vrstev.  

 

 

d)2.2.  Energetika  

d)2.2.1.  Zásobování elektrickou energií 

• Podzemní vedení VN se v území nevyskytuje 

• Nadzemní vedení VN 22kV Telč, Rovná Pole – Jihlava, odbočka Mysliboř, přípojka obec Mysliboř, 
přípojka ZD jih, přípojka bývalé ZD severozápad 

• Ochranné pásmo 10 m (7 m) od krajního vodiče 

• Pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě 
nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější, případně doplnit síť o další trafostanici TS-
1 navrženou na severním okraji smíšené obytné zástavby SO-1. 

d)2.2.2.  Zásobování plynem 

• Obec Mysliboř je napojena na středotlaký plynovod DN 150, PN 3 na trase Urbanov, Žatec, 
Mysliboř. Z tohoto plynovodu je k obci vyvedena středotlaká přípojka DN 100, PN 3, ukončená 
hlavním uzávěrem  středotlaké přípojky před obcí – za tratí 

• Ochranné pásmo 4,0 m, v zastavěném území 1,0 m 

• Rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci ploch veřejných prostranství 
a ploch dopravu infrastruktury 

d)2.2.3.  Zásobování teplem 

• Pro vytápění objektů v řešeném území bude využíván zemní plyn, příp. elektřina. 

• Podpořit využití obnovitelných či netradičních zdrojů energie.  



DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel.:384 420 060, e-mail: delta.projekt@tiscali.cz,  IČ:251 60 150 

 

 19  

d)2.3.  Spoje  

• optický kabel Telč – Mysliboř – Sedlejov – Urbanov 

• telefonní rozvody v obci kabellizovány 

• ochranné pásmo 1,5 m 

• telekomunikace a radiokomunikace jsou stabilizované 

• v případě dalšího rozvoje mobilních operátorů navrhnout společný objekt 

d)2.4.  Podmínky pro umís ťování technické infrastruktury  

podmínky pro umís ťování koridor ů 

Jsou stanoveny v kap. f)2 Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů (Koridory pro technickou 
infrastrukturu – TV, TE) 

podmínky pro umís ťování ploch 

Jsou stanoveny v kap. f)1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (plochy 
technické infrastruktury – T). 

 

 

d)3.  Koncepce nakládání s odpady 

 

• Komunální odpad bude tříděn, v maximální míře bude dále využíván, nevyužitelné složky 
komunálního odpadu budou sváženy oprávněnou osobou na řízené skládky, příp. odstraňovány 
jiným způsobem v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. 

• Plocha pro sběrný dvůr komunálního odpadu není vymezena, v případě potřeby se možnost 
situování tohoto zařízení připouští v plochách výroby a skladování, v plochách smíšených 
výrobních, dále se podmíněně připouští v plochách smíšených obytných.  

• Plochy pro stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, včetně odpadu inertního (shromažďovací 
místa) se v plochách připouští jako související technická, příp. veřejná infrastruktura. 

 

 

d)4.  Koncepce ob čanského vybavení 

Je vyznačena v grafické části v Hlavním výkrese. 

Bude respektována stabilizovaná plocha občanského vybavení v řešeném území – obecní 
úřad, společenský sál, hostinec, prodejna smíšeného zboží, hasičská zbrojnice, fotbalové hřiště, 
volejbalový kurt, střelnice, veřejná telefonní budka. 

Další chybějící zařízení občanského vybavení (např. zařízení sociálního bydlení, zařízení 
zdravotnictví, klub pro seniory) řešit: 

• ekonomičtějším využitím stávající plochy občanského vybavení 

• využitím stávajících a navržených ploch smíšeného využití – např. ploch smíšených obytných, kde 
se zařízení občanského vybavení připouštějí  
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• doporučeny sadové úpravy u multifunkční budovy 

Stanovení podmínek pro využití ploch 

Viz. kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy 
občanského vybavení – O. 

 

d)5.  Koncepce ve řejných prostranství 

Je vyznačena v grafické části ve výkrese č.1.2 Hlavní výkres. 

• Plochy veřejných prostranství považovat za stabilizované - jsou respektována stávající veřejná 
prostranství t.j. prostor návsi v jednotlivých sídlech řešeného území. Dále navazující uliční 
prostory a cesty pro pěší, tvořící základní síť veřejných prostranství sídla. 

• ÚP umožňuje vhodnými regulativy kultivaci stávajících veřejných prostranství, je nutné se zaměřit 
zvláště na prostory v centru sídla. 

• Jsou navržena veřejná prostranství ve formě uličních prostorů, a to z důvodu umožnění obsluhy 
dopravní a technickou infrastrukturou rozvojových ploch.   

Stanovení podmínek pro využití ploch 

• Viz. kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy 
veřejných prostranství – U. 

• Respektovat podmínky ochrany hodnot území - viz. kap. b)2.1. Ochrana hodnot kulturního 
dědictví - prostory urbanisticky a historicky cenné. 



DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel.:384 420 060, e-mail: delta.projekt@tiscali.cz,  IČ:251 60 150 

 

 21  

 

e)  Koncepce uspo řádání krajiny v četně vymezení ploch a stanovení podmínek 
pro zm ěny v jejich využití, územní systém ekologické stabi lity, regionální 
biocentra, biokoridory a interak ční prvky, rekreaci, dobývání nerost ů  

Je vyznačena v grafické části v Problémovém výkresu. 

 

e)1.  Koncepce uspo řádání krajiny v četně vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro zm ěny v jejich využití 

 

� S ohledem na  jedine čný p řírodní potenciál řešeného území nejsou v krajin ě navrhovány 
žádné plochy a stavby  s výjimkou těch, které rozšiřují stávající zastavěné území. Tento princip 
je uplatněn a je respektován v celém správním území obce Mysliboř. 

� ÚP vymezuje přírodní hodnoty území a vytváří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj - viz kap. b) 
2.2. Ochrana hodnot přírodních a krajinných. 

� Změny využití ploch lze provádět dle stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, kap. f)1 

� Pro udržení a posílení ekologické stability území je navržen územní systém ekologické stability 
(ÚSES) včetně návrhu na změnu využití území ploch zásad využívání krajiny. 

 

Obecn ě platí v celém řešeném území tyto zásady: 

� Chránit význačné stávající solitérní stromy a stromořadí v sídlech i v krajině (v případě nezbytných 
zásahů nahradit ve vhodnějším místě). 

� Posilovat podíl stromové zeleně v sídlech, zejména v uličních prostorech. 

� Posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině, realizovat zalučnění 
v plochách orné půdy podél toků a v plochách pro navržený ÚSES. 

� Udržovat a zlepšovat estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, 
revitalizací toků s doplněním břehových porostů a obnovením nebo výstavbou nových vodních 
ploch. 

� Neumisťovat žádné stavby na přírodní dominanty – výrazné vrcholy zalesněných hřbetů, obnova 
rozhleden (příp. sakrálních staveb) nebo podmíněná výstavba nových je možná.  

� Respektovat charakter přírodních horizontů sídla (nesmí se trvale odlesnit, vykácet vzrostlá zeleň 
na pohledově exponovaných horizontech). 

 

Ochrana krajinného rázu: 

� Zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl doprovodné zeleně podél cest, mezí, kamenic a pod. 

� Podporovat dosadbu alejí podél cest vhodnými dřevinami, např. klen, lípa, jírovec. 

� Podél vodních toků možno doplnit jasan, olši, dub letní aj.. 

� Realizovat územní systém ekologické stability. 

� Podporovat zvyšování podílu ovocných dřevin v zahradách a v záhumencích, tvořící přechod 
zástavby do krajiny 

� Při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup 
k pozemkům a průchodnost krajiny.  

� V krajině je přípustné realizování menších vodních ploch viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití 
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V krajin ě jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným zp ůsobem využití:   

- plochy vodní a vodohospodářské – H  
- plochy zemědělské – orná půda – ZO 
- plochy zemědělské – louky, pastviny - ZL 
- plochy lesní – L 

 

Stanovení podmínek pro zm ěny ve využití ploch: 

viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,..... 

 

 

e)2.  Územní systém ekologické stability  

Územní systém ekologické stability je vyznačen v grafické části dokumentace – ve výkrese č. 
I.2 (Hlavní výkres). 

 

Charakteristika řešeného území 

Řešené území je vymezeno katastrálním územím obce Mysliboř. Území se nachází v kulturní 
krajině s intenzivně zemědělsky využívaným jihem území a  významnými přírodními celky na severu 
katastrálního území (lesnatější severní část katastru s drobnými lučními enklávami a bohatými okraji 
lesů). 

  Obec se nachází v severovýchodní části Dačické sníženiny. Povrch katastru obce se 
postupně zvedá z plošinatého dna sníženiny u Dlouhé hory (o nadmořské výšce kolem 550 až 560 
m.n.m) svěrem ke kopcovitému severu, kde povrch Dačické sníženiny končí a přechází do západní 
části Brtnické vrchoviny  (s nadmořskými  výškami kolem 640 m n.m. ) 

Hydrologie 

  Územím prochází od severu k jihu údolí potoka Votavice, který je pravostranným přítokem 
Moravské Dyje, a jeho přítoky (Myslibořský potok, Pasecký p.). V katastru se nacházejí několik 
drobných vodních ploch - rybníků:, Obecní, návesní rybníky… 

 

 
Kostra ekologické stability 

 

Do kostry ekologické stability jsou zařazena všechna přírodní nebo přírodě blízká společenstva. 
Jedná se o lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, mokřady, stepní trávníky, skalní útvary, 
odkryv, solitéry nebo skupiny dřevin, stromořadí, historické parky a zahrady spod. Ze zákona 
114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny jsou významné krajinné prvky – ekologicky, geomorfologicky 
nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí typický vzhled nebo přispívají k udržení její 
stability (§3 písm. b). Významné krajinné prvky jsou lesy, rašeliniště, vodí toky, rybníky, jezera, údolní 
nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona. 
Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, Využívat je lze pouze tak, aby 
nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. 

Pro vymezení kostry ekologické stability bylo použito podkladů orgánů ochrany přírody a 
vlastních terénních průzkumů. Do kostry ekologické stability jsou zařazeny lokality s výskytem zvláště 
chráněných druhů, registrované významné krajinné prvky, území soustavy NATURA 2000, zvláště 
chráněná území a vůbec lokality s vyšší ekologickou hodnotou.  
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NATURA 2000 

V řešeném území se nevyskytuje. 

 

Zvlášt ě chrán ěná území 

 V řešeném území se nevyskytuje. 

 

Registrované významné krajinné prvky 

Severně cca 800 m od obce se nachází registrovaný významný krajinný prvek „Kázky na 
Dílech“ - jsou tři ostrůvky výchozu cordieritické pararuly, umístěné ve velkém poli severně od obce s 
výskytem náletových bříz, ptáčnic, osik. Lokalita je rovněž významným biotopem obratlovců i 
bezobratlých a významnou krajinnou dominantou. 

 

Památný strom 

V řešeném území se nevyskytuje. 

 

Ochrana krajinného rázu 

Katastrální území obce Mysliboř nebylo zahrnuto do připravovaného přírodního parku 
Javořická vrchovina.  

 

Ekologicky významné krajinné segmenty 

Do kostry ekologické stability jsou zahrnuty i lokality s vyšší ekologickou nebo krajinářskou  
hodnotou. Jedná se o: 

- lesní komplexy včetně drobných lučních ploch cennějších  vodních a podmáčených 
stanovišť v severní části katastru 

- větší množství menších lesíků a remízků  v některých případech se skalními 
výchozy především jihozápadně, západně až severně od obce 

- meze a doprovodné dřeviny kolem silnic a polních cest 
- vodní toky a údolní nivy vodních toků 
- svahy a náspy železniční trati táhnoucí se intenzivně zemědělsky využívanou 

především jižní částí katastru 

 

 

 

 
Aktuální stav krajiny 

Území  katastru obce je otevřené, jižní části především intenzivně zemědělsky využívané 
s roztroušenými zbytky mezí, polních cest a různě velkých remízů častokrát na skalních výchozech. 
V severní části katastru se nachází cca z 45% lesní porosty (především na hranici katastru se 
Studnicemi u Telče a Sedlejovem  a podél vodního Paseckého potoku) s drobnými lučními plochami, 
bohatými okraji lesů, doprovodnými dřevinami vodních toků, cest a remízků. Podobný podíl na severu 
zaujímá i obhospodařovaná orná půda. 
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Lesní porosty, d řevinná lada  

Plošný rozsah lesních porostů dosahuje v řešeném území zhruba jednu pětinu katastru. 
V území dominují smrkové monokultury, pouze na podmáčených stanovištích, v remízech, skalních 
výchozech a okrajových partiích lesů jsou významněji zastoupeno širší druhové spektrum dřeviny  
včetně keřového patra. 

Bylinné patro je v lesních porostech rozdílné v závislosti na prosvětlení a druhovém složení. 
Bohatší je v místech s větším prosvětlením a při okrajích porostů a v místech s vyšším podílem 
listnatých dřevin. 

Dřevinná lada se v území vyskytují ve třech základních formách: 
- náletové, stromové i křovinné porosty mezí a doprovodné porosty polních cest a skalních 

výchozů – remízy 
- dřevinné porosty podmáčených  stanovišť 
- alejová výsadba podél cest  

 

Luční porosty a pastviny  

V řešeném území zaujímají zanedbatelný podíl především kolem vodních toků, vlhčích 
stanovištích a jako drobné plochy kolem a uvnitř lesních porostu v severní části katastru. Jedná se 
především o kulturní travní porosty udržované pravidelnou sečí nebo pastvou. 

 

Nivní a vodní spole čenstva  

Na území katastru se nachází pouze malé vodní plochy. Z nich lze jmenovat především 
rybník Obecní s evidovaným výskytem raků říčních a několika druhů obojživelníků včetně zvláště 
chráněných druhů, dva rybníčky u hřiště, dva návesní rybníky, rybníček blízko Obecního při 
komunikaci do Studnic a malé rybníčky na Paseckém potoku. Z vodních toků je nejvýznamnější 
Votavice protékající od severozápadu k jihovýchodu. V obci se do ní vlévá Pasecký potok a na hranici 
katastru  i potok Myslibořský. Podél těchto toků a jejich drobných bezejmenných přítoků se nachází 
různě druhově pestré a ekologicky stabilní stanoviště údolních luk, nivních lad, lesů a v některých 
úsecích polí.  

 

 

 

e)2.1. Místní systém ekologické stability 

Základní koncepce vychází z existence krajinných formací, podmíněných klimatem, podložím 
aj.. Dlouhodobé zemědělské využívání a existence těžko obdělávatelných míst podmínilo vznik 
charakteristických biotopů – kamenic a remízů. 

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. 

  

Základní regulativy jsou následující: 

Závazně je vymezeno – omezení funkčního využití vplývající z ochranného režimu ÚSES. 

Přípustné jsou – výsadby porostů geograficky původních dřevin, změny dřevinné skladby 
lesních porostů ve prospěch geograficky původních dřevin, do doby realizace jednotlivých prvků 
ÚSES stávající využití, příp. jiné využití, které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště 
a nesníží aktuální ekologickou stabilitu území. 
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Výjime čně (podmín ěně) přípustné jsou – liniové stavby napříč biokoridory, vodohospodářská 
zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení biokoridoru. 

Nepřípustné jsou – všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedeny jako přípustné, zejména 
pak stavby trvalého charakteru a takové činnosti, jež by vedly k závažnějšímu narušení 
ekologicko-stabilizační funkce či přirozených stanovištních podmínek (zintenzivnění 
hospodaření, ukládání odpadů a navážek aj.). 

 

Širší vztahy 

Z pohledu širších územních vazeb je při tvorbě místního systému vycházeno ze schváleného 
„ÚSES Sedlejov“ a „ÚSES Telč“. Nadregionální  systém není v území vymezen, pouze v nejsevernější 
části do něj zasahuje ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K 123 spojující neregionální 
biocentra „55 - Špičák“ a „88 - Pařezitý–Roštejn“. 

 

Nadregionální systém 

Na území řešeného katastru se nachází pouze malá část ochranného pásma neregionálního 
biokoridoru K123 a to v nejsevernější části katastru.  

 

Regionální systém 

Není zastoupen . 

 

Lokální systém 

Lokální územní systém ekologické stability zahrnuje pět lokálních biocenter a šest lokálních 
biokoridorů soustředěných podél vodních toků Votavice, Pasecký a Myslibořský potok a po lesnaté 
hranici katastru s napojením na schválený ÚSES Selejova. 

 

Vymezená lokální biocentra: 

LBC1 – U Homolky  

LBC2 – Červenky 

LBC3 – Zoulinky 

LBC4 – Obecní rybník 

LBC5 – U Podhajského 

 

Vymezené lokální biokoridory: 

LBK1 – Podél Zahumenic 

LBK2 – Od Červenky do B řezy 

LBK3 – Pasecký potok – sever 

LBK4 – Pasecký potok – Jih 

LBK5 – Votavice 

LBK6 – Myslibo řský potok  
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Interak ční prvky jsou vymezeny následující: 

IP1 – V Pasekách 

IP2 – Kázky na Dílech 

IP3 – Na Vrších 

IP4 – V Kopcích 

IP5 – V Loužkách 

IP6 – Příkopy 

IP7 – Trať  

IP8 – Pohorky  

IP9 – U pahorku 

IP10 – Alej podél cesty do Tel če 

IP11 – U Skaláku 

IP12 – Alej na Dlouhé ho ře 

 

 

 

 

Hlavní problémy a st řety 

1. doplnění / dosadba liniových interakčních prvků 
2. zabránění poškozování cenných interakčních prvků (skalní výchozy, meze apod. ) 

výsadbou smrku a ukládáním navážek 
3. zapracování vymezeného ÚSES do LHP a LHO s upřesněním skladebných částí do 

obrysových map 
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e)2.2. Navržené prvky ÚSES 

 

Označení prvku:  LBC 2   

Název prvku:  Červenky     

Název k.ú.:   Myslibo ř    

Poloha:   severn ě od obce p ři komunikaci na Sedlejouv     

Přesah do k.ú.:  ano  

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum – funk ční, existující 

Způsob lokalizace: vymezeno 

Celková výměra:    cca 3,4 ha   Celková délka: 

Výměra v k.ú.: cca 3 ha   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:   významný krajinný prvek ex lege (les)  

Podstatná charakteristika stanoviště: převážně smrkový porost s bohatším zastoupením 
ostatních d řevin po okrajích jednotlivých porostních celk ů. 

Cílový stav: přírod ě blízké pom ěry s druhov ě pestrými porosty 

Ohrožení: holose č, větr. polomy, námraza, výsadba nevhodných d řevin 

Návrh opatření: V rámci obnovních postup ů posilovat zastoupení d řevin dle p řirozené 
druhové skladby odpovídající místním podmínkám.  

Označení prvku: LBC 1     

Název prvku: U Homolky      

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  severní okraj katastru      

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum –funk ční, existující 

Způsob lokalizace: orienta čně lokalizováno 

Celková výměra: 2,5 ha            Celková délka: 

Výměra v k.ú.:       2,5 ha  Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege (les)  

Podstatná charakteristika stanoviště: Převážně smrkový porost uvnit ř většího lesního celku.  

Cílový stav:  přírod ě blízké pom ěry s druhov ě pestrými porosty.  

Ohrožení: holose č, větr. polomy, námraza, výsadba nevhodných d řevin  

Návrh opatření: V rámci obnovních postup ů posilovat zastoupení d řevin dle p řirozené 
druhové skladby odpovídající místním podmínkám.  
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Označení prvku: LBC3     

Název prvku: Zoulinky      

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  severn ě od obce na Paseckém potoce p ři okraji lesní celku 

Přesah do k.ú.: ne  

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum – funk ční, existující  

Způsob lokalizace: částečně lokalizováno 

Celková výměra: 2,7 ha  Celková délka:  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege – vodní tok, údoln í niva, les  

Podstatná charakteristika stanoviště: podmá čená olšina s výskytem dalších druh ů dřevin 
kolem vodního toku Pasecký potok v levé části navazující na v ětší lesní komplex. V lokalit ě 
se vyskytuje bledule jarní.  

Cílový stav: podmá čená olšina s r ůznov ětým porostem s místním zastoupením i dalších 
především listnatých druh ů dřevin  

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, zm ěna vodního režimu, výsadba nevhodných druh ů 
dřevin (smrk)  

Návrh opatření: udržení šetrného lesního hospoda ření, ponechání části odum řelých d řevin, 
podpora r ůznov ěkosti porostu  

 

Označení prvku: LBC4     

Název prvku: Obecní rybník      

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  severozápadn ě od obce na vodním toku Votavice nedaleko komunikac e na 
Studnice 

Přesah do k.ú.: ne  

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum – funk ční, existující  

Způsob lokalizace: částečně lokalizováno 

Celková výměra: 2,5 ha  Celková délka:  

Výměra v k.ú.:        Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege – rybník, vodní to k, údolní niva  

Podstatná charakteristika stanoviště: drobná vodní plocha na okraji lesního celku 
s navazujícím podmá čeným zhlavím porostlé p řirozenou vegetací (vrba, olše, …). Rybník je 
z velké části zanesen sedimentem. Pod hrází je podmá čená údolnice s p řirozeným 
porostem d řevin. V rybníku a p řilehlých tocích je evidován výskyt raka říčního a n ěkolika 
zvlášt ě chrán ěných druh ů obojživelník ů. 
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Cílový stav:  extenzivn ě využívaný rybník s vhodnou obsádkou umož ňující rozvoj druh ů 
vyšších rostlin a živo čichů. Podmáčené stanovišt ě s rozvojem druh ů vázaných na vodu.  

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, zm ěna vodního režimu, výsadba nevhodných druh ů 
dřevin, intenzivní chov ryb, p řílišné zahloubení nádrže p ři p řípadném odbahn ění rybníka  

Návrh opatření: extenzivní chov ryb, možné částečné odstra ňování části d řevin (spíše 
pro ředění), ponechání části odum řelých d řevin na míst ě jako biotop pro ptáky a bezobratlé, 
podpora r ůznov ěkosti porostu  

 

 

Označení prvku: LBC5     

Název prvku: U Podhajského      

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  pod obcí na soutoku Votavice s  Myslibo řským potokem 

Přesah do k.ú.: ano   

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum – funk ční, existující  

Způsob lokalizace: lokalizováno 

Celková výměra: 4,8 ha        Celková délka:  

Výměra v k.ú.:  3,9 ha   Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege – vodní tok, údoln í niva  

Podstatná charakteristika stanoviště: soutok vodních toku Votavice a Myslibo řského potoka. 
Vodní koryta nap římená upravená, údolnice z velké části zatravn ěná, pravideln ě kosená, 
částečně zalesn ěná. Podél vodních tok ů se začínají uplat ňovat p řirozený doprovodný 
porost d řevin.  

Cílový stav: druhov ě bohatý lu ční porost se stabilním vodním režimem.  

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, zm ěna vodního režimu, výsadba nevhodných druh ů 
dřevin  

Návrh opatření: pravidelné kosení travních porost ů, redukce nevhodných druh ů dřevin  
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Označení prvku: LBK1     

Název prvku: Podél Zahumenic      

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  severn ě od obce na hranici katastru se Sedlejovem   

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– funk ční, existující, sm ěrov ě lokalizováno  

Celková výměra:   Celková délka: 1,4 km  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege  - les  

Podstatná charakteristika stanoviště: hospodá řský les prom ěnlivého stá ří a druhového 
složení. P řevažující d řevina je smrk. 

Cílový stav:  les p řirozeného druhového složení odpovídající místním po dmínkám a 
konkrétnímu stanovišti. Podpora r ůznov ěkosti porostu a ke řového patra.  

Ohrožení: výsadba nep ůvodních druh ů dřevin, holose čné hospoda ření, malá druhová 
pestrost d řevin  

Návrh opatření: dosadba v regionu p ůvodních p ředevším listnatých druh ů dřevin, podpora 
různov ěkosti porostu  

 

Označení prvku: LBK2     

Název prvku: Od Červenky do B řezy     

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  severovýchodn ě od obce na hranici katastru se Sedlejovem   

Přesah do k.ú.: ano 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– částečně funk ční, částečně existující, sm ěrov ě lokalizováno, částečně návrh  

Celková výměra:   Celková délka: 1,2 km  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  částečně významný krajinný prvek ex lege  - les, jinak bez ochrany  

Podstatná charakteristika stanoviště: částečně hospodá řský les mez na okraji pole  

Cílový stav:  druhov ě bohatý  luční porost s dopln ěn doprovodnými d řevinami až souvislý 
pás d řevin složení odpovídající p ůvodním místním druh ům  

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, výsadba nep ůvodních druh ů dřevin,malá druhová 
pestrost d řevin  
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Návrh opatření: dosadba v regionu p ůvodních p ředevším listnatých druh ů dřevin, podpora 
různov ěkosti porostu, založení lu čního druhov ě bohatého porostu  

 

 

Označení prvku: LBK3     

Název prvku: Pasecký potok - sever     

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  severn ě  cca 1,4 km od obce   

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– funk ční, existující, sm ěrov ě lokalizováno  údolní niv ě 

Celková výměra:   Celková délka: 0,5 km  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege  - vodní tok, údol ní niva  

Podstatná charakteristika stanoviště: v minulosti nap římený vodní tok lemovaný p řirozen ě se 
vyvíjející d řevinnou skladbou. Na levé stran ě voního toku hospodá řsky využívané louky 
ovlivn ěné vyšší hladinou spodní vody. V horní části zazemn ěná drobná vodní plocha. 

Cílový stav:  druhov ě pestrá p řirozen ě se vyvíjející údolní niva s doprovodnými r ůznov ětými 
dřevinami podél vodního toku.   

Ohrožení: výsadba nep ůvodních druh ů dřevin, holose čné hospoda ření, malá druhová 
pestrost d řevin, intenzivní využívání malé vodní nádrže  

Návrh opatření: podpora r ůznov ěkosti porostu, zachování lu čních porost ů včetně jejich 
pravidelného kosení, p řípadná šetrná obnova malé vodní plochy (zachování m ělkovodního 
charakteru)  
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Označení prvku: LBK4     

Název prvku: Pasecký potok - jih     

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  severn ě  od obce   

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– funk ční, existující, sm ěrov ě lokalizováno  údolní niv ě 

Celková výměra:   Celková délka: 1,3 km  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege  - vodní tok, údol ní niva  

Podstatná charakteristika stanoviště: v minulosti nap římený vodní tok lemovaný p řirozen ě se 
vyvíjející d řevinnou skladbou, v části navazující na obec je porost pravideln ě redukován. 
V horní části jsou d řeviny zastoupeny ve v ětší mí ře a to i do druhového složení. Spodní 
část je využívána jako pastvina. 

Cílový stav: druhov ě pestrá p řirozen ě se vyvíjející údolní niva s doprovodnými r ůznov ětými 
dřevinami podél vodního toku. V míst ě pastviny druhov ě bohatý pastevní porost.   

Ohrožení: výsadba nep ůvodních druh ů dřevin, ruderalizace  

Návrh opatření: podpora r ůznov ěkosti porostu, zachování lu čních porost ů včetně jejich 
pravidelné pastvy  (p řípadn ě kosení). P ři realizaci bude zajišt ěna prostupnost za ú čelem 
zajišt ění přístupu na navazující zem ědělské pozemky.  

 

Označení prvku: LBK5    

Název prvku: Votavice     

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  po Votavici p řes st řed obce 

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– funk ční, existující, sm ěrov ě lokalizováno  

Celková výměra:   Celková délka: 1,7 km  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege  - vodní tok, údol ní niva  

Podstatná charakteristika stanoviště: v minulosti nap římený vodní tok v horní části dokonce 
částečně zatrubn ěn protékající dv ěma vodníma nádržema p řed obcí a dv ěma na návsi. 
Biokoridor kon čí u soutoku s Myslibo řským potokem.  

Cílový stav: funk ční vodní soustava s p řiměřenou intenzitou hospoda ření na vodních 
nádržích. Doprovodná zele ň vodních tok ů blížící se p řirozené druhové skladb ě s různým 
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strá řím. U lu čních porost ů – vysoká druhová pestrost porostu.   

Ohrožení: výsadba nep ůvodních druh ů dřevin, intenzivní rybníká řské hospoda ření 

Návrh opatření: podpora r ůznov ěkosti porostu, zachování lu čních porost ů včetně jejich 
pravidelného kosení  

 

 

 

Označení prvku: LBK6     

Název prvku: Myslibo řský potok     

Název k.ú.:  Myslibo ř    

Poloha:  východn ě cca 300 m od obce   

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– funk ční, existující, sm ěrov ě lokalizováno  údolní niv ě 

Celková výměra:   Celková délka: 0,9 km  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege  - vodní tok, údol ní niva  

Podstatná charakteristika stanoviště: v minulosti nap římený vodní místy lemovaný p řirozen ě 
se vyvíjející d řevinnou skladbou. Jinak lu ční porosty hospodá řsky využívány pravideln ě 
koseny. 

Cílový stav: druhov ě pestrá p řirozen ě se vyvíjející údolní niva s doprovodnými r ůznov ětými 
dřevinami podél vodního toku. Druhov ě pestré lu ční porosty.  

Ohrožení: výsadba nep ůvodních druh ů dřevin, rozrání luk, ruderalizace, eutrofizace  

Návrh opatření: zachování lu čních porost ů včetně jejich pravidelného kosení, podpora 
druhového složení doprovodných d řevin p ůvodních druh ů rozdílného v ěkového složení. P ři 
realizaci bude zajišt ěna prostupnost za ú čelem zajišt ění přístupu na navazující zem ědělské 
pozemky.  
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Označení prvku:  IP 1   

Název prvku:  V Pasekách     

Název k.ú.:   Myslibo ř    

Poloha:   severn ě  od obce     

Přesah do k.ú.:         ne 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvek – funk ční, existující 

Způsob lokalizace:          jednozna čně lokalizovaný 

Celková výměra:   Celková délka: 300 m 

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana d řevin rostoucích mimo les  

Podstatná charakteristika stanoviště: skalní výchoz obklopený oranou zem ědělskou p ůdou. 
Výskyt r r ůzných druh ů dřevin, biotop obratlovc ů i bezobratlých.  

Cílový stav:  prosv ětlený remíz se zastoupením p ředevším pionýrských druh ů dřevin 

Ohrožení: neuvážené kácení, výsadba nevhodných druh ů dřevin, absence údržby - 
zarůstání náletem, intenzivní chem. post řik okolních pozemk ů 

Návrh opatření: uvážená redukce náletových d řevin - prosv ětlení 

 

Označení prvku:  IP 2   

Název prvku:  Kázky na Dílech     

Název k.ú.:   Myslibo ř    

Poloha:   severn ě od obce cca 800 m     

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvek – funk ční, existující 

Způsob lokalizace: jednozna čně lokalizovaný 

Celková výměra: 0,25 ha Celková délka:  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:  

Legislativní ochrana:  registrovaný významný krajinný prvek (§ 6 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochran ě přírody a krajiny  

Podstatná charakteristika stanoviště:  tři ostr ůvky výchozu cordieritické pararuly, umíst ěné ve 
velkém poli severn ě od obce s výskytem náletových b říz, ptáčnic, osik. Lokalita je rovn ěž 
významným biotopem obratlovc ů i bezobratlých a významnou krajinnou dominantou.  

Cílový stav:  prosv ětlený skalní výchoz s vysokou druhovou rozmanitostí  

Ohrožení: neuvážené kácení, nevhodná výsadba, absence údržby,  ruderalizace, eutrofizace 
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a chemizace 

Návrh opatření: redukce náletových d řevin, ob časná se č s odstran ěním pose čené hmoty 

Označení prvku:  IP 3   

Název prvku:  Na Vrších     

Název k.ú.:   Myslibo ř   

Poloha:   severozápadně od obce   

Přesah do k.ú.:         ne 

Funkční typ a biogeografický význam:  interakční prvek – funkční, existující 

Způsob lokalizace:          jednoznačně lokalizovaný 

Celková výměra: 0,8 ha  Celková délka:  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les 

Podstatná charakteristika stanoviště: skalní výchoz s výskytem  různých druhů dřevin, biotop 
obratlovců i bezobratlých. 

Cílový stav:  prosvětlený remíz se zastoupením především pionýrských druhů dřevin 

Ohrožení: neuvážené kácení, výsadba nevhodných druhů dřevin 

Návrh opatření: uvážená redukce dřevin  

 

Označení prvku:  IP 4   

Název prvku:  V Kopcích     

Název k.ú.:   Myslibo ř    

Poloha:   západn ě od obce     

Přesah do k.ú.:         ne 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvek – funk ční, existující 

Způsob lokalizace:          jednozna čně lokalizovaný 

Celková výměra: 0,25 ha Celková délka:  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana d řevin rostoucích mimo les  

Podstatná charakteristika stanoviště: kamenitá lada s výskytem  r ůzných druh ů dřevin, biotop 
obratlovc ů i bezobratlých.  

Cílový stav:  prosv ětlený remíz se zastoupením p ředevším pionýrských druh ů dřevin 

Ohrožení: neuvážené kácení, výsadba nevhodných druh ů dřevin 

Návrh opatření: redukce d řevin  
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Označení prvku:  IP 5   

Název prvku:  V Loužkách     

Název k.ú.:   Myslibo ř    

Poloha:   v polích západn ě od obce  

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvek – funk ční, existující 

Způsob lokalizace: jednozna čně lokalizovaný 

Celková výměra: 1,1 ha       Celková délka:    

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana d řevin rostoucích mimo les  

Podstatná charakteristika stanoviště: dva malé a dva v ětší remízky s r ůznorodým druhovým 
složením d řevin sloužící jako druhové refugium v zem ědělsky obd ělávané krajin ě  

Cílový stav:  druhov ě pestrá spole čenstva kamenic, úvoz ů apod. 

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, výsadba smrku a nep ůvodních druh ů dřevin, neuvážené 
kácení 

Návrh opatření:  minimalizace zásahu, dosadba vhodných druh ů, prosv ětlení porostu 

 

 

 

Označení prvku:  IP 6   

Název prvku:  Příkopy     

Název k.ú.:   Myslibo ř   

Poloha:   v polích jihozápadn ě od obce  

Přesah do k.ú.:          ne 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvek – funk ční, existující 

Způsob lokalizace: jednozna čně lokalizovaný 

Celková výměra: 0,07 ha     Celková délka:    

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana d řevin rostoucích mimo les  

Podstatná charakteristika stanoviště: skalní výchoz výskytem pionýrských d řevin  

Cílový stav:  přírod ě blízký druhov ě pestrý porost d řevin a suchomilných trávník ů 

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, výsadba smrku a nep ůvodních druh ů dřevin, neuvážené 
kácení 

Návrh opatření:  minimalizace zásahu, prosv ětlení porostu 
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Označení prvku:  IP 7   

Název prvku:  Pohorky    

Název k.ú.:   Mysliboř   

Poloha:   jihozápadně od obce 

Přesah do k.ú.:          ne 

Funkční typ a biogeografický význam:  interakční prvek – funkční, existující 

Způsob lokalizace:          jednoznačně lokalizovaný 

Celková výměra: 3,2 ha     Celková délka:    

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les 

Podstatná charakteristika stanoviště: skalní výchozy se samovolně vzniklým porostem dřevin, 
drobný lesík a luční porost 

Cílový stav:  přírodě blízký druhově pestrý porost dřevin a suchomilných trávníků 

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, výsadba smrku a nepůvodních druhů dřevin, neuvážené 
kácení, rozorání louky 

Návrh opatření:  minimalizace zásahu, prosvětlení porostů dřevin, náhrada smrkových porostů 

 

Označení prvku:  IP 8   

Název prvku:  U pahorku    

Název k.ú.:   Mysliboř   

Poloha:   na jihozápadním okraji katastru 

Přesah do k.ú.:  

Funkční typ a biogeografický význam:  interakční prvky – funkční, existující 

Způsob lokalizace:  lokalizován 

Celková výměra: 1 ha                   Celková délka:    

Výměra v k.ú.:        Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  ochrana dřevin rostoucích mimo les, VKP ex lege dle zákona o ochraně 
přírody – vodní tok, údolní niva, rybník 

Podstatná charakteristika stanoviště: údolní niva s drobným vodním tokem a dvěma drobnýma 
vodníma plochami 

Cílový stav:  přírodě blízký druhově pestrý porost údolní nivy, extenzivně využívané vodní plochy 
s bohatým zastoupením rostlinných i živočišných druhů 

Ohrožení: eutrofizace vodních ploch, výsadba smrku a nepůvodních druhů dřevin, neuvážené 
kácení 

Návrh opatření:  částečná redukce dřevin, extenzivní hospodaření na vodních plochách 
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Označení prvku:  IP 9   

Název prvku:  Alej podél cesty do Tel če    

Název k.ú.:   Myslibo ř   

Poloha:   podél komunikace sm ěrem k Tel či 

Přesah do k.ú.: Telč 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvky – funk ční, existující 

Způsob lokalizace:  jasn ě lokalizován 

Celková výměra:                          Celková délka:  1 km   

Výměra v k.ú.:        Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  ochrana d řevin rostoucích mimo les  

Podstatná charakteristika stanoviště: alej ovocných d řevin (jablka, švestky) podél 
komunikace, místy r ůzně velké mezery  

Cílový stav:  souvislá alej ovocných vysokokmenných d řevin p ůvodních krajových odr ůd  

Ohrožení: výsadby nevhodných jedinc ů a druh ů 

Návrh opatření:  dosadba ovocných vysokokmenných jedinc ů původních krajových odr ůd 
do vzniklých mezer 

 

 

Označení prvku:  IP10  

Název prvku:  U Skaláku     

Název k.ú.:   Myslibo ř   

Poloha:   na jihozápadním okraji katastru  

Přesah do k.ú.:         ne 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvky – funk ční, existující 

Způsob lokalizace:  lokalizován 

Celková výměra: 3,3 ha               Celková délka:    

Výměra v k.ú.:        Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana d řevin rostoucích mimo les  

Podstatná charakteristika stanoviště: skalní výchozy s p řirozen ě se vyvíjejícím porostem 
pionýrských d řevin, hospodá řský les, extenzivní lu ční porost  

Cílový stav:  druhov ě pestrý porost d řevin a suchomilných trávník ů 

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, výsadba smrku a nep ůvodních druh ů dřevin, neuvážené 
kácení, rozorání luk 

Návrh opatření:  minimalizace zásahu, prosv ětlení porost ů dřevin, náhrada smrkových 
porost ů, zachování se čení lu čních porost ů 
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e)3.  Prostupnost krajiny  

Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury – hlavních účelových 
komunikací, které tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a přístup na pozemky ZPF a 
PUPFL. V obci bude v dohledné době prováděny komplexní pozemkové úpravy, jež budou dále řešit 
přístupnost zemědělských i lesních pozemků v katastru obce.   

 

 

e)4.  Protierozní opat ření  

Řešené území se nenachází v krajině s vysokým stupněm erozního ohrožení. Lokality 
s potenciálním rizikem zvýšené hodnoty vodní eroze jsou hospodářsky využívány jako trvalé travní 
porosty - louky snižující erozi půdy. 

 

e)5.  Ochrana p řed povodn ěmi 

Řešené území není výrazněji ohroženo záplavami. Správci vodních toků mohou při výkonu 
správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, 
užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku a to u drobných vodních toků v šíři do 6,0 m od 
břehové čáry 

Označení prvku:  IP11   

Název prvku:  Alej na Dlouhé ho ře     

Název k.ú.:   Myslibo ř   

Poloha:   podél polní cesty od železnice k IP10 

Přesah do k.ú.: Telč 

Funkční typ a biogeografický význam:  interak ční prvek, neexistující - návrh 

Způsob lokalizace:  jasn ě lokalizován 

Celková výměra:                          Celková délka:  1 km   

Výměra v k.ú.:        Délka v k.ú.:   1,2 km  

Legislativní ochrana:  ochrana d řevin rostoucích mimo les  

Podstatná charakteristika stanoviště: návrh aleje v regionu p ůvodních druh ů a navázání na 
sporadickou existující linii  

Cílový stav:  souvislá alej d řevin tvo řící krajinnou dominantu území  

Ohrožení: výsadby nep ůvodních druh ů 

Návrh opatření:  výsadba v regionu p ůvodních druh ů dřevin a následná pé če o ně.  Při 
realizaci bude zajišt ěna prostupnost za ú čelem zajišt ění přístupu na navazující zem ědělské 
pozemky. 
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e)6.  Rekreace  

Koncepce rozvoje rekreace je založena na využití rekreačního potenciálu řešeného území, 
kterým je krásná příroda. Spočívá v respektování stávající cykloturistické trasy a smíšeným využitím 
ploch (plochy smíšené obytné) je umožněno podnikání v oblasti turistického ruchu – plochy umožňují 
situování zařízení pro stravování, ubytování, agroturistiku apod. 

Pro krátkodobou rekreaci obyvatel slouží plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně, vymezené 
v centru sídel, dále plochy sportu. 

 

e)7.  Dobývání nerost ů 

V řešeném území se nenachází výhradní ložiska nerostných surovin, ÚP nenavrhuje plochy 
pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění. 

V území se vyskytuje poddolované území, těžba rudy před rokem 1945, evidenční č. ložiska 2779.  

 

 

 

f)  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílný m způsobem využití  

 

f)1.  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdíl ným zp ůsobem využití 

 

V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

plochy smíšené obytné – SO 
plochy rekreace - RR 
plochy ob čanského vybavení – O 
plochy ob čanského vybavení – sportu a rekreace - R 
plochy ve řejných prostranství – U 
plochy výroby a skladování - V 
plochy dopravní infrastruktury - D 

– drážní doprava - DD 
– silniční doprava – DS 
– účelové komunikace – DU 

plochy technické infrastruktury - T 
plochy vodní a vodohospodá řské – H  
plochy zem ědělské – orná p ůda – ZO 
plochy zem ědělské – louky, pastviny – ZL 
plochy lesní – L 
plochy smíšené nezastav ěného území - SX 

 

 

Vymezení hranic ploch s rozdílným zp ůsobem využití:  

Územní rozsah ploch s rozdílným způsobem využití je vymezen ve výkrese č. I.2 (hlavní 
výkres). 

Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se 
považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu 
(vlastnických hranic, terénních vlastností, tras inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou 
dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a 
vzájemnou proporci ploch. 
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Stanovení podmínek pro využití ploch: 

Podmínky využití ploch se vztahují ke stabilizovaným plochám . 

 

Plochy smíšené obytné - SO  

Hlavní využití: 
Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále např. pro občanské vybavení, 
podnikatelské aktivity,... 
Přípustné využití: 
– rodinné domy, stavby a zařízení občanského vybavení a sportu 
– veřejná prostranství, související dopravní a technická infrastruktura 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 
Podmíněně přípustné využití: 
– stavby a zařízení (např. výroby, služeb, zemědělství, zázemí ke stavbě hlavní, sběrný dvůr 

komunálního odpadu) v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým 
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území 

Podmínky prostorového uspo řádání a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby 

o stabilizované plochy – maximálně 2 nadzemní podlaží s možností využít podkroví 
 
 

Plochy rekreace - RR  

Hlavní využití: 
Plocha je určena k rodinné rekreaci 
Přípustné využití: 
– rekreační chata pro rodinnou rekreaci 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí 
Podmíněně přípustné využití: 
– dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst 

plochy o max. 20% prvotně zkolaudované plochy) 
Podmínky prostorového uspo řádání a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby 

o stabilizované plochy – maximálně 1 nadzemní podlaží s možností využít podkroví 
 
 

Plochy ob čanského vybavení – O  

Hlavní využití: 
Plochy občanského vybavení, které jsou součástí zařízení veřejné infrastruktury. 
Přípustné využití: 
– stavby a zařízení občanského vybavení sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a 

péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva,... 
– související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství 
– zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná ) 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 
Podmíněně přípustné využití: 
– bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení  
Podmínky prostorového uspo řádání a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby 

o stabilizované plochy – maximálně 2 nadzemní podlaží 
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Plochy ob čanského vybavení - sportu a rekreace - R  

Hlavní využití: 
Jsou plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a rekreačních 
potřeb občanů, a to na veřejných plochách.  
Přípustné využití: 
– stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport  
– související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 
 
 
Podmínky prostorového uspo řádání a ochrany krajinného rázu: 
– veškeré stavby, umisťované na těchto územích budou posuzovány při povolení stavby z pohledu 

§ 12 zákona OPK 
– výšková regulace zástavby 

o stabilizované plochy – maximálně 1 nadzemní podlaží 
 
 
 

Plochy ve řejných prostranství - U  

Hlavní využití: 
Plochy, které jsou přístupné každému bez omezení (s výjimkou předzahrádek). Zprostředkovávají 
bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách. 
Přípustné využití: 
– návsi, chodníky, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších, zastávky a zálivy 

hromadné dopravy 
– cyklistické stezky 
– veřejná zeleň, parky, izolační zeleň 
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
– předzahrádky 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 
Podmíněně přípustné využití: 
– zařízení a aktivity, např. altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení 

s venkovním posezením, tržiště, dětská hřiště apod., v případě, že svou funkcí a architektonickým 
výrazem nejsou v rozporu s posílením funkce centra sídla a svým charakterem odpovídají 
významu daného území 

 
 
 

Plochy výroby a skladování – V  

Hlavní využití: 
Plochy slouží pro umístění zemědělských, průmyslových a skladovacích areálů. 
Přípustné využití: 
– stavby a zařízení pro zemědělskou, lesnickou a jednoduchou průmyslovou výrobu a skladování 
– související veřejná infrastruktura 
– stavby pro řemeslnou a jinou výrobu, služby a skladování 
– sběrná místa komunálního odpadu 
– izolační zeleň, vyhrazená zeleň 
Nepřípustné využití: 
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– činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením užívání 
staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území 

Podmíněně přípustné využití: 
– stavby a zařízení občanského vybavení pro stravování, ubytování, ochranu obyvatelstva (např. 

hasičská zbrojnice) v případě, že provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato 
zařízení 

– stavby pro bydlení v případě, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, majitele provozovny 
Podmínky prostorového uspo řádání a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby 

o maximálně 2 nadzemní podlaží, v případě výrobních a skladových objektů výška římsy max. 
7m 

– objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo 
zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině 

 

Plochy dopravní infrastruktury - D  

 

Drážní doprava – DD   
Hlavní využití: 
Plochy dopravní infrastruktury sloužící pro situování staveb a zařízení drah.  
Přípustné využití: 
– plochy obvodu dráhy včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně, 

dále zařízení pro drážní dopravu, například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, 
provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov. 

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 
Podmíněně přípustné využití: 
– dopravní a technická infrastruktura – sloužící pro obsluhu řešeného území 
 

Silni ční doprava – DS   
Hlavní využití: 
Plochy slouží zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti. a pro obsluhu řešeného území dopravní 
infrastrukturou. 
Přípustné využití: 
– silnice,  náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty 
– plochy pro pěší a cyklisty, různé formy zeleně, např. izolační zeleň 
– odstavná a parkovací stání, hromadné a řadové garáže 
– zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla, protihluková opatření 
– čerpací stanice pohonných hmot včetně doprovodných funkcí 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 
– pro čerpací stanice pohonných hmot - činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a 

technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí 
souvisejícího území 

 

 Účelové komunikace – DU   
Hlavní využití: 
Plochy veřejně přístupných komunikací, sloužících pro obsluhu nemovitostí a pozemků v sídle a 
krajině a umožňující bezpečný průchod krajinou (například průchod cyklistických, pěších tras) 
Přípustné využití: 
– účelové komunikace, doprovodná a izolační zeleň, manipulační plochy, cyklistické a pěší trasy, 

odpočívadla 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území 
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– činnosti, které narušují přírodní hodnoty území, například rušení mezí, kamenic 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 

Plochy technické infrastruktury - T  

Hlavní využití: 
Plochy slouží pro umísťování zařízení, činnosti a dějů související se zajištěním obsluhy území 
technickou vybaveností.  
Přípustné využití: 
– vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, 

vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, energetických vedení, komunikačních 
vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě 
a produktovody 

– stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
– související dopravní infrastruktura 
– ochranná a izolační zeleň 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 
 
 
 

Plochy vodní a vodohospodá řské - H 

Hlavní využití: 
Plochy slouží k zajištění podmínek pro nakládáním s vodami. 
Přípustné využití: 
– vodní plochy, koryta vodních toků a jiné plochy, určené pro převažující vodohospodářské využití 
– dopravní a technická infrastruktura 
– plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě jako 

přírodnímu živlu 
– doprovodná a izolační zeleň, prvky ÚSES 
– plochy sloužící jako pláže 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají 

druhotně, dále které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu a čistotu vody a 
vodního režimu, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně  

 
 
 

Plochy zem ědělské – ZO+ZL  

Hlavní využití: 
Plochy slouží pro zařízení, činnosti a děje související s hospodařením na zemědělské půdě. 
Přípustné využití: 
– hospodaření na ZPF 
– stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství 
– související dopravní a technická infrastruktura. liniové stavby dopravní a technické infrastruktury 
– účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na 

lyžích a na saních 
– opatření pro zachováním ekologické rovnováhy území 
– opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a 

protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží 
Nepřípustné využití: 
– všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených (např. výstavba objektů rodinné rekreace,.dále 

objektů, které by mohly sloužit k bydlení,  rekreaci) 
Podmíněně přípustné využití: 
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– pouze stavby nezbytně nutné pro myslivost, ochranu přírody, dostavby a přístavby malého 
rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o max. 20% prvotně 
zkolaudované plochy) 

– plochy pro zalesnění 
o do cca 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL 
o do cca 1ha na plochách jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, 

že nebude zalesněním narušena ekologická diverzita 
 
 
 
 

 

Plochy lesní – L  

Hlavní využití: 
Plochy slouží k plnění funkcí lesa a činnosti související s touto hlavní funkcí. 
Přípustné využití: 
– stavby a zařízení lesního hospodářství 
– související dopravní a technická infrastruktura. liniové stavby dopravní a technické infrastruktury 
– činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území - realizace ÚSES, 

opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní 
opatření a další opatření přispívající k vyšší retenci krajiny 

– účelové komunikace 
– komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních 
Nepřípustné využití: 
– všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených (např. výstavba objektů bydlení, sportu a 

rekreace, individuální rekreace,.dále objektů, které by mohly sloužit k bydlení a rekreaci...) 
 
Podmíněně přípustné využití: 
– stavby nezbytně nutné pro myslivost, ochranu přírody 
– dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst 

plochy o max. 20% prvotně zkolaudované plochy) 
– výstavba menších vodních nádrží, v případě, že jejich využití bude extenzivní 
 
 

Plochy smíšené nezastav ěného území  – SX  

Hlavní využití: 
Plochy slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot. Tvoří je plochy rozptýlené 
zeleně v krajině. 
Přípustné využití: 
– pozemky s dřevinami rostoucími mimo les (remízky, meze, kamenice) či pozemky v lesních 

plochách, které nejsou hospodářsky intenzívně využívány 
– pozemky podmáčené louky 
– související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury 
– činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území - realizace ÚSES, 

opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní 
opatření a další opatření přispívající k vyšší retenci krajiny 

Nepřípustné využití: 
– činnosti a zařízení narušující přírodní hodnoty území 
– činnosti snižující ekologickou hodnotu území 
– zalesňování za účelem hospodaření 
Podmíněně přípustné využití: 
– dosadba vybraných dřevin za podmínky, že nebude výsadbou ohrožena druhová pestrost biotopu 
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f)2.  Stanovení podmínek pro využití ploch koridor ů 

Koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace záměrů výstavby dopravní a technické 
infrastruktury. Tato území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb 
v navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů) a 
popřípadě také následný přístup k nim. Působnost koridoru končí realizací stavby, pokud nebude 
změnou územního plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající způsob využití. 

 

Koridory pro dopravní infrastrukturu – (DU) 
– v těchto plochách není dovoleno takové využití, které by znemožnilo realizaci navrženého 

záměru 
– není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb dopravní 

infrastruktury (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno 
 
 

Koridory pro technickou infrastrukturu   (T) 
Zásady pro využití území: 

Přípustné využití  
– činnosti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající 

zařízení 
– plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES 
– nutné asanační úpravy 
Podmíněně přípustné využití  
– budování inženýrských sítí, propojení pěších a cyklistických tras, účelových komunikací před 

realizací záměru za podmínky kolmého, příp. nejkratšího možného křížení s navrženou 
plochou 

Nepřípustné využití  
– v těchto plochách není dovoleno takové využití, které by znemožnilo realizaci navrženého 

záměru 
– není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb technické 

infrastruktury (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno 
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g) Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných opat ření, 
staveb a opat ření k zajiš ťování obrany a bezpe čnosti státu a ploch pro asanaci, 
pro které lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit  

Je vyznačeno v grafické části ve výkrese I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací. 

 

g)1.  Plochy a koridory s  možností vyvlastn ění a uplatn ění předkupního práva 
Veřejně prosp ěšné stavby:  

dopravní a technická infrastruktura (komunikace a inženýrské sítě) 

identifikace 
VPS 

charakteristika VPS k.ú. 
parcelní čísla 

identifikace - 
využití plochy 

VPS 1 čistírna odpadních vod (biologický rybník)  
pro celou obec 

Mysliboř 
127/5, ve zjedn.evidenci: 117, 

118, 119, 127, 129, 130 

ČOV 

Předkupní právo bude realizováno ve prospěch Obce Mysliboř. Předkupní právo k uvedeným 
dotčeným pozemkům bude vloženo do katastru nemovitostí. 

 

g)2.  Plochy a koridory s možností vyvlastn ění bez p ředkupního práva 
 

Veřejně prosp ěšné stavby:  

dopravní a technická infrastruktura (komunikace a inženýrské sítě) 

identifikace 
VPS 

charakteristika VPS k.ú. 
parcelní čísla 

identifikace - využití 
plochy 

VPS 2 koridor pro umístění kanalizačního sběrače a 
účelové přístupové komunikace k navržené 
ČOV 

Mysliboř kanalizace 
splašková, DU-2 

 

Veřejně prosp ěšná opat ření:  

navržené prvky ÚSES (biocentra, biokoridory) 

identifikace 
VPO 

charakteristika VPS k.ú. 
parcelní čísla 

identifikace  - využití 
plochy 

VPO 1 lokální biocetra  Mysliboř LBC 1 až LBC - 5 
VPO 2 lokální biokoridory  Mysliboř LBK 1 až LBK - 6 

 

 

 

h)  Vymezení dalších ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejně prosp ěšných 
opat ření, pro které lze uplatnit p ředkupní právo  

Nejsou navrhovány 
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i)  Údaje o po čtu list ů územního plánu a po čtu výkres ů grafické části  

 

ÚP Myslibo ř 

textová část - počet listů 48 stran  

grafická část – počet výkresů - 3 
I.1  Výkres základního členění území 
I.2  Hlavní výkres 
I.3  Výkres veřejně prospěšných staveb  
 

 

 

 

j)  Stanovení po řadí změn v území (etapizace)  

 

Plochy navrhované pro zástavbu budou využívány až po realizaci sítí dopravní a technické 
infrastruktury 

Návrhové plochy určené pro smíšenou obytnou výstavbu budou využívány postupně – po 
etapách. Jako první etapa zástavby je určena plocha SO-1a a SO-1b, jako druhá je určena plocha 
SO-3 a SO-2. Plochy SO-4 a SO-5 jsou pouze doplňkové a do etapizace nejsou zahrnuté. Plocha SO-
3 může být budována až po vydání stavebního povolení na 75% počtu rodinných domků navržených 
v 1. etapě – plocha SO-1a, SO-1b. 

 

 

 

 

     Vypracoval : 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing.arch. Miroslav Dvořák 


