
Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

MYSLIBOŘ 
vydáno zastupitelstvem obce Mysliboř 

usnesení zastupitelstva obce č. 20151209/12 ze dne 9. 12. 2015 

 
  



Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř 

 2 

 

 

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 

Změnu č. 1 Územního plánu Mysliboř vydalo: Zastupitelstvo obce Mysliboř 

Datum nabytí účinnosti: 28. 12. 2015 

Pořizovatel: Městský úřad Telč 

Odbor rozvoje a územního plánování 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Přibylová 

Funkce: referentka odboru rozvoje a územního plánování, 
oprávněná úřední osoba úřadu územního plánování 

Razítko a podpis:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Projektant: 

DELTA projekt, s.r.o. 

Antonínská 15/II, 380 01 Dačice 

IČ: 251 60 150, www.deltaprojekt.cz 

Zodpovědný projektant: 
Ing. arch. Miroslav Dvořák 

ČKA 00427, tel. 724 04 64 24 

Vypracovala: Ing. arch. Eva Komendová 

Datum: prosinec 2015  

Razítko a podpis:  



Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř 

 3 

 

Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř („změna č. 1 ÚP“) 

Opatření obecné povahy („OOP“) 

čís. 1/2015 
 
 
Obsah: 
ČÁST PRVNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP 5 

I. VÝROK  5 
I. VÝROKOVÁ ČÁST - (1) textová část 5 
I. VÝROKOVÁ ČÁST - (2) grafická část 12 

II. ODŮVODNĚNÍ 13 
II. (1) TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 13 

1. Srovnávací text výrokové textové části územního plánu s vyznačením změn – srovnávací znění – pouze 
části dotčené změnami. 13 

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, 
vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 38 

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území 39 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 39 
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 40 
6. Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu 41 
7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 43 
8. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch (pokud to bude účelné) 48 
9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 48 
10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 50 
11. Postup pořízení změny územního plánu 50 
12. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s 

výsledkem řešení rozporů 52 
13. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 

tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 54 
14. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA) - (vloží pořizovatel, pokud z 

projednání zprávy (zadání) vyplyne požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) 54 
15. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 

některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 54 
16. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 54 
17. Vyhodnocení připomínek 54 
18. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 

SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 54 
II. (2) GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 55 

 
ČÁST DRUHÁ ZMĚNY Č. 1 ÚP 56 

Účel opatření obecné povahy 56 
Rozsah platnosti opatření obecné povahy 56 
Uložení změny č. 1 ÚP 56 
Účinnost opatření obecné povahy 56 
Poučení 56 
Seznam příloh 56 

 
  



Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř 

 4 

 

SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka Označení 

SO Plochy smíšené obytné 

RR Plochy rodinné rekreace 

O Plochy občanského vybavení 

R Plochy občanského vybavení – sportu a 
rekreace 

U Plochy veřejných prostranství 

DS Plochy dopravní infrastruktury – 
silniční doprava 

DD Plochy dopravní infrastruktury – drážní 
doprava 

DU Plochy dopravní infrastruktury – 
účelové komunikace 

T Plochy technické infrastruktury 

V Plochy výroby a skladování 

ZZ Plochy zemědělské - zahrady 

H Plochy vodní a vodohospodářské 

ZO Plochy zemědělské – orná půda 

ZL Plochy zemědělské – louky, pastviny 

L Plochy lesní 

SX Plochy smíšené nezastavěného území 

LBC Lokální biocentrum 

LBK Lokální biokoridor 

IP Interakční prvek 
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Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř  

Zastupitelstvo obce Mysliboř jako příslušný správní orgán na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. 
§ 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) se na svém zasedání dne 9.12.2015 usneslo vydat usnesením 
č. 20151209/12 toto opatření obecné povahy, kterým se mění Územní plán Mysliboř vydaný 
usnesením zastupitelstva obce Mysliboř ze dne 29. 7. 2009 formou opatření obecné povahy  
č. 1/2009 s účinností od 15. 8. 2009. 

 

ČÁST PRVNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP 

I. VÝROK  
 

I. VÝROKOVÁ ČÁST – (1) textová část 

Územní plán Mysliboř – I. ÚZEMNÍ PLÁN - (1) textová část -  se mění takto: 

1. části a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se první a druhý odstavec, který zní:  

„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 výkresu 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.“ 

ruší a nahrazuje se textem, který zní: 

„Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu se stavebním zákonem a zachycuje stav k 15. 1. 2015.“ 

a vkládá se nová část  

„ÚP vymezuje na území obce tato zastavěná území: 

a) souvislé zastavěné území sídla Mysliboř;  

b) zastavěná území rozptýlených ploch občanského vybavení – sportu a rekreace; 

c) zastavěná území rozptýlených ploch výroby a skladování; 

d) zastavěná území rozptýlených ploch rodinné rekreace 

Hranice zastavěných území jsou vymezeny v grafické části územního plánu – výkres č. 2 - Hlavní výkres; 
vyznačeny jsou také ve výkrese č. 1 – Výkres základního členění území.“ 

 

2. V části c)1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE - Hlavní zásady uspořádání ploch s rozdílným 
způsobem využití – Plochy smíšené obytné se slova „(lokality č. 1-5)“ nahrazují slovy „(lokality SO-1a, 
SO-1b, SO-2, SO-3 a SO-4)“. 
V odstavci Plochy rekreace se text „je zahrnuta pouze jedna rekreační chata na vlastním pozemku na 
západní straně“ nahrazuje textem „jsou zahrnuty dvě rekreační chaty na vlastním pozemku“. 
V odstavci Plochy technické infrastruktury se text „a plocha pro jímání podzemních vod – studní pro 
obec“ ruší bez náhrady. 
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3. V části c)2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH tabulka zní: 

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 nové místní komunikace 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 – z nové místní komunikace 

– 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 

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 
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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, 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  

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 

 

4. V části d)1.2. Silniční doprava  - místní komunikace se mezi slova „respektovat“ a „plochy“ vkládá 
slovo „stávající“. 

  

5. V části d)1.2. Silniční doprava  - účelové komunikace se mezi slova „respektovat“ a „plochy“ vkládá 
slovo „stávající“ a ruší se slova  

  „účelové komunikace - DU navržené pro zlepšení prostupnosti krajiny a přístupu na pozemky“ 

bez náhrady. 

 

6. V části d)1.6. Podmínky pro umisťování dopravní infrastruktury se mezi slova „plochy dopravní 
infrastruktury – účelové komunikace – DU“ ruší bez náhrady. 
 
 

7. V části d)2.1. Koncepce vodního hospodářství v oddílu d)2.1.1 Zásobování vodou se odstavec: 
 

• „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“ 

ruší a nahrazuje odstavcem: 

• „V souladu s koncepcí PRVKKV je v území navržen koridor technické infrastruktury pro 
napojení obce přes redukční šachtu na přivaděč Nová Říše z vdj. Hochův kopec.“ 

 
 

8. V nadpisu části e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, regionální biocentra, biokoridory a 
interakční prvky, rekreaci, dobývání nerostů se sousloví „interakční prvky“ ruší bez náhrady. 
 



Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř 

 8 

 

9. V části e)1. Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 
v jejich využití v oddílu Ochrana krajinného rázu se text „plochy zemědělské – orná půda – ZO a plochy 
zemědělské – louky, pastviny – ZL“ ruší a nahrazuje se textem „plochy zemědělské – NZ a plochy 
smíšené nezastavěného území – SX“ 
 

10. V odstavci e)2 Územní systém ekologické stability se text za větou: „Územní systém ekologické 
stability je vyznačen v grafické části dokumentace – ve výkrese č. I.2 (Hlavní výkres).“ ruší bez náhrady. 
 

11. V části e)2.1 Místní systém ekologické stability se text 

„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.“ 

a text 

„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.“ 

ruší bez náhrady. 
 

V odstavci Lokální systém se pod nadpis Vymezené lokální biokoridory vkládá text „LBK7“ a odstavce 

„Interakční 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 Telče 

IP11 – U Skaláku 

IP12 – Alej na Dlouhé hoře 
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Hlavní problémy a střety 
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“ 

se ruší bez náhrady. 

 

12. Odstavec e)2.2 Navržené prvky ÚSES se ruší bez náhrady. 
 
 

13. V části e)3. Prostupnost krajiny se věty  

„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 budou 
v dohledné době prováděny komplexní pozemkové úpravy, jež budou dále řešit přístupnost zemědělských i 
lesních pozemků v katastru obce.“  

ruší a nahrazují větami 

„Prostupnost krajiny je řešena definováním podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití 
zemědělských a lesních, kde je umožněno budování související dopravní a technické infrastruktury - liniové 
stavby dopravní a technické infrastruktury, veřejné účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro 
jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních. V katastrálním území Mysliboř byly provedeny 
komplexní pozemkové úpravy, které zlepšují přístupnost zemědělských i lesních pozemků.“ 

 

14. V části  f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití ve výčtu vymezených 
ploch s rozdílným způsobem využití se ruší slova 

 „účelové komunikace – DU“  bez náhrady 

a ruší se slova 

„plochy zemědělské – orná půda – ZO“ a „plochy zemědělské – louky, pastviny – ZL“ 

 a nahrazují se slovy 

„plochy zemědělské - NZ“ 

a doplňují se slova 

„plochy zemědělské – zahrady – ZZ“ 

 

15. V části f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – stanovení 
podmínek pro využití ploch:  

se ruší věta  

„Podmínky využití ploch se vztahují ke stabilizovaným plochám.“  

bez náhrady. 

 

16. V části f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se oddíl 

„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: 
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– 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 činnosti, které narušují přírodní 
hodnoty území, například rušení mezí, kamenic 

–  činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití“ 

ruší bez náhrady.  

 

17. V části f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se vkládá nový oddíl 
za „Plochy technické infrastruktury – T“, který zní:    

„Plochy zemědělské -  zahrady - ZZ 

Hlavní využití: 
- pozemky soukromé zeleně, zejména zahrady nezahrnuté do jiných druhů ploch. 
Přípustné využití: 
– zahradní domek sloužící pro uskladnění zahradního náčiní; 
– oplocení; 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy; 
– ochranná a izolační zeleň; 
– hospodaření na ZPF; 
– stavby a zařízení pro drobné chovatelství; 
– související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury; 
– veřejné 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 rodinné rekreace, dále objektů, 

které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci). 
Podmíněně přípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití. 
Výšková regulace zástavby: 
– umístění staveb a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.“ 

 

18. V části f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – Plochy zemědělské 
– ZO+ZL se text 

 „ZO+ZL“  

ruší a nahrazuje textem 

 „NZ“. 

a text 

„účelové komunikace“  

ruší a nahrazuje textem 

 „veřejné účelové komunikace“. 

 

19. V části f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – Plochy lesní – L se 
text 

 „účelové komunikace“  

ruší a nahrazuje textem 

 „veřejné účelové komunikace“. 
  



Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř 

 11 

 

20. V části f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – Plochy smíšené 
nezastavěného území - SX se v odstavci Přípustné využití doplňuje text 

 „veřejné účelové komunikace“, „menší vodní plochy a toky“ a „trvalý travní porost“ 

a v odstavci Nepřípustné využití se doplňuje text 
„změna druhu pozemku z trvalých travních porostů a ostatních ploch na ornou půdu“ 
 

21. V části f)2. Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů se text 

„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“ 

ruší bez náhrady. 

 

22. V části g.1. Plochy a koridory s možností vyvlastnění a uplatnění předkupního práva se text 
 

„Veřejně prospěšné 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.“  

ruší a nahrazuje textem  

„Plochy a koridory s možností vyvlastnění a uplatnění předkupního práva nejsou vymezeny.“ 

 

23. V části g.2. Plochy a koridory s možností vyvlastnění bez předkupního práva se text 

„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“ 

ruší a nahrazuje textem: 

„identifikace 
VPS 

charakteristika VPS 
k.ú. 

parcelní čísla 

identifikace – 
využití 
plochy 

VPS 3 
koridor pro umístění vodovodního 

přivaděče 
Mysliboř 

vodovodní 
přivaděč“ 

a text „LBK – 6“ v tabulce veřejně prospěšných opatření se nahrazuje textem „LBK-7“. 

 

24. V části j) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) se věta „Plochy SO-4 a SO-5 jsou pouze 
doplňkové a do etapizace nejsou zahrnuté.“  

ruší a nahrazuje větou  

„Plocha SO-4 je pouze doplňková a do etapizace není zahrnutá.“  
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I. VÝROKOVÁ ČÁST - (2) grafická část  
 
Nedílnou součástí výroku opatření obecné povahy je grafická část, která je obsažena v těchto 
výkresech: 
 

Výkres 
počet listů měřítko 

číslo název 
I.1. Výkres základního členění území 1 1: 5 000 
I 2. Hlavní výkres 1 1: 5 000 
I.3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 

asanací 
1 1: 5 000 

I.4. Výkres pořadí změn v území (etapizace) 1 1: 5 000 

Výkresy tvoří přílohu I.(2) opatření obecné povahy.  

Údaje o počtu listů výrokové textové části:  12 listů 
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II. ODŮVODNĚNÍ 

II. (1) TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 

1. Srovnávací text výrokové textové části územního plánu s vyznačením změn – 
srovnávací znění – pouze části dotčené změnami. 

 

Ad 1. 

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. 
 
Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu se stavebním zákonem a zachycuje stav k 15. 1. 2015. 

ÚP vymezuje na území obce tato zastavěná území: 

a) souvislé zastavěné území sídla Mysliboř;  

b) zastavěná území rozptýlených ploch občanského vybavení – sportu a rekreace; 

c) zastavěná území rozptýlených ploch výroby a skladování; 

d) zastavěná území rozptýlených ploch rodinné rekreace 

Hranice zastavěných území jsou vymezeny v grafické části územního plánu – výkres č. 2 - Hlavní výkres; 
vyznačeny jsou také ve výkrese č. 1 – Výkres základního členění území 

……….. 

 

Ad 2. 

c.1  NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

………… 

Hlavní zásady uspořádání ploch s rozdílným způsobem 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 apod. Hlavní rozvoj ploch smíšených obytných směrovat: 

- na okraj sídla (lokality č. 1-5) (lokality SO-1a, SO-1b, SO-2, SO-3 a SO-4) ve vazbě na zastavěné území 

• Plochy rekreace  - do stabilizovaných ploch rodinné rekreace je zahrnuta pouze jedna rekreační chata na 
vlastním pozemku na západní straně. jsou zahrnuty dvě rekreační chaty na vlastním pozemku. S rozvojem 
ploch rodinné rekreace se neuvažuje.  

• 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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ad 3., 4., 5. 

c.2  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ 
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  z nové místní 

komunikace 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 z nové 

místní komunikace 

– 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 

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 
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Označ. 

plochy  

Způsob využití plochy Územní podmínky 

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 

 

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, 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 
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Označ. 

plochy  

Způsob využití plochy Územní podmínky 

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 

 

 
 

Ad 6., 7. 

d.1.2  Silniční 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 stávající 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 stávající plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace - DU navržené pro zlepšení 
prostupnosti krajiny a přístupu na pozemky 

………… 

 

Ad 7. 

d.1.6 Podmínky pro umisťování dopravní infrastruktury 

... 

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

• plochy dopravní infrastruktury - drážní doprava – DD 
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• plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS 

• plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace – DU 

• plochy veřejných prostranství – U 

 

Ad 7. 

d)2.1. Koncepce vodního hospodářství 

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 

• V souladu s koncepcí PRVKKV je v území navržen koridor technické infrastruktury pro napojení obce přes 
redukční šachtu na přivaděč Nová Říše z vdj. Hochův kopec. 

 

Ad 8. 

e. Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, 
územní systém ekologické stability, regionální biocentra, biokoridory a interakční prvky, rekreaci, dobývání 
nerostů 

Je vyznačena v grafické části v Hlavním výkresu. 

e)1. Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení plocha a stanovení podmínek pro změny v jejich využití 

..... 

Ochrana krajinného rázu: 

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

 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 

 V krajině jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití:   
- plochy vodní a vodohospodářské – H  
- plochy zemědělské – orná půda – ZO 
- plochy zemědělské – louky, pastviny – ZL 
- plochy zemědělské – NZ 
- plochy smíšené nezastavěného území - SX 
- plochy lesní – L 
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Stanovení podmínek pro změny ve využití ploch: 

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

 

Ad 9. 

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.  

NATURA 2000 

V řešeném území se nevyskytuje. 

 

Zvláště chráněná 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. 
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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. 

Lesní porosty, dřevinná 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 společenstva 
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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.  

 

Ad 10. 

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. 

Výjimečně (podmíněně) 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 . 
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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 Sedlejova. 

 

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 Březy 

LBK3 – Pasecký potok – sever 

LBK4 – Pasecký potok – Jih 

LBK5 – Votavice 

LBK6 – Myslibořský potok  

            LBK7 – V horních pasekách 

 

Interakční 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 Telče 

IP11 – U Skaláku 

IP12 – Alej na Dlouhé hoře 

 

Hlavní problémy a střety 
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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Ad 11. 

e.2.2 Navržené prvky ÚSES 

 

Označení prvku:  LBC 2  

Název prvku:  Červenky    

Název k.ú.:   Mysliboř    

Poloha:   severně od obce při komunikaci na Sedlejouv    

Přesah do k.ú.:  ano 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum – funkční, 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 dřevin 
po okrajích jednotlivých porostních celků. 

Cílový stav: přírodě blízké poměry s druhově pestrými porosty 

Ohrožení: holoseč, větr. polomy, námraza, výsadba nevhodných dřevin 

Návrh opatření: V rámci obnovních postupů posilovat zastoupení dřevin dle přirozené druhové skladby 

Označení prvku: LBC 1    

Název prvku: U Homolky     

Název k.ú.:  Mysliboř    

Poloha:  severní okraj katastru     

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum –funkční, existující 

Způsob lokalizace: orientačně 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 uvnitř většího lesního celku.  

Cílový stav:  přírodě blízké poměry s druhově pestrými porosty.  

Ohrožení: holoseč, větr. polomy, námraza, výsadba nevhodných dřevin  

Návrh opatření: V rámci obnovních postupů posilovat zastoupení dřevin dle přirozené druhové skladby 
odpovídající místním podmínkám.  
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odpovídající místním podmínkám. 

 

Označení prvku: LBC3    

Název prvku: Zoulinky     

Název k.ú.:  Mysliboř    

Poloha:  severně od obce na Paseckém potoce při okraji lesní celku 

Přesah do k.ú.: ne  

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum – funkční, 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, údolní niva, les 

Podstatná charakteristika stanoviště: podmáčená olšina s výskytem dalších druhů dřevin kolem vodního 
toku Pasecký potok v levé části navazující na větší lesní komplex. V lokalitě se vyskytuje bledule jarní. 

Cílový stav: podmáčená olšina s různovětým porostem s místním zastoupením i dalších především 
listnatých druhů dřevin 

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, změna vodního režimu, výsadba nevhodných druhů dřevin (smrk) 

Návrh opatření: udržení šetrného lesního hospodaření, ponechání části odumřelých dřevin, podpora 
různověkosti porostu 

 

Označení prvku: LBC4    

Název prvku: Obecní rybník     

Název k.ú.:  Mysliboř    

Poloha:  severozápadně od obce na vodním toku Votavice nedaleko komunikace na Studnice 

Přesah do k.ú.: ne  

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum – funkční, 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 tok, údolní niva 

Podstatná charakteristika stanoviště: drobná vodní plocha na okraji lesního celku s navazujícím 
podmáčeným zhlavím porostlé přirozenou vegetací (vrba, olše, …). Rybník je z velké části zanesen 
sedimentem. Pod hrází je podmáčená údolnice s přirozeným porostem dřevin. V rybníku a přilehlých 
tocích je evidován výskyt raka říčního a několika zvláště chráněných druhů obojživelníků. 
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Cílový stav:  extenzivně využívaný rybník s vhodnou obsádkou umožňující rozvoj druhů vyšších rostlin a 
živočichů. Podmáčené stanoviště s rozvojem druhů vázaných na vodu.  

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, změna vodního režimu, výsadba nevhodných druhů dřevin, 
intenzivní chov ryb, přílišné zahloubení nádrže při případném odbahnění rybníka 

Návrh opatření: extenzivní chov ryb, možné částečné odstraňování části dřevin (spíše proředění), 
ponechání části odumřelých dřevin na místě jako biotop pro ptáky a bezobratlé, podpora různověkosti 
porostu 

 

Označení prvku: LBC5    

Název prvku: U Podhajského     

Název k.ú.:  Mysliboř    

Poloha:  pod obcí na soutoku Votavice s  Myslibořským potokem 

Přesah do k.ú.: ano  

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biocentrum – funkční, 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, údolní niva 

Podstatná charakteristika stanoviště: soutok vodních toku Votavice a Myslibořského potoka. Vodní koryta 
napřímená upravená, údolnice z velké části zatravněná, pravidelně kosená, částečně zalesněná. Podél 
vodních toků se začínají uplatňovat přirozený doprovodný porost dřevin. 

Cílový stav: druhově bohatý luční porost se stabilním vodním režimem.  

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, změna vodního režimu, výsadba nevhodných druhů dřevin 

Návrh opatření: pravidelné kosení travních porostů, redukce nevhodných druhů dřevin 

 

Označení prvku: LBK1    

Název prvku: Podél Zahumenic     

Název k.ú.:  Mysliboř    

Poloha:  severně od obce na hranici katastru se Sedlejovem   

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– funkční, existující, směrově lokalizováno 

Celková výměra:   Celková délka: 1,4 km 

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       
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Legislativní ochrana:  významný krajinný prvek ex lege  - les 

Podstatná charakteristika stanoviště: hospodářský les proměnlivého stáří a druhového složení. Převažující 
dřevina je smrk. 

Cílový stav:  les přirozeného druhového složení odpovídající místním podmínkám a konkrétnímu 
stanovišti. Podpora různověkosti porostu a keřového patra.  

Ohrožení: výsadba nepůvodních druhů dřevin, holosečné hospodaření, malá druhová pestrost dřevin 

Návrh opatření: dosadba v regionu původních především listnatých druhů dřevin, podpora různověkosti 
porostu 

 

Označení prvku: LBK2    

Název prvku: Od Červenky do Březy     

Název k.ú.:  Mysliboř    

Poloha:  severovýchodně od obce na hranici katastru se Sedlejovem   

Přesah do k.ú.: ano 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– částečně funkční, částečně existující, směrově 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 hospodářský les mez na okraji pole  

Cílový stav:  druhově bohatý luční porost s doplněn doprovodnými dřevinami až souvislý pás dřevin 
složení odpovídající původním místním druhům  

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, výsadba nepůvodních druhů dřevin,malá druhová pestrost dřevin 

Návrh opatření: dosadba v regionu původních především listnatých druhů dřevin, podpora různověkosti 
porostu, založení lučního druhově bohatého porostu 

 

Označení prvku: LBK3    

Název prvku: Pasecký potok - sever    

Název k.ú.:  Mysliboř    

Poloha:  severně  cca 1,4 km od obce   

Přesah do k.ú.: ne 
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Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– funkční, existující, směrově lokalizováno  údolní nivě 

Celková výměra:   Celková délka: 0,5 km 

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

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

Podstatná charakteristika stanoviště: v minulosti napřímený vodní tok lemovaný přirozeně se vyvíjející 
dřevinnou skladbou. Na levé straně voního toku hospodářsky využívané louky ovlivněné vyšší hladinou 
spodní vody. V horní části zazemněná drobná vodní plocha. 

Cílový stav:  druhově pestrá přirozeně se vyvíjející údolní niva s doprovodnými různovětými dřevinami 
podél vodního toku.   

Ohrožení: výsadba nepůvodních druhů dřevin, holosečné hospodaření, malá druhová pestrost dřevin, 
intenzivní využívání malé vodní nádrže 

Návrh opatření: podpora různověkosti porostu, zachování lučních porostů včetně jejich pravidelného 
kosení, případná šetrná obnova malé vodní plochy (zachování mělkovodního charakteru) 

 

Označení prvku: LBK4    

Název prvku: Pasecký potok - jih    

Název k.ú.:  Mysliboř    

Poloha:  severně  od obce   

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– funkční, existující, směrově lokalizováno  údolní nivě 

Celková výměra:   Celková délka: 1,3 km 

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

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

Podstatná charakteristika stanoviště: v minulosti napřímený vodní tok lemovaný přirozeně se vyvíjející 
dřevinnou skladbou, v části navazující na obec je porost pravidelně redukován. V horní části jsou dřeviny 
zastoupeny ve větší míře a to i do druhového složení. Spodní část je využívána jako pastvina. 

Cílový stav: druhově pestrá přirozeně se vyvíjející údolní niva s doprovodnými různovětými dřevinami 
podél vodního toku. V místě pastviny druhově bohatý pastevní porost.   

Ohrožení: výsadba nepůvodních druhů dřevin, ruderalizace 

Návrh opatření: podpora různověkosti porostu, zachování lučních porostů včetně jejich pravidelné pastvy  
(případně kosení). Při realizaci bude zajištěna prostupnost za účelem zajištění přístupu na navazující 
zemědělské pozemky. 
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Označení prvku: LBK5   

Název prvku: Votavice    

Název k.ú.:  Mysliboř    

Poloha:  po Votavici přes střed obce 

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– funkční, existující, směrově 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, údolní niva 

Podstatná charakteristika stanoviště: v minulosti napřímený vodní tok v horní části dokonce částečně 
zatrubněn protékající dvěma vodníma nádržema před obcí a dvěma na návsi. Biokoridor končí u soutoku 
s Myslibořským potokem.  

Cílový stav: funkční vodní soustava s přiměřenou intenzitou hospodaření na vodních nádržích. 
Doprovodná zeleň vodních toků blížící se přirozené druhové skladbě s různým strářím. U lučních porostů 
– vysoká druhová pestrost porostu.   

Ohrožení: výsadba nepůvodních druhů dřevin, intenzivní rybníkářské hospodaření 

Návrh opatření: podpora různověkosti porostu, zachování lučních porostů včetně jejich pravidelného 
kosení 

 

Označení prvku: LBK6    

Název prvku: Myslibořský potok     

Název k.ú.:  Mysliboř    

Poloha:  východně cca 300 m od obce   

Přesah do k.ú.: ne 

Funkční typ a biogeografický význam: lokální biokoridor 

– funkční, existující, směrově lokalizováno  údolní nivě 

Celková výměra:   Celková délka: 0,9 km 

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.:       

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

Podstatná charakteristika stanoviště: v minulosti napřímený vodní místy lemovaný přirozeně se vyvíjející 
dřevinnou skladbou. Jinak luční porosty hospodářsky využívány pravidelně koseny. 

Cílový stav: druhově pestrá přirozeně se vyvíjející údolní niva s doprovodnými různovětými dřevinami 
podél vodního toku. Druhově pestré luční porosty.  
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Ohrožení: výsadba nepůvodních druhů dřevin, rozrání luk, ruderalizace, eutrofizace 

Návrh opatření: zachování lučních porostů včetně jejich pravidelného kosení, podpora druhového složení 
doprovodných dřevin původních druhů rozdílného věkového složení. Při realizaci bude zajištěna 
prostupnost za účelem zajištění přístupu na navazující zemědělské pozemky. 

 

Označení prvku:  IP 1   

Název prvku:  V Pasekách     

Název k.ú.:   Mysliboř    

Poloha:   severně  od obce    

Přesah do k.ú.:         ne 

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

Způsob lokalizace:          jednoznačně lokalizovaný 

Celková výměra:   Celková délka: 300 m 

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les 

Podstatná charakteristika stanoviště: skalní výchoz obklopený oranou zemědělskou půdou. Výskyt r 
různých druhů dřevin, biotop obratlovců i bezobratlých. 

Cílový stav:  prosvětlený remíz se zastoupením především pionýrských druhů dřevin 

Ohrožení: neuvážené kácení, výsadba nevhodných druhů dřevin, absence údržby - zarůstání náletem, 
intenzivní chem. postřik okolních pozemků 

Návrh opatření: uvážená redukce náletových dřevin - prosvětlení 

 

Označení prvku:  IP 2   

Název prvku:  Kázky na Dílech    

Název k.ú.:   Mysliboř    

Poloha:   severně od obce cca 800 m    

Přesah do k.ú.: ne 

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

Způsob lokalizace: jednoznačně 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 ochraně 
přírody a krajiny 
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Podstatná charakteristika stanoviště:  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. 

Cílový stav:  prosvětlený skalní výchoz s vysokou druhovou rozmanitostí 

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

Návrh opatření: redukce náletových dřevin, občasná seč s odstraněním posečené hmoty 

Označení prvku:  IP 3   

Název prvku:  Na Vrších    

Název k.ú.:   Mysliboř   

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.:   Mysliboř    

Poloha:   západně od obce    

Přesah do k.ú.:         ne 

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

Způsob lokalizace:          jednoznačně lokalizovaný 

Celková výměra: 0,25 ha Celková délka:  

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les 

Podstatná charakteristika stanoviště: kamenitá lada s výskytem  různých druhů dřevin, biotop obratlovců i 
bezobratlých. 
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Cílový stav:  prosvětlený remíz se zastoupením především pionýrských druhů dřevin 

Ohrožení: neuvážené kácení, výsadba nevhodných druhů dřevin 

Návrh opatření: redukce dřevin  

 

Označení prvku:  IP 5   

Název prvku:  V Loužkách    

Název k.ú.:   Mysliboř    

Poloha:   v polích západně od obce 

Přesah do k.ú.: ne 

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

Způsob lokalizace: jednoznačně lokalizovaný 

Celková výměra: 1,1 ha       Celková délka:    

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les 

Podstatná charakteristika stanoviště: dva malé a dva větší remízky s různorodým druhovým složením 
dřevin sloužící jako druhové refugium v zemědělsky obdělávané krajině  

Cílový stav:  druhově pestrá společenstva kamenic, úvozů apod. 

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

Návrh opatření:  minimalizace zásahu, dosadba vhodných druhů, prosvětlení porostu 

 

Označení prvku:  IP 6   

Název prvku:  Příkopy    

Název k.ú.:   Mysliboř   

Poloha:   v polích jihozápadně od obce 

Přesah do k.ú.:          ne 

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

Způsob lokalizace: jednoznačně lokalizovaný 

Celková výměra: 0,07 ha     Celková délka:    

Výměra v k.ú.:   Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les 

Podstatná charakteristika stanoviště: skalní výchoz výskytem pionýrských dřevin 

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

Ohrožení: eutrofizace, ruderalizace, výsadba smrku a nepůvodních druhů dřevin, neuvážené kácení 
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Návrh opatření:  minimalizace zásahu, prosvětlení porostu 

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 Telče    

Název k.ú.:   Mysliboř   

Poloha:   podél komunikace směrem k Telči 

Přesah do k.ú.: Telč 

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

Způsob lokalizace:  jasně lokalizován 

Celková výměra:                          Celková délka:  1 km  

Výměra v k.ú.:        Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  ochrana dřevin rostoucích mimo les 

Podstatná charakteristika stanoviště: alej ovocných dřevin (jablka, švestky) podél komunikace, místy 
různě velké mezery 

Cílový stav:  souvislá alej ovocných vysokokmenných dřevin původních krajových odrůd  

Ohrožení: výsadby nevhodných jedinců a druhů 

Návrh opatření:  dosadba ovocných vysokokmenných jedinců původních krajových odrůd do vzniklých 
mezer 

 

Označení prvku:  IP10  

Název prvku:  U Skaláku    

Název k.ú.:   Mysliboř   

Poloha:   na jihozápadním okraji katastru 

Přesah do k.ú.:         ne 

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

Způsob lokalizace:  lokalizován 

Celková výměra: 3,3 ha               Celková délka:    

Výměra v k.ú.:        Délka v k.ú.: 

Legislativní ochrana:  obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les 

Podstatná charakteristika stanoviště: skalní výchozy s přirozeně se vyvíjejícím porostem pionýrských 
dřevin, hospodářský les, extenzivní luční porost 

Cílový stav:  druhově pestrý porost dřevin a suchomilných trávníků 

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

Návrh opatření:  minimalizace zásahu, prosvětlení porostů dřevin, náhrada smrkových porostů, zachování 
sečení lučních porostů 
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Ad 12. 

 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 
budou v dohledné době prováděny komplexní pozemkové úpravy, jež budou dále řešit přístupnost 
zemědělských i lesních pozemků v katastru obce.   

Prostupnost krajiny je řešena definováním podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití zemědělských 
a lesních, kde je umožněno budování související dopravní a technické infrastruktury - liniové stavby dopravní a 
technické infrastruktury, veřejné účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na 
koni a pro jízdu na lyžích a na saních. 

V katastrálním území Mysliboř byly provedeny komplexní pozemkové úpravy, které zlepšují přístupnost 
zemědělských i lesních pozemků.  

…………… 

 

Ad 13., 14., 15., 16. 

f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

f.1  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

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

plochy smíšené obytné – SO 
plochy rekreace – RR  
plochy občanského vybavení – O 

Označení prvku:  IP11   

Název prvku:  Alej na Dlouhé hoře     

Název k.ú.:   Mysliboř   

Poloha:   podél polní cesty od železnice k IP10 

Přesah do k.ú.: Telč 

Funkční typ a biogeografický význam:  interakční prvek, neexistující - návrh 

Způsob lokalizace:  jasně lokalizován 

Celková výměra:                          Celková délka:  1 km  

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

Legislativní ochrana:  ochrana dřevin rostoucích mimo les 

Podstatná charakteristika stanoviště: návrh aleje v regionu původních druhů a navázání na sporadickou 
existující linii 

Cílový stav:  souvislá alej dřevin tvořící krajinnou dominantu území  

Ohrožení: výsadby nepůvodních druhů 

Návrh opatření:  výsadba v regionu původních druhů dřevin a následná péče o ně.  Při realizaci bude 
zajištěna prostupnost za účelem zajištění přístupu na navazující zemědělské pozemky. 
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plochy občanského vybavení – sportu a rekreace - R 
plochy veřejných 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 vodohospodářské – H  
plochy zemědělské – orná půda – ZO  
plochy zemědělské – louky, pastviny – ZL 
plochy zemědělské – NZ 
plochy zemědělské – zahrady - ZZ 
plochy lesní – L 
plochy smíšené nezastavěného území - SX 

Vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem 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. 

Stanovení podmínek pro využití ploch: 

Podmínky využití ploch se vztahují ke stabilizovaným plochám. 
 
………… 

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 
– činnosti, které narušují přírodní hodnoty území, například rušení mezí, kamenic 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 

 
……… 

„Plochy zemědělské -  zahrady - ZZ 

Hlavní využití: 
- pozemky soukromé zeleně, zejména zahrady nezahrnuté do jiných druhů ploch. 
Přípustné využití: 
– zahradní domek sloužící pro uskladnění zahradního náčiní; 
– oplocení; 
– nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy; 
– ochranná a izolační zeleň; 
– hospodaření na ZPF; 
– stavby a zařízení pro drobné chovatelství; 
– související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury; 
– veřejné 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 rodinné rekreace, dále objektů, 

které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci). 
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Podmíněně přípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití. 
Výšková regulace zástavby: 
– umístění staveb a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.“ 
 
………. 

 

Ad 17. 

Plochy zemědělské – ZO+ZL NZ 

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 veřejné 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: 
– 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 
 

Ad 18. 

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 veřejné 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 

………. 
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Ad 19. 

Plochy smíšené nezastavěného 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 
– menší vodní plochy a toky 
– trvalý travní porost 
– 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 

– veřejné účelové komunikace 
Nepřípustné využití: 
– činnosti a zařízení narušující přírodní hodnoty území 
– činnosti snižující ekologickou hodnotu území 
– zalesňování za účelem hospodaření 
– změna druhu pozemku z trvalých travních porostů a ostatních ploch na ornou půdu 
Podmíněně přípustné využití: 
– dosadba vybraných dřevin za podmínky, že nebude výsadbou ohrožena druhová pestrost biotopu 

………. 

 

Ad 20. 

f.2  Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů 

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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Ad 21., 22. 

g.1  Plochy a koridory s  možností vyvlastnění a uplatnění předkupního práva 
Veřejně prospěšné 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. 

Plochy a koridory s možností vyvlastnění a uplatnění předkupního práva nejsou vymezeny.  
 

g.2  Plochy a koridory s možností vyvlastnění bez předkupního práva 
Veřejně prospěšné 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 

 

identifikace 
VPS 

charakteristika VPS 
k.ú. 

parcelní čísla 

identifikace – 
využití 
plochy 

VPS 3 koridor pro umístění vodovodního přivaděče Mysliboř vodovodní přivaděč 

 

Veřejně prospěšná opatření: 

Navržené prvky ÚSES (biocentra, biokoridory) 

identifikace 
VPO 

charakteristika VPO k. ú. 
parcelní čísla 

identifikace  - využití 
plochy 

VPO 1 lokální biocentra  Mysliboř LBC 1 až LBC - 5 
VPO 2 lokální biokoridory  Mysliboř LBK 1 až LBK-6 LBK - 7 

 
Ad 23. 

j. Stanovení pořadí 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-4 je pouze doplňková a do etapizace 
není zahrnutá. 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.  
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2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

2.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Území obce leží mimo rozvojové osy a oblasti i mimo specifické oblasti celorepublikové úrovně. PÚR 
nestanovuje pro řešené území žádné konkrétní úkoly. ÚP Mysliboř respektuje obecné republikové priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

Změna územního plánu je v souladu se schválenou Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 (PÚR 
2008) schválenou usnesením Vlády ČR dne 15.4.2015 pod č. 276.  

2.2. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Území obce se nachází ve vymezené rozvojové ose krajského významu OSk2 Jihlava – Třešť – Telč – (Dačice). 
Osou tohoto koridoru osídlení je silnice II/406 a železniční trať Jihlava – Kostelec – Dačice – Slavonice. Řešení 
změny územního plánu není v rozporu se zásadami ani úkoly pro územní plánování stanovenými pro tuto osu. 

Území obce se nachází mimo plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury. Pouze západní část území je 
částečně dotčena vymezeným koridorem pro vedení elektrické energie. Koridor v šířce 400 m pro umístění 
stavby nadzemního vedení VVN 110 kV R Jihlava – západ – R Třešť – R Telč je ale ve vydaném Územním plánu 
Telč zpřesněn a nezasahuje tedy do katastrálního území Mysliboř. 

Území obce je v ZÚR zařazeno do krajiny s předpokládanou vyšší mírou urbanizace. Změna územního plánu 
není zpracována v rozporu s hlavním cílovým využitím krajiny, se zásadami pro činnost v území a se zásadami 
pro rozhodování o změnách v území, které jsou v ZÚR stanoveny pro tento typ krajiny v článku (146). 

Aktualizací č 1 ZÚR byly doplněny cílové charakteristiky krajiny o oblasti krajinného rázu, území obce Mysliboř 
je zařazeno do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB004 Křemešnicko a CZ0610-OB012 Telčsko - Dačicko. Změna 
územního plánu není zpracována v rozporu s hlavním cílovým využitím krajiny, se zásadami pro činnost v území 
a se zásadami pro rozhodování o změnách v území, které jsou v ZÚR stanoveny pro tyto typy krajiny v článku 
(146e) a (146m). 

Z veřejně prospěšných opatření vymezených v ZÚR nezasahuje na území obce žádný prvek nadregionálního ani 
regionálního ÚSES.  

Změna územního plánu respektuje zásady a plní úkoly stanovené ZÚR Kraje Vysočina účinnými od 22.11.2008 
ve znění aktualizace č. 1 ZÚR, která nabyla účinnosti dne 23.10.2012. Změna územního plánu je v souladu 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  

2.3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

řešené katastrální území k. ú. Mysliboř 

kód obce  587 567 

počet obyvatel 207 (k 31.12.2013) 

kraj (NUTS 3) Vysočina 

okres (NUTS 4) Jihlava 

obec s rozšířenou působností Telč 

obec s pověřeným obecním úřadem Telč 

sousedící katastrální území k. ú. Telč 
k. ú. Studnice 
k. ú. Sedlejov 
k. ú. Volevčice u Telče 
k. ú. Žatec na Moravě 
k. ú. Dolní Dvorce u Telče 

Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř je v souladu s požadavky uvedenými v Územně analytických podkladech 
ORP Telč. 

Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř zachovává stávající koncepci ÚSES.  

Z důvodu zajištění návaznosti ÚSES v k. ú. Mysliboř a k. ú. Sedlejov byl vymezen biokoridor LBK7. Lokální 
biocentrum LBC2 na hranici řešeného území navazuje na lokální biocentrum k. ú.  Sedlejov – LBC8 Červenky. 
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3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

3.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Územní plán Mysliboř a jeho změna je v souladu s Cíli územního plánování uvedenými v § 18 Stavebního 
zákona.  

Územní plán a jeho změna vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území vymezením ploch 
s rozdílným způsobem využití a definováním podmínek jejich využití.  

Územní plán a jeho změna v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití definuje, které stavby, 
zařízení a jiná opatření lze v souladu s charakterem a ochranou krajiny v nezastavěném území umisťovat.  

3.2. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Územní plán Mysliboř a jeho změna plní Úkoly územního plánování uvedené v § 19 Stavebního zákona.  

Územní plán a jeho změna navrhuje přiměřený rozsah návrhových ploch pro bydlení a definuje stávající 
zastavěné území s obytnými domy jako plochy s rozdílným způsobem využití smíšené obytné.  

Územní plán a jeho změna s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a zamezení nekontrolovaného 
růstu obce stanovuje pořadí provádění změn v území – etapizaci využití navržených zastavitelných ploch. 

 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů 

Územní plán Mysliboř a jeho změna je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Soulad ÚP Mysliboř s vyhláškou 501/2006 Sb. 

NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ DLE ÚP 

NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ DLE VYHL.Č. 
501/2006 Sb., v pl. zn. 

ZDŮVODNĚNÍ 

Plochy smíšené obytné Plochy smíšené obytné - soulad s vyhláškou 

Plochy občanského 
vybavení 

Plochy občanského  
vybavení 

- soulad s vyhláškou 

Plochy občanského 
vybavení – sportu a rekreace 

Plochy občanského  
vybavení 

podrobnější členění (podtyp) – bylo třeba 
definovat odlišné regulativy pro tyto plochy 

Plochy veřejných  
prostranství  

Plochy veřejných  
prostranství 

- soulad s vyhláškou 

Plochy dopravní  
infrastruktury  
– silniční doprava 

Plochy dopravní 
infrastruktury 

podrobnější členění (podtyp) – tento podtyp 
pouze definuje druh dopravní infrastruktury, 
která je v ÚP obsažena 

Plochy dopravní  
infrastruktury 
– drážní doprava 

Plochy dopravní 
infrastruktury 

podrobnější členění (podtyp) – tento podtyp 
pouze definuje druh dopravní infrastruktury, 
která je v ÚP obsažena 

Plochy technické  
infrastruktury 

Plochy technické 
infrastruktury 

- soulad s vyhláškou 

Plochy výroby 
a skladování  

Plochy výroby 
a skladování 

- soulad s vyhláškou 

Plochy vodní 
a vodohospodářské  

Plochy vodní 
a vodohospodářské  

- soulad s vyhláškou 

Plochy lesní Plochy lesní - soulad s vyhláškou 

Plochy zemědělské  Plochy zemědělské  - soulad s vyhláškou 

Plochy zemědělské -        zahrady Plochy zemědělské 
podrobnější členění (podtyp) - vzhledem ke 
specif. způsobu využití plochy zemědělské – 
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zahrady, kde je zapotřebí stanovit odlišné 
regulativy, byla založena samostatná 
podskupina 

Plochy smíšené  
nezastavěného území 

Plochy smíšené  
nezastavěného území 

- soulad s vyhláškou 

 

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

 

Ochrana přírody a přírodních zdrojů 

 V katastrálním území Mysliboř se nachází stáním orgánem ochrany přírody evidované 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 

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 ochraně jsou doporučeny: 

• dub a modřín u železniční zastávky, 
• lípy u křížku při silnici III/02321 a příjezdové cesty k železniční zastávce 
• borovice v Příkopech 
• vodní toky a plochy – významný krajinný prvek ze zákona  
• pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) - významný krajinný prvek ze zákona 

• ochranná pásma vodních zdrojů stanovená vodoprávním úřadem  

 

Ochrana dopravní a technické infrastruktury 

• silniční ochranné pásmo silnice II. a III.třídy - 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo 
souvisle zastavěné území 

• ochranné pásmo nadzemního vedení vn 22 kV – 10 (7) m od krajního vodiče 
a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně: 

- pro vodiče bez izolace - 7 m 
- pro vodiče s izolací základní – 2m 
- pro závěsná kabelová vedení – 1m 

b) u napětí nad 35kV a do 110kV včetně – 12m 
c) u napětí nad 110kV a do 220kV včetně – 15m 

• ochranné pásmo stožárové trafostanice - 10(7)m  

• ochranné pásmo VTL plynovodu – 4 m na obě strany od půdorysu 

• bezpečnostní pásmo VTL plynovodu – 20 m na obě strany od půdorysu 

• ochranné pásmo anody SKAO VTL plynovodu - 100 m   

• STL plynovody v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu) – 1m,  mimo zastavěné území 4m (na obě strany 

od půdorysu) 

• ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizačních sběračů: 
- ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu od 

vnějšího líce potrubí 

 

ochrana před povodněmi 

• záplavová území stanovená vodoprávním úřadem – na území se nevyskytují 
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ostatní limity 

• ochranné pásmo pozemků PUPFL – 50 m od okraje lesa 

• územní rozhodnutí č. 1-6-83 o umístění stavby výkrmny pro 250 ks skotu včetně vyhlášení PHO (zákaz 
výstavby bytových občanských, tělovýchovných, rekreačních a jiných staveb vyžadujících hygienickou 
ochranu) 

• V souladu s Vodním zákonem mohou správci vodních toků 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 významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry 
– u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry 

 

Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.  

  

6. Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu 

Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř byla vypracována v souladu s Pokyny pro zpracování návrhu změny 
územního plánu. 

 

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

6.a)1. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚP A ZE ZAZNAMENANÝCH NÁVRHŮ NA 
ZMĚNU ÚP 

Část zastavitelné plochy SO-3 přiléhající k nově vybudované komunikaci byla zařazena do zastavitelné plochy 
SO-1b, která náleží do I. etapy výstavby.  

V grafické části změny č. 1 Územního plánu Mysliboř bylo uvedeno do souladu polohové určení koridoru 
technické infrastruktury s dokumentací pro územní rozhodnutí o umístění stavby: „Mysliboř výstavba inž. sítí 
v lokalitě „Měrnice“ – jedná se o koridor technické infrastruktury pro vedení nového vzdušného vedení VVN a 
umístění trafostanice. 

Koncepce zásobení území pitnou vodou byla uvedena do souladu s koncepčním dokumentem Kraje Vysočina 
Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKKV), který doporučuje obec napojit na přivaděč 
Nová Říše z vodojemu Hochův kopec – v území byl vymezen koridor technické infrastruktury pro vodovodní 
přivaděč. 

6.a)2. POŽADAVKY NA ÚP VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř je v souladu s novelou stavebního zákona. 

6.a)3. POŽADAVKY NA ÚP VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMĚNY PODMÍNEK V ÚZEMÍ – REALIZACE KPÚ 

Územní plán byl uveden do souladu s dokumentací KPÚ. 

Územní plán byl promítnut na podklad nové katastrální mapy, došlo k upřesnění vymezení zastavitelných ploch 
a ploch změn v krajině.  

V podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití zemědělských a lesních je umožněno budování 
související dopravní a technické infrastruktury, liniových staveb dopravní a technické infrastruktury, veřejných 
účelových komunikací, komunikací pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a 
saních, proto není samostatné vymezení této plochy účelových komunikací v krajině účelné. 
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6.a)4. POŽADAVKY Z ÚAP 

Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř zachovává stávající koncepci ÚSES. Lokální biocentrum LBC2 navazuje na 
lokální biocentrum v k. ú. Sedlejov – LBC8 Červenky.  

Z důvodu zajištění návaznosti ÚSES v k. ú. Mysliboř a k. ú. Sedlejov byl vymezen nový biokoridor LBK7. 

Územní plán Telč nabyl účinnosti dne 4. 10. 2011, tedy po nabytí účinnosti Územního plánu Mysliboř. Zajištění 
návaznosti prvků ÚSES na správní hranici obce Mysliboř a města Telč musí být řešena v rámci zpracování změny  

6.a)5. POŽADAVKY NA ÚP Z PLATNÉ ZÚR KV 

Území obce se nachází ve vymezené rozvojové ose krajského významu OSk2 Jihlava – Třešť – Telč – (Dačice). 
Osou tohoto koridoru osídlení je silnice II/406 a železniční trať Jihlava – Kostelec – Dačice – Slavonice. Změna 
územního plánu respektuje zásady a plní úkoly stanovené ZÚR. 

Území obce se nachází mimo plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury. Pouze západní část území je 
částečně dotčena vymezeným koridorem pro vedení elektrické energie. Koridor v šířce 400 m pro umístění 
stavby nadzemního vedení VVN 110 kV R Jihlava – západ – R Třešť – R Telč je ve vydaném Územním plánu Telč 
zpřesněn a nezasahuje do katastrálního území Mysliboř. 

Změna územního plánu je v souladu se ZÚR. 

6.a)6. POŽADAVEK DLE SDĚLENÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU KRAJE VYSOČINA, ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY 

Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř respektuje Strategii ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina se zařazením 
území obce Mysliboř dle do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB004 Křemešnicko a CZ0610-OB012 Telčsko – 
Dačicko. Územní plán definuje zásady pro činnost a rozhodování v území a zároveň chrání a rozvíjí 
charakteristické znaky vytvářející jedinečnost krajiny. 

Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy. Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond – viz odst. 9. 

 

6.b) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

6.b)1. POŽADAVKY NA ÚP VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMĚNY PODMÍNEK V ÚZEMÍ – REALIZACE KPÚ 

Návrhová plocha s rozdílným způsobem využití technická infrastruktura TI-1 je dle katastru nemovitostí ve 
vlastnictví Obce Mysliboř – uplatňování předkupního práva či vyvlastnění pro tuto plochu není účelné. 

Území mezi návrhovou plochou s rozdílným způsobem využití technická infrastruktura TI-1 (ČOV) a zastavěným 
územím obce Mysliboř je dle katastru nemovitostí ve vlastnictví Obce Mysliboř – uplatňování předkupního 
práva bez vyvlastnění pro tuto plochu není účelné. 

Území obce se nachází mimo plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury. Pouze západní část území je 
částečně dotčena vymezeným koridorem pro vedení elektrické energie. Koridor v šířce 400 m pro umístění 
stavby nadzemního vedení VVN 110 kV R Jihlava – západ – R Třešť – R Telč je ve vydaném Územním plánu Telč 
zpřesněn a nezasahuje do katastrálního území Mysliboř. 

 

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

Návrh změny Územního plánu Mysliboř vychází ze schválené Zprávy o uplatňování ÚP Mysliboř a je 
zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy formou změny zákona (§16 vyhl. č 500/2006 Sb. v pl. 
znění).  

Návrh změny obsahuje návrh výrokové části opatření obecné povahy a jeho odůvodnění. 

Návrh výrokové části opatření obecné povahy i jeho odůvodnění obsahuje textovou a grafickou část. 

Jako mapový podklad pro grafický návrh změny byla použita aktuální katastrální mapa území. 
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Změna č. 1 územního plánu Mysliboř je v souladu s požadavky na obsah a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení definovanými ve Zprávě o uplatňování Územního plánu 
Mysliboř. 

 

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

Ad 1. 

„Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu se stavebním zákonem a zachycuje stav k 15. 1. 2015.“ 

Hranice zastavěného území byla aktualizována v souladu s vydanou dokumentací KPÚ. Zastavěné území bylo 
rozšířeno o původní zastavitelné plochy, na kterých již byla započata realizace staveb. Jedná se o celou původní 
zastavitelnou plochu SO-5, polovinu plochy SO-4, SO-1b a přiléhající realizovanou komunikaci DS-1. 

 

Ad 2. 

V odstavci C)1 Návrh urbanistické koncepce v části Hlavní zásady uspořádání ploch s rozdílným způsobem 
využití je u Ploch smíšených obytných text „(lokality č. 1-5)“ nahrazen textem „(lokality SO-1a, SO-1b, SO-2, SO-
3 a SO-4). V odstavci Plochy rekreace se text „je zahrnuta pouze jedna rekreační chata na vlastním pozemku na 
západní straně“ nahrazuje textem „jsou zahrnuty dvě rekreační chaty na vlastním pozemku. V odstavci Plochy 
technické infrastruktury se text „a plocha pro jímání podzemních vod – studní pro obec“ ruší bez náhrady. 

Zastavitelná plocha s rozdílným způsobem využití SO-5 byla využita pro zástavbu, proto je již zahrnuta do 
zastavěného území – není vedena jako návrhová. 

Územní plán byl uveden do souladu s KPÚ a KN. 

Došlo k přehodnocení koncepce zásobení obce pitnou vodou dle PRVKKV. V územním plánu byl vymezen koridor 
technické infrastruktury pro vodovodní přivaděč. 

 

Ad 3. 

V části c)2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH byla původní tabulka nahrazena tabulkou novou. 

Zastavitelná plocha SO-5 s rozdílným způsobem využití smíšená obytná, byla celá využita pro 1 stavbu. Tato 
plocha je k 15. 1. 2015 zahrnuta do zastavěného území. 

Místní komunikace pro obsluhu zastavitelné plochy smíšené obytné SO-1b byla již realizována, není již vedena 
jako návrhová. 
 
V podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití zemědělských a lesních – je umožněno budování 
související dopravní a technické infrastruktury, liniových staveb dopravní a technické infrastruktury, veřejných 
účelových komunikací, komunikací pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a saních, 
proto není samostatné vymezení této plochy (DU-1, DU-2) účelné. 
 
Došlo k přehodnocení koncepce zásobení obce pitnou vodou – byl vytvořen koridor technické infrastruktury pro 
vodovodní přivaděč. 

Na zastavitelné ploše s rozdílným způsobem využití DS-1 byla realizována místní komunikace – tato plocha již 
není vedena jako návrhová. 

Text byl uveden do souladu se zákonem č. 350/2012 Sb. 

 

Ad 4., 5., 6. 

V odstavci D)1.2 Silniční doprava v části Místní komunikace je text „Respektovat plochy veřejných prostranství – 
U, navržené pro obsluhu rozvojových lokalit“ nahrazen textem: „Respektovat stávající plochy veřejných 
prostranství – U“. 
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Místní komunikace pro obsluhu rozvojové lokality SO-1b byla již vybudována, návrhové plochy veřejných 
prostranství nejsou vymezeny. 

 

V odstavci D)1.2 Silniční doprava v části Účelové komunikace je text „Respektovat plochy dopravní 
infrastruktury – účelové komunikace – DU, navržené pro zlepšení prostupnosti krajiny a přístupu na pozemky“ 
nahrazen textem: „Respektovat stávající plochy dopravní infrastruktury“. 

V části d)1.6. Podmínky pro umisťování dopravní infrastruktury se mezi slova „plochy dopravní infrastruktury – 
účelové komunikace – DU“ ruší bez náhrady. 

Samostatné vymezení návrhových účelových komunikací v krajině (DU-1 a DU-2) bylo vyhodnoceno jako 
neúčelné, vzhledem k možnosti jejich realizace v rámci ploch s rozdílným způsobem využití zemědělských. Tato 
možnost je uvedena v podmínkách využití těchto ploch. 

 

Ad 7. 

V části d)2.1. Koncepce vodního hospodářství v oddílu d)2.1.1 Zásobování vodou se odstavec „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“ 

ruší a nahrazuje odstavcem „V souladu s koncepcí PRVKKV je v území navržen koridor technické infrastruktury 
pro napojení obce přes redukční šachtu na přivaděč Nová Říše z vdj. Hochův kopec.“ 

Územní plán byl uveden do souladu s koncepcí PRVKKV. 

 

Ad 8., 9., 10., 11. 

V nadpisu části e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, regionální biocentra, biokoridory a interakční prvky, reakci, 
dobývání nerostů se sousloví „interakční prvky“ ruší bez náhrady. 

V části e)2.1 Místní systém ekologické stability zůstává zachován text týkající se závazných regulativů a místního 
systému ekologické stability, ostatní text se ruší bez náhrady. 

Pod nadpis Vymezené lokální biokoridory se vkládá text „LBK-7“ a odstavce týkající se interakčních prvků se ruší 
bez náhrady. 

Odstavec „e)2.2 Navržené prvky ÚSES“ se ruší bez náhrady. 

Nový lokální biokoridor LBK7 je vymezen z důvodu zajištění návaznosti ÚSES na hranicích k. ú. Mysliboř a k. ú. 
Sedlejov. 

Interakční prvky není účelné samostatně vymezovat. Návrh části těchto prvků byl zohledněn při KPÚ. 

Územní plán byl uveden do souladu s ustanovení §43 odst. 3 stavebního zákona – přílišná podrobnost ÚP. 
Uvedené pasáže textu byly zrušeny z důvodu zbytnosti. 

Územní plán byl uveden do souladu s rozhodnutím pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy 
PÚ- 526/2007 – 202.2/R 2 ze dne 26. 9. 2012 – severní část trasy lokálního biokoridoru LBK-6 podél 
Myslibořského potoka, který bez jakékoli návaznosti končil u komunikace III/02321 Mysliboř-Sedlejov, byla 
zachována, ale nově je považována za stávající interakční prvek. 

 

Ad 10., 11., 12. 

V odstavci e)2 Územní systém ekologické stability se text za větou: „Územní systém ekologické stability je 
vyznačen v grafické části dokumentace – ve výkrese č. I.2 (Hlavní výkres).“ ruší bez náhrady. 

V části e)2.1 Místní systém ekologické stability se text „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 
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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.“ a text 

„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.“ ruší bez náhrady. 

Odstavec e)2.2 Navržené prvky ÚSES se ruší bez náhrady. 

Územní plán byl uveden do souladu s ustanovení §43 odst. 3 stavebního zákona – přílišná podrobnost ÚP. 
Uvedené pasáže textu byly zrušeny z důvodu zbytnosti. 

 

Ad 13. 

V odstavci E)3 je text: „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 budou v dohledné době prováděny komplexní pozemkové úpravy, jež budou dále řešit 
přístupnost zemědělských i lesních pozemků v katastru obce.“ nahrazen textem: „Prostupnost krajiny je řešena 
definováním podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití zemědělských a lesních, kde je umožněno 
budování související dopravní a technické infrastruktury - liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, 
veřejné účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a 
na saních. 

V katastrálním území Mysliboř byly provedeny komplexní pozemkové úpravy, které zlepšují přístupnost 
zemědělských i lesních pozemků.“ 
 
V podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití zemědělských a lesních – je umožněno budování 
související dopravní a technické infrastruktury, liniových staveb dopravní a technické infrastruktury, veřejných 
účelových komunikací, komunikací pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a saních, 
proto není samostatné vymezení této plochy (DU-1, DU-2) účelné. 

V území byly provedeny komplexní pozemkové úpravy, které prostupnost krajiny upravují. 

 

 Ad 14., 15. 

V odstavci F)1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se ruší text: „Podmínky 
využití ploch se vztahují ke stabilizovaným plochám.“ bez náhrady. 

Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití platí jak pro stabilizované, tak pro návrhové plochy.  

V odstavci F)1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly nově definovány 
podmínky využití Ploch zemědělských - zahrad – ZZ. 

Je třeba řádně definovat podmínky pro využití těchto návrhových ploch s ohledem na specifické podmínky a 
charakter území. Tyto plochy jsou vymezeny za účelem ochrany zastavěného území před hlukem (z dopravy, 
popř. z přilehlého sportoviště) a optického oddělení prostřednictvím pásu sídelní zeleně. 

V odstavci F)1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se ruší oddíl „Plochy 
rekreace – RR“ a „Účelové komunikace – DU“ bez náhrady. 

Vzhledem k dokončené komplexní pozemkové úpravě, která řeší podrobněji nezastavěné území a cestní síť 
v území, se trasy těchto veřejných účelových komunikací mění. V podmínkách využití ploch s rozdílným 
způsobem využití zemědělských a lesních je umožněno budování související dopravní a technické infrastruktury, 
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liniových staveb dopravní a technické infrastruktury, veřejných účelových komunikací, komunikací pro pěší a 
cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a saních, proto není samostatné vymezení této plochy 
účelné. 
 

Ad 16., 17., 18., 19., 20. 

V odstavci F)1 se v nadpisu Plochy zemědělské ruší nápis „ZO+ZL“, který se nahrazuje nápisem „NZ“ a text 
„účelové komunikace“ ruší a nahrazuje textem „veřejné účelové komunikace“. 

V části e)1. Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití v oddílu Ochrana krajinného rázu se text „plochy zemědělské – orná půda – ZO a plochy zemědělské – 
louky, pastviny – ZL“ ruší a nahrazuje se textem „plochy zemědělské – NZ a plochy smíšené nezastavěného 
území – SX“ 

Vzhledem k tomu, že podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití zemědělských – orná půda + luční 
jsou totožné, není účelné toto členění zemědělských ploch zachovávat – tyto oba podtypy jsou nyní společně 
zařazeny pod označení „Plochy zemědělské“. 

Text byl uveden do souladu s Cíli územního plánování uvedenými v § 18 Stavebního zákona. 

 

Ad 18. 

V části f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – Plochy lesní – L se text 
„účelové komunikace“ ruší a nahrazuje textem „veřejné účelové komunikace“. 

Text byl uveden do souladu s Cíli územního plánování uvedenými v § 18 Stavebního zákona. 

 

Ad 19., 20. 
V části f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – Plochy smíšené 

nezastavěného území - SX se v odstavci Přípustné využití doplňuje text „veřejné účelové komunikace“, „menší 
vodní plochy a toky“ a „trvalý travní porost“ a v odstavci Nepřípustné využití se doplňuje text „změna druhu 
pozemku z trvalých travních porostů a ostatních ploch na ornou půdu“ 

Text byl uveden do souladu s koncepcí prostupnosti krajiny definovanou Územním plánem Mysliboř. 

Text byl uveden do souladu s požadavkem na ochranu a tvorbu životního prostředí. 

 

Ad 21. 

V části F)2 Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů se text týkající se koridorů pro dopravní 
infrastrukturu (DU) ruší bez náhrady. 
 
V podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití zemědělských a lesních – je umožněno budování 
související dopravní a technické infrastruktury, liniových staveb dopravní a technické infrastruktury, veřejných 
účelových komunikací, komunikací pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a saních, 
proto není samostatné vymezení této plochy (DU-1, DU-2) účelné. 

V grafické části změny č. 1 Územního plánu Mysliboř bylo uvedeno do souladu polohové určení koridoru 
technické infrastruktury s dokumentací pro územní rozhodnutí o umístění stavby: „Mysliboř výstavba inž. sítí 
v lokalitě „Měrnice“ – jedná se o koridor technické infrastruktury pro vedení nového vzdušného vedení VVN a 
umístění trafostanice. Pozemky pod navrženou trasou vzdušného vedení VVN jsou dle katastru nemovitostí ve 
vlastnictví Obce Mysliboř a v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití zemědělských je umožněno 
budování související dopravní a technické infrastruktury a liniových staveb dopravní a technické infrastruktury. 
Z tohoto důvodu není vymezení tohoto koridoru technické infrastruktury účelné. 
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Ad 22., 23. 

Území mezi návrhovou plochou s rozdílným způsobem využití technická infrastruktura (ČOV) a zastavěným 
územím obce Mysliboř je dle katastru nemovitostí ve vlastnictví Obce Mysliboř a v podmínkách využití ploch 
s rozdílným způsobem využití zemědělských je umožněno budování související dopravní a technické 
infrastruktury a liniových staveb dopravní a technické infrastruktury. Z tohoto důvodu není vymezení koridoru 
technické infrastruktury účelné. 

 

Text a tabulka v odstavci G)1 Plochy a koridory s možností vyvlastnění a uplatnění předkupního práva se ruší a 
nahrazující se tímto textem: 

„Plochy a koridory s možností vyvlastnění a uplatnění předkupního práva nejsou vymezeny.“ 

Umístění návrhové plochy technické infrastruktury pro ČOV včetně ochranného pásma bylo aktualizováno na 
základě provedených komplexních pozemkových úprav. 

Návrhová plocha s rozdílným způsobem využití technická infrastruktura pro umístění ČOV je dle katastru 
nemovitostí ve vlastnictví Obce Mysliboř – uplatňování předkupního práva či vyvlastnění pro tuto plochu není 
účelné. 

 

Text a tabulka v první části odstavce G)2 Plochy a koridory s možností vyvlastnění bez předkupního práva 
týkající se veřejně prospěšných staveb se ruší a nahrazující se touto tabulkou: 

identifikace 
VPS 

charakteristika VPS 
k.ú. 

 

identifikace – 
využití 
plochy 

VPS 3 koridor pro umístění vodovodního přivaděče Mysliboř vodovodní přivaděč 

Území mezi návrhovou plochou s rozdílným způsobem využití technická infrastruktura (ČOV) a zastavěným 
územím obce Mysliboř je dle katastru nemovitostí ve vlastnictví Obce Mysliboř – uplatňování předkupního práva 
bez vyvlastnění pro tuto plochu není účelné. 

Koncepce zásobení území pitnou vodou byla uvedena do souladu s koncepčním dokumentem Kraje Vysočina 
Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKKV), který doporučuje obec napojit na přivaděč 
Nová Říše z vodojemu Hochův kopec. 

a text „LBK – 6“ v tabulce veřejně prospěšných opatření se nahrazuje textem „LBK-7“. 

Z důvodu zajištění návaznosti ÚSES v k. ú. Mysliboř a k. ú. Sedlejov byl vymezen nový biokoridor LBK7. 

Územní plán byl uveden do souladu s rozhodnutím pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy 
PÚ- 526/2007 – 202.2/R 2 ze dne 26. 9. 2012 – severní část trasy lokálního biokoridoru LBK-6 podél 
Myslibořského potoka, který bez jakékoli návaznosti končil u komunikace III/02321 Mysliboř-Sedlejov, byla 
zachována, ale nově je považována za stávající interakční prvek. 

 

Ad 24. 

V odstavci J) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) je text „Plochy SO-4 a SO-5 jsou pouze doplňkové a do 
etapizace nejsou zahrnuté.“ nahrazen textem: „Plocha SO-4 je pouze doplňková a do etapizace není zahrnutá.“ 

Zastavitelná plocha SO-5 s rozdílným způsobem využití smíšená obytná, byla celá využita pro 1 stavbu – není již 
návrhová, proto byla z etapizace vypuštěna. 

Dlouhodobé nevyužívání zastavitelné plochy SO-1 zařazené do I. etapy výstavby a realizace místní komunikace 
v ploše DS-1, která umožní dopravní napojení části zastavitelné plochy SO-3, a na základě návrhu na změnu ÚP 
vlastníka pozemku p.č. 3208 v k.ú. Mysliboř, byla na části zastavitelné plochy SO-3 přiléhající k nové místní 
komunikaci vymezena zastavitelná plocha SO-1b, která spadá do I. etapy výstavby. 

 

V souladu s provedenými komplexními pozemkovými úpravami došlo k upřesnění vymezení zastavitelných ploch 
v krajině a vymezení hranic řešeného území a hranic jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 



Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř 

 48 

 

8. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
nových zastavitelných ploch (pokud to bude účelné) 

Plocha SO-1a, SO-2, SO-3 smíšená obytná dosud není využita ke stanovenému účelu. Plocha SO-1b smíšená 
obytná byla celá v uplynulém období realizována. Na ploše se nachází 2 RD. Plocha SO-4 smíšená obytná je 
dosud využita cca z 50% a umožňuje umístit ještě 1RD. Plocha SO-5 smíšená obytná je celá využita 1 stavbou. 

Dlouhodobé nevyužívání zastavitelné plochy SO-1 zařazené do I. etapy výstavby a realizace místní komunikace 
v ploše DS-1, která umožní dopravní napojení části zastavitelné plochy SO-3, a na základě návrhu na změnu ÚP 
vlastníka pozemku p.č. 3208 v k.ú. Mysliboř, byla na části zastavitelné plochy SO-3 přiléhající k nové místní 
komunikaci vymezena zastavitelná plocha SO-1b, která spadá do I. etapy výstavby. 

Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř nové zastavitelné plochy nevymezuje. 

 

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond 

Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř nevymezuje nové zastavitelné plochy, ani plochy změn v krajině.  

Vlivem komplexních pozemkových úprav v území došlo ke zpřesnění vymezení hranic plochy SO-1a. 

Část zastavitelné plochy SO-3 na pozemku p. č. 3208 pro umístění 1 RD zařazená do II. etapy výstavby byla 
oddělena pod označením SO-1b a přeřazena do I. etapy výstavby. Požadavek na přeřazení plochy SO-1b do I. 
etapy navrhuje Ing. V. Přibyl jako vlastník pozemku p. č. 3208 v k. ú. Mysliboř z důvodu záměru výstavby RD na 
vlastním pozemku. Návrh na změnu byl doručen obci Mysliboř a projednán s úřadem územního plánování. Dne 
16. 4. 2014 bylo vydáno usnesení zastupitelstva obce Mysliboř pod č. j. 9/2/2014, kterým ZO tento návrh 
podporuje.  

Zastavitelná plocha SO-1b se nachází v přímé návaznosti na zastavěné území obce a obslužnou komunikaci, 
zarovnává vybíhající enklávu stávajícího zastavěného území a doplňuje prostor ke státní silnici.  

Etapizace dalších zastavitelných ploch se nemění. 

Došlo ke zmenšení zastavitelné plochy SO-4 – cca 50 % plochy již bylo využito a je proto tato část zahrnuta do 
zastavěného území. 

Zastavěná plocha SO-5 byla již celá využita a je proto zahrnuta do zastavěného území.   
Návrhová plocha dopravní infrastruktury DS-1  byla již využita k danému účelu a je zahrnuta do zastavěného 
území.  

V podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití zemědělských a lesních – je umožněno budování 
související dopravní a technické infrastruktury, liniových staveb dopravní a technické infrastruktury, veřejných 
účelových komunikací, komunikací pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a 
saních, proto není samostatné vymezení této plochy (DU-1, DU-2) účelné – tyto plochy nejsou nově samostatně 
vymezeny. 
 
Vlivem komplexních pozemkových úprav došlo ke zpřesnění vymezení plochy změn v krajině H-1 a zastavitelné 
plochy ČOV.  
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Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond zpracovaná dle přílohy č. 3 k vyhlášce 13/1994 Sb. a dle Společného 
metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP 

Katastrální území: Mysliboř 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 
lokality 

Způsob využití plochy 
Celkový 

zábor ZPF  
(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
Investice do půdy 

(ha) 
orná půda chmelnice vinice zahrady 

ovocné 
sady 

trvalé travní 
porosty 

I. II. III. IV. V. 

SO-1b Plochy smíšené obytné 0,38  0,38        0,38        

SO-3 Plochy smíšené obytné 2,64 2,64      2,64       

SO-4 Plochy smíšené obytné 0,13      0,13   0,13    

Plochy smíšené obytné celkem 3,15             

ČOV Technická vybavenost 1,95      1,95   0,18  1,77  

Plochy technické infrastruktury 
celkem 

1,95             

ZÁBOR ZPF CELKEM 5,10                 
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10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

Změna č. 1 Územního plánu Mysliboř nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy. Pozemky určené k plnění 
funkcí lesa nebudou dotčeny. Vlivem komplexních pozemkových úprav v území dojde pouze k upřesnění hranic 
ploch s rozdílným způsobem využití lesních – L.  

 

11. Postup pořízení změny územního plánu 

Zastupitelstvo obce Mysliboř rozhodlo na svém zasedání dne 2.10.2014 o pořízení změny Územního plánu 
Mysliboř (dále jen „změny ÚP“) částečně z vlastního podnětu a částečně na návrh ing. Víta Přibyla, číslo 
usnesení č. 37/6/2014 a 38/6/2014. Žádost o pořízení změny ÚP úřadem územního plánování byla schválena 
usnesením zastupitelstva obce Mysliboř č. 20150527/7 ze dne 27.5.2015 a byla podána dne 1.6.2015 na 
Městský úřad Telč – odbor rozvoje a územního plánování, který se tímto stal pořizovatelem změny ÚP (dále jen 
„pořizovatel“).  

Pořizovatel na základě schválených Pokynů pro zpracování návrhu změny Územního plánu Mysliboř (dále jen 
„pokyny“) pořídil pro obec zpracování návrhu změny ÚP.  

Návrh změny ÚP byl zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek. Vzhledem k tomu, že v pokynech nebylo stanoveno žádné 
variantní řešení ani nebyl uplatněn požadavek na posouzení ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí, 
nezpracovávalo se vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

Návrh změny ÚP byl projektantem odevzdán v červnu 2015. Při projednávání návrhu změny ÚP pořizovatel 
postupoval podle ustanovení §§ 50 až 53 stavebního zákona a dále podle §§ 12 až 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti a jejich příslušných příloh. 

Pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu změny ÚP podle ustanovení § 50 
stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Mysliboř a sousedním obcím dopisem ze dne 
24.6.2015 pod zn. MěÚ Telč 3649/2015 ORÚP. Společné jednání se konalo dne 16.7.2015 na MěÚ Telč. 
Obsahem oznámení byla i výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek a sousedním obcím k uplatnění 
připomínek, a to včetně lhůty pro jejich uplatnění nejpozději do 17.8.2015. Zároveň dotčené orgány, krajský 
úřad, obec Mysliboř a sousední obce pořizovatel vyrozuměl, že k později uplatňovaným stanoviskům se 
nepřihlíží, a že návrh ÚP bude vystaven k nahlédnutí do společného jednání, během jednání a po dobu 30 dnů 
ode dne jednání. Pořizovatel doručil veřejnosti návrh územního plánu dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního 
zákona veřejnou vyhláškou pod č.j. Telč 4245/2015 ORÚP a č.j. Telč 4225/2015 ze dne 25.6.2015. Do 30 dnů 
ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Připomínky nebyly 
ve lhůtě uplatněny. Uplatněná stanoviska a vyjádření ve společném projednání jsou uvedena a vyhodnocena 
níže v článku 12.  

Pořizovatel získal k návrhu změny ÚP od krajského úřadu stanovisko z hlediska zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy, s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem. Stanovisko bylo vydáno dne 21.9.2015 pod č.j. KUJI 60111/2015 OUP 254/2014 Ry-5. Ve 
stanovisku nebyly uvedeny připomínky ani požadavky na odstranění nedostatků. Na základě tohoto stanoviska 
bylo možné zahájit řízení o územním plánu. 

O upraveném a posouzeném návrhu změny ÚP se konalo veřejné projednání dle ustanovení § 52 stavebního 
zákona. Upravený a posouzený návrh změny ÚP byl veřejnosti doručen veřejnou vyhláškou vyvěšenou na 
úředních deskách Obce Mysliboř a MěÚ Telč ve lhůtě od 1.10.2015 do termínu veřejného projednání, které 
bylo stanoveno na 9.11.2015. K veřejnému projednání byla jednotlivě přizvána obec, pro kterou je změna UP 
pořizována, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce ve lhůtě nejméně 30dnů předem. Možnost seznámit 
se s návrhem změny ÚP byla pro veřejnost a dotčené orgány zajištěna vystavením návrhu na webových 
stránkách MěÚ Telč a možností nahlédnout do dokumentace na ObÚ Mysliboř a MěÚ Telč v termínu od 
vyvěšení veřejné vyhlášky. Pořizovatel zajistil výklad územně plánovací dokumentace projektantem.  
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V rámci veřejného projednání byla pořizovateli doručena stanoviska dotčených orgánů, která jsou uvedena níže 
v článku 12. 

Během řízení o územním plánu nebyly podány žádné námitky a nebyla vznesena žádná připomínka.  

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny ÚP podle odstavce 4 § 53 stavebního zákona. Pořizovatel došel 
k závěru, že návrh změny ÚP není v rozporu se zákonem nebo s požadavky uvedenými v odstavci 4 § 53 
stavebního zákona a předložil návrh na vydání změny ÚP s jeho odůvodněním zastupitelstvu obce Mysliboř. 
Zastupitelstvo obce Mysliboř vydalo změnu ÚP po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem 
krajského úřadu. 
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12. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Tabulka stanovisek dotčených orgánů a servisních organizací a sousedních obcí k návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Mysliboř: 

Tabulka č.1 : 
Poř. 
číslo 

Organizace stanovisko Obsah stanoviska 

1. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního 
plánování a stavebního řádu 

  

2. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb. dopravy a sil. hosp. 
Č.j.KUJI 50542/2015 ODSH 20/2015 ze 
dne 20.7.2015 

Bez připomínek 

3. 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.životního prostř. a 
zemědělství  ochrana přír. a krajiny, posuz. vlivů na 
ŽP 

Č.j. KUJI 44457/2015 OZPZ 1615/2014 
ze dne 16.7.2015 
 

Bez připomínek 

4. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí 
a zemědělství  ochrana ZPF 

Č.j. KUJI 44457/2015 OZPZ 1615/2014 
ze dne 16.7.2015 

Souhlas bez připomínek 

5. Městský úřad Telč, odb. rozv. a úz.plánování  ochr. 
pam. 

  

6. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí  ochrana 
PUPFL 

Zn. Telč 5024/2015 OŽP/So/221.1.3 ze 
dne 30.7.2015 

Souhlas bez připomínek 

7. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí  vodní 
hosp 

  

8. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí  ochr. přír. a 
kraj.  

  

9. 
Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí  odpadové 
hosp.  

  

10. Městský úřad Telč, odbor živ. prostředí  ochrana 
ovzduší  

  

11. Městský úřad Telč, odbor živ. Prostředí  ochrana ZPF    
12. Městský úřad Telč, odbor dopravy    
13. ČR  Ministerstvo dopravy   

14. Ministerstvo ŽP, odb.výkonu st. spr. VII, ochr. výhr. 
lož.nerostů, prac. Brno 

č.j. 1238/560/15 ze dne 29.6.2015 Souhlas bez připomínek 

15. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem 
v Jihlavě 

Č.j. KHSV/13003/2015/JI/HOK/Fiš ze 
dne 24.6.2015 

Souhlas s podmínkou 
viz tabulka č.2  

16. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina   

17. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a 
Vysočiny 

Č.j. SBS 20217/2015 ze dne 2.7.2015 Bez připomínek 

18. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MPO 29970/2015 ze dne 26.6.2015 Bez připomínek 

19. ČR  Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem, OÚSM Pardubice  

MOCR 10592 713/2015 6440 ze dne 
31.7.2015 

Bez připomínek 

20. Krajská veterinární spr. pro Kraj Vysočina   

21. ČR  Státní energetická inspekce, úz. inspektorát pro 
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina 

  

sousední obce 
22. Obec Sedlejov   
23. Obec Žatec   
24. Obec Volevčice   
25. Obec Dyjice   

26. Město Telč  Městský úřad Telč, odbor rozvoje a 
územního plánování 

  

Obec 
27. Obec Mysliboř   
Servisní organizace pro dotčené orgány, významní správci, organizace 

28. Státní pozemkový úřad  KPÚ pro Kraj Vysočinu, 
Jihlava 

  

29. Povodí Moravy, s.p.  závod Dyje   
30. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.   
31. Ředitelství silnic a dálnic ČR   
32. Národní památkový ústav, úz.odb.prac. Telč   
33. E.ON Česká republika, a.s., region. spr. sítě zn. D8626 16071468 ze dne 16.7.2015 Bez připomínek 
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Poř. 
číslo 

Organizace stanovisko Obsah stanoviska 

34. Jihomoravská plynárenská Net, s.r.o.   
35. Telefónica O2 Czech Republic, a.s.   
36. České radiokomunikace, a.s.   
37. Správa železniční dopravní cesty, s.o.   
38. Městský úřad Telč, stavební odbor    

Tabulka č. 2 
Poř. 
číslo 

Stručný obsah nesouhlasného nebo podmíněného stanoviska, vyjádření  Způsob řešení 

15. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany 
veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v 
platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. 
j) cit. zákona, toto stanovisko: 
S návrhem „Územního plánu Mysliboř, změnou č.1“ se souhlasí. 
Souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění v 
návaznosti § 4 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění na splnění těchto 
podmínek:  
 
1. Chráněné venkovní prostory staveb na ploše SO- 4 budou umístěny mimo 
nadlimitní hodnoty hluku ze železniční tratě, což bude dokladováno v dalších 
řízeních dle stavebního zákona.  
 

Podmínka není 
doplněna  - plocha 
SO-4 je mimo 
ochranné pásmo 
železnice (60 m od 
osy krajní koleje) a 
mimo dosah 
negativního vlivu 
železnice, který  dle 
výpočtu v původním 
ÚP z roku 2008 
dosahoval cca 13,9 m 
od tratě. 

 

Nikdo z obeslaných dotčených orgánů neměl požadavky na doplnění a úpravu dokumentace. 

V rámci veřejného projednání byla pořizovateli doručena tato stanoviska dotčených orgánů: stanovisko 
Obvodního báňského úřadu pod č.j. SBS 30999/2015 ze dne 7.10.2015 – bez námitek, souhlasné stanovisko 
Krajské hygienické stanice KV pod zn. KHSV/20174/2015/JI/HOK/Fiš ze dne 21.10.2015, souhlasné stanovisko 
Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů 
pod č.j. 1944/560/15 ze dne 7.10.2015. Nikdo z obeslaných dotčených orgánů neměl požadavky na doplnění 
a úpravu dokumentace. 
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13. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále též 
„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), ve znění pozdějších předpisů, ve vydaném sdělení pod  č.j. KUJI 
42953/2014 OZPZ 1615/2014 ze dne 23.6.2014 nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů Návrhu zprávy 
o uplatňování územního plánu Mysliboř na životní prostředí, který obsahuje zadání změny územního plánu. 
Předložený koncept nestanovil rámec pro umístění záměrů, u nichž lze předpokládat závažné negativní vlivy na 
životní prostředí. Předložený koncept byl posouzen na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vlivů na životní 
prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle 
zvláštních předpisů. 

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a 
odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále též 
„zákon o ochraně přírody“) a ve smyslu § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody konstatoval ve vydaném sdělení 
pod  č.j. KUJI 42953/2014 OZPZ 1615/2014 ze dne 23.6.2014, že Návrh zprávy o uplatňování územního plánu 
Mysliboř, který obsahuje pokyny pro zpracování změny územního plánu, nebude mít významný vliv na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). 
V  řešeném území ani bezprostředně navazujícím není vymezena evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.  

 

14. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA) - (vloží pořizovatel, 
pokud z projednání zprávy (zadání) vyplyne požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území) 

Z projednané zprávy nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

15. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

Z projednané zprávy nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

16. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 

Během řízení o vydání změny územního plánu nebyly podány žádné námitky k návrhu změny územního plánu. 
Z tohoto důvodu nebyl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny územního plánu. 

 

17. Vyhodnocení připomínek 

Během řízení o vydání změny územního plánu nebyly podány žádné námitky k návrhu změny územního plánu. 
Z tohoto důvodu nebyl zpracován návrh řešení připomínek. 

 

18. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje (§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Potřeba jejich vymezení není. 
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II. (2) GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 
 
Nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné povahy je grafická část, která je obsažena v těchto 
výkresech: 
 

Výkres 
počet listů měřítko 

číslo název 
II.1. Koordinační výkres 1 1: 5 000 
II.2. Výkres širších vztahů 1 1: 100 000 
II.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 1: 5 000 

Výkresy tvoří přílohu II.(2) opatření obecné povahy.  

Změny ÚP s projevem v grafické části 

identif. 
změny 

označení 
v platném 

ÚP 
popis změny platného ÚP 

výkres výrokové 
části 

s projevem 
změny   

odůvodnění 

I. plná čára 
modrá 

změna vymezení zastavěného území; zahrnutí 
původní plochy SO 1b, DS 1, SO 5, ČOV a části 
plochy SO 4 

I. 1.; I. 2.,  
I. 4 

aktualizace vymezení ZÚ 

II. SO 1b 
zrušení vymezení původní zastavitelné plochy – 
zahrnutí této plochy do ZÚ, vyčlenění části plochy 
s označením SO 1b ze zastavitelné plochy SO 3 

I. 2.; I. 1.;  
I. 4. 

aktualizace vymezení ZÚ, 
požadavek z návrhu na 
změnu 

III. SO 3 
vyčlenění části plochy s označením SO 1b, která 
se začleňuje do I. etapy výstavby; zpřesnění 
vymezení zastavitelné plochy SO 3 

I. 2.; I. 1.; 
 I.4. 

požadavek z návrhu na 
změnu 

IV. SO 5 
zrušení vymezení zastavitelné plochy; zahrnutí 
plochy do ZÚ 

I. 2.; I. 1. aktualizace vymezení ZÚ 

V. DU 1 zrušení vymezení účelové komunikace I. 2. KPÚ 
VI. DU 2 zrušení vymezení účelové komunikace I. 2. KPÚ 

VII. DS 1 
zrušení vymezení zastavitelné plochy; zahrnutí 
plochy do ZÚ 

I. 2.; I. 1. aktualizace vymezení ZÚ 

VIII. ČOV 
zpřesnění vymezení zastavitelné plochy 
s ohledem na novou mapu KN a KPÚ 

I. 2.; I. 1. nová mapa KN a KPÚ 

IX. VN 1 

zrušení vymezení vedení VN 

I. 2. 

uvedení polohového určení 
nového vzdušného vedení 
VN do souladu s územním 
rozhodnutím o umístění 
stavby 

X. T 1 

zrušení vymezení lokality jímání podzemních vod 

I.2. 

požadavek návrhu na 
změnu – přehodnocení 
koncepce zásobení obce 
pitnou vodou v souladu s 
PRVKKV 

XI. VPS 1 zrušení VPS  I.2., I.3. vymezení VPS není účelné 
XII. VPS 2 zrušení VPS I.2., I.3. vymezení VPS není účelné 

XIII. VPS 3 

nově vymezený koridor technické infrastruktury 
pro vodovodní přivaděč 

I.2, I.3 

požadavek návrhu na 
změnu – přehodnocení 
koncepce zásobení obce 
pitnou vodou v souladu s 
PRVKKV 

XIV. VPO2 

vymezení biokoridoru LBK 7, severní část 
biokoridoru LBK 6 je nově považována za 
interakční prvek, zpřesnění vymezení 
jednotlivých biokoridorů 

I.2., I. 3. 
zpřesnění vymezení plochy 
s ohledem na novou mapu 
KN a KPÚ 

XV. IP 
zrušení vymezení interakčních prvků 

I.2 
interakční prvky není účelné 
samostatně vymezovat 
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ČÁST DRUHÁ ZMĚNY č. 1 ÚP 
 

Účel opatření obecné povahy 

Tímto opatřením obecné povahy se vydává Změna č. 1 ÚP Mysliboř. 

Rozsah platnosti opatření obecné povahy 

Opatření obecné povahy platí na celém správním území obce Mysliboř, tj. na katastrálním území Mysliboř.  

Uložení změny č. 1 ÚP 

Úplná dokumentace Změny č. 1 ÚP Mysliboř včetně dokladů o jeho pořizování je uložena na: 

• OÚ  Mysliboř.  

Dále je Změna č. 1 ÚP Mysliboř poskytnuta v rozsahu potřebném pro výkon působnosti: 

• příslušnému stavebnímu úřadu – MěÚ Telč, stavebnímu odboru;  

• příslušnému úřadu územního plánování – MěÚ Telč, odboru rozvoje a územního plánování; 

• příslušnému Krajskému úřadu – Krajský úřad Kraje Vysočina, odboru územního plánování stavebního 
řádu.  

Účinnost opatření obecné povahy 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky - Oznámení 
o  vydání Změny č. 1 Územního plánu Mysliboř, tj. dne 28.12.2015. 
 

Poučení 

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 
prostředek.  Lze však podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit soulad tohoto opatření s právními předpisy 
v  přezkumném řízení. 
 

 

 

 

 

……………………………………….. …………………………………… 

 Martin Chalupa Ladislav Prokop 

 místostarosta obce starosta obce 

 

Seznam příloh: 
I. (2) - I. VÝROKOVÁ ČÁST – (2) GRAFICKÁ ČÁST 
II.  (2) - II. ODŮVODNĚNÍ – (2) GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 


