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1. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
A. Úvod
Obec Nový Telečkov se nachází cca 20 km severně od města Třebíč. Správní území je tvořeno katastrálním
územím Nový Telečkov a celkově zabírá rozlohu 367,5 ha. V roce 2019 zde žilo 102 obyvatel (zdroj: czso.cz).
Sousedními obcemi jsou obce Uhřínov, Baliny, Oslavička, Vlčatín a Horní Heřmanice
Obrázek č. 1: Zmenšený hlavní výkres ÚP Nový Telečkov

Územní plán Nový Telečkov byl vydán dne 03.04.2009. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne
22.04.2009.
Hlavním zpracovatelem Územní plánu Nový Telečkov byl Ing. arch. Milan Grygar – DIS projekt, s.r.o., Havlíčkovo
nábřeží 131/37, Třebíč, číslo autorizace 2324. Pořizovatelem této územně plánovací dokumentace byl Městský
úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování.
Dle § 55 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel zpracoval návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Nový
Telečkov včetně Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nový Telečkov, s použitím § 47
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stavebního zákona jej projedná a následně předloží Zastupitelstvu obce Nový Telečkov ke schválení (dle § 6
odst. 5 stavebního zákona).
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Nový Telečkov obsahuje pokyny pro zpracování návrhu
Změny č. 1 Územního plánu Nový Telečkov v rozsahu zadání změny.
Použité zkratky:

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nový Telečkov - zpráva o uplatňování
Územní plán Nový Telečkov – územní plán
Změna č. 1 Územního plánu Nový Telečkov – změna územního plánu

B. 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
a. Vyhodnocení uplatňování územního plánu
Cílem řešení územního plánu je rozvíjet území obce ve shodě se zásadami udržitelného rozvoje při zachování
kulturních a přírodních hodnot. Urbanistická koncepce v příštím období předpokládá zachování stávající
urbanistické struktury zastavěného území obce a její doplnění o nové zastavitelné plochy. Koncepce rozvoje
obce si dává za cíl zajistit dobré životní podmínky, funkční infrastrukturu a dostupnou občanskou vybavenost
v obci při bezkonfliktním způsobu spojení rozvoje bydlení, ekonomiky a zemědělství. Územní plán stanovuje tyto
priority rozvoje a cíle ochrany hodnot území:





zajištění příznivého životního prostředí, přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitostí forem života,
přírodních hodnot, šetrné hospodaření s přírodními zdroji;
udržení sociální soudržnosti;
zkvalitňování podmínek pro bydlení;
podpora vhodných ekonomických aktivit.

Území obce má venkovský charakter, obec má význam jako základní prvek v sídelní struktuře území. Správní
území obce Nový Telečkov leží v odlehlé části správního území ORP Třebíč, v území s horší dopravní
obslužností. Funkci vyšší územní jednotky vzhledem k řešenému území zastává město Třebíč a Velké Meziříčí,
kde je pro obyvatele dostupné veškeré občanské vybavení, které je v samotné obci minimální.
Sociodemografické ukazatele indikují nepříznivý vývoj složení a struktury obyvatel.
Vlastní území lze charakterizovat jako polně lesní krajinu. Obec si zachovává vlastní svébytnost a typický ráz.
Urbanistická struktura je dána historickým vývojem a morfologií terénu. Podmínky rozvoje obce z hlediska pozice
v sídelní struktuře lze považovat průměrné až podprůměrné, z hlediska prostorových podmínek a vztahu k
rozvojovým a dopravním osám za dobré, dané blízkostí rozvojové osy republikového významu OS5 Praha –
(Kolín) – Jihlava – Brno.
Rozvojové plochy prostorově přirozeně navazují na stávající zastavěné území obce.
V území jsou vyčleněny nové plochy pro rekreaci.
Krajinná zeleň a prostupnost krajiny.
V nezastavěném území obce jsou navrženy plochy pro prvky ÚSES a plochy pro zatravnění. Je navrženo
umístění prvků doprovodné a liniové zeleně, které mají protierozní, ekostabilizační a krajinotvornou funkci.
Územní plán navrhuje následující plochy: zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy změn v krajině a ostatní
plochy se změnou v území. Tabulky č. 1, 2 a 3 vyobrazují plochy, které vymezil územní plán s daným způsobem
využití a tabulka č. 5 vyobrazuje současný stav využití těchto ploch. Tabulka č. 4 vyobrazuje veřejně prospěšné
stavby vymezené územním plánem a jejich současný stav.
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Tab. č.:1: Vymezené plochy (zdroj: územní plán).

Označení
změny

Navržený způsob využití

Popis

Sv1

Doplňuje jižní okraj zastavěného území
(ZÚ) do uceleného tvaru.

Sv – plochy smíšené obytné –
venkovského typu

Sv2

Rozšiřuje jihozápadní okraj ZÚ.

Sv – plochy smíšené obytné –
venkovského typu

Sv3

Západní okraj ZÚ, doplnění proluky a
rozšíření stávajících ZÚ

Sv – plochy smíšené obytné –
venkovského typu

Sv4

Doplnění proluky na severním okraji ZÚ.

Sv – plochy smíšené obytné –
venkovského typu

Sv5

V odloučené poloze na severním okraji
obce, doplňuje proluku mezi ZÚ a
obytnou zástavbou.
Rozvoj ZÚ v souběhu se silnicí III. tř.,
součást výhledové rozvojové plochy.

Sv – plochy smíšené obytné –
venkovského typu

Sv7

Rozvoj ZÚ v souběhu se silnicí III. tř.,
součást výhledové rozvojové plochy.

Sv – plochy smíšené obytné –
venkovského typu

Rs1

Zřízení sportovního hřiště na západním
okraji obce

Rs – plochy rekreace –
plochy sportovně rekreačních zařízení

Rs2

Plocha pro zřízení sport. zařízení
(pistolová střelnice) v ploše smíšené
obytné
Plocha zázemí bytových domů pro denní
rekreaci obyvatel.

Rs – plochy rekreace –
plochy sportovně rekreačních zařízení

Ti1

Plocha pro výstavbu obecní ČOV

Ti – plochy technické infrastruktury –
ČOV

Vs1

Plocha stávajícího nevyužívaného
zemědělského areálu a plochy
zbytkových zahrad po jeho výstavbě
Plocha rozšiřující stávající zemědělský
areál o technická zařízení – výstavba
jímky.
Plocha rozšiřující stávající zemědělský
areál o technická zařízení – výběhy

Sv6

Rr1

Zs1

Zs2

Sv – plochy smíšené obytné –
venkovského typu

Rr – plochy rekreace –
Rodinná a individuální rekreace

Vs – plochy výroby a skladování
Zs – plochy zemědělské výroby a staveb
Zs – plochy zemědělské výroby a staveb

Ds1

Zlepšení parametrů průjezdního profilu
silnice III. tř. na ploše asanace.

Ds – plochy dopravní infrastruktury - silnice

Dk1

Místní komunikace – obsluha ploch
rekreace a smíšených obytných ploch,
navazuje na ZÚ je stanovena max. šíře
dopravního prostoru.
Manipulační plocha před hlavním
vjezdem do zemědělského areálu a
zřízení autobusové zastávky.
Místní komunikace pro obsluhu pozemků
smíšených obytných, vytvoření přístupu
do zbytkových částí pozemku, nástupní
komunikace pro budoucí výhledový
rozvoj ploch bydlení. Je stanovena
maximální šíře dopravního prostoru.
Účelová komunikace – přístupová pro
plochu technické infrastruktury –
invariantní umístění objektu ČOV
(PRVK kraje Vysočina). Je stanovena
maximální šíře dopravního prostoru.

Dk – plochy dopravní infrastruktury - místní
komunikace

Dk2

Dk3

Du1

Dk – plochy dopravní infrastruktury - místní
komunikace
Dk – plochy dopravní infrastruktury - místní
komunikace

Du – plochy dopravní infrastruktury - účelové
komunikace
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Dch1

T1-4

E1-4

U1-5

U6

U7

U8

U9

U10

Výstavba chodníku v souběhu se stávající
silnicí III. tř, částečně v ZÚ obce mimo
tuto trasu. Plochy jsou bez výjimky
navrženy v plochách silničního tělesa a
na plochách ostatních.
Založení ochranné a izolační zeleně na
styku ploch s rozdílným způsobem
využití. Účelem opatření je snížení resp.
eliminace možných negativních dopadů
vzájemné interakce a dále zachování
resp. vytvoření ochranné zeleně
v pásmech ochrany a manipulace
v souběhu s vodními toky.

Dch – plochy dopravní infrastruktury chodníky

T – plochy smíšené nezastavěného území –
ochranná zeleň

Veřejně prospěšná opatření
Protierozní ochrana ploch s rozdílným
E – plochy smíšené nezastavěného území –
způsobem využití, staveb a zařízení na
protierozní opatření
nich a omezení splachů orniční vrstvy
zemědělsky obhospodařovaných půd na
pozemcích sklonitých.
Plochy pro založení, doplnění a
U – plochy a koridory ÚSES – interakční prvky
revitalizaci Interakčních prvků ÚSES –
liniové alejové zeleně a travnatých pásů
podél komunikací v jinak intenzivně
zemědělsky využívané krajině - zvýšení
podílu ploch zeleně v zemědělské
nezalesněné krajině.
Lokální biocentrum - plochy pro
U – plochy a koridory ÚSES – opatření ÚSES
založení, revitalizaci a dopěstování ploch
ÚSES – zatravnění, extenzivní zeleň.
Lokální biocentrum - plochy pro
U – plochy a koridory ÚSES – opatření ÚSES
založení, revitalizaci a dopěstování ploch
ÚSES – zatravnění, extenzivní zeleň.
Lokální biokoridor - plochy pro
U – plochy a koridory ÚSES – opatření ÚSES
založení, revitalizaci a dopěstování ploch
ÚSES – zatravnění, extenzivní zeleň.
Lokální biokoridor - plochy pro
U – plochy a koridory ÚSES – opatření ÚSES
založení, revitalizaci a dopěstování ploch
ÚSES – zatravnění, extenzivní zeleň
Lokální biokoridor - plochy pro
U – plochy a koridory ÚSES – opatření ÚSES
založení, revitalizaci a dopěstování ploch
ÚSES – zatravnění, extenzivní zeleň.

Územní plán vymezuje plochy územní rezervy.
Tab. č. 2: Plochy územní rezervy (zdroj: územní plán).

Označení
plochy
r-Sv1
r-SV2
r-SV3

Navržený způsob využití

Popis
Územní rezerva zastavitelného území
v severní části obce.
Územní rezerva zastavitelného území
v jižní části obce.
Územní rezerva zastavitelného území
v jižní části obce.

Sv – plochy smíšené obytné –
venkovského typu
Sv – plochy smíšené obytné –
venkovského typu
Sv – plochy smíšené obytné –
venkovského typu

Územní plán vymezuje plochy asanace území (veřejně prospěšná opatření).
Tab. č. 3: Plochy asanace (zdroj: územní plán).

Označení
plochy

Současný stav využití

Popis
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A1
asanace
území
A2
asanace
území

Centrum obce – západní část návesního
prostoru – hospodářský objekt v částečné
demolici – rozšíření návesního prostoru.
Centrum obce- neobydlený RD zásadně
zasahující do dopravního prostoru silnice
III. třídy - dopravní závada

realizováno
nerealizováno (stávající způsob využití)

Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby.
Tab. č. 4: Veřejně prospěšné stavby (zdroj: územní plán).

Označení
VPS

Popis

Současný stav

1
2
3
4
5

plocha Ds1 – stavba silnice
plocha Dk1 – stavba místní komunikace
plocha Dk2 – stavba manipulační plochy
plocha Dk3 – stavba místní komunikace
plocha Du1 – stavba víceúčelové
komunikace
plocha Dch1 – stavba chodníku
stavba zastávek autobusové dopravy
stavba ČOV
stavba kanalizace dešťové
stavba kanalizace splaškové
stavba vodovodu
stavba sítě NN a VO
stavba telekomunikačních kabelových
tras

nerealizováno
nerealizováno

6
7
8
9
10
11
12
13

nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno

Tab. č.:5: Současný stav využití vymezených ploch změn

Označení
změny

Popis

Současný stav využití

Sv1
Sv2
Sv3
Sv4
Sv5
Sv6
Sv7
Rs1
Rs2
Rr1

rozvoj zastavitelného území
rozvoj zastavitelného území
rozvoj zastavitelného území
rozvoj zastavitelného území
rozvoj zastavitelného území
rozvoj zastavitelného území
rozvoj zastavitelného území
sportovně rekreační zařízení (hřiště)
sportovní zařízení (pistolová střelnice)
plocha pro denní vyhrazenou rekreaci
obyvatel bytových domů
plocha pro výstavbu obecní ČOV
plocha stávajícího zemědělského areálu
s plochy zbytkových zahrad po výstavbě
areálu
technické zařízení zemědělského areálu jímky
technické zařízení zemědělského areálu výběhy
silnice
místní komunikace
místní komunikace

částečně realizováno
nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno
částečně realizováno
částečně realizováno
nerealizováno
nerealizováno
v ploše jsou realizovány pouze drobné stavby
související s hlavním využitím
nevyužito
částečně využito

Ti1
Vs1

Zs1
Zs2
Ds1
Dk1
Dk2

nevyužito
umístění jímky
nerealizováno (stávající stav)
nerealizováno
nerealizováno
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Dk3
Du1
Dch1
E1-4
T1-4
U1-5
U6
U7
U8
U9
U10

r-Sv1
r-Sv2
r-Sv3

místní komunikace
účelové komunikace
chodníky
protierozní opatření

nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno
stávající stav bez realizace (založení, doplnění,
revitalizace)
ochranná zeleň
stávající stav bez realizace (založení, doplnění,
revitalizace)
ÚSES – interakční prvky
stávající stav bez realizace (založení, doplnění,
revitalizace)
ÚSES – lokální biocentrum
stávající stav bez realizace (založení, doplnění,
revitalizace)
ÚSES - lokální biocentrum
stávající stav bez realizace (založení, doplnění,
revitalizace)
ÚSES – lokální biokoridor
stávající stav bez realizace (založení, doplnění,
revitalizace)
ÚSES – lokální biokoridor
stávající stav bez realizace (založení, doplnění,
revitalizace)
ÚSES – lokální biokoridor
stávající stav bez realizace (založení, doplnění,
revitalizace)
Plochy územní rezervy
rozvoj zastavitelného území
rozvoj zastavitelného území
rozvoj zastavitelného území
-

Územní plán Nový Telečkov navrhuje zastavitelné plochy určené převážně pro bydlení. Plochy navržené
v územním plánu k bydlení jsou v převažující části nevyužity, stejně tak jako zastavitelné plochy jiných funkcí
(občanské vybavení, dopravní a technická infrastruktura).
Koncepce technické infrastruktury na úseku likvidace odpadních vod a realizace ČOV v obci dosud nebyla
naplněna.
Navržené změny v krajině (ochranná a izolační zeleň a protierozní opatření) nejsou taktéž realizovány.
Žádný z chybějících úseků lokálního ÚSES vymezený v řešeném území nebyl taktéž realizován. Systém ÚSES je
doplněn návrhem sítě interakčních prvků, tj. navrženou liniovou zelení podél polních cest. Ani tyto prvky nebyly
zatím realizovány.
(Pozn.: V současnosti již nejsou interakční prvky vymezovány v územně plánovacích dokumentacích jako součást územního
systému ekologické stability).

b. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán
Územní plán Nový Telečkov byl vydán zastupitelstvem obce v dubnu roku 2009, téhož měsíce také nabyl
účinnosti.
 Dne 01.01.2018 nabyla účinnost novela stavebního zákona, nově zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 183/2006 Sb. (tzv. stavební zákon).
Pro pořízení a změnu územního plánu jsou dále závazné:
 Politika územního rozvoje České republiky, která byla schválena dne 20.07.2009 usnesením vlády č. 929.
Dne 15.04.2015 byla schválena usnesením vlády České republiky č. 276/2015 Aktualizace č. 1 Politiky
územního rozvoje České republiky (dále PÚR). Aktualizace PÚR č. 2 schválené dne 02.09.2019
usnesením vlády České republiky č. 629 a Aktualizace PÚR č. 3 schválené dne 02.09.2019 usnesením
vlády České republiky č. 630. Aktualizace č. 5 PÚR byla schválena 17.08.2020 usnesením vlády ČR
č. 833.


Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (dále také ZÚR) byly vydány 16.09.2008 a nabyly účinnosti dne
22.11.2008. Dne 08.10.2012 byla vydána Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, která
nabyla účinnosti dne 23.10.2012. Dne 13.09.2016 vydalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina Aktualizaci č. 2 a
Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Aktualizace č. 2 a č. 3 nabyly účinnosti dne
07.10.2016. Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána zastupitelstvem kraje
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dne 12.12.2017 a následně nabyla účinnosti dne 30.12.2017. Poslední Aktualizace č. 6 Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina byla vydána 14.05.2019, účinnosti nabyla 14.06.2019. Aktualizace č. 4 Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána dne 08.09.2020 a nabyla účinnosti dne 09.11.2020.
Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána dne 11.02.2021. Účinnosti nabyla
dne 13.04.2021

c.
Stručný přehled vyhodnocení souladu územního plánu Nový Telečkov se stavebním zákonem a
prováděcími vyhláškami
Zjištěné nesoulady a požadavky na úpravu:
 Příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění, upravila názvy a obsah
jednotlivých kapitol I. Obsahu územního plánu a II. Obsahu odůvodnění územního plánu. Zpracování
územního plánu této příloze neodpovídá.


Územní plán je vydáván formou opatření obecné povahy, jsou v něm konkretizovány povinnosti, které
vyplývají z platných právních předpisů. Nesmí však obsahovat citace, ani odkazy na platné právní
předpisy a jiné koncepční a strategické dokumenty, a to jak v textové tak i v grafické části.



Obsah odůvodnění územního plánu ukládá příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění (II.
Obsah odůvodnění územního plánu). Obsah odůvodnění není v souladu s vyhláškou.



Dle ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, je nutné vymezit pro každé 2 ha
zastavitelné plochy občanského vybavení, plochy rekreace, plochy smíšené obytné související plochu
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají komunikace.



Je požadováno doplnit výčet a charakteristiku jednotlivých skladebných prvků územního systému
ekologické stability do výroku změny územního plánu (územní plán totiž obsahuje pouze prosté sdělení,
že tyto prvky jsou navrženy v nezastavěném území obce, tedy bez bližšího výčtu a jejich popisu).



Územní plán vymezuje interakční prvky, které však již nemohou být součástí územního systému
ekologické stability krajiny – jedno nebo oboustranné pruhy pro doprovodnou zeleň u silnic a cest jako
pruhy pro interakční prvky (ÚSES).



Územní rezervy nejsou již posuzovány jako plochy dalšího možného rozvoje, ale jako plochy vyžadující
další prověření.



Výkres širších vztahů by měl znázorňovat veškeré vazby na území sousedních obcí.



Územní plán nesmí navrhovat žádná opatření na okolní katastrální území.



Podmínky využití území nejsou zaktualizovány dle současných právních předpisů.



Není zaktualizována hranice zastavěného území.

d. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
Ve sledovaném období nebyly zjištěny žádné nepředpokládané negativní dopady.
C. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů
Územně analytické podklady (dále ÚAP) obce s rozšířenou působností Třebíč byly zpracovány v prosinci 2008,
jejich úplné aktualizace proběhly v letech 2010, 2012, 2014 a 2016.
Dle ÚAP je v obci vymezena architektonicky cenná stavba (kaple zasvěcená Panně Marii), urbanistickou hodnotu
tvoří stavebně ucelená zástavba středu obce.
V řešeném území se nevyskytují nemovité kulturní památky, pouze drobné stavby místního významu.
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Nový Telečkov spadá do oblasti krajinného rázu Třebíčsko – Velkomeziříčsko.
Území obce je součástí místa krajinného rázu Třebíčsko.
Ve správním území obce je vymezen biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců (severní část
území).
V obci Nový Telečkov se nevyskytují CHLÚ, dobývací prostory ani ložiska nerostných surovin.
V obci Nový Telečkov se nevyskytují poddolovaná nebo sesuvná území ani staré důlní dílo.
Ve správním území obce se vyskytuje stará ekologická zátěž – skládka Nový Telečkov.
Celé území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany ČR – ochranné pásmo RSP-6 Letiště
Náměšť nad Oslavou, vzdušný prostor 102 – LK TSA 21 Měřín (300-1000 ft AGL).
Katastrálním územím Nový Telečkov vedou silníce III. třídy: č. III/3498 Horní Heřmanice – Vlčatín, č. III/3499
Nový Telečkov – spojovací a č. III/34910 Nový Telečkov - Oslavička.
Řešeným územím prochází venkovní elektrické vedení VN 22 kV.
Řešeným územím prochází metalická telekomunikační síť (dálkový telekomunikační kabel).
Obec je napojena na veřejný vodovod.
Obec nemá vybudovanou oddílnou kanalizaci, pouze kanalizaci dešťovou. Obec nemá ČOV.
Obec není plynofikována. Plynofikace řešeného území se nenavrhuje.
Na katastrálním území Nový Telečkov se nenachází ani do něj nezasahuje evropsky významná lokalita soustavy
Natura 2000.
Územím prochází ÚSES lokálního významu:
- lokální biocentrum: LBC 20 Horní Heřmanice, LBC 21 Vostálkův rybník, LBC 22 Nový Telečkov, LBC 27
Nad Záhumenicí.
- lokální biokoridor: LBK 21-22 Nový Telečkov, LBK 22- I Nový Telečkov, LBK 20- CH Horní Heřmanice,
LBK 27- K Oslavička.
Dle rozboru udržitelného rozvoje území jsou v obci evidovány následující záměry a problémy:
Veřejná a technická infrastruktura:


Neexistence kanalizace s ČOV – výstavba kanalizace a malých místních ČOV nebo napojení na
stávající nebo plánovanou skupinovou ČOV.

Sociodemografické podmínky:


Vysoký index stáří – zvýšení atraktivity bydlení, rozvoj služeb a technické infrastruktury.

Ochrana přírody a krajiny:


Koeficient ekologické stability krajiny je vyjádřen hodnotou 0,48, tj. území málo stabilní – zajištění
ochrany a rozvoj ekologicky stabilních ploch (VKP, lesy, TTP, vodní plochy, ÚSES), realizace ÚSES,
vymezení jeho prvků v krajině.

Rekreace:


Nízké kulturní a infrastrukturní předpoklady rekreace – zvýšení kulturní atraktivity.

Uzemní studie krajiny SO ORP Třebíč
Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč byla zpracována v dubnu 2019,
schválena k možnosti využití byla dne 15.05.2019.
Dle územní studie SO ORP Třebíč se na území obce Nový Telečkov vyskytují tyto problémy a doporučení
k řešení:
Urbanizace, sídla, krajina
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Prověřit možnosti eliminace kontrastního přechodu zemědělského areálu do krajiny.

Erozní ohroženost
 Na styku rozvojových ploch bydlení na okraji zastavěného území prověřit možnosti protierozních
opatření k ochraně erozně exponovaných ploch a zastavěného území.
Ochrana přírody a biodiversity, ÚSES
 Zajistit návaznost ÚSES na sousední katastrální území.
 Zajistit soulad lokálního ÚSES vymezeném v ÚAP s lokálním ÚSES v územně plánovací
dokumentaci (UPD)
 Prověřit možnosti doplnění sítě ÚSES v ekologicky nestabilních částech území.
Propustnost krajiny
Na území obce se nachází velké bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích vhodných
pro pěší a cyklisty směrem do některých sídel okolních obcí.
 Prověřit možnosti propojení komunikacemi mezi sídly ve směru Bochovice, Vlčatín a Hroznatín.
Závěr z výše uvedeného vyhodnocení:
V pořizované Změně č. 1 Územního plánu Nový Telečkov je požadováno aktualizovat limity a hodnoty vyplývající
z územně analytických podkladů. Zajistit soulad lokálního ÚSES v územně analytických podkladech a územně
plánovacích dokumentacích. Dále prověřit možnosti napojení se sídly okolních obcí především pro pěší a cyklisty.
D. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
a. Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2 ,3 a 5
Správní území obce Nový Telečkov nespadá do žádné z rozvojových oblastí nebo rozvojových os (oblasti
se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového
významu) ani do žádné ze specifických oblastí (území, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy z hlediska
udržitelného rozvoje území) vymezených v PÚR. Do správního území obce nezasahují žádné koridory a plochy
dopravní a technické infrastruktury republikového významu vymezené v PÚR.
Při zpracování ÚP byly respektovány vybrané republikové priority, které se uplatňují na celém území České
republiky a jsou aplikovatelné na řešené území, a to především s cílem:


Zajistit trvale udržitelný rozvoj území s cílem zachování urbanistické struktury, posílení kulturního,
ekonomického a sociálního rozvoje a zvýšení ekologické stability krajiny a ochrany území a obyvatelstva.

PÚR řeší následující:


Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území:

Územní plán Nový Telečkov uvádí přínos k naplnění republikových priorit následně:
(14)

(14a)

(17)

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví – řešení ÚP neovlivňuje negativně v ÚAP vymezené
kulturní ani přírodní hodnoty.
Při plánování rozvoje venkovských území dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany
kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny – řešení územního plánu
respektuje požadavky na ochranu kvalitní zemědělské půdy, nové zastavitelné plochy jsou navrženy ve
vazbě na stávající území tak, aby zábor zemědělské půdy byl co nejmenší a docházelo k němu pouze
v nejnutnějším rozsahu.
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí – ekonomické aktivity na navržených plochách
výroby a skladování mohou vytvářet nové pracovní příležitosti.
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(18)
(20)

(20a)

(22)

(23)

(25)

(28)

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury – řešení odpovídá úloze obce v sídelní struktuře a
posiluje ji vytvářením územních podmínek pro rozvoj odpovídajících funkcí – bydlení, rekreace.
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření – navržené rozvojové lokality
předpokládaným objemem výstavby neovlivňují stávající charakter krajiny.
Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro
člověka, zejména při umisťování dopravní a technické infrastruktury – řešení ÚP neobsahuje záměry,
které by mohly zhoršit migrační propustnost krajiny. Nově vymezený biotop vybraných zvláště
chráněných druhů velkých savců v ÚAP bude v následné UPD obce respektován.
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu – řešení ÚP
vytváří územní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, na navržených plochách pro rozšíření občanské
vybavenosti se přepokládá výstavba potřebné infrastruktury, atraktivní přírodní prostředí, jako podmínka
pro rozvoj fungování turistických aktivit, není řešením nevhodně narušováno.
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny – při zpracování následné změny územního
plánu je nutné zajistit návaznost na platnou nebo pořizovanou ÚPD sousedních obcí. Budou prověřeny
možnosti napojení se sousedními obcemi.
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod –
v ÚP je respektováno návrhem zatravněných ploch a ochranné zeleně.
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu - řešení ÚP je
v souladu s dlouhodobými potřebami z hlediska využívání řešeného území, které jsou zakotveny ve
strategických dokumentech Kraje Vysočina (bydlení, rekreace, apod.)

Závěr z výše uvedeného vyhodnocení:
Územní plán není v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5. Při
zpracování nové územně plánovací dokumentace obce je nutno opět zajistit soulad s aktualizacemi této
dokumentace a respektovat a vytvářet předpoklady pro plnění republikových priorit územního plánování
s ohledem na místní podmínky a předpoklady.
b. Územně plánovací dokumentace vydaná krajem – Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění
Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8.
ZÚR řeší:
-

Priority územního plánování Kraje Vysočina

Naplnění krajských priorit územního plánování Kraje Vysočina v územním plánu je následující:

(06)

Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí
image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na:
zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské
urbanistické struktury a omezit nežádoucí vzájemné srůstání sídel a fragmentaci krajiny;
Vytvářet na území kraje a zejména ve venkovských územích a oblastech a ve specifických oblastech
podmínky pro zachování a další rozvoj hospodářského potenciálu zemědělství a lesnictví a pro ochranu
a hospodářské využití kvalitní orné a lesní půdy, při současném zachování a dalším posilování
ekologických funkcí krajiny.
f)

(08)

-

Rozvojové oblasti a rozvojové osy

Území obce Nový Telečkov není dle ZÚR zařazeno do žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy krajského
významu.
-

Specifické oblasti

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nový Telečkov včetně Pokynů ke zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nový Telečkov

- 13 -

Území obce Nový Telečkov není dle ZÚR zařazeno do žádné specifické oblasti krajského významu.
-

Plochy a koridory veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv

Na území obce není vymezena žádná plocha ani koridor veřejné infrastruktury, ÚSES ani územní rezervy
krajského významu.
-

Ochrana a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot

Do řešeného území nezasahují kulturní ani civilizační hodnoty krajského významu.
-

Typy krajin a oblasti krajinného rázu

Celé území se nachází v oblasti krajinného rázu CZ0610-OB10 Třebíčsko-Velkomeziříčsko.
Místo krajinného rázu – Třebíčsko.
Krajina typická pro tuto oblast Vysočiny – tzv. Horácko, vyznačující se mohutným žulosyenitovým podložím s
velkými balvany a skalkami vystupujícími na povrch a dalšími zajímavými krajinotvornými prvky – rozptýlené
remízky porostlé malými borovicemi, drobná kamenitá políčka, četné rybníky.

-

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany
a bezpečnosti státu a asanační území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Na území obce nejsou vymezeny VPS, VPO ani opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanační
území, pro které lze práva k pozemkům nebo stavbám vyvlastnit, vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina.
Závěr z výše uvedeného vyhodnocení:
Územní plán není v souladu se ZÚR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8. Při zpracování nové územně
plánovací dokumentace obce je nutno opět zajistit soulad s touto dokumentací.
c.

Vyhodnocení souladu územního
a s vybranými koncepcemi

plánu

s územně

plánovací

dokumentací

sousedních

obcí

Správní území obce Nový Telečkov sousedí s katastrálními územími Uhřínov u Velkého Meziříčí, Baliny,
Oslavička, Vlčatín a Horní Heřmanice. Katastrální území Uhřínov u Velkého Meziříčí, Baliny a Oslavička patří do
správního obvodu ORP Velké Meziříčí.


Územně plánovací dokumentace sousedních obcí

Obec Vlčatín má platný Územní plán Vlčatín ve znění Změny č. 1. V současnosti je pořizován nový Územní plán
Vlčatín. Obec Horní Heřmanice má platný Územní plán Horní Heřmanice. Obec Uhřínov má platný Územní plán
Uhřínov. V současnosti je pořizován nový Územní plán Uhřínov. Obec Baliny má platný Územní plán Baliny ve
znění Změny č. 1 a obec Oslavička má platný Územní plán Oslavička ve znění Změny č. 1. V současnosti je
pořizován nový Územní plán Oslavička.
Při zpracování nové územně plánovací dokumentace obce je nutné opět zajistit návaznost na platné nebo
pořizované územně plánované dokumentace sousedních obcí.


Pozemkové úpravy

Dle informací webové aplikace Ministerstva zemědělství – Pozemkové úpravy, byly v katastrálním území Uhřínov
u Velkého Meziříčí ukončeny komplexní pozemkové úpravy zápisem do katastru nemovitostí 26.09.2011
V ostatních katastrálních územích včetně k.ú. Nový Telečkov nebyly pozemkové úpravy provedeny ani započaty.
Aplikace je veřejně dostupná na: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/ (online), cit. 06.10.2020.
Při zpracování nové územně plánovací dokumentace obce je nutné zajistit návaznost na schválené Plány
společných zařízení Komplexních pozemkových úprav.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nový Telečkov včetně Pokynů ke zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nový Telečkov

- 14 -



Katastrální mapa

Obec Nový Telečkov disponuje platnou vektorovou katastrální mapou (katastrální mapa digitalizovaná platná od
28.12.2009). Změna územního plánu bude zpracována na podkladě aktuální katastrální mapy.


Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK)

Dle koncepčního materiálu kraje Vysočina je v obci Nový Telečkov vybudován veřejný vodovod, Obec je
zásobována z Oblastního vodovodu Třebíč, napojeného na vodovodní přivaděč ČS Ovčírna-Třebíč zásobovaný z
VDJ Baliny(587 m.n.m.). Z přívodního řadu je provedena odbočka vodovodu Heřmanice, která obchází ZÚ obce
po jeho severovýchodním okraji. Zdrojem vody je VN Mostiště.
Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. ÚP navrhuje v souladu s plánem PRVK řešit odkanalizování a
čištění splaškových vod individuální výstavbou bezodtokových jímek na vyvážení, domovními ČOV nebo jim
ekvivalentních technologií čištění odpadních vod, které jsou nebo budou v souladu s platnou legislativou a to do
doby realizace výstavby oddílného kanalizačního systému a výstavby ČOV.
Stávající kanalizační síť bude potom využita výlučně jako kanalizace dešťová, rozvody kanalizační sítě
v rozvojových lokalitách budou stanoveny podrobnější dokumentací.
Závěr z výše uvedeného vyhodnocení:
Při pořizování nové územně plánovací dokumentace obce je nutno dodržet stávající návaznost a zajistit
návaznost i na nově pořizované územně plánovací dokumentace sousedních obcí.
E. Prokázání nemožnosti využití vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona
a. Vyhodnocení využití zastavitelných ploch
V územním plánu jsou navrženy zastavitelné plochy, které však nejsou využity. Navržené zastavitelné plochy
umožňují rozvoj obce s ohledem na velikost a význam obce. Přehled využití zastavitelných ploch je uveden
v tabulce č. 5 kapitoly B.
b. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy
Zastavitelné plochy navazují na zastavěné území. Pro využití zastavitelných ploch je důležité, aby byly
obslouženy dopravní a technickou infrastrukturou. Z tohoto důvodu nebyla zjištěna nemožnost využít vymezené
zastavitelné plochy.

c.

Vyhodnocení potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch

Při pořizování nové územně plánovací dokumentace bude prověřeno vymezení a využití stávajících
zastavitelných ploch a případně vymezení nových zastavitelných ploch (např. za předpokladu redukce stávajících
vymezených ploch, které nejsou využity) – je možné, že rozsah některých zastavitelných ploch bude nutné
upravit.
F. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny
Návrh zprávy o uplatňování obsahuje pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nový Telečkov.
Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nový Telečkov jsou pro přehlednost zařazeny na
konci Zprávy o uplatňování a odpovídají Příloze č. 6 vyhlášce č. 500/2006 Sb., v platném znění.

G. 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
Tento bod bude upraven po projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Nový Telečkov.
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Pro potřeby příslušného úřadu pořizovatel předkládá relevantní informace:
Na správním území obce Nový Telečkov, ani na správních územích sousedních obcí, není evidována evropsky
významná lokalita ani ptačí oblast.
Dle dostupných informací pořizovatel nepředpokládá, že změna územního plánu by měla výrazně negativní vliv
na životní prostředí, resp. udržitelný rozvoj území a z toho důvodu se nepředpokládá zpracování vyhodnocení
vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Při pořízení Územního plánu Nový Telečkov nebylo požadováno posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb.
H.

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

Zpracování variant se nepožaduje.
I.

Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny A. až D.
vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu

Návrh se nepodává. Ze skutečností uvedenými pod písmeny A. až E. vyplynul požadavek na Změnu
č. 1 Územního plánu Nový Telečkov, nebude ovšem podstatně narušena současně navržená koncepce rozvoje
území obce.
J. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj
území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny
Bez požadavků. V rámci vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly žádné požadavky zjištěny.
K. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje
Návrh na aktualizaci se nepodává.

V průběhu projednávání návrhu zprávy o uplatňování nebyly sděleny informace, na základě kterých bylo
zjištěno, že došlo ke změně podmínek (v souladu s ustanovením § 5 odst. 6 stavebního zákona), na
základě kterých byl Územní plán Nový Telečkov vydán a obec tedy není povinna pořídit změnu územně
plánovací dokumentace.
Části územního plánu, které jsou v rozporu s platnou legislativou (v případě Územního plánu Nový
Telečkov se jedná zejména o záležitosti dle § 43 odst. 3 stavebního zákona – výška plotů, ..) se v souladu
s ustanovením Čl. II zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., bod 4. nepoužijí. Tyto
části budou vypuštěny při pořizování nové územně plánovací dokumentace.
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2. PŘÍLOHA ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ TELEČKOV - POKYNY PRO
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚNY
Návrh na pořízení změny územního plánu podala paní Pavlína Partlová, Nový Telečkov (dále navrhovatelka).
Návrh na pořízení změny územního plánu byl zapsán pod čj. ORÚP 12263/20 ze dne 10.02.2020.
Navrhovatelka požaduje vymezení zastavitelné plochy pro bydlení (Sv – plochy smíšené obytné – venkovského
typu) na části pozemcích p.č. 806/22 a p.č. 56 v k.ú. Nový Telečkov o výměře 2000 m 2.
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
Změna č. 1 Územního plánu Nový Telečkov má prověřit vymezení zastavitelné plochy pro bydlení (Sv – plochy
smíšené obytné – venkovského typu) na části pozemcích p.č. 806/22 a p.č. 56 v k.ú. Nový Telečkov.
Dle planého Územního plánu Nový Telečkov spadá pozemek p.č. 806/22 v k.ú. Nový Telečkov z hlediska využití
do ploch zemědělských – orná půda, část pozemku se nachází v ploše s rozdílným způsobem využití (T - plochy
smíšené nezastavěného území – ochranná zeleň). Pozemek p.č. 56 v k.ú. Nový Telečkov leží v ploše s rozdílným
způsobem využití (U – plochy a koridory ÚSES – interakční prvky).
Řešené pozemky leží na půdách II. třídy ochrany.



Aktualizovat zastavěné území.
Uvést do souladu s platnou legislativou (zejména s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací
činnosti).

Obrázek č. 2: Výřez Územního plánu Nový Telečkov (s vymezením návrhové plochy, zde označené Sv8)
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Změna prověří následující podněty:
Prověřit možnosti rozšíření stávajícího areálu zemědělské farmy na pozemku p.č. 892/14 v k.ú. Nový Telečkov.
V současnosti je pozemek veden z hlediska využití v plochách zemědělských – orná půda, které neumožňují
navrhované využití (skladování a úprava zemědělských produktů, uskladnění zemědělské techniky atd.). Téměř
celý řešený pozemek se nachází ve III. třídě, malá část pak v V. třídě ochrany půdy.
Prověřit možnosti vymezení zastavitelné plochy pro bydlení (Sv – plochy smíšené obytné – venkovského typu) na
pozemku p.č. 919 k.ú. Nový Telečkov. Dle planého Územního plánu Nový Telečkov spadá pozemek p.č. 919
v k.ú. Nový Telečkov z hlediska využití do ploch zemědělských – orná půda, nepatrná část pozemku se nachází
v ploše s rozdílným způsobem využití (NS - plochy nezastavěného území – protierozní opatření). Řešený
pozemek leží na půdách II. třídy ochrany.

Bude doplněno po projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Nový Telečkov příslušným úřadem.
a) Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
Politika územního rozvoje České republiky 2008, jako nástroj územního plánování, byla schválena dne
20.07.2009 usnesením vlády č. 929. Dne 15.4.2015 byla schválena usnesením vlády ČR č. 276/2015 Aktualizace
č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky. Dne 30.09.2019 byla schválena usnesením vlády ČR č. 249/2019
Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky. Dne 30.09.2019 byla schválena usnesením vlády ČR
č. 250/2019 Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky. Aktualizace č. 5 Politiky územního
rozvoje České republiky (dále PÚR) byla schválena usnesením vlády č. 833 dne 17.08.2020.
Správní území obce Nový Telečkov nespadá do žádné z rozvojových oblastí nebo rozvojových os (oblasti se
zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu)
ani do žádné ze specifických oblastí (území, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy z hlediska
udržitelného rozvoje území) vymezených v PÚR.
Změnou č. 1 Územního plánu Nový Telečkov budou respektovány obecné republikové priority, aplikovatelné na
řešené území s cílem zajištění jeho trvale udržitelného rozvoje.
b) Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina byly vydány 16.09.2008 a nabyly účinnosti dne 22.11.2008. Dne
08.10.2012 byla vydána Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, která nabyla účinnosti dne
23.10.2012. Dne 13.09.2016 vydalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina Aktualizaci č. 2 a Aktualizaci č. 3 Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina. Aktualizace č. 2 a č. 3 nabyly účinnosti dne 07.10.2016. Aktualizace č. 5
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána zastupitelstvem kraje dne 12.12.2017 a následně nabyla
účinnosti dne 30.12.2017. Poslední Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána
14.05.2019, účinnosti nabyla 14.06.2019. Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočin byla vydána
dne 08.09.2020 a nabyla účinnosti dne 09.11.2020. Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
(dále také ZÚR) byla vydána dne 11.02.2021. Účinnosti nabyla dne 13.04.2021
-

Rozvojové oblasti a rozvojové osy

Území obce Nový Telečkov není dle ZÚR zařazeno do žádné rozvojové oblasti nebo osy krajského významu.
Specifické oblasti
Území obce Nový Telečkov není dle ZÚR zařazeno do žádné specifické oblasti krajského významu.
Plochy a koridory veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv
ZÚR nevymezují na správním území obce žádné plochy a koridory veřejné infrastruktury, ÚSES nebo územní
rezervy.
Ochrana a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
Do řešeného území nezasahují kulturní ani civilizační hodnoty krajského významu.
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Dle územně analytických podkladů nejsou na území obce vymezeny žádné urbanisticky hodnotné celky,
nenachází se zde tedy kulturní hodnoty území kraje.
V řešeném území se nenachází přírodní hodnoty kraje dle ZÚR s výjimkou ploch zemědělské půdy v první a
druhé třídě ochrany. Na území obce není vyhlášen přírodní park. Území obce je součástí místa krajinného rázu
Třebíčsko
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany
a bezpečnosti státu a asanační území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
ZÚR nevymezují na území obce Nový Telečkov žádné VPS, VPO ani stavby a opatření k zajišťování obrany
a bezpečnosti státu a asanační území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
Změnou územního plánu budou respektovány zásady pro činnost v území v krajině lesozemědělské harmonické i
krajině lesozemědělské ostatní.
c) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a
rozborů
Vyhodnocení Územního plánu Nový Telečkov je uvedeno v kapitole C návrhu zprávy o uplatňování.
Změnou územního plánu budou prověřeny a respektovány následující hodnoty:
- architektonicky cenná stavba – kaple zasvěcená Panně Marii,
- pozitivní hodnota obrazu sídla – urbanistická hodnota – stavebně ucelená zástavba středu obce,
- pozitivní hodnota krajiny - místo krajinného rázu – Třebíčsko.
K prověřovaným limitům budou patřit zejména:
- zájmová území Ministerstva obrany ČR
- vymezený biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
d) Další požadavky (požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního
plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností)







Příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění, upravila názvy a obsah
jednotlivých kapitol I. Obsahu územního plánu a II. Obsahu odůvodnění územního plánu.
Územní plán je vydáván formou opatření obecné povahy, jsou v něm konkretizovány povinnosti, které
vyplývají z platných právních předpisů. Nesmí však obsahovat citace, ani odkazy na platné právní
předpisy a jiné koncepční a strategické dokumenty, a to jak v textové tak i v grafické části.
Obsah odůvodnění územního plánu ukládá příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění (II.
Obsah odůvodnění územního plánu).
Dle ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, je nutné vymezit pro každé 2 ha
zastavitelné plochy občanského vybavení, plochy rekreace, plochy smíšené obytné související plochu
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají komunikace.



Je požadováno doplnit výčet a charakteristiku jednotlivých skladebných prvků územního systému
ekologické stability do výroku změny územního plánu.



Územní plán vymezuje interakční prvky, které však již nemohou být součástí územního systému
ekologické stability krajiny – jedno nebo oboustranné pruhy pro doprovodnou zeleň u silnic a cest jako
pruhy pro interakční prvky (ÚSES).



Územní rezervy nejsou již posuzovány jako plochy dalšího možného rozvoje, ale jako plochy vyžadující
další prověření.



Výkres širších vztahů by měl znázorňovat veškeré vazby na území sousedních obcí.



Územní plán nesmí navrhovat žádná opatření na okolní katastrální území.
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Podmínky využití území nejsou zaktualizovány dle současných právních předpisů.



Není zaktualizována hranice zastavěného území.



Ve změně č. 1 je požadováno prověření stávajícího stavu funkčních ploch a jejich uvedení do souladu se
skutečností, současně budou prověřeny a aktualizovány také regulativy.
Podkladem pro zpracování budou aktuální katastrální mapy.



Při zpracování změny územního plánu obce je nutné zajistit návaznost na platné nebo pořizované územně
plánovací dokumentace sousedních obcí a zajistit návaznost na schválené pozemkové úpravy.



Územně plánovací dokumentace sousedních obcí

Obec Vlčatín má platný Územní plán Vlčatín ve znění Změny č. 1. V současnosti je pořizován nový Územní plán
Vlčatín. Obec Horní Heřmanice má platný Územní plán Horní Heřmanice. Obec Uhřínov má platný Územní plán
Uhřínov. V současnosti je pořizován nový Územní plán Uhřínov. Obec Baliny má platný Územní plán Baliny ve
znění Změny č. 1 a obec Oslavička má platný Územní plán Oslavička ve znění Změny č. 1. V současnosti je
pořizován nový Územní plán Oslavička.



Pozemkové úpravy

Dle informací webové aplikace Ministerstva zemědělství – Pozemkové úpravy, byly v katastrálním území Uhřínov
u Velkého Meziříčí ukončeny komplexní pozemkové úpravy zápisem do katastru nemovitostí 26.09.2011
V ostatních katastrálních územích včetně k.ú. Nový Telečkov nebyly pozemkové úpravy provedeny ani započaty.
Při zpracování změny územního plánu je nutné zajistit návaznost na schválený Plán společných zařízení
Komplexních pozemkových úprav Uhřínov u Velkého Meziříčí.

1. Urbanistická koncepce, prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území
a prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch
Stávající urbanistická koncepce, stanovená platným územním plánem nebude změnou územního plánu
měněna. I nadále budou ve velké míře respektovány přírodní a urbanistické hodnoty a charakter sídla.

2. Koncepce veřejné infrastruktury, prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti změn
Dopravní infrastruktura
Koncepce dopravy stanovená Územním plánem Nový Telečkov nebude měněna.
 Respektovat stávající dopravní infrastrukturu včetně jejich ochranných pásem.
 Prověřit a případně navrhnout podmínky pro odstranění bariér pěší a silniční dopravy.
 Prověřit a případně navrhnout podmínky pro posílení místních komunikací v zastavěném území
obce.
 Prověřit možnosti napojení se sousedními obcemi pro pěší a cyklisty, zejména s obcí Baliny.
 Respektovat území obce jako zájmové území Ministerstva obrany ČR
Technická infrastruktura
Koncepce technické infrastruktury stanovená v Územním plánu Nový Telečkov nebude měněna.
 Respektovat stávající technickou infrastrukturu včetně jejich ochranných pásem.
 Respektovat komunikační kabelové vedení.
 Řešit nakládání se srážkovými vodami na jednotlivých pozemcích (zasakování, retence).
 Zajistit v území podmínky pro zásobování požární vodou.
 Prověřit stanovení podmíněnosti rozvoje další zástavby realizací veřejné technické infrastruktury
(systému zásobování vodou a odkanalizování obce).
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Občanské vybavení
 Respektovat stávající občanskou vybavenost v obci a prověřit možnosti vymezení nových ploch
občanského vybavení.
 Prověřit možnost umístit občanské vybavení i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití.
Veřejné prostranství
 Respektovat stávající plochy veřejných prostranství, případně prověřit vymezení nových ploch
veřejných prostranství a zajistit jejich návaznost.
3. Koncepce uspořádání krajiny, prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného
území a prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely dle § 18 odst. 5 stavebního zákona
Koncepce uspořádání krajiny stanovená v územním plánu nebude měněna.
Změnou územního plánu je uloženo prověřit využití nezastavěného území dle § 18 odst. 5 stavebního zákona.
V případě potřeby bude z hlediska veřejného zájmu vyloučen určitý způsob využití nezastavěného území na
konkrétních plochách.
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
Ze ZÚR vyplývá zejména požadavek na doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny,
pozitivně působících na vzhled krajiny a eliminujících erozní poškození dle priority Kraje Vysočina (07e).
Územím obce Nový Telečkov neprochází nadregionální ani regionální prvky územního systému ekologické
stability (ÚSES).
- Typy krajin a oblasti krajinného rázu
Téměř celé správní území obce Nový Telečkov spadá do krajinného typu: krajina lesozemědělská harmonická,
severní cíp území a malá část na jihovýchodě území náleží do krajinného typu – krajina lesozemědělská ostatní.
Celé území se nachází v oblasti krajinného rázu CZ0610-OB10 Třebíčsko-Velkomeziříčsko.
Místo krajinného rázu – Třebíčsko.
V těchto typech krajiny je nutné především zachovat v nejvyšší možné míře stávající využívání lesních
a zemědělských pozemků, zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, respektovat cenné
architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami, zvyšovat
pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně, zvýšením podílu zahrad, trvalých
travních porostů apod.
ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB10 Třebíčsko-Velkomeziříčsko tyto specifické zásady pro
činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování výškových staveb přesahujících dvojnásobek
obvyklé výšky lesního porostu v celém prostoru oblasti;
b) chránit údolní prostory Balinky a Oslavy a malebných prostorů v celém území před poškozením jejich
zvýšené estetické hodnoty, zejména omezit plošnou rekreační výstavbu.
Při řešení územního plánu budou zohledněny zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území, jež
stanovují ZÚR pro výše zmíněnou oblast krajinného rázu a zastoupené typy krajin.
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení
v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů
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Územím prochází územní systém ekologické stability lokálního významu - lokální biocentra: LBC 20 Horní
Heřmanice, LBC 21 Vostálkův rybník, LBC 22 Nový Telečkov, LBC 27 Nad Záhumenicí a lokální biokoridory: LBK
21-22 Nový Telečkov, LBK 22- I Nový Telečkov, LBK 20- CH Horní Heřmanice, LBK 27- K Oslavička.




Zajistit soulad mezi územně plánovací dokumentací a územně analytickými podklady obce.
Prověřit vymezený územní systém ekologické stability v územním plánu v celém řešeném území
a v případě potřeby nově vymezit jeho lokální prvky při dodržení prostorových parametrů.
Zajistit jeho návaznost na území sousedních obcí. Jednotlivé prvky ÚSES budou označeny a popsány
a budou stanoveny podmínky využití území začleněného v ÚSES.

Části území jsou ohroženy erozí, v nezastavěném území by tedy mělo být umožněno aplikovat různé formy
protierozních opatření, aby nedocházelo ke zhoršování situace.
Je požadováno respektovat a chránit:
Dle centrální evidence vodních toků protéká řešeným územím:
Tab. č. 1: Vodní toky protékající správním územím obce Nový Telečkov.

ID toku

Druh toku

Název toku

Správce toku

10186719

vodní tok

bezejmenný

Povodí Moravy, s.p.

10188578

Vodní tok

PP Balinky

Lesy ČR, s.p.

10203752

vodní tok

Heřmanický potok

Povodí Moravy, s.p.

Pozn.

Je požadováno respektovat tzv. manipulační pásmo vodních toků.
Návrh ÚP bude respektovat vymezený biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců.
Do řešeného území nezasahuje lokalita soustavy Natura 2000.
V řešeném území se nenachází registrované významné krajinné prvky (VKP). VKP ze zákona budou
respektovány a chráněny.
V řešeném území se nevyskytují oblasti výhradních ložisek nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde
stanovena chráněná ložisková územní (CHLÚ)
V řešeném území není stanoven dobývací prostor pro výhradní ložiska radioaktivních nerostů.
Na území obce nejsou evidována stará důlní díla a poddolování.
Na území se vyskytuje stará ekologická zátěž – skládka Nový Telečkov.
Zajistit ochranu půdního fondu před nadměrnými zábory (případně nastavit etapizaci), zajistit ochranu volné
krajiny.
Omezit střet zastavitelných ploch s limity využití území (půdy I. a II. třídy ochrany, s územním systémem
ekologické stability (ÚSES).
Využití nezastavěného území bude řešeno v souladu s §18 odst. 5 stavebního zákona.
B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude
nutno prověřit
Změnou č. 1 Územního plánu Nový Telečkov bude prověřena aktuálnost a vymezení stávajících ploch územní
rezervy vymezených uzemním plánem.
Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
Bez požadavků.
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Upřesnění požadavků vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem
Bez požadavků.
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení
v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů
Bez požadavků.
C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření
a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
Bez požadavků.
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
Bez požadavků.
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení
v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů
Bez požadavků.
Další požadavky, například požadavky obce nebo požadavky z projednání s dotčenými orgány a veřejností
Bude případně doplněno po projednání Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nový
Telečkov.

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
Změnou č. 1 Územního plánu Nový Telečkov budou prověřeny požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve
kterých bude rozhodování o změnách podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracování územní studie nebo
uzavřením dohody o parcelaci.
E. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení








Textová část výroku Změny č. 1 Územního plánu Nový Telečkov bude zpracována pouze v rozsahu
měněných částí. Textová část odůvodnění změny územního plánu bude obsahovat veškeré části vyplývající
ze stavebního zákona, správního řádu a části II. odst. 1 přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., kromě § 53
odst. 4 stavebního zákona (vlastní přezkum změny územního plánu zpracovávaný pořizovatelem), nad
obvyklý rámec bude obsahovat bod „Textová část územního plánu s vyznačením změn“, zařazený jako první
bod textové části odůvodnění změny územního plánu.
Změnou územního plánu bude aktualizováno zastavěné území, bude zakresleno v grafické části.
Grafickou část změny územního plánu je možno zpracovat ve výřezech (které však musí zobrazovat celé
zastavěné území obce Nový Telečkov).
Členění výkresů a jejich měřítko naváže na platný Územní plán Nový Telečkov.
Pokud se aktualizace limitů využití území projeví nad celým správním územím obce Nový Telečkov, je nutné
zobrazit v těchto výkresech odůvodnění celé správní území obce Nový Telečkov.
Při dodání návrhu pro řízení bude dodána i elektronická verze „Územního plánu Nový Telečkov se
zapracováním návrhu Změny č. 1“, tj. „návrhu“ úplného znění.
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Výtisky budou dodány vždy až po kontrole elektronické verze pořizovatelem. Textová část i text odůvodnění
budou vždy dodány i v editovatelném formátu (nejlépe v *.doc).

V případě opakovaného veřejného projednání, pro návrh rozhodnutí o námitkách a pro vyhodnocení
připomínek, při řešení rozporů, apod. dodá projektant pořizovateli upravenou dokumentaci. Rozsah a formu
dodávky určí pořizovatel (např. zda postačí jen dílčí úprava výkresu, nebo je nutné dodat kompletní
dokumentaci; výtisk nebo pouze elektronickou verzi).

Po vydání Změny č. 1 Územního plánu Nový Telečkov bude odevzdána Změna č. 1 Územního plánu Nový
Telečkov a úplné znění – Územní plán Nový Telečkov ve znění Změny č. 1.

Úplné znění územního plánu bude obsahovat textovou část pouze výroku, bez odůvodnění. Výrokovou část
bude tvořit obsah Územního plánu Nový Telečkov se zapracovanými změnami.

Grafická část úplného znění bude obsahovat všechny výkresy výrokové části platného Územního plánu
Nový Telečkov se zapracovanými změnami vyplývajícími z vydané změny. Z odůvodnění bude úplné znění
obsahovat pouze koordinační výkres

Změna č. 1 i úplné znění budou opatřeny záznamem o účinnosti.

Změna č. 1 Územního plánu Nový Telečkov a úplné znění budou vyhotoveny rovněž v elektronické verzi ve
strojově čitelném formátu a ve vektorové formě dle metodiky MINIS.
Obsahový standard bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a to v rozsahu
přílohy č. 7 k této vyhlášce.
ÚPD bude zpracováno dle určitých náležitostí:
1. Textová i grafická část ÚPD ve formátu PDF.
2. Elektronickou verzi ve strojově čitelném formátu.
a. data budou předána dle obecných požadavků na digitální zpracování vektorových dat dle
Standardu MMR.
3. Georeferencované (umístěné) rastrové soubory ve formátu *.TIF v souřadnicovém systému S-JTSK.
Rastry budou splňovat následující podmínky:
a. budou vytvořeny pro všechny výkresy úplného znění;
b. bez katastrální mapy;
c. bez údajů okolo výkresu (rámečky, legendy, nadpis, …);
d. bez vrstevnic;
e. budou mít barvu pozadí výkresu: RGB: 255 255 254.
4. Infotexty
a. budou zpracovány pouze pro úplné znění,
b. budou vytvořeny textové soubory ve formátu TXT pro každou kategorii s rozdílným způsobem
využití, jehož obsahem bude regulativ plochy včetně specifických podmínek pro konkrétní
návrhové plochy;
c. textové soubory musí být vytvářeny v koordinaci s polygony ploch s rozdílným způsobem využití,
ploch a koridorů (viz specifikace v bodě 2).
5. Legendy
a. pro každý výkres bude vytvořen soubor ve formátu png, který bude obsahovat legendu k výkresu;
b. legenda bude korespondovat s grafickou částí výkresu. Každá entita vyskytující se ve výkresu
musí být vysvětlena v legendě příslušného výkresu.
Území obce bude členěno na plochy s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů. Plochy s rozdílným způsobem využití bude
možno s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členit. Budou stanoveny podmínky
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití, event.
podmíněně přípustné využití se stanovením věcné podmínky. Budou stanoveny podmínky prostorového
uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (intenzita zastavění, výšková regulace zástavby
apod.). Vymezení nové kategorie ploch nad rámec vyhlášky bude řádně zdůvodněno.
Grafická část územního plánu bude vyhotovena dle jednotného metodického pokynu MMR „Standard vybraných
částí územního plánu“. Výkresy grafické části územního plánu budou zpracovány nad aktuální katastrální mapou
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a budou vydány v měřítku 1:5 000. Pro Výkres širších vztahů je doporučeno zvolit větší měřítko jak 1:50 000, aby
bylo možné znázornit územní vazby a širší souvislosti včetně přesahu lokálního ÚSES na území sousedních
obcí. Územní plán, včetně jeho grafické části (výroku), bude opatřen záznamem o účinnosti. V případě potřeby
lze urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury zpracovat v
samostatných výkresech.
Vymezená část území, pro kterou budou zpracovány prvky regulačního plánu, může být řešena jako samostatný
výkres v měřítku katastrální mapy.
Počet vyhotovení:

Pro řízení o návrhu: 1 výtisk a elektronická verze (textová část v *.doc, výkres v *.pdf).

V případě opakovaného veřejného projednání upraví projektant návrh dle požadavků vyplývajících
z veřejného projednání, vyhotoví paré s návrhem změny územního plánu, včetně elektronické verze a také
elektronické verze „Územního plánu Nový Telečkov se zapracováním Změny č. 1“. (Texty nejlépe ve formátu
*.doc, výkresy ve formátu *.pdf).

Po vydání 3 výtisky Změny č. 1 Územního plánu Nový Telečkov a 3 x CD
3 výtisky Územního plánu Nový Telečkov ve znění Změny č. 1 a 3 x CD (úplné znění).

F. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj
území
Budou doplněny po projednání s příslušným úřadem.
Zastupitelstvo obce Nový Telečkov prodlužuje lhůtu opatření proti průtahům stanovenou § 56 zákona
č. 183/2006 Sb. v platném znění, cit.: „Je-li při zpracování a projednání návrhu zadání nebo návrhu územního
plánu překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí Zastupitelstva obce Nový Telečkov,
je pořizovatel povinen bez zbytečného odkladu předložit zastupitelstvu obce, pro kterou je územní plán pořizován,
návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu, pokud zastupitelstvo obce při zadání územního
plánu neurčí delší lhůtu“, z jednoho na dva roky od předchozího rozhodnutí Zastupitelstva obce Nový Telečkov ve
věci Změny č. 1 Územního plánu Nový Telečkov.

Mgr. Jana Sklenářová
vedoucí oddělení
pověřená vedením
Odboru rozvoje a územního plánování

Vítězslav Brabec
starosta obce
Nový Telečkov
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