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VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU TELČ  

NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 2 ÚP Telč je zpracováno na základě osnovy 
v příloze č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. ve znění vyhl. 458/2012 Sb. 

 

A) Vyhodnocení vlivu Změny č. 2 ÚP Telč na životní prostředí 

Příslušný správní úřad uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů Změny č. 2 ÚP Telč na 
udržitelný rozvoj území ve svém stanovisku č.j. KUJI 77865/2016, OŽPZ 1378/206 dne 7. 11. 
2016. Vyhodnocení je tedy zpracováno podle příl. č. 5 vyhl. 500/2006 Sb., jak je uvedeno 
výše.  

Samostatnou součástí Změny č. 2. ÚP Telč je hodnocení SEA – změny koncepce podle zák. 
č. 100/2001 Sb.  

 

B) Vyhodnocení vlivu Změny č. 2 ÚP Telč na prvky systému NATURA 2000 

Příslušný správní úřad vyloučil ve svém stanovisku vliv Změny č. 2 na evropsky významné 
lokality (EVL) nebo ptačí oblasti systému NATURA 2000. 

 

C) Vyhodnocení vlivů na skutečnosti, obsažené v územně analytických 
podkladech: 

Územně analytické podklady tvoří podle § 26 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. jeden z 
podkladů pro vyhodnocení vlivů Změny č. 2 na udržitelný rozvoj území (URU). Vyhodnocení 
vlivů je vypracováno na základě „Územně analytické podklady správního území obce 
s rozšířenou působností Teč. 4. úplná aktualizace“. Pivonka, L. a kol. Telč, 2016. 

Podklady jsou členěny podle jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje takto: 
 
 
C1. Horninové prostředí a geologie 

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

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

ZÁVĚR: z hlediska ochrany horninového prostředí a geologie na území nejsou přítomny 
plochy ekologických limitů ani rizik. 

  

 



C2. Vodní režim, hydrogeologie 

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

Východní část katastru odvodňuje ve směru S-J horní tok potoka Porostlinný (pramenná 
oblast v S části katastru), poblíž Studnického rybníka se stáčí k východu a vtéká do rybníka. 
Z něho pak vytéká zatrubněným přetokem ve střední části hráze a pokračuje východním 
směrem. Zhruba po 100 m se stáčí k JV a po dalších přibližně 700 m se stéká s potokem 
Votavice. Ta je pravostranným přítokem Moravské Dyje (po cca 4 km toku). 

Z hlediska hydrogeologického je zde popsána existence tří vertikálních zón: svrchní 
(zvětralinová), střední (puklinová) a spodní (masivní). Podrobnosti obsahuje hodnocení SEA 
v kap. 5.1. 

Činnost proudící vody, její schopnost retence, akumulace a retardace významně ovlivňuje 
degradaci půdního fondu vodní erozí. Pro lokality, které jsou předmětem Změny č. 2 
územního plánu Telč byly orientačně kvantifikovány parametry tzv. potenciální eroze. 
Hodnocení odtokových poměrů je stanoveno na základě kombinace faktorů L a S (tzv 
topografický faktor) z Wischmeier-Smithovy rovnice1 podle vztahu: 

𝐿 ∗ 𝑆 = √𝑑(0,0138 + 0,0096𝑠 + 0,00138𝑠2 

Kvantifikaci uvedených faktorů vyjadřuje následující tabulka: 
 

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

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

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

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

 
Topografický faktor L*S charakterizuje potenciální erozi svahu bez ohledu na 
pravděpodobnost výskytu přívalových srážek (R), bez ohledu na obsah organických látek 
v půdě (K) a bez ohledu na sled plodin, které na lokalitě rotují (C). Citovaná typizační 
směrnice pro protierozní ochranu navrhuje aktivní protierozní opatření (P) od kritické hodnoty 
faktoru L*S = 1,73 výše.  

ZÁVĚR: na žádné z rozvojových lokalit nemůže být plánovaný rozvoj realizován bez 
aktivních protierozních opatření na výše ležících pozemcích. Uvedený výpočet vysvětluje 
termín „přirozená geomorfologická poloha sídla“. Obyvatele se pří výstavbě obytných i 
hospodářských objektů intuitivně (empiricky, historicky) vyhýbají polohám, kde hrozí 
nebezpečí soustředěného odtoku vody nebo hrozí erozní smyv půdy. Bylo by chybou tam 
nyní rozvojové plochy lokalizovat. 
 
 

C3. Hluk 
 
Na území obce Studnice je významným zdrojem hluku doprava na silnice II/406. Akusticky 
chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného 
zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze do území umístit 
až na základě hlukového vyhodnocení. 

                                                
1 Typizační směrnice Hydroprojektu a Agroprojektu: Protierozní ochrana půdy. Polách, F. a kol. Brno, archivní 
číslo 06-868, s. 102. 



ZÁVĚR: Hlukové posouzení musí prokázat, že celkový akustický tlak/zátěž v území 
nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a 
chráněný venkovní prostor staveb vždy před vydáním územního rozhodnutí na nové záměry. 
 
 

C4. Ovzduší 
 
Na území obce se nenachází vyjmenované stacionární zdroje znečištění ovzduší (zák. č. 
201/2012 Sb.). Zdrojem emisí na území obce mohou být zejména: 

 malé stacionární zdroje: vytápění domácností, stavební činnost, zemědělství 
 mobilní zdroje - spalovací emise z dopravy, nespalovací emise (otěry pneumatik, 

abraze vozovky apod.), emise z motorů lesnických a zemědělských strojů. 

ZÁVĚR: Při lokalizaci nových zdrojů emisí je třeba prokázat, že celkový input imisí včetně 
pozaďových zdrojů nepřekročí stanovené hygienické limity. 
 
 

C5. Kvalita povrchových vod 
 
Kvalita povrchových vod je ovlivněna zemědělských hospodařením, činnostmi uvnitř 
zastavěného území a provozem motorové dopravy. ÚP Telč stanovuje, že dešťové vody na 
celém území obce v zastavitelných i stabilizovaných plochách budou v maximální míře 
uváděny do vsaku. Odpadní vody budou odváděny a likvidovány na obecní ČOV v souladu s 
platnými předpisy. Změna č. 2 ÚP Telč do této oblasti nezasahuje a regulace ÚP zůstávají 
v platnosti. 

ZÁVĚR: Regulace ÚP Telč zůstávají v plném rozsahu v platnosti. 
 
 

C6. Ochrana přírody a krajiny 
 
Maloplošná zvláště chráněná území přírody se ve správním obvodu k.ú. Studnice nenachází, 
stejně jako lokality evropského systému NATURA 2000. Významné krajinné prvky 
registrované podle zák. č. 114/1992 Sb. se v území rovněž nenachází, ale ÚP Telč dvě 
lokality pro tento druh ochrany maloplodých chráněných území navrhuje. Do tohoto návrhu 
Změna č. 2 ÚP Telč nijak nezasahuje. Významné krajinné prvky ex lexe (potoční nivy, plochy 
lesů) jsou chráněny zákonem a Změna č. 2 ÚPN Telč do jejich ochrany rovněž nijak 
nezasahuje. 

Otázky ochrany krajinného rázu podrobně řeší hodnocení SEA v kap. 11.2., v tab. č. 15, 16, 
17 a dále v grafických přílohách hodnocení SEA. 

Skladebné části územního systému ekologické stability krajiny (USES) jsou řešeny v řadě 
kapitol hodnocení SEA; základní přehled o skladebných prvcích v řešeném území poskytuje 
kap. 3.5. v hodnocení SEA „Koncepce uspořádání krajiny“. Souborný přehled skladebných 
částí ÚSES uvádí následující tabulka: 
 

OZNAČENÍ PRVKU CHARAKTER OZNAČENÍ 

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

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

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

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

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

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



ZÁVĚR: Změna č. 2 územního plánu Telč nezasahuje žádným způsobem do skladebných 
částí ÚSES na místní, regionální ani neregionální úrovni. 

 
 

C7. Zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
(PUPFL) 
 

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

Budovy 1,61 0,37 124 0 

Lesní půda 80,62 18,43 62 3 

Orná půda 244,78 55,95 26 1 

Ostatní plochy nezastavěné 25,68 5,87 161 4 

Sady 0,82 0,19 1 3 

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

Louky a pastviny 67,07 15,33 32 2 

Vodní díla 0,06 0,01 1 2 

Vodní nádrže 3,83 0,88 6 3 

Vodní toky 0,48 0,11 5 4 

Zahrady 4,00 0,91 26 3 

Zamokřené plochy 0,22 0,05 1 4 

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

CELKEM 437,53 100 497  

 

Uspořádání ploch ZPF dosud nebylo upraveno komplexní pozemkovou úpravou. Lesy jsou 
podle zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. významným krajinným prvkem a 
podle lesního zákona přírodní národní bohatství tvořící nenahraditelnou složku životního 
prostředí. Lesy pokrývají významnou část území obce (18,43%). Jedná se převážně o lesy 
hospodářské, často ale i s přírodě blízkou skladbou dřevin. 

Podle údajů ČSÚ zemědělsky využívané plochy zabírají v současnosti 72,4 % v katastru, z 
toho 56 % připadá na ornou půdu. Při hospodaření na zemědělské půdě byla řada ploch 
kvůli protierozní ochraně území zatravněna. To významně zvyšuje retenční schopnost krajiny 
(trvalé travní porosty momentálně činí 15,3 % území. 

V rámci zpracování Změny č. 2 ÚP Telč byly prověřovány různé alternativy umístění 
rozvojových ploch s ohledem na dopad na ZPF a byla vzata v úvahu další hlediska (vazba 
na dosud platný ÚP, dostupnost ploch, náročnost na obsluhu území, krajinný ráz, kvalita 
zemědělské půdy, zájmy ochrany přírody, apod.).  

ZÁVĚR: Navržené řešení nastavuje vyvážené vztahy v území při respektování zásadních 
požadavků ochrany přírodních a kulturních hodnot a s cílem umožnit současně rozvoj obce, 
zajišťující kvalitní životní podmínky a zaměstnanost vlastních obyvatel v souladu s níže 
uvedenými principy udržitelného rozvoje území. 
 
 

C8. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 
Na území obce se nachází stabilizované sítě dopravní a technické infrastruktury a jejich 
ochranná pásma. Jejich popis obsahuje výroková a důvodová část Změny č. 2 územního 
plánu Telč i hodnocení SEA.  
ZÁVĚR: Lze konstatovat, že navržené řešení respektuje všechny navržené změny v ÚP 
Telč.  
 
 
 



C9. Sociodemografické podmínky 

 
Počet obyvatel v obci Studnice je současně 65 ve 27 domech (územně identifikační registr 
ČR k 29.12.2016). Věkový průměr v obci činí 36,9 roku, zastoupení jednotlivých věkových 
skupin není publikováno. 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce ovlivňují faktory suburbanizace. Tyto tendence jsou v 
rozporu jak se zájmy ochrany mimořádných přírodních a kulturních hodnot, tak i se zájmy 
vlastní obce, neboť dalším nevhodným stavebním rozvojem mohou být ohrožovány 
atraktivity, za kterými noví obyvatelé a návštěvníci obce přicházejí – zejména kvalitní přírodní 
prostředí. 

 

Vývoj počtu obyvatel Studnice  

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2016 

Počet obyvatel 177 156 165 167 166 179 150 107 99 82 63 53 69 94 65 

 
Obtížně kvantifikovatelnou položkou je počet přítomných obyvatel v území, který je ovlivněn 
saldem pohybu za prací a do škol, službami a rekreační funkcí s výrazným sezónním 
kolísáním počtu přítomných obyvatel. Ve Studnicích počet přítomných obyvatel (zejména v 
rekreační sezóně) dosahuje i počet trvale bydlících obyvatel. 

Územní plán města Telče (i jeho Změna č. 2) vychází ze stanovené urbanistické koncepce. 
Její prioritou je zlepšování životních podmínek obyvatel obce a ochrana kulturních, 
historických i přírodních hodnot území. Z toho důvodu nejsou zastavitelné plochy navrhovány 
mechanicky, ale podle skutečné potřeby sociálních a demografických podmínek. Tyto otázky 
vysvětluje urbanistická koncepce Změny č. 2 ÚP Telč (Hladík, A. a kol. Výroková část, 
odůvodnění. ÚAD Studio Brno, 2017).  
 

Bydlení 

Změna č. 2 doporučuje k realizaci plochu funkce smíšené obytné na západním okraji 
zastavěného území Z2-A1a, případně Z2-A1b. Dále doporučuje k realizaci plochu 
zemědělské malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí v poloze Z2-B1. Důvody pro tyto 
závěry obsahuje hodnocení SEA, vypracované podle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb. 

 

Rekreace 

Změna č. 2 doporučuje v souvislostech mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním 
pilířem udržitelného rozvoje území rozvíjet formy rodinných ekologických farem.  

Tato forma hospodářského a ekologického rozvoje může obsahovat výrazně negativní faktor 
v umisťování staveb do extravilánu sídel – tedy mimo jejich zastavitelné území. Jde o 
negativní ovlivnění krajinného rázu území. Pokud však dotčené území není součástí „oblasti 
krajinného rázu“ ani „místa krajinného rázu“2, pokud se prokáže minimální pohledový impakt 
záměru na krajinnou scénu, pak neexistují objektivní důvody pro vyloučení tohoto druhu 
ekonomické aktivity z území. 

 

Hospodářské podmínky 

V obci v současné době podniká jediný subjekt v oblasti převažující zemědělské produkce 
(chov mladého skotu). V oblasti průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, 

                                                
2 Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Teč. 4. úplná aktualizace. Pivonka, 
L. a kol. Telč, 2016 
 



dopravy a skladování, ubytování, stravování a pohostinství, informačních a komunikačních 
technologií, peněžnictví a pojišťovnictví, činností v oblasti nemovitostí, v oblasti vědecké a 
technické činnosti, vzdělávání, zdravotní a sociální péče a dalších činností nejsou v obci 
Studnice známy žádné aktivity, které by vyžadovaly podpory v prostorovém plánování. 

 

ZÁVĚR: Návrh Změny č. 2 ÚP Telč vychází ze zjištěného současného stavu území obce 
Studnice podle přírodních, demografických i ekonomických charakteristik, které odpovídají 
sledovaným oblastem v rámci ÚAP. Návrh územního plánu vytváří předpoklady pro rozvoj 
obce ve sledovaných oblastech a nastavuje podmínky pro zachování a ochranu hodnot 
řešeného území. 
 
 

D) Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým 
řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, 
například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech 

 
ÚAP obsahují SWOT analýzu, která byla dále prohloubena v rámci doplňujících průzkumů a 
rozborů zpracovatelem Změny č. 2 ÚP Telč. SWOT analýza v ÚAP hodnotí silné a slabé 
stránky rozvoje, příležitosti a hrozby v území v důsledku realizace urbanistické koncepce, 
koncepce technické infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny.  

Jevy a problémy v ÚAP ORP Telč spolu s průzkumy a rozbory k ÚP Telč sloužily jako 
podklad pro přezkoumání závěrů a návrhů Změny č. 2 ÚP Telč pro území obce Studnice a 
pro stanovení závad, střetů a ohrožení. 

 
D1) Silné stránky: 

 Poloha sídla v harmonické kulturní krajině a ve své přirozené geomorfologické poloze 
(blíže hodnocení SEA). 

 Silný přírodní potenciál, vázaný na přírodní prvky, přirozenou fragmentaci území 
způsobenou plochami dřevin rostoucích mimo les s přírodě blízkým druhovým 
složením. 

 Stabilizovaná zástavba sídla a výrazná urbanistická stopa. 
 Silný obytný potenciál, vznikající mimořádně kvalitním životním prostředím této části 

Kraje Vysočina. 
 Rekreační potenciál krajiny, její přístupnost a prostupnost. 
 Zemědělský malovýrobní i velkovýrobní potenciál. 
 Kulturní a společenské tradice. 
 Území archeologického zájmu, kaple/kostel sv. Vojtěcha (stavba z r. 1517, raná 

renesance, písemná zpráva 1668), boží muka u sv. Vojtěcha při silnici II/406, 
zvonička na návsi, podzemní vojenský objekt na Ostrážce. 

 

D2) Příležitosti: 

 Dobrá dopravní přístupnost silniční i železniční dopravou. 
 Atraktivita harmonické kulturní krajiny v širokém okolí včetně památky UNESCO Telč. 
 Dostupná technická infrastruktura. 
 Vhodné podmínky pro šetrné formy rekreace (agroturistika, cyklotrasy, pěší turistika). 
 Absence průmyslové výroby s negativními vlivy na životní prostředí. 

 

 

 

 



D3) Slabé stránky: 

 Zvyšující se intenzita průjezdné dopravy na II/406. 
 Erozní ohrožení půdy proudící vodou, splachy z polí mohou narušovat prostředí 

obce. 
 Ochrana půdního fondu v I. a II. třídě ochrany ZPF koliduje s rozvojovými zájmy 
 Slabá občanská vybavenost. 
 Nízká podpora obyvatelstva při prosazování principů ochrany krajinářských a 

estetických hodnot. 
 Nevyhovující technologická koncovka při likvidaci odpadních splaškových vod. 

 

D4) Hrozby: 

 Nedostatek ubytovacích kapacit pro agroturistiku, cyklistiku, pěší turistiku 
 Velkovýrobní technologie v rostlinné zemědělské výrobě, nerespektování dobré 

zemědělské praxe (střídání plodin na pozemcích), preference dotovaných a 
kvotovaných plodin. 

 Vzhledem k ústupu živočišné výroby disproporční skladba rostlinné výroby – deficit 
organické hmoty v půdě, pokles půdní úrodnosti, nedostatečná soudržnost půdy a její 
zvýšené erozní ohrožení. 
 

D5) Eliminace slabých stránek a hrozeb Změnou č. 2 ÚP Telč 

 Průjezdná doprava II/406: plánovaná homogenizace silnice II. třídy podle „Koncepce 
rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina“, červenec 2017. Součást ÚP Telč 
v části OOG. 

 Erozní ohrožení půdy proudící vodou: řeší ÚP Telč v části OOF. 
 Ochrana ZPF: zákon o ochraně ZPF nelze porušit, návrh pro rozvojové lokality 

navrhuje plochy s nižší třídou ochrany. 
 Slabá občanská vybavenost: z ekonomických důvodů nevzniká v území poptávka po 

nových plochách občanské vybavenosti.  
 Nízká podpora obyvatelstva při prosazování principů ochrany krajiny: územní plán 

může pouze omezeně ovlivnit veřejné mínění – podporuje a vysvětluje hodnoty 
území a jejich atraktivitu pro rozvoj agroturistiky, biozemědělství a šetrného využívání 
přírodních zdrojů. 

 Nevyhovující likvidace splašků: řeší ÚP Telč v části OOF.  
 Nedostatek ubytovacích kapacit pro agroturistiku: Změna č. 2 ÚP Telč řeší návrhem 

na novou plochu zemědělské malovýroby s doplňkovou rekreační funkcí. 
 Rizika velkovýrobních technologií v rostlinné zemědělské výrobě: Změna č. 2 ÚP Telč 

podporuje v návrzích rozvoj zemědělské malovýroby. 
 Disproporční skladba rostlinné výroby – organická hmota v půdě: Změna č. 2 ÚP Telč 

v návrhu podporuje plochu zemědělské malovýroby a v regulačních podmínkách 
hodnocení SEA vyjadřuje parametry i pro přiměřený rozvoj živočišné výroby. 

 

D6) Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území 

Návrh Změny č. 2 ÚP Telč byl proveden s respektováním všech přírodních, historických i 
kulturních hodnot území; s respektováním environmentálního, ekonomického i sociálního 
pilíře trvale udržitelného rozvoje území – viz dále kap. E. V případě, že by se návrh Změny č. 
2 ÚP Telč mohl dotknout některé z uvedených hodnot, jsou v hodnocení SEA navrženy 
podmínky pro eliminaci a kompenzaci takového stavu.  

 

 

 



E) Vyhodnocení přínosu Změny č. 2 územního plánu Telč k naplnění priorit 
obsažených v PUR a ZUR – vztah ke Strategickému rámci udržitelného 
rozvoje ČR (2010) 

 

Strategie udržitelného rozvoje ČR je základním vládním koncepčním dokumentem v této 
oblasti. Tvoří rámec pro strategické rozhodování a pro zpracování dalších materiálů 
koncepčního charakteru. V oblasti ochrany životního prostředí obsahuje následující cíle, 
které mají vazbu na ÚP Telč a jeho změny č. 1 a 2. 

 

Grafické schéma klasicky popisuje tři základní pilíře udržitelného rozvoje: 

 environmentální 
 ekonomický 
 sociální 

 

Na posledním valném shromáždění OSN se však toto téma stalo předmětem diskuse a 
schéma bylo rozšířeno o další faktory, které udržitelný rozvoj území ovlivňují: 

 bearable = snesitelný 
 viable = životaschopný 
 equitable = spravedlivý 

 

Pro vlastní termín „sustainable = udržitelný“ zůstal jenom malý průsečík podmnožin - 
uprostřed tří „velkých koulí“. Nově zaváděné termíny zvýrazňují provázanost mezi 
jednotlivými oblastmi „tří velkých koulí“. Je jasné, že k dosažení takového cíle je třeba 
koncentrovat nemalé úsilí a koordinovat jednotlivé zájmy v území tak, aby nedocházelo ke 
zhoršování environmentálních, ekonomických ani sociálních charakteristik území.  

V území, které je tak významně stabilizované, jako je k.ú. Studnice, je třeba především 
vyvarovat se robustních - a z měřítka daného území - nepřiměřených záměrů, které by mohly 
jeho stabilitu ohrozit. 

Na druhou stranu nelze území ekonomicky a produkčně konzervovat, protože by to mělo za 
následek jeho vylidnění. 

Následující tabulkový přehled uvádí do souvislosti „Strategii udržitelného rozvoje ČR“ 
s dílčími cíli, které může ovlivňovat územní a prostorový plán jednotlivých míst, lokalit a ploch 
ve Změně č. 2 územního plánu Telč. 

 
ORP Telč i řešené území k.ú. Studnice se nachází v rozvojové osy OSK 2 – podrobnosti 
k rozvojovým principům uvádí hodnocení SEA v kap. 4.2. 



 Vyhodnocení souladu se strategií udržitelného rozvoje ČR 

PRIORITNÍ OSY STRATEGICKÉ VIZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 

Společnost, 
člověk a zdraví 

Ekonimika a 
inovace 

Rozvoj území 
Krajina, 
ekosystémy, 
biodiverzita 

Stabilní a 
bezpečná 
společnost 

1.1.Zlepšování 
podmínek pro 
zdravý život 

2.1.Podpora dynamiky 
národní ekonomiky, 
posilování 
konkurenceschopnosti 

3.1.Upevňování 
územní 
soudržnosti 

4.1.Ochrana 
krajiny jako 
předpoklad pro 
ochranu druhové 
diverzity 

5.1. Posilování 
sociální stability 
a soudržnosti 

1.2.Zlepšování 
životního stylu a 
zdravotního stavu 
populace 

2.2.Zajištění 
energetické 
bezpečnosti, 
zvyšování energetické 
a surovinové efektivity 
hospodářství 

3.2.Zvyšování 
kvality života 
obyvatel území 

4.2. Odpovědné 
hospodaření 
v zemědělství a 
lesnictví 

5.2.Efektivní stát, 
kvalitní veřejná 
správa, rozvoj 
občanského 
sektoru 

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

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

3.3.Účinněji 
prosazovat 
strategické a 
územní 
plánování 

4.3.Adaptace na 
změny klimatu 

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

 

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

 

 

F) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí 

 
V průběhu tvorby Změny č. 2 ÚP Telč byly navrhované plochy posuzovány z hlediska vlivů 
na ŽP a návrh byl korigován – některé plochy byly navrženy k vyloučení (resp. převedeny do 
rezerv). Přitom jednotlivé navrhované plochy byly navrženy tak, aby neměly významný 
negativní vliv na životní prostředí – a to při respektování podmínek stanovených v ÚP 
(podmínky využití území pro konkrétní navrhovanou funkční plochu, regulativy pro plochy s 
rozdílným způsobem využití a respektování limitů využití území). 
 
Opatření uvedená v kap. 10 hodnocení SEA (Popis navrhovaných opatření pro předcházení, 
snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných 
vlivů na životní prostředí) vytváří předpoklady pro dobré životní prostředí v zastavěném 
území obce Studnice i v nově navržených zastavitelných plochách. 
 
Závěrem vyhodnocení je možno uvést, že v rámci daných limitů rozvoje území obce, jakými 
jsou především limity populačního potenciálu, limity ochrany přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot i bariéry dané zájmy ochrany přírody, krajiny, ZPF a PUPFL, technickými 
limity apod., nenarušuje Změna č. 2. platný územní plán města Telče jako komplexní 
dokument, vytvářející rámcové podmínky pro pozitivní řešení k harmonickému, vyváženému 
a dlouhodobě udržitelnému rozvoji. 
 
Navržené řešení územního plánu vytváří dostatečné podmínky pro předcházení zjištěným 
rizikům budoucího rozvoje při současném stavu poznání a při znalostech stávajícího území. 



Územní plán je koncepčním právním dokumentem a je jedním z podkladů pro následná 
politická rozhodování v území místní samosprávy. 
 
Zhotovitel vyhodnocení vlivů Změny č. 2 územního plánu Telč pro k.ú. Studnice na 
udržitelný rozvoj území neshledává žádné zásadní problémy a důvody (mimo 
doporučení), proč by nebylo možné vydat souhlasná stanoviska příslušného orgánu 
pro vydání stanoviska o vlivech této územně plánovací dokumentace podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a 
orgánu územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Použité podklady jsou citovány v rámci vyhodnocení a dále v rámci hodnocení SEA 
v samostatné příloze. 
 
 
Zpracovatel vyhodnocení: 
Doc. ing. Petr Kučera, Ph.D. 
 
 
Brno, 04/2017 


