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Úvod 

Územní plán Klatovec (dále jen „územní plán“ nebo „ÚP“) byl pořízen dle zákona č. 183/2006Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v tu dobu platném znění. ÚP Klatovec 
vydalo Zastupitelstvo obce Klatovec formou opatření obecné povahy dne 16.1.2009. ÚP Klatovec 
nabyl účinnosti dne 12.2.2009. Územní plán Klatovec řeší celé správní území obce, které je dáno 
katastrálním územím Klatovec. 
Územní plán Klatovec je zveřejněn na adrese:  

http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/uzemne_planovaci_dokumentac
e_ostatnich_obci_orp_telc_vc_vymezeni_zastaveneho_uzemi/klatovec-1 

Změny územního plánu nebyly dosud pořízeny. 

Podrobnější územně plánovací dokumentace, nebo územní studie, pro správní území obce Klatovec 
nebyly doposud pořízeny. 
Zpráva o uplatňování Územního plánu Klatovec (dále také jen „zpráva“) vychází z § 55 odst. 1 
stavebního zákona a  § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška). V § 55 
odst. 1 stavebního zákona je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let 
po vydání územního plánu zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. V souladu 
s tímto ustanovením, a na základě nových skutečností, přistoupil Úřad územního plánování 
Městského úřadu Telč, jako pořizovatel Územního plánu Klatovec, ke zpracování Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Klatovec. 

 

a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě 
kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona) a vyhodnocení případných 
nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

a1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

Obec Klatovec je samostatnou obcí nacházející se na západním okraji správního území obce 
s rozšířenou působností (ORP) Telč. 

Správní území obce Klatovec je tvořeno katastrálním územím Klatovec. 

Plošná výměra řešeného území je 658,64 ha, z toho je: 

− zemědělský půdní fond 170 ha (25,87 % výměry), 
− lesní půda 395,31 ha (60,02 %), 
− vodní plochy 10,78 ha (1,64 %), 
− zastavěné plochy 3,05 ha a ostatní plochy 79,09 ha (celkem 12,47 %). 

Na území obce žilo k 1. 1. 2012 celkem 75 bydlících obyvatel. 

ÚP vymezuje zastavěné území.  

ÚP stanovuje základní koncepci rozvoje území. 

ÚP stanovuje základní koncepci ochrany a rozvoje hodnot řešeného území, které je mimořádné 
kvality krajinného prostředí, se zdroji pitné vody a evidovanými lokalitami ochrany přírody. Koncepce 
ochrany přírodních hodnot spočívá v koncepci základní orientace sídelní jednotky na využití území 
pro klidové bydlení a pro pobytovou rekreaci s případnou doplňkovou fcí drobné řemeslné výroby 
a služeb. 

ÚP stanovuje urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby. 

Z hlediska koncepce rozvoje ÚP dělí řešené území na: stabilizované území, transformační území 
(přestavba nebo využití stávajících objektů pro jinou funkci) a rozvojové území (zastavitelné plochy – 
Z, plochy změn v krajině).  

Územní plán na území obce vymezil celkem 16 ploch se změnou v území, z toho je 13 ploch 
začleněno do ploch zastavitelných a do ostatních ploch se změnou v území v krajině jsou začleněny 
3 plochy (prvky ÚSES).  
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Přehled využití ploch se změnou v území: 
Zastavitelné plochy: 

Označení plochy 
v ÚP 

druh plochy 
výměra 

(ha) 
z toho využito zbývá využít 

(ha) 
pozn. 

ha % 
Z1 bydlení  BV 0,19 0 0 0,19 2 b.j. 
Z2 bydlení  BV 1,44 0 0 1,44 9 b.j. 
Z3 smíšená obytná  SV 0,29 0 0 0,29 2 b.j. 
Z4 smíšená obytná  SV 0,29 0 0 0,29 2 b.j. 
Z5 bydlení – BV 0,08 0 0 0,08 1 b.j. 
Z6 bydlení – BV 0,24 0 0 0,24 2 b.j. 
Z7 bydlení – BV 0,18 0 0 0,18 1 b.j. 
Z8 bydlení – BV 0,12 0 0 0,12 1 b.j. 
Z9 smíšená obytná  SV 0,18 0 0 0,18 1 b.j. 
Z10 bydlení  BV 0,11 0 0 0,11 1 b.j. 

Z1 Z10 ∑ pl. Bydlení – BV a SV 3,12 0 0 3,12 22 b.j. 

Z11 (P1) technické infrastruktury  TI 0,16 0 0 0,16 
sedimentační 

rybník  

Z12 (P2) technické infrastruktury  TI 0,21 0 0 0,21 
sedimentační 

rybník 
Z13 veřejné prostranství  PV 0,03 0 0 0,03 kaplička 

Z1 – Z13 ∑ pl. zast. se změnou v území 3,52 0 0 3,52  
Zdroj výměr: dokumentace územního plánu-odůvodnění 
 
Plochy změn v krajině: 

Označení plochy 
v ÚP 

druh plochy 
výměra  
délka (m) 

z toho využito zbývá využít 
(ha) 

pozn. 
ha % 

RBK 475 regionální biokoridor 1 000 0 0 1 000 
mezi NBC 80 a 

RBC 686 
LBK2 lokální biokoridor 700  0 0 700   
LBK3 lokální biokoridor 330  0 0 330   

Zdroj výměr: dokumentace územního plánu-odůvodnění 
 
ÚP stanovuje koncepci veřejné infrastruktury.  
Koncepce dopravní infrastruktury stanovená ÚP je tvořena stávající sítí komunikací. Nové 
zastavitelné plochy dopravní infrastruktury nejsou ÚP navrženy.  

Stávající systém zásobení obce pitnou vodou není vyhovující. Obec nemá vybudovaný veřejný 
vodovod. Obyvatelé v obci jsou zásobeni pitnou vodou ze soukromých studní. ÚP navrhuje výstavbu 
přívodního řadu pitné vody z úpravny vody Horní Pole. Koridor pro tento řad ani nové plochy pro 
technologické objekty zásobení pitnou vodou ÚP nenavrhuje. Stavbu přívodního řadu pitné vody ÚP 
vymezuje jako veřejně prospěšnou stavbu.  

Současný systém odkanalizování a čištění odpadních vod v obci je nevyhovující. ÚP navrhuje 
výstavbu nové jednotné kanalizace se zachováním stávajících a revidovaných zařízení na předčištění 
splaškových vod z jednotlivých nemovitostí – domovní septiky, případně jímky na vyvážení. ÚP 
navrhuje dva biologické rybníky jako čistírny odpadních vod (Z11 a Z12). 
ÚP vymezuje plochu veřejného prostranství Z13 pro obnovení kapličky a veřejnou zeleň. 

 
V rámci koncepce uspořádání krajiny ÚP vymezuje lokální územní systém ekologické stability (ÚSES) 
s jeho existujícími a neexistujícími skladebnými prvky. 

ÚP přebírá a zpřesňuje vymezení nadregionálního biocentra NBC 80 Pařezitý-Roštejn. 

ÚP přebírá a zpřesňuje vymezení regionálního biokoridoru RBK 475 Zelené údolí a regionálního 
biocentra RBC 686 Zhejral. 

ÚP vymezuje prvky lokálního ÚSESu: LBC 1, LBC 2 a LBC 3 a LBK 1, LBK 2 a LBK 3 a interakční 
prvky IP 1 až IP 4.  

Prvky ÚSESu jsou vyhodnoceny jako funkční, kromě RBK 475, LBK 2 a LBK 3, které jsou 
vyhodnoceny jako nefunkční a neexistující prvky. Plochy pro tyto prvky jsou v ÚP navrženy jako 
plochy změn v krajině.  
ÚP stanovuje podmínky využití (regulativy) ve vymezených plochách prvků ÚSESu. 
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ÚP vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití (dále jen plochy): 

Zastavěné území je využíváno především plochami: 
 plochy bydlení – BV, 

− bydlení v RD / venkovské,       
 plochy smíšené obytné – SV, 
 plochy rekreace – RI, 

− plochy staveb pro rodinnou rekreaci, 
 plochy občanského vybavení - Ov, Ox, 

− veřejná správa, 
 plochy veřejných prostranství – PV, 

− plochy shromažďovací, 
− plochy veřejné zeleně, 

 plochy a trasy dopravní infrastruktury, 
− silnice III. třídy, 
− místní obslužné komunikace, 
− cyklotrasy, 

 plochy a trasy technické infrastruktury – TI, 
− kanalizace - ČOV sedimentační rybník, 

 plochy vodní a vodohospodářské -  W, 
− vodní plochy a toky. 

 
Nezastavěné území (volná krajina) je tvořená především plochami: 

 plochy zemědělské – NZ, 
− orná půda, 
− trvalé travní porosty, 

 plochy lesní – NL, 
 plochy přírodní – NP, 

− plochy smíšené krajinné zeleně, 
 plochy smíšené nezastavěného území – NS, 

− plochy smíšené zeleně.  
V těchto plochách ÚP stanovuje podmínky využití ploch. Je stanoveno hlavní, přípustné, nepřípustné 
a podmínečně přípustné využití.  

Základní podmínky prostorového uspořádání využití ploch jsou stanoveny v plochách bydlení, 
v plochách smíšených obytných, v plochách technické infrastruktury a v plochách zemědělských. 

 

ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby (VPS) veřejně prospěšná opatření (VPO) pro která lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

označení VPS popis realizace ano/ne 
použití institutu vyvlastnění 

ano/ne 

WD 
nová síť souvisejících místních obslužných komunikací 
v navržených lokalitách 

ne 
ne 

WT1 výtlačný vodovodní přivaděč do obce ne ne 
WT2 veřejný vodovod v obci ne ne 
WT3 veřejná kanalizace celé obce ne ne 
WT4 sedimentační (ČOV) rybníky včetně přivaděčů ne ne 

označení VPO popis realizace ano/ne 
použití institutu vyvlastnění 

ano/ne 
LBK 2 Paseky – založení prvku ÚSES ne ne 

LBK 3 V Kopcích – založení prvku ÚSES ne ne 

 

ÚP zmiňuje možnost uplatnit předkupní právo na všechny vymezené VPS a VPO. Předkupní právo 
ale není vymezeno označením nemovitosti dle katastru nemovitostí a stanovením oprávněného 
subjektu. Předkupní právo nebylo dosud zapsáno do katastru nemovitostí. 

ÚP nevymezuje plochy a koridory územních rezerv, plochy, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno dohodou o parcelaci, plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno zpracováním územní studie. Nevymezuje také plochy a koridory, ve kterých je 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu. 

ÚP nestanovuje pořadí změn tzv. etapizaci. 
ÚP nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby.  
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Vyhodnocení z hlediska uplatňování ÚP v uplynulém sledovaném období: 

V sídle se dosud uplatňují potřeby bydlení v zastavěném území. 

V uplynulém sledovaném období byl ÚP uplatňován při rozhodování o území. Plánovaný rozvoj se 
však jeví jako předimenzovaný a neaktuální. Tomu svědčí značná část dosud nevyužitých 
vymezených zastavitelných ploch a ploch změn v krajině. 

Potřeby rozvoje obce lze realizovat v rámci dosud nevyužitých vymezených zastavitelných ploch 
nebo v rámci zastavěného území a dle stanovené základní koncepce rozvoje území. Není třeba 
vymezovat nové zastavitelné plochy. 

Stanovená koncepce rozvoje veřejné infrastruktury nebyla dosud naplněna.  

Koncepce zásobení území pitnou vodou je v souladu s koncepčním dokumentem Kraje Vysočina 
Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, avšak z ekonomických důvodů se doposud 
jeví jako nereálná. 
Koncepce odkanalizování území a čištění odpadních vod není v souladu s Plánem rozvoje vodovodů 
a kanalizací Kraje Vysočina, který navrhuje jímky na vyvážení a individuální likvidaci odpadních vod.  

Nezastavěné území slouží převážně zemědělské výrobě, lesnictví, rybníkářství, myslivosti 
a nepobytové rekreaci.   

Činnosti v lesích se dějí dle závazných a doporučujících opatření, které vyplývají z lesních 
hospodářských plánů. Zásady hospodaření na zemědělské půdě a v lesích nejsou v rozporu se 
stanovenými podmínkami využití v územním plánu. 

V nezastavěném území jsou vymezeny plochy přírodní, jejichž hlavní využití a účel je zajištění 
podmínek pro ochranu přírody a krajiny.  

Vymezený ÚSES v rámci koncepce uspořádání krajiny je vesměs vyhodnocený jako funkční. ÚP 
vymezené nefunkční skladebné prvky ÚSESu nebyly dosud realizovány. 
Využívání územně stabilizovaných ploch zastavěného i nezastavěného území se děje v souladu s 
podmínkami územního plánu. Vzájemné vazby mezi hodnotami území jsou respektovány, ať již jde 
o hodnoty s právní ochranou, tak i hodnoty, které jsou dány územním plánem. 

Vymezené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření nebyly dosud realizovány 
a institut vyvlastnění nebyl použit. 

• Institut předkupního práva na dotčené pozemky veřejně prospěšných staveb nebyl dosud 
uplatněn. Vzhledem k novele stavebního zákona s účinností od 1.1.2013 nelze již na VPS, pro 
kterou postačí zřízení věcného břemene, předkupní právo uplatnit. Jedná se o WT1, WT2 a WT3. 

• Pro uplatnění předkupního práva na VPS WD a WT4 je nutno vymezit toto předkupní právo 
označením nemovitosti podle katastrálního zákona a stanovit oprávněnou osobu v rámci změny 
ÚP a na základě vydané změny ÚP provést záznam předkupního práva do katastru nemovitostí. 

 

a2. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP vydán 

a2.1. Nová legislativa 

• Od 1.1.2013 je v platnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé související zákony. Tato novela stavebního zákona mění 
podmínky pro použití částí územního plánu vydaného před její platností. 
 Dle čl. II – Přechodná ustanovení - zákona č. 350/2012 Sb. je v bodě 4. uvedeno: 

„Části územně plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou být její součástí, se nepoužijí a při 
nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této dokumentace vypuštěny; toto ustanovení se 
nepoužije pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a u regulačního plánu na 
dokumentaci vlivů.“   

 

Toto ustanovení se týká: 

 § 18 odst. 5 stavebního zákona – cíle územního plánování v nezastavěném území 
 § 101 stavebního zákona – předkupní právo 

 

 Dle čl. II – Přechodná ustanovení - zákona č. 350/2012 Sb. je v bodě 5. uvedeno: 
„Úkol prověřit územní studií změny využití plochy nebo koridoru vymezených v územním plánu 
jako podmínka pro rozhodování pozbývá platnosti uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, pokud není v uvedené územně plánovací dokumentaci stanovena lhůta pro 
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vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti. Pořízení a vydání 
regulačního plánu jako podmínka pro rozhodování v ploše nebo koridoru vymezených v 
zásadách územního rozvoje nebo v územním plánu pozbývá platnosti uplynutím 4 let ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud v zásadách územního rozvoje nebo v územním plánu 
není uvedena lhůta pro pořízení a vydání regulačního plánu.“ 

Vyhodnocení vzhledem ke změnám právních předpisů: 

Územní plán Klatovec je v souladu s cíli územního plánování v nezastavěném území po novele 
stavebního zákona. 

Územní plán Klatovec nevymezuje žádné plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie a vydáním regulačního plánu.  

• Územní plán Klatovec vymezuje VPS s předkupním právem. Nevymezuje však pozemky pro tyto 
veřejně prospěšné stavby a neurčuje v čí prospěch má být zřízeno. Institut předkupního práva 
nebyl dosud využit a záznam předkupního práva v katastru nemovitostí nebyl proveden.  

• Novelou stavebního zákona a na základě § 101 stavebního zákona předkupní právo k dotčeným 
pozemkům vymezenou VPS, pro kterou postačí zřízení věcného břemene, předkupní právo nelze 
uplatnit. Jedná se o WT1, WT2 a WT3 a při nejbližší aktualizaci nebo změně ÚP musí být z této 
dokumentace vypuštěno. 

 
a2.2. Aktualizace ÚAP ORP Telč  

Druhá úplná aktualizace ÚAP ORP Telč byla provedena ke dni 31. 12. 2012. 

Vyhodnocení ÚP vzhledem k požadavkům z ÚAP viz níže článek b). 
 

a2.3. Nová Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR) 

Ve sledovaném období byla schválena PÚR ČR 2008 usnesením vlády ČR č. 929/2009 ze dne 
20. 7. 2009. 
Vyhodnocení souladu ÚP s PÚR ČR 2008 viz níže článek c1.  

 
a2.4. Aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR KV) 

Ve sledovaném období byla vydána Aktualizace ZÚR Kraje Vysočina č. 1, která byla vydána 
8.10.2012 a nabyla účinnosti dne 23.10.2012. 
Vyhodnocení souladu ÚP se ZÚR KV viz níže článek c2. 

 

a3. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území 

Územní plán byl řešen s požadavkem dosažení harmonického vztahu územních podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v obci. 
Při uplatňování územního plánu nebyl zaznamenán žádný nepředpokládaný negativní dopad na 
ekologickou, sociální ani ekonomickou složku prostředí obce. Využívání území se děje v souladu s 
koncepcí územního plánu. V této souvislosti je nutno poznamenat, že Klatovec patří mezi skupinu 
velmi malých sídel, u kterých zpravidla není možné (ani udržitelné) zajistit jejich plné vybavení 
veřejnou infrastrukturou (zvl. občanským vybavením a technickou infrastrukturou). 

Za sledované období nenastal zásadní posun mezi pracovištní a obytnou kapacitou sídla 
a ekonomicky aktivní obyvatelé nadále budou za prací vyjíždět mimo místo trvalého bydliště zejména 
do blízkého individuální dopravou dobře dostupného městyse Studená a Batelova. 
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b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 

Územně analytické podklady ORP Telč (dále jen „UAP“) byly pořízeny v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon) a jsou průběžně aktualizovány. Druhá úplná aktualizace UAP byla provedena ke dni 
31. 12. 2012. 

Jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území jsou vyhodnoceny takto: územní podmínky pro životní 
prostředí jsou vyhodnoceny kladně a územní podmínky pro hospodářství a soudržnost společenství 
obyvatel jsou vyhodnoceny záporně. 

Záporné hodnocení územních podmínek pro hospodářství je dáno absencí významnějších 
zaměstnavatelů v obci, minimálním zastoupením cestovního ruchu v obci a dopravně periferní 
polohou obce. Záporné hodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel je 
způsobeno nepříznivým vývojem počtu obyvatel, nepříznivými věkovými poměry a růstem 
průměrného věku obyvatel. Další faktor záporného hodnocení je negativní vývoj přirozené obměny 
obyvatelstva obce.  

V aktualizovaných ÚAP byly určeny tyto problémy k řešení územním plánem:  

Identifikace problémů dle problémového výkresu 

Identifikace Popis problému Lokalizace Charakteristika Požadavky v ÚAP 

H5.3 zastaralost bytového fondu Klatovec nestaví se vymezit vhodné plochy pro bydlení 

O2.1 nenavazující ÚSES Klatovec nepropojený biokoridor s biocentrem řešit komplexně  
Zdroj: ÚAP ORP Telč 

Vyhodnocení ÚP vzhledem k požadavkům z ÚAP: 

Pro novou výstavbu pro bydlení ÚP navrhuje dostatečné množství zastavitelných ploch pro bydlení.  
Obec Klatovec patří mezi skupinu velmi malých sídel, u kterých zpravidla není možné (ani udržitelné) 
zajistit jejich plné vybavení veřejnou infrastrukturou a nabídkou ploch pro výrobu nebo služby pro 
zajištění zaměstnání v místě. Obyvatelé obce budou i nadále za zaměstnáním vyjíždět. Tyto faktory 
mají negativní vliv na soudržnost společenství obyvatel.  

Přírodní charakter území obce se nabízí k využití v oblasti rekreace a cestovního ruchu.  Pro tento 
druh služeb ÚP nabízí plochy bydlení v rámci zastavěného území a nové zastavitelné plochy a jejich 
podmínečně přípustné využití pro ubytovací zařízení do 10 lůžek. 

Pro nerušící drobnou výrobu a služby ÚP nabízí plochy smíšené obytné. 

Nabídka ploch pro podnikatelské aktivity obyvatel v ÚP je s ohledem na charakter území obce 
dostatečná a není třeba navrhovat nové plochy. 

• Napojení prvků ÚSES je nutno věnovat pozornost při případném pořizování změny ÚP. 
 

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentaci vydanou krajem 

c1. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR  

V době vydání ÚP Klatovec byla platná Politika územního rozvoje (dále jen „PÚR“) ČR 2006 
schválená usnesením vlády ČR č. 561/2006 ze dne 17. května 2006 – vydaný územní plán byl 
v souladu s touto PÚR (řešené území nenáleží do žádné z rozvojových oblastí v ní vymezených ani 
jím neprochází žádná rozvojová osa). 

Ve sledovaném období byla schválena PÚR ČR 2008 usnesením vlády ČR č. 929/2009 ze dne 
20. 7. 2009.  
Pro řešení ÚP Klatovec nevyplývají z PÚR ČR 2008 žádné zvláštní požadavky kromě respektování 
obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
uvedených v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 – 32, které jsou ÚP Klatovec respektovány.  

Území obce se nenachází v rozvojových oblastech, v rozvojových osách, ve specifických oblastech, 
v koridorech a plochách dopravní infrastruktury, v koridorech a plochách technické infrastruktury 
a souvisejících rozvojových záměrů vymezených v PÚR ČR 2008. 
Republikové priority územního plánování jsou ÚP Klatovec naplněny. Řešena je ochrana přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot území. Jsou stanoveny podmínky pro zachování rázu kulturní krajiny 
jako turistické atraktivity. 
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V souladu s požadavky ochrany přírodních hodnot a zvýšení kvality života obyvatel i hospodářského 
rozvoje, je území obce řešeno komplexně místo uplatňování jednostranných hledisek a požadavků, 
které by mohly ve svých důsledcích zhoršit stav i hodnoty území.  

Zastavěné území je využíváno efektivně s požadavkem zachování venkovského charakteru sídla. 
Akceptován je veřejný zájem na úseku biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí. Zvyšování 
ekologické stability území je mimo jiná opatření zajištěno i podmínkami pro doplnění územního 
systému ekologické stability.  

Pro pobytovou rekreaci jde o poměrně atraktivní území, preferovány jsou pohybové formy rekreace.  

Koncepce zásobení obce pitnou vodou je řešena v souladu s krajskou koncepcí. Koncepce likvidace 
splaškových vod je řešena odlišně od krajské koncepce, avšak dle zásady splnění požadavků na 
vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti.  

Zásobování energiemi řešeného území je na dobré úrovni. 
Na území obce nejsou vymezeny stávající ani návrhové plochy pro výrobnu el. energie. 

Vyhodnocení ÚP z hlediska souladu a požadavků PÚR ČR 2008: 

Územní plán Klatovec není v rozporu s požadavky Politiky územního rozvoje ČR 2008 a je s ní 
v souladu. 

 
c2. Soulad s územně plánovací dokumentací Kraje Vysočina 

Regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Kraje Vysočina a na území 
obce Klatovec nebyl pořízen. 

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen „ZÚR KV“) byly vydány 16.9.2008 a nabyly 
účinnosti 22.11.2008. Aktualizace ZÚR KV č. 1 byla vydána 8.10.2012 a nabyla účinnosti dne 
23.10.2012. Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj vydaným pod č.j. 33094/2013-81/2 dne 
29.1.2014 byl zrušen bod 108a písm. b) ZÚR KV. 

ÚP Klatovec respektuje priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje 
území. 

Území obce se nenachází v území rozvojových oblastí, rozvojových os i specifických oblastí. 

Území obce se nachází mimo plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury.  

Na území obce se nachází nadregionální biocentrum NBC 80 Pařezitý – Roštejn a regionální 
biocentrum RBC 686 Zhejral a regionální biokoridor RBK 475. Vymezení prvků nadregionálního 
a regionálního územního systému ekologické stability je v ÚP Klatovec respektováno a zpřesněno. 
Jedná se o veřejně prospěšná opatření U007, U117 a U239. Prvky nadregionálního a regionálního 
ÚSES nejsou v ÚP Klatovec vymezeny jako VPO. 

Jsou respektovány přírodní a kulturní hodnoty řešeného území stanovené ZÚR KV a jsou 
respektovány stanovené zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v souvislosti s ochranou a rozvojem těchto hodnot. 

Jsou respektovány krajinné hodnoty řešeného území stanovené ZÚR KV a jsou respektovány 
stanovené zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v souvislosti 
s ochranou a rozvojem těchto hodnot. 

Využívání území je v souladu s vymezenými cílovými charakteristikami krajiny – krajiny 
lesozemědělská harmonická a krajina lesní.  

Celé správní území obce Klatovec se nalézá v oblasti krajinného rázu CZ0610-OB013 Javořická 
vrchovina. Specifická zásada stanovená pro toto území ZÚR KV je respektována. 

Řešení územního plánu není v rozporu se stanovenými opatřeními pro činnosti v území 
a rozhodování o změnách v území a zabezpečuje zásadu ochrany a rozvíjení charakteristických 
znaků krajiny vytvářející její jedinečnosti tj. neopakovatelnost. Opatřeními ÚP Klatovec je zajištěna 
ochrana pozitivních znaků krajinného rázu. Není dovoleno umisťování staveb a zařízení, které by 
mohly svým výrazem, proporcemi i provozem narušit hodnoty území blízkého i vzdáleného. 

Rekreační potenciál území obce je značný. Obec je díky výjimečnému přírodnímu prostředí z větší 
části využívána pro celoroční rekreační bydlení. Preferována je pěší turistika a cykloturistika 
využívající největší atraktivity území lesní komplex v okolí nejvyšší hory Vysočiny Javořice.  

Řešení ÚP umožňuje další zkvalitňování technické infrastruktury zvl. na úseku vodního hospodářství. 
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Vyhodnocení ÚP z hlediska souladu a požadavků platné ZÚR KV: 

Územní plán Klatovec není v rozporu s požadavky aktuální územně plánovací dokumentace Kraje 
Vysočina a je s ní v souladu kromě: 

• Požadavek ze ZUR KV: 
o vymezit převzaté nadregionální a regionální prvky ÚSES ze ZÚR jako VPO vyplývající pro 

území obce ze ZÚR. 

 
d) Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby 

vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona 

Jak je zřejmé z kap. a1. této zprávy, od vydání územního plánu dosud nebyla využita ani jedna ze 
zastavitelných ploch. 

Nové podněty pro vymezení nových zastavitelných ploch nebyly v uplynulém období zaznamenány.  

Nové zastavitelné plochy nebudou vymezovány. 

Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby nových 
zastavitelných ploch není účelné. 

 
e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu 

E.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 

• Požadavek dle zjištěných problémů v ÚAP a pro zlepšení dosavadního stavu: 
o Při případném pořizování změny ÚP je nutno věnovat pozornost napojení vymezených prvků 

ÚSES. 
 
• Požadavek dle sdělení Krajského úřadu Kraje Vysočina, orgán ochrany přírody: 

o Respektovat územní zabezpečení funkčnosti migračně významného území dle dat Agentury 
ochrany přírody a krajiny. 

o V následující územně plánovací dokumentaci přehodnotit rozsah zastavitelných ploch 
s dotčením zemědělského půdního fondu. 

 
Jinak bez požadavků. 

 
E.b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 

které bude nutno prověřit 

Bez požadavků. 

 
E.c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

• Požadavky ze změny legislativy - při nejbližší aktualizaci nebo změně ÚP: 
o Územní plán Klatovec vymezuje VPS s předkupním právem. Nevymezuje však pozemky pro 

tyto veřejně prospěšné stavby a neurčuje v čí prospěch má být zřízeno. Institut předkupního 
práva nebyl dosud využit a záznam předkupního práva v katastru nemovitostí nebyl 
proveden – prověřit a zapracovat.  

o Předkupní právo k dotčeným pozemkům vymezených VPS WT1, WT2 a WT3 musí být z této 
dokumentace vypuštěno. 

• Požadavek ze ZUR KV – v rámci zapracování první změny, která bude vycházet z potřeby obce: 
o vymezit převzaté nadregionální a regionální prvky ÚSES ze ZÚR jako VPO vyplývající pro 

území obce ze ZÚR. 

 
E.d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 

o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Bez požadavků. 
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E.f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

• Návrh změny Územního plánu Klatovec bude vycházet ze schválené zprávy o uplatňování 
územního plánu.  

• Návrh bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláškou 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění (tj. ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.) a dle 
ustanovení § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.  

• Členění dokumentace, názvy a měřítka výkresů budou stejné jako u původního územního plánu.  
• Obsah změny Územního plánu bude: změna Územního plánu – výroková část, která bude 

obsahovat textovou a grafickou část, a odůvodnění změny územního plánu, které bude 
obsahovat textovou a grafickou část. 

• Jako mapový podklad pro grafickou část dokumentace bude použita aktuální katastrální mapa 
v digitální formě.  

• Textová část (výroková část a odůvodnění) bude tvořit jeden dokument, jehož přílohou bude 
grafická část (výkresy výrokové části a odůvodnění). 

 
• Textová část (výroková) bude upravena podle výše uvedených předpisů – bude obsahovat 

kapitoly:  
a) Vymezení zastavěného území  
b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  
c) Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému síd. zeleně  
d) Koncepce veřejné infrastruktury a podmínek pro její umísťování  
e) Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 

využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu 
před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin  

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, podmíněně přípustného využití, 
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu - 
výšková regulace zástavby, charakter a struktura zástavby, stanovení rozmezí výměry pro 
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití  

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit  

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo  

i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona  
j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovené možného budoucího využití, včetně 

podmínek pro jeho prověření  
k) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti  

l) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresu k němu připojené grafické části 
 

• Textová část odůvodnění bude obsahovat kapitoly:  
1. Postup pořízení územního plánu. (zpracuje pořizovatel) 
2. Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem. (zpracuje projektant) 
3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 

a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území. (zpracuje 
projektant) 

4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. (zpracuje projektant) 
5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů (zpracuje projektant) a stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 
(zpracuje pořizovatel) 
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6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace 
o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
(zpracuje projektant) 

7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA). (vloží pořizovatel) 
8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením závažných 

důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. (zpracuje pořizovatel) 
9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty. (zpracuje projektant) 
10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch. (zpracuje projektant) 
11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů. (zpracuje 

projektant) 
12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání - požadavků pro zpracování návrhu změny územního 

plánu (zpracuje projektant) 
13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 

(§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení. (zpracuje projektant) 
14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k plnění funkcí lesa. (zpracuje projektant) 
15. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění. (zpracuje pořizovatel) 
16. Vyhodnocení připomínek. (zpracuje pořizovatel) 

 

• Kapitoly 1., část 5. – vyhodnocení souladu se stanovisky DO, 8., 15. a 16. zpracuje pořizovatel; 
kapitoly 2. - 4., část 5. – vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a kapitoly 6. a 9.- 14. zpracuje projektant. Stanovisko KÚ dle bodu 7. vloží pořizovatel.  

• Návrh pro společné jednání bude odevzdán ve 2 vyhotoveních (+ 1 vyhotovení na datovém nosiči 
– grafická část ve formátu *.pdf, textová část ve formátu *.doc nebo *.docx), upravený návrh pro 
veřejné projednání ve 2 vyhotoveních (+ 1 vyhotovení na datovém nosiči – grafická část ve 
formátu *.pdf, textová část ve formátu *.doc nebo *.docx). Konečné znění bude odevzdáno ve 4 
vyhotoveních. Konečné znění bude odevzdáno rovněž na datových nosičích ve 2 vyhotoveních, 
a to grafická část ve formátu *.pdf. Grafická část dokumentace může být odevzdána i ve formátu 
*.dwg - data musejí být topologicky čistá a musí být řádně odlišena v hladinách CAD souborů 
nebo *.dgn. Grafická část dokumentace musí být odevzdána ve formátu ESRI (shapefile). 
Členění datových souborů se doporučuje dle metodiky „MINIS“ poslední verze, uveřejněné na 
adrese http://www.kr-vysocina.cz/minis-nova-verze-2-2/d-4027256/p1=38858. Textová část pak 
ve formátech *.pdf a *.doc nebo *.docx.  

• Titulní list textové části a všechny výkresy budou opatřeny tímto záznamem o účinnosti  
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 

Změnu č. .. Územního plánu Klatovec vydalo Zastupitelstvo obce Klatovec 

Datum nabytí účinnosti …………. 

Pořizovatel Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování 

Oprávněná úřední osoba Ing. Eva Přibylová 

Funkce referentka odboru rozvoje a územního plánování 

Razítko a podpis …………. 

 
E.g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný 

rozvoj území.  

Viz následující kapitola f). 

 

f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast 

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. 
§ 77a odst. 4 písm. n) zákona ve smyslu § 45i odst. 1 zákona, konstatuje, že Návrh zprávy 
o uplatňování Územního plánu Klatovec za období 2009 – 2014 nebude mít významný vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 
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(Natura 2000). V řešeném území je vymezena evropsky významná lokalita Zhejral CZ0610170, která 
je v územním plánu respektována.  

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán dle § 22 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, nepožaduje 
vyhodnocení vlivů návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Klatovec za období 2009 – 2014 na 
životní prostředí – sdělení č.j. KUJI 8465/2014 OZPZ 135/2014 ze dne 5.2.2014  

Předložený návrh zprávy o uplatňování územního plánu 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. 

 
g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 

variant vyžadováno 

Bez požadavků. 
 
h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny 

a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

Ze zjištěných skutečností nevyplývá potřeba změny, která by podstatně ovlivnila koncepci územního 
plánu.  

Nový územní plán Klatovec nebude pořizován. 

 
i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 

rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

Bez požadavků. 
 
j) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

• Uplatňuje se požadavek na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina: 
o požadavek na aktualizaci ZÚR KV ve věci trasování RBK 475 dle platného ÚP Klatovec. 

 

k) Výsledky projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi 

Návrh zprávy byl zaslán dne 23.1.2014 jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním 
obcím a městysi Mrákotín k uplatnění vyjádření, popř. podnětů k jejímu obsahu ve lhůtě do 30 dnů od 
jejího obdržení. 

Z obeslaných dotčených orgánů se ve stanovené zákonné lhůtě k návrhu zprávy vyjádřily následující 
dotčené orgány s dále uvedeným obsahem: 
Tabulka č.1 
poř. 
číslo 

dotčený orgán, sousední obce a územní celky, organizace vyjádření, sdělení požadavky na doplnění  

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

č.j. KUJI 4990/2014 Ry 2 ze dne 
12.2.2014 

požadavky viz tabulka č. 2 

2. Krajský úřad Kraje Vysočina, odb.dopravy a silničního 
hospodářství 

  

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

č.j. KUJI 8465/2014 OZPZ 
135/2014 ze dne 5.2.2014 

požadavky viz tabulka č. 2 

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

č.j. KUJI 8465/2014 OZPZ 
135/2014 ze dne 5.2.2014 

souhlas bez požadavků 

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

 
 

6. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí  ochrana 
PUPFL 

zn. Telč 1202/2014 OŽP/So/221.1.3 
ze dne 19.2.2014 

souhlas bez požadavků 

7. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí  vodní hosp   

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

 
 

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

 
 

10. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí  ochrana   
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poř. 
číslo 

dotčený orgán, sousední obce a územní celky, organizace vyjádření, sdělení požadavky na doplnění  

ovzduší  
11. Městský úřad Telč, odbor živ. Prostředí  ochrana ZPF    
12. Městský úřad Telč, odbor dopravy    

13. ČR  Ministerstvo dopravy – ŘSD ČR 
zn. 000288/11300/2014 ze dne 
30.1.2014 

bez připomínek 

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

  

15. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem 
v Jihlavě 

zn. KHSV1184/2014/JI/HOK/Fiš ze 
dne 31.1.2014 

souhlasné vyjádření bez 
požadavků 

16. Hasičský záchranný sbor  Kraje Vysočina 
č.j.HSJI – 367 2/JI  2014 ze dne 
27.1.2014 

souhlasné koordinované 
stanovisko bez požadavků 

17. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a 
Vysočiny 

č.j. SBS 02556/2014 ze dne 
28.1.2014 

bez připomínek 

18. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
č.j. MPO 4880/2014 ze dne 
23.1.2014 

bez připomínek 

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

zn. MOCR 4746 1/2014 6440 ze 
dne 7.2.2014 

bez požadavků 

20. Krajská veterinární spr. pro Kraj Vysočina   

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

zn. 140/14/062.103/Bě ze dne 
12.2.2014 

bez připomínek 

Sousední obce a samosprávní územní celky 
22. Městys Mrákotín    
23. Obec Kaliště   
24. Obec Studená   
25. Obec Panské Dubenky    

26. Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního 
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic   

 
 

Obec 
27. Obec Klatovec   
Servisní organizace pro dotčené orgány, významní správci, organizace 
28. Státní pozemkový úřad  KPÚ pro Kraj Vysočinu, Jihlava   

29. Povodí Vltavy, s.p.  závod Horní Vltava, České 
Budějovice 

zn. 6134/2014 143 ze dne 
11.2.2014 

bez připomínek, 
doporučení viz tab. č. 2 

30. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.   
31. Národní památkový ústav, úz.odb.prac. Telč   
32. E.ON Česká republika, a.s., region. spr. sítě   
33. Jihomoravská plynárenská Net, s.r.o.   
34. Telefónica O2 Czech Republic, a.s.   
35. České radiokomunikace, a.s.   
36. Úřad městyse Batelov, stavební úřad   

 
Tabulka č. 2 
i.č.  organizace řešení požadavku  
1. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen ZÚR) vymezují na území 

obce veřejně prospěšné opatření – U007 nadregionální biocentrum (NRBC) 80 Pařezitý Roštejn, U117 
regionální biocentrum (RBC) 686 Zhejral a U239 regionální biokoridor (RBK) 475 Pařezitý/Roštejn  
Zhejral. Tato veřejně prospěšné opatření jsou v ÚP Klatovec zapracována a zpřesněna kromě RBK 
475, který je v ÚP Klatovec trasován odlišně od ZÚR. To dosud umožňoval bod (108a) písm. b) ZÚR. 
Tato část ZÚR však byla rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 29. 1. 2014 zrušena pro 
nezákonnost. Navržené vymezení RBK 475 v ÚP Klatovec je z přírodního hlediska také možné. Vede 
stejným lesním komplexem a napojuje se do NRBC 80. Zpřesnění bude respektováno v další 
aktualizaci ZÚR. Doporučujeme proto, do bodu j) návrhu zprávy o uplatňování doplnit požadavek na 
aktualizaci ZÚR ve věci trasování RBK 475 dle platného ÚP Klatovec. 
Aktualizací č. 1 ZÚR byly vymezeny na území kraje oblasti krajinného rázu. Území obce Klatovec 
náleží do oblasti CZ0610 OB013 Javořická vrchovina. Dle návrhu zprávy o uplatňování vyplývá, ÚP 
Klatovec respektuje zásady pro činnost v území v této oblasti krajinného rázu.  
ZÚR vymezují plochy a koridory ÚSES jako veřejně prospěšné opatření (VPO). V územních plánech je 
proto třeba tyto VPO vymezit také jako VPO s odkazem, že jsou převzaty ze ZÚR. Při posuzování 
zprávy o uplatňování s platným ÚP Klatovec jsme zjistili, že ve výkrese veřejně prospěšných staveb 
nejsou vymezeny nadregionální ani regionální prvky ÚSES jako VPO vyplývající pro území obce ze 
ZÚR. V rámci zpracování první změny, která bude vycházet z potřeb obce, je třeba tento nedostatek 
odstranit. Návrh zprávy o uplatňování je třeba v bodě e) doplnit o pokyny pro zpracování změny 
územního plánu. 

Do bodu j) zprávy je 
zapracován 
požadavek na 
aktualizaci ZÚR ve 
věci trasování RBK 
475 dle platného ÚP 
Klatovec 
Na základě tohoto 
požadavku jsou do 
bodu e) zprávy 
zapracovány pokyny 
pro zpracování 
změny územního 
plánu – vymezit 
převzaté 
nadregionální a 
regionální prvky 
ÚSES ze ZÚR jako 
VPO vyplývající pro 
území obce ze ZÚR. 

3. Ochrana přírody a krajiny  Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Klatovec za období 2009 – 
2014 nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 

Požadavky jsou 
zapracovány do 
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i.č.  organizace řešení požadavku  
lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). V řešeném území je vymezena evropsky významná lokalita 
Zhejral CZ0610170, která je v územním plánu respektována. Dále jsou v územním plánu zapracovány 
tyto jevy ochrany přírody v kompetenci krajského úřadu:  U007, nadregionální biocentrum NRBK 
Pařezitý – Roštejn 80;  U117 regionální biocentrum RBC Zhejral 686;  U239 regionální biokoridor 
RBK 475;  Evidovaná lokalita přírodních biotopů – Pastvina pod Klátovcem  vlhké louky a pastevní 
lada se zajímavou květenou;  národní přírodní rezervace Zhejral, vč. ochranného pásma;  
Orgán ochrany přírody konstatuje, že z hlediska zájmů chráněných výše uvedeným zákonem uplatňuje 
požadavek na respektování územního zabezpečení funkčnosti migračně významného území (data 
předává AOPK); 
V aktualizaci ZÚR Kraje Vysočina je správní území obce Klatovec zařazeno do oblasti krajinného rázu 
Javořická vrchovina CZ0610 OB013. ZÚR stanovují specifické zásady pro činnost a rozhodování o 
změnách v území, chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvářející jedinečnost krajiny. 
Opatření k ochraně krajinného rázu jsou definována ve Strategii ochrany krajinného rázu Kraje 
Vysočina.  
Nepožadujeme vytvoření samostatné změny územního plánu, ale postačí, když budou tyto požadavky 
respektovány a zpracovány v následující územně plánovací dokumentaci. 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí – není požadováno vyhodnocení vlivů Návrhu zprávy o 
uplatňování územního plánu Klatovec za období 2009 – 2014 na životní prostředí. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu  souhlasí s předloženým návrhem zprávy o uplatňování 
územního plánu Klatovec za období 2009 – 2014 a neuplatňuje k němu žádné připomínky. Dle zprávy 
je plánovaný rozvoj vyhodnocen jako předimenzovaný a neaktuální, proto při pořizovaní následující 
územně plánovací dokumentace požadujeme přehodnotit rozsah zastavitelných ploch. 

zprávy jako pokyny 
v bodě E.a): 
 požadavek na 

respektování 
územního 
zabezpečení 
funkčnosti migračně 
významného území; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V následující územně 
plánovací 
dokumentaci bude 
přehodnocen rozsah 
zastavitelných ploch. 

29. Souhlasíme s navrženou koncepcí odkanalizování a centrálního čištění odpadních vod. 
Doporučujeme požádat o změnu odkanalizování obce v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje 
Vysočina. 

Doporučení se bere 
na vědomí. 

 

Ve stanovené lhůtě byly uplatněny požadavky z vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru 
územního plánování a stavebního řádu a Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí 
a zemědělství - ochrany přírody a krajiny. Tyto požadavky jsou však specifikovány v případě potřeby 
obce zpracovat změnu ÚP.  

Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu bylo oznámeno veřejnou vyhláškou 
vyvěšenou na úředních deskách Města Telče (vyvěšeno dne 24.1.2014 do 24.2.2014) a Obce 
Klatovec (vyvěšeno dne 30.1.2014 do 5.3.2014). Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení 
projednání a návrh zprávy o uplatňování územního plánu byly zveřejněny rovněž na internetových 
úředních deskách na adrese 
http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/projednavane_zpravy_o_uplatno
vani_uzemniho_planu v době od 24. 1. 2014 do 24. 2. 2014. V zákonné lhůtě mohl každý uplatnit 
u pořizovatele písemně své připomínky k obsahu návrhu zprávy o uplatňování územního plánu. 

Ve stanovené lhůtě, tj. do 2. 3. 2014, neobdržel pořizovatel k obsahu návrhu zprávy o uplatňování ÚP 
žádnou připomínku – žádný požadavek na pořízení změny ÚP nebyl uplatněn. 
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Závěr 

Návrh zprávy byl ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením ke 
schválení zastupitelstvem obce projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi 
a obcí Klatovec (oznámeno a zasláno jednotlivě) a s veřejností. 

Z vyhodnocení uplatňování ÚP Klatovec a z projednání návrhu zprávy s dotčenými orgány, krajským 
úřadem, sousedními obcemi, obcí Klatovec a s veřejností nevzešel žádný požadavek na pořízení 
změny ÚP Klatovec, kromě požadavku Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování 
a stavebního řádu a Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství - 
ochrany přírody a krajiny. Tyto požadavky jsou však specifikovány v případě potřeby obce zpracovat 
změnu ÚP, stejně tak jako požadavek na úpravu řešení vymezeného ÚSES dle zjištěných problémů 
v ÚAP. 

Požadavky dle pokynů pro zpracování změny ÚP (bod E.a), E.c), E.f) zprávy) budou řešeny v rámci 
zpracování první změny, která bude vycházet z potřeb obce Klatovec. 

Návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje dle bodu j) zprávy bude uplatňován v rámci pořizování 
aktualizace ZÚR KV. 

V uplynulém období nebyl uplatněn žádný zásadní požadavek na pořízení změny ÚP ze strany obce 
Klatovec, veřejnosti, dotčených orgánů, sousedních obcí, krajského úřadu.  

Ze zjištěných skutečností nevyplývá potřeba změny, která by podstatně ovlivnila koncepci Územního 
plánu Klatovec.  

Na základě této zprávy nebude pořizována změna Územního plánu Klatovec. 

Nový územní plán nebude pořizován. 

Koncepce Územního plánu Klatovec zůstává v platnosti.  

Při rozhodování v území dle Územního plánu Klatovec však musí být brána na zřetel změna 
stavebního zákona, zejména čl. II – Přechodná ustanovení, bod 4. zákona č. 350/2012 Sb. 

Návrh zprávy, doplněný na základě výsledků projednání, byl v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 
písm. e) a písm. b) stavebního zákona předložen Zastupitelstvu obce Klatovec k projednání a ke 
schválení Pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu. 

 

 
 

 

 

Zpracovala – pořizovatel:  

 --------------------------------------------------- 
 Ing. Eva Přibylová 

 odbor rozvoje a územního plánování 
 Městského úřadu Telč 

 


