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TEXTOVÁ ÁST ÚZEMNÍHO PLÁ
 
1. Ruší se nadpis A1. Návrh územního p
 
a) VYMEZENÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ 
 
2. V kapitole a) se ruší odkazy na výkres

 
3. V kapitole a) se ruší celé zn�ní, které

 
Zastav�né území je územním pláne
 

 
 
Zastav�né území je zakresleno ve v
 

a) 1. Výkres základního len�ní ú
b) 2. Hlavní výkres. 

 
b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZ
 
4. Název kapitoly se doplIuje na „b) Zák
 
5. V podkapitole b. 1. se v prvním odsta

územního plánování v souladu s usta
 
6. V podkapitole b. 1. se ruší ásti b.

obyvatel území v celém zn�ní. 
 

7. V podkapitole b. 2. se ruší ásti b.2.1
objekty památkového zájmu, b.2.4. u
které se nahrazuje: 

  
Územní plán vymezuje v Yešeném
pYedpiso další kulturní a pYírodní h
 

• kompoziní prvek – stavebn� u
 

 
 

• architektonicky významný obj
 

 
 

• památky místního významu (kY

• pYírodní a krajinné prvky (zales
 

 
Územní plán stanovuje zásady p
v Yešeném území: 

 

• respektovat vymezený komp
kompaktní zástavbu a neumi e
objemové Yešení, m�Yítko a vý

• ve stavebn� ucelené zástavb�
náhradu za asanované objek
zaYízení (s výjimkou venkovn
prvko drobné architektury, dro
infrastruktury); 

• respektovat architektonicky 
vzhledu (pYístavby, pYestavb
významného objektu neumise
kompozici a estetické posoben

• respektovat základní zásady u
• respektovat památky místního
• respektovat a zachovat stávají

funkci; 
• respektovat stávající lesní po

funkci.  
 

 TELEKOV                                                                    

LÁNU NOVÝ TELEKOV SE ZM�NOU . 1 M

o plánu. 

resy.  

ré se nahrazuje: 

nem vymezeno k datu 31. 12. 2022 v katastrálním úze

 výkresech grafické ásti územního plánu:  

 území; 

ZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

ákladní koncepce rozvoje území obce, ochrany a roz

tavci ruší v�ta ve zn�ní: „Výsledné Yešení územního plá
tanoveními § 18 a § 19 zák. . 183/2006 Sb. - stavební z

b.1.1. životní prostYedí, b.1.2. hospodáYský rozvoj, b

.1. historické a archeologické hodnoty území, b.2.2. nem
 urbanistické hodnoty území, b.2.5. pYírodní a krajinné 

m území nad rámec stávajících hodnot chrán�nýc
 hodnoty, které jsou ve veYejném zájmu navrženy k o

� ucelená zástavba stYedu obce 

bjekt – kaple 

(kYíže, boží muka, pomníky); 
lesn�ní, vodní plochy, remízky, rozptýlená a solitérní

pro ochranu kulturních a pYírodních hodnot a p

poziní prvek (H01), ve stavebn� ucelené zásta
iseovat stavby a jiné zám�ry (napY. oplocení), jej
ýška nerespektuje jednotící prvky stávající zástavby
b� stYedu obce (H01) navrhovat nové stavby výhra
ekty, do prostoru tzv. pYedzahrádek neumiseovat
ních pYístupových schodiše, zastYešení hlavních v
robných památek místního významu, staveb a zaYíz

 významný objekt (H02), nepYipustit jeho odstra
by, dostavby, využití nepovodních materiálo apo

iseovat další stavby a jiné zám�ry, které by nepYí
ení v okolí; 
 urbanistické kompozice stanovené tímto územním p
o významu, nepYipustit jejich odstran�ní; 

ající vodní toky a rybníky, posilovat jejich krajinotvor

porosty, posilovat a obnovovat jejich krajinotvorn

                                            7                       

 

 M�NÍ TAKTO: 

zemí Nový Telekov. 

T 

ozvoje jeho hodnot“. 

lánu naplIuje hlavní cíle a úkoly 
í zákon.“ 

b.1.3. soudržnost spoleenství 

emovité kulturní památky, b.2.3. 
é hodnoty území v celém zn�ní, 

� ých podle platných právních 
ochran�: 

ní zeleI, zahrady). 

pro rozhodování o zm�nách 

tavb� stYedu obce zachovat 
ejichž materiálové provedení, 
by;  
radn� v prolukách nebo jako 

at žádné nadzemní stavby a 
 vstupo do objekto, oplocení, 
Yízení dopravní nebo technické 

ran�ní nebo zásadní zm�nu 
pod.), v okolí architektonicky 
Yízniv� ovlivnily jeho vzhled, 

 plánem (podkapitola c. 6.); 

ornou, retenní a ekologickou 

rnou, retenní a ekologickou 
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c) URBANISTICKÁ KONCEPCE VETN� URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPoSOBEM  
     VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PYESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN� 
 
8. Název kapitoly se m�ní na „c) Urbanistická koncepce, vetn� urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 

zposobem využití, zastavitelných ploch, ploch pYestavby a systému sídelní zelen�“. 
 
9. V kapitole c) se ruší odkazy na výkresy.  
 
10. V kapitole c) se doplIuje podkapitola c.2. vymezení ploch s rozdílným zposobem využití ve zn�ní: 
 

Územní plán vymezuje plochy s rozdílným zposobem využití, které pokrývají beze zbytku a jednoznan� celé 
Yešené území (k.ú. Nový Telekov): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. V kapitole c) se m�ní oznaení podkapitoly na „c.3. vymezení zastavitelných ploch“ a ruší se celé zn�ní podkapitoly, 

které se nahrazuje: 
 

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy (plochy zm�n v území urené k zastav�ní dle podmínek stanovených 
tímto územním plánem) v k.ú. Nový Telekov: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

kód název 

 bydlení hromadné 

 smíšené obytné venkovské 

 
rekreace individuální 

 rekreace jiná 

 
obanské vybavení veYejné 

 
obanské vybavení – sport 

 
vybraná veYejná prostranství s pYevahou zpevn�ných ploch 

 
zeleI – zahrady a sady  

 doprava silniní 

 
vodní hospodáYství 

 
energetika 

 výroba drobná a služby 

 
výroba zem�d�lská a lesnická 

 
vodní plochy a toky 

 
zem�d�lské 

 
lesní 

 
smíšené nezastav�ného území 

kód ozn. název specifikace 

 
Z1.1 

smíšené obytné 
venkovské 

• individuální bydlení se zázemím 
• návaznost na stávající zástavbu 
• jihozápadní okraj obce 
• nezastav�né území 
• respektovat ochranné pásmo silnice 

 
Z1.2 

smíšené obytné 
venkovské 

• individuální bydlení se zázemím 
• návaznost na stávající zástavbu 
• jihozápadní okraj obce 
• nezastav�né území 
• respektovat ochranné pásmo silnice 
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kód ozn. název specifikace 

 
Z1.3 

smíšené obytné 
venkovské 

• individuální bydlení se zázemím 
• dopln�ní proluky ve stávající 

zástavb� 
• západní ást obce 
• nezastav�né území 
• respektovat trasy technické 

infrastruktury vetn� ochranných 
pásem 

 
Z1.4 

smíšené obytné 
venkovské 

• individuální bydlení se zázemím 
• dopln�ní proluky ve stávající 

zástavb� 
• severní ást obce 
• nezastav�né území 
• respektovat trasy technické 

infrastruktury vetn� ochranných 
pásem 

 
Z1.5 

smíšené obytné 
venkovské 

• individuální bydlení se zázemím 
• dopln�ní proluky ve stávající 

zástavb� 
• severní ást obce 
• nezastav�né území 
• respektovat trasy technické 

infrastruktury vetn� ochranných 
pásem 

 
Z1.6 

smíšené obytné 
venkovské 

• individuální bydlení se zázemím 
• návaznost na stávající zástavbu 
• východní ást obce 
• nezastav�né území 

 
Z1.7 

smíšené obytné 
venkovské 

• individuální bydlení se zázemím 
• návaznost na stávající zástavbu 
• severozápadní ást obce 
• nezastav�né území 
• respektovat trasy technické 

infrastruktury vetn� ochranných 
pásem 

 
Z1.8 

smíšené obytné 
venkovské 

• zázemí stávající obytné zástavby 
• aktualizace dle skuteného stavu  

v území 
• severní ást obce 
• nezastav�né území 

 Z2.1 
rekreace 
individuální 

• individuální rekreace jako zázemí 
navazujících bytových domo 

• severozápadní ást obce 
• nezastav�né území 

 Z3.1 rekreace jiná 

• sportovní areál (stYelnice) 
• jihozápadn� od obce 
• zastav�né území 
• respektovat vzdálenost 50 m od 

okraje PUPFL  

 Z4.1 
obanské 
vybavení – sport 

• sportovní hYišt� 
• západní okraj obce 
• nezastav�né území 

 Z5.1 doprava silniní 

• místní komunikace 
• dopravní obsluha ploch 

individuální rekreace (RI) 
• západní ást obce 
• nezastav�né území 
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12. V kapitole c) se m�ní oznaení podkapitoly na „c.4. vymezení ploch pYestavby a asanace“, ruší se odkaz na výkres a 
ruší se celé zn�ní podkapitoly, které se nahrazuje: 

 
Územní plán nevymezuje plochy pYestavby (plochy vymezené ke zm�n� stávající zástavby, k obnov� nebo 
op�tovnému využití znehodnoceného území) nebo asanace v k.ú. Nový Telekov. 

 
13. V kapitole c) se m�ní oznaení podkapitoly na „c.5. vymezení systému sídelní zelen�“, ruší se odkaz na výkres a ruší 

se celé zn�ní podkapitoly, které se nahrazuje: 
 

Systémem sídelní zelen� se rozumí cílen� komponované plochy zelen� v zastav�ném území sídla, které se 
významn� podílejí na vytváYení kvalitního obytného standardu území. Zm�ny ve využití Yešeného území jsou 
podmín�ny ochranou a zachováním vysokého podílu veYejné a soukromé zelen� v zastav�ném území. Územní 
plán vytváYí podmínky pro realizaci systému sídelní zelen� v rámci ploch s rozdílným zposobem využití, zejména 
ploch zelen� (ZZ), ploch veYejných prostranství (PP) a ploch smíšených obytných venkovských (SV). 

 
14. V kapitole c) se doplIuje podkapitola „c.6. urbanistická kompozice“ ve zn�ní: 
 

Yešené území má charakter typické venkovské zástavby, ve které pYevažují kompaktní stavby usedlostí, 
rodinných domo a chalup s objekty hospodáYského charakteru a pYilehlými pozemky oplocených zahrad  
a trvalých travních porosto. V podorysné form� vsi je zachována podstatná ást povodního založení. Významný 
potenciál spoívá pYedevším v dochovaném historickém jádru obce, které je tvoYeno objekty povodních 
usedlostí situovanými kolem hlavní komunikaní osy. Územní plán stanovuje základní zásady urbanistické 
kompozice pro rozhodování o zm�nách v Yešeném území: 

 

• respektovat vymezený kompoziní prvek vetn� stanovených zásad pro jeho ochranu a pro rozhodování  
o zm�nách v tomto území (podkapitola b.2.); 

kód ozn. název specifikace 

 Z5.2 doprava silniní 

• úelová komunikace 
• dopravní obsluha navržené OV 
• severovýchodn� od obce 
• nezastav�né území 

 
Z6.1 

vodní 
hospodáYství 

• plocha pro obecní OV 
• severovýchodn� od obce 
• nezastav�né území 

 Z7.1 energetika 
• stávající objekt technické 

vybavenosti 
• zastav�né území 

 Z8.1 
výroba 
zem�d�lská  
a lesnická 

• rozšíYení stávajícího zem�d�lského 
areálu 

• severní ást obce 
• nezastav�né území 

 Z8.2 
výroba 
zem�d�lská  
a lesnická 

• rozšíYení stávajícího zem�d�lského 
areálu dle skuteného stavu v 
území 

• severní ást obce 
• nezastav�né území 

 Z9.1 
výroba drobná  
a služby 

• rozšíYení stávajícího výrobního 
areálu 

• severovýchodní ást obce 
• zastav�né území 
• respektovat trasy technické 

infrastruktury vetn� ochranných 
pásem 

 Z9.2 
výroba drobná  
a služby 

• rozšíYení stávajícího výrobního 
areálu 

• jihozápadn� od obce 
• nezastav�né území 
• respektovat vzdálenost 50 m od 

okraje PUPFL 
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• respektovat charakter okolní zástavby a neumiseovat stavby, jejichž Yešení nerespektuje pYevládající  
a jednotící prvky stávající zástavby (stavební ára, zastYešení hlavních objekto, výška a podlažnost staveb, 
charakter oplocení apod.); 

• v nejbližším okolí sídla nepYipoušt�t umiseování staveb, jejichž charakter neodpovídá architektonickému 
výrazu zástavby a je v rozporu s typickou architekturou dané oblasti (sruby, roubené stavby apod.); 

• nepYipoušt�t umiseování výrobko plnících funkci staveb pro bydlení (mobilheimy apod.) jako hlavních 
staveb ve stávající zástavb� nebo v její pYímé návaznosti; 

• nepYipoušt�t umiseování hlavních staveb za stávající zástavbou bez pYímého kontaktu s veYejným 
prostranstvím a nerespektujících dochovanou urbanistickou strukturu venkovských sídel ve form� náves – 
stavení – zahrada – pole; 

 

 
 

• neumiseovat výškov� nebo hmotov� dominantní stavby v prostorech, odkud mohou vizuáln� kontaminovat 
dochované siluety sídel nebo krajinný ráz Yešeného území; 

• v nezastav�ném území neumiseovat stavby, které by negativn� ovlivnily nebo snížily hodnotu krajinného 
rázu Yešeného území; 

• respektovat kulturní a pYírodní hodnoty Yešeného území vetn� stanovených zásad pro jejich ochranu a pro 
rozhodování o zm�nách v Yešeném území (podkapitola b.2.). 

 
d) KONCEPCE VEYEJNÉ INFRASTRUKTURY, VETN� PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSeOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH  

A KORIDORo PRO VEYEJNOU INFRASTRUKTURU, VETN� STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 
 
15. Název kapitoly se m�ní na „d) Koncepce veYejné infrastruktury, vetn� podmínek pro její umíseování, vymezení 

ploch a koridoro pro veYejnou infrastrukturu, vetn� stanovení podmínek pro jejich využití“. 
 
16. V kapitole d) se ruší odkazy na výkresy.  

 
17. V kapitole d) se doplIuje zn�ní: 

 
 Územní plán stanovuje základní koncepci veYejné infrastruktury: 
 

• územní plán vymezuje plochy pro stavby a zaYízení veYejné dopravní a technické infrastruktury, pro veYejné 
obanské vybavení a pro veYejná prostranství; 

• územní plán vymezuje v rámci veYejné infrastruktury plochy dopravy silniní (DS), plochy pro vodní 
hospodáYství (TW), plochy pro energetiku (TE), vybraná veYejná prostranství s pYevahou zpevn�ných ploch 
(PP) a plochy veYejného obanského vybavení (OV). S ohledem na organizaci Yešeného území jsou nad 
rámec veYejné infrastruktury vymezeny plochy obanského vybavení – sport (OS);  

• obsluha zastavitelných ploch je koncepn� zajišt�na možným rozšíYením stávajících dostupných systémo 
dopravní a technické infrastruktury (s výjimkou lokalit, které nemohou být, nebo nebudou moci být  
z technických dovodo napojeny na technickou infrastrukturu); 

• v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití (kapitola f.) je stanoveno možné 
umiseování staveb a zaYízení dopravní a technické infrastruktury v t�chto plochách;  

• v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití (kapitola f.) je stanoveno možné 
umiseování staveb a zaYízení veYejného obanského vybavení v plochách obytného charakteru, popY.  
v dalších plochách za podmínky sluitelnosti všech funkcí;   

• v rámci zastav�ného území se vymezují veYejn� pYístupné plochy jako veYejná prostranství a stanovují se 
podmínky pro jejich využití a ochranu.  

 
18. V kapitole d) se m�ní oznaení podkapitoly na „d.1. dopravní infrastruktura“ a ruší se celé zn�ní podkapitoly, které se 

nahrazuje: 
 

Yešeným územím prochází stávající trasy silnic III/3498 Horní HeYmanice – Vlatín, III/3499 Nový Telekov – 
spojovací, III/34910 Nový Telekov – Oslavika. Územní plán respektuje stávající komunikace a stanovuje 
koncepci dopravní infrastruktury: 
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• plochy silniní dopravy (DS) jsou vymezeny zejména k umíst�ní staveb silnic, místních, úelových a p�ších 
komunikací, doprovodných staveb, zaYízení nezbytných k provedení t�chto dopravních staveb a k zajišt�ní 
jejich Yádného užívání. Zastavitelná plocha silniní dopravy Z5.1 je vymezena pro místní komunikaci 
dopravn� obsluhující navazující plochy individuální rekreace (RI). Zastavitelná plocha silniní dopravy Z5.2  
je vymezena pro úelovou komunikaci dopravn� obsluhující navrženou istírnu odpadních vod (OV); 

• vybraná veYejná prostranství s pYevahou zpevn�ných ploch (PP) jsou vymezena pro místní obslužné  
a úelové komunikace a další veYejn� pYístupné plochy v zastav�ném území; 

• všechny zastavitelné plochy budou napojeny na stávající systém obsluhy Yešeného území veYejnou dopravní 
infrastrukturou nebo úelovými komunikacemi; 

• parkovací a odstavná stání pro stavby a zaYízení umiseovaná v plochách s rozdílným zposobem využití 
v kapacitách vyplývajících z právních pYedpiso a technických norem pro tyto stavby lze umiseovat pouze 
v rámci t�chto vlastních ploch, v rámci ploch veYejných prostranství (PP) a v rámci ploch silniní dopravy 
(DS); 

• úelové komunikace v krajin�, polní a lesní cesty jsou respektovány a jsou vymezeny jako souásti 
pYilehlých ploch s rozdílným zposobem využití; 

• územní plán nevymezuje samostatné plochy pro cyklistickou dopravu. Realizace cyklistických stezek, 
odpoívek pro cyklisty, hipostezek a turistických tras je umožn�na v rámci pYípustného nebo podmín�n� 
pYípustného využití ploch s rozdílným zposobem využití (kapitola f.). 

 
19. V podkapitole d.2. se m�ní oznaení ásti na „d.2.1. zásobování vodou“ a ruší se celé zn�ní ásti, které se nahrazuje: 
 

Obec Nový Telekov má vybudovaný veYejný vodovod, napojený pYívodním Yadem na severní v�tev oblastního 
vodovodu TYebí. Územní plán respektuje stávající systém zásobování pitnou vodou a stanovuje základní 
koncepci zásobování vodou: 
 

• sít�, objekty na sítích a zaYízení technického vybavení lze umiseovat do všech ploch s rozdílným zposobem 
využití v souladu s koncepcí zásobování vodou, pokud není v podmínkách využití t�chto ploch stanoveno 
jinak (kapitola f.). Územní plán tak vytváYí podmínky pro rekonstrukci a posílení kapacity stávající vodovodní 
sít� a podmínky pro dostavbu nové vodovodní sít� v zastavitelných plochách a v lokalitách, ve kterých 
dosud nebyla vybudována; 

• v zastav�ném území a v zastavitelných plochách budou sít� technické infrastruktury umiseovány zpravidla 
do spolených tras nebo do soub�hu se stávajícími trasami technické a dopravní infrastruktury; 

• zdroje požární vody budou Yešeny v souladu s normovými požadavky, v obci budou pYednostn� využity 
zdroje povrchových vod. 

 
20. V podkapitole d.2. se ruší celé zn�ní ásti d.2.2., které se nahrazuje: 
 

Obec Nový Telekov nemá v souasnosti vybudovanou veYejnou kanalizaní síe. Odpadní vody jsou individuáln� 
zachycovány v jímkách nebo septicích. V obci není vybudována istírna odpadních vod. Územní plán stanovuje 
základní koncepci likvidace odpadních vod: 
 

• územní plán navrhuje vybudování istírny odpadních vod (OV) v zastavitelné ploše Z6.1 severovýchodn� 
od obce;  

• územní plán koncepn� navrhuje výstavbu nové kanalizace, odvád�jící pouze splaškové vody. Sít�, objekty 
na sítích a zaYízení technického vybavení lze umiseovat do všech ploch s rozdílným zposobem využití 
v souladu s koncepcí likvidace odpadních vod, pokud není v podmínkách využití t�chto ploch stanoveno 
jinak (kapitola f.). Územní plán tak vytváYí podmínky pro výstavbu nové kanalizace v lokalitách, ve kterých 
dosud nebyla vybudována. Všechny stavby (pokud jsou producenty odpadních vod) budou napojeny na 
centrální systém odvád�ní a išt�ní odpadních vod s výjimkou staveb, které v dob� jejich realizace nemohou 
být, nebo nebudou moci být z technických nebo ekonomických dovodo napojeny. Do doby výstavby nové 
kanalizace bude likvidace splaškových vod Yešena stávajícím individuálním zposobem (domovní istírny 
odpadních vod, jímky na vyvážení nebo ekvivalentní technologie, které jsou, nebo v dob� realizace budou, 
v souladu s platnou legislativou); 

• odpadní vody z výrobních nebo zem�d�lských provozo (technologické odpadní vody) musí být skladovány 
v rámci t�chto provozo a likvidovány v souladu s platnou legislativou, žádné z t�chto odpadních vod nesmí 
zatížit istírnu odpadních vod; 

• v zastav�ném území a v zastavitelných plochách budou sít� technické infrastruktury umiseovány zpravidla 
do spolených tras nebo do soub�hu se stávajícími trasami technické a dopravní infrastruktury; 

• dešeové vody budou pYednostn� likvidovány zasakováním, zadržováním a využitím na vlastních pozemcích 
staveb. 

 
21. V podkapitole d.2. se ruší celé zn�ní ásti d.2.3., které se nahrazuje: 
 

Územní plán nevymezuje specifické plochy pro nakládání s odpady. Zposob likvidace odpado se nem�ní, systém 
sb�ru, svozu a ukládání tuhého komunálního i nebezpeného odpadu bude Yešen v souladu s platnou 
legislativou. 
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22. V podkapitole d.2. se ruší celé zn�ní ásti d.2.4., které se nahrazuje: 
 

Yešené území není plynofikováno. Územní plán nenavrhuje trasy plynovodu. Sít�, objekty na sítích a zaYízení 
technického vybavení lze umiseovat do všech ploch s rozdílným zposobem využití, pokud není v podmínkách 
využití t�chto ploch stanoveno jinak (kapitola f.). 

 
23. V podkapitole d.2. se ruší celé zn�ní ásti d.2.5., které se nahrazuje: 
 

Yešené území je zásobováno z kmenového vedení VN 22 kV. Územní plán stanovuje základní koncepci 
zásobování elektrickou energií: 
 

• stávající koncepce zásobování elektrickou energií je zachována, stávající trasy vedení elektrické energie 
vetn� ochranných pásem jsou respektovány. Systém zásobování elektrickou energií má dostatenou 
kapacitu i pro rozvoj další bytové výstavby;  

• systém rozvodu nízkého nap�tí a veYejného osv�tlení bude rozšíYen pro obsluhu zastavitelných ploch (sít� 
pro pYenos elektrické energie v zastavitelných plochách budou realizovány výhradn� jako podzemní); 

• pro stavby a zaYízení na energetických sítích jsou vymezeny plochy pro energetiku (TE). Sít�, objekty na 
sítích a zaYízení technického vybavení lze umiseovat do všech ploch s rozdílným zposobem využití, pokud 
není v podmínkách využití t�chto ploch stanoveno jinak (kapitola f.). Územní plán tak vytváYí podmínky pro 
rekonstrukci nebo výstavbu tras elektrické energie v zastavitelných plochách a v lokalitách, ve kterých 
dosud nebyly vybudovány; 

• nepYipouští se umiseování staveb, zaYízení a opatYení pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojo 
ve volné krajin�. 

 
24. V podkapitole d.2. se ruší celé zn�ní ásti d.2.6., které se nahrazuje: 
 

Stávající radiokomunikaní a telekomunikaní zaYízení jsou územn� stabilizovány a respektovány. Systém 
rozvodu komunikaního zaYízení bude rozšíYen pro obsluhu zastavitelných ploch (sít� pro pYenos signálu 
v zastavitelných plochách budou realizovány výhradn� jako bezdrátové nebo podzemní). Sít�, objekty na sítích 
a zaYízení technického vybavení lze umiseovat do všech ploch s rozdílným zposobem využití, pokud není 
v podmínkách využití t�chto ploch stanoveno jinak (kapitola f.). Územní plán tak vytváYí podmínky pro 
rekonstrukci nebo výstavbu sítí a zaYízení elektronického komunikaního zaYízení v zastavitelných plochách  
a v lokalitách, ve kterých dosud nebyly vybudovány. 

 
25. V podkapitole d.3. se ruší celé zn�ní podkapitoly, které se nahrazuje: 
 

Územní plán vymezuje obanské vybavení veYejné infrastruktury dle platných právních pYedpiso ve smyslu 
staveb a zaYízení sloužících pro vzd�lávání a výchovu, sociální služby a péi o rodiny, zdravotní služby, kulturu, 
veYejnou správu, ochranu obyvatelstva pouze v pYípad� jejich funkn� výjimeného postavení v urbanistické 
struktuYe sídla. Územní plán stanovuje základní koncepci obanského vybavení: 
 

• obanské vybavení veYejné infrastruktury je v rámci ploch s rozdílným zposobem využití samostatn� 
vymezeno pouze v pYípad� funkn� výjimeného postavení v urbanistické struktuYe (budova obecního úYadu 
a hasiské zbrojnice); 

• s ohledem na organizaci Yešeného území jsou nad rámec veYejné infrastruktury vymezeny plochy 
obanského vybavení – sport (OS) pro návrh sportovní hYišt� na západním okraji obce; 

• umiseování staveb a zaYízení obanského vybavení se pYipouští v plochách smíšených obytných 
venkovských (SV) dle podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití stanovených v kapitole f. 

 
26. V podkapitole d.4. se ruší celé zn�ní podkapitoly, které se nahrazuje: 
 

Územní plán vymezuje plochy veYejných prostranství jako plochy s pYevažující funkcí komunikaní  
a shromaž�ovací vetn� dalších prostoro pYístupných každému bez omezení, tedy sloužících obecnému užívání, 
a to bez ohledu na vlastnická práva k pozemkom, ležícím v t�chto plochách a prostorech. Územní plán stanovuje 
základní koncepci veYejného prostranství: 
 

• všechny plochy veYejn� a bez omezení pYístupné v zastav�ném území se vymezují jako plochy veYejných 
prostranství s pYevahou zpevn�ných ploch (PP), pokud nejsou ureny pro jiné specifické využití; 

• vybraná veYejná prostranství s pYevahou zpevn�ných ploch (PP) jsou vymezena pro místní obslužné  
a úelové komunikace a další veYejn� pYístupné plochy v zastav�ném území; 

• zastavování ploch veYejných prostranství se nepYipouští (s výjimkou staveb uvedených v pYípustném využití 
ploch veYejných prostranství v kapitole f.). 
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e) KONCEPCE USPOYÁDÁNÍ KRAJINY, VETN� VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPoSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH 
ZM�N V KRAJIN� A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, 
PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATYENÍ, OCHRANY PYED POVODN�MI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBN�  

 
27. Název kapitoly se m�ní na „e) Koncepce uspoYádání krajiny, vetn� vymezení ploch s rozdílným zposobem využití, 

ploch zm�n v krajin� a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, 
prostupnosti krajiny, protierozních opatYení, ochrany pYed povodn�mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných 
surovin a podobn�“. 

 
28. V kapitole e) se ruší odkazy na výkresy.  

 
29. V kapitole e) se m�ní oznaení podkapitoly na „e.1. základní koncepce uspoYádání krajiny“ a ruší se celé zn�ní 

podkapitoly, které se nahrazuje: 
 

Yešené území je z hlediska krajinného rámce charakteristické dochovanými prvky historického len�ní krajiny, 
zejména mezemi a drobnými remízky s vegetací, syenitovými kamennými ostrovky s vegetací, drobnými lesíky, 
lenitými okraji leso vytváYejícími nerušený horizont na návrších, rybníky a bYehovými porosty s loukami v okolí. 
Územní plán stanovuje základní koncepci uspoYádání krajiny: 
 

• hlavním cílovým využitím se stanovuje zem�d�lství a lesní hospodáYství pYi zachování charakteru krajiny  
a posílení krajinotvorných, retenních a ekologických funkcí krajinných prvko;  

• pYírodní a krajinné hodnoty Yešeného území (zalesn�ní, vodní toky, remízky, rozptýlená a solitérní zeleI, 
zahrady) jsou respektovány a chrán�ny; 

• stávající využívání lesních a zem�d�lských pozemko se v nejvyšší možné míYe zachovává; 
• územní plán navrhuje realizaci stavebn�technických opatYení (zatravn�né plochy, záchytné prolehy, 

doprovodná a liniová zeleI) na erozn� ohrožených plochách. Tato opatYení lze umiseovat také do všech 
ploch s rozdílným zposobem využití v souladu s koncepcí uspoYádání krajiny, pokud není v podmínkách 
využití t�chto ploch stanoveno jinak (kapitola f.). Územní plán tak vytváYí podmínky pro Yešení problémo 
krajinného rámce Yešeného území (scelené bloky orné pody, patrné odvodn�ní krajiny, technické úpravy 
vodoteí apod.); 

• úroveI ekologické stability území se zajišeuje vytvoYením podmínek pro zvýšení podílu zelen� v krajin�, 
zvýšení retenní schopnosti krajiny a zlepšení její prostupnosti; 

• cenné architektonické a urbanistické znaky Yešeného území jsou respektovány a budou doplIovány 
hmotov� a tvarov� vhodnými stavbami. 

 
PYevážná ást Yešeného území se nachází v oblasti krajinného rázu TYebísko-VelkomeziYísko (specifické území 
utváYené pestrou mozaikou kulturní krajiny, jejíž uspoYádání a len�ní je podYízeno výskytu syenitových balvano 
a skalních výchozo). Územní plán stanovuje obecné zásady ochrany krajinného rázu: 
 

• respektovat pozitivní hodnoty krajinného rázu Yešeného území vetn� zapojení zastav�ných území do okolní 
krajiny (respektovat a v nejvyšší možné míYe zachovat, popY. obnovovat stromoYadí v Yešeném území); 

• zamezit odstraIování syenitových kameno z volné krajiny a pYípadnému scelování ploch orné pody;  
• zachovat nerušenost vyvýšených prostoro, zalesn�ných horizonto a prohledo do krajiny, v okrajových 

polohách sídla a v pohledov� významných místech zachovat vzrostlou sídelní zeleI; 
• neumiseovat stavby v prostorech, odkud mohou vizuáln� kontaminovat dochované historicky cenné 

prostory s typickými kulturními dominantami a dochovanými prostory komponované krajiny; 
• zamezit dalšímu odvodIování krajiny, podporovat revitalizaní zásahy; 
• respektovat stávající lesní porosty, posilovat a obnovovat jejich krajinotvornou, retenní a ekologickou 

funkci; 
• respektovat a zachovat stávající vodní plochy a toky, posilovat jejich krajinotvornou, retenní a ekologickou 

funkci; 
• zachovat charakter a podíl vzrostlé zelen� v krajin�; 
• respektovat kulturní a pYírodní hodnoty Yešeného území vetn� stanovených zásad pro jejich ochranu a pro 

rozhodování o zm�nách (podkapitola b.2.). 
 

Územní plán stanovuje obecn� platné podmínky pro zm�ny ve využití všech ploch s rozdílným zposobem využití 
ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa (PUPFL). Využití území do vzdálenosti 50 m od okraje lesa nesmí narušit 
funkci lesa a souasn� musí být zajišt�na bezpenost osob a majetku (podrobn�jší podmínky pro umíst�ní 
pYedm�tných staveb budou stanoveny v následujících stavebních Yízeních). 

 
30. V kapitole e) se doplIuje podkapitola „e.2. plochy s rozdílným zposobem využití“ ve zn�ní: 
 

Územní plán vymezuje plochy s rozdílným zposobem využití tvoYící charakter krajiny v nezastav�ném území: 
 

 
 
 
 

kód název 

 
zeleI – zahrady a sady  

 
vodní plochy a toky 
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31. V kapitole e) se m�ní název podkapitoly na „e.3. vymezení ploch zm�n v krajin�“ a ruší se celé zn�ní podkapitoly, 

které se nahrazuje: 
 

Územní plán vymezuje plochy zm�n v krajin� (plochy vn� zastav�ného území, ve kterých dochází ke zm�n� 
využití krajiny): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kód název 

 
zem�d�lské 

 
lesní 

 
smíšené nezastav�ného území 

kód ozn. název specifikace 

 
K1.1 

zeleI – zahrady a 
sady 

• soukromá a vyhrazená zeleI 
• zázemí navržené zástavby 

v severozápadní ásti obce 
• nezastav�né území 

 
K2.1 

smíšené 
nezastav�ného 
území 

• založení ochranné a izolaní 
zelen� na styku ploch s rozdílným 
zposobem využití 

• plochy pro založení prvko ÚSES 
• severovýchodn� od obce 
• nezastav�né území 

 
K2.2 

smíšené 
nezastav�ného 
území 

• plochy pro založení prvko ÚSES 
• severovýchodn� od obce 
• nezastav�né území 

 K2.3 
smíšené 
nezastav�ného 
území 

• plochy pro založení prvko ÚSES 
• východn� od obce 
• nezastav�né území 

 K2.4 
smíšené 
nezastav�ného 
území 

• aktualizace dle skuteného stavu 
v území (stávající zeleI) 

• východní ást Yešeného území 
• nezastav�né území 

 K2.5 
smíšené 
nezastav�ného 
území 

• aktualizace dle skuteného stavu 
v území (stávající zeleI) 

• východní ást Yešeného území 
• nezastav�né území 

 K2.6 
smíšené 
nezastav�ného 
území 

• plochy pro založení prvko ÚSES 
• jihovýchodn� od obce 
• nezastav�né území 

 K2.7 
smíšené 
nezastav�ného 
území 

• plochy pro založení prvko ÚSES 
• jižn� od obce 
• nezastav�né území 

 K2.8 
smíšené 
nezastav�ného 
území 

• protierozní opatYení na orné pod� 
• jižní ást obce 
• nezastav�né území 

 K2.9 
smíšené 
nezastav�ného 
území 

• protierozní opatYení na orné pod� 
• jižní ást obce 
• nezastav�né území 

 K2.10 
smíšené 
nezastav�ného 
území 

• protierozní opatYení na orné pod� 
• jihozápadní ást obce 
• nezastav�né území 

 K2.11 
smíšené 
nezastav�ného 
území 

• protierozní opatYení na orné pod� 
• západní ást obce 
• nezastav�né území 
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32. V kapitole e) se m�ní oznaení podkapitoly na „e.4. územní systém ekologické stability (ÚSES)“ a ruší se celé zn�ní 
podkapitoly, které se nahrazuje: 

 
Územní plán vymezuje prvky územního systému ekologické stability jako vzájemn� propojený soubor 
pYirozených i pozm�n�ných, pYírod� blízkých ekosystémo, které udržují pYírodní rovnováhu. Soustava prvko 
lokálního územního systému ekologické stability (ÚSES) je tvoYena lokálními biocentry a biokoridory po obvodu 
katastrálního území – na západním okraji ásten� funkním biocentrem trvalých travních porosto v okolí 
Vostálkova rybníka a dále v niv� vodotee HeYmanického potoka pokrauje biokoridor v hranicích katastrálního 
území. Jihovýchodní systém je tvoYen ásten� funkním biokoridorem v soub�hu s tokem Telekovského 
potoka, který tvoYí jihovýchodní hranici katastrálního území. V t�sné blízkosti zem�d�lských areálo se nachází 
stávající funkní lokální biocentrum na jejich východním okraji a na severním okraji v trase lokálního 
biokoridoru LBK 21-22 je navržena plocha pro dop�stování, z v�tší ásti však založení lokálního biocentra LBC 
22 na plochách orné pody s pokraováním v údolnici Telekovského potoka ásten� funkním biokoridorem 
do prostoru Velkého rybníka na k.ú. Bochovice. Územní plán stanovuje základní koncepci územního systému 
ekologické stability (ÚSES): 
 

• územní systém ekologické stability se vymezuje k zajišt�ní prostupnosti krajiny pro faunu a ke zvýšení 
ekologické hodnoty krajiny; 

• vymezením biocenter a biokoridoro se zajišeuje funknost, vazby a spojitost systému v lokálním i širším 
územním m�Yítku, vymezují se prvky lokálního územního systému ekologické stability; 

• územní plán vymezuje skladebné prvky územního systému ekologické stability jako tzv. pYekryvné plochy a 
koridory, ve kterých stanovuje podmínky využití v souladu s hlavním, popY. pYípustným využitím ploch 
s rozdílným zposobem využití, které mohou být omezeny nebo zpYísn�ny. 

 
Územní plán vymezuje lokální územní systém ekologické stability: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Územní plán stanovuje podmínky a zásady pro innosti v plochách s rozdílným zposobem využití dotených 
lokálním územním systémem ekologické stability: 
 

• respektovat pYekryvné plochy a koridory pro biocentra a biokoridory jako opatYení k zachování  
a posílení funknosti územního systému ekologické stability; 

• pYipoušt�t hlavní a pYípustné využití dotených ploch s rozdílným zposobem využití, pokud nedojde 
k narušení funknosti, prostupnosti nebo návaznosti územního systému ekologické stability a snížení 
hodnoty ekologické stability území; 

• pYipoušt�t veYejnou dopravní a technickou infrastrukturu za podmínky, že nebude narušena funknost prvko 
územního systému ekologické stability; 

ozn. název stav návrh opatYení 

 
lokální biocentrum LBC 20  
Horní HeYmanice – ást 

funkní 
zposobilé po dop�stování a dopln�ní, 
revitalizace vodního toku 

 
lokální biocentrum LBC 21 
Vostálkov rybník funkní 

zposobilé po pYestavb� a dop�stování, 
zm�na druhové skladby porostu, 
revitalizace vodního toku 

 
lokální biocentrum LBC 22 
Nový Telekov funkní pYestavba, zposobilé po dop�stování  

a revitalizaci vodního toku 

 
lokální biocentrum LBC 27 
Nad Záhumenicí funkní bez návrhu opatYení 

 lokální biokoridor LBK 20-1 funkní bez návrhu opatYení 

 lokální biokoridor LBK 20-21 funkní bez návrhu opatYení 

 lokální biokoridor LBK 21-22 funkní funkní biokoridor zposobilý  
po pYestavb� 

 lokální biokoridor LBK 22-3 funkní bez návrhu opatYení 

 lokální biokoridor LBK 27-3 funkní bez návrhu opatYení 

 lokální biokoridor LBK 27-28 funkní bez návrhu opatYení 
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• nepYipoušt�t hlavní a pYípustné využití dotených ploch s rozdílným zposobem využití, pokud by došlo 
k narušení funknosti, prostupnosti nebo návaznosti územního systému ekologické stability a snížení 
hodnoty ekologické stability území. 

 

DoplIkovými skladebnými ástmi místního územního systému ekologická stability jsou interakní prvky. 
Význam interakních prvko spoívá pYedevším v jejich ekostabilizaním posobení v ekologicky nestabilních 
ástech krajiny. Interakní prvky mají zpravidla povahu liniových segmento, bu� bezprostYedn� navazujících na 
biocentra nebo biokoridory, nebo s nimi alespoI funkn� úzce souvisejících. V Yešeném území jsou interakní 
prvky zastoupeny pYedevším u vodních toko, polních cest a komunikací nebo jako povodní meze na polích. 
Stávající stromoYadí je tYeba obnovovat v aktuálním rozsahu jako urující krajinotvorný prvek. 

 
33. V kapitole e) se m�ní oznaení podkapitoly na „e.5. prostupnost krajiny“ a doplIuje se druhý, tvrtý a pátý odstavec ve 

zn�ní: 
 

Stávající místní a úelové komunikace jsou stabilizovány. Úelové komunikace v krajin�, polní a lesní cesty jsou 
vymezeny jako souásti pYilehlých ploch s rozdílným zposobem využití.  
 

Ochrana migraní prostupnosti krajiny jako celku je zajišt�na vymezením územního systému ekologické stability 
(ÚSES) a respektováním biotopu vybraných zvlášt� chrán�ných druho velkých savco, migran� významného 
území a dálkového migraního koridoru. 
  

Prostupnost krajiny dopravní a technickou infrastrukturou se neomezuje za podmínky vylouení negativních 
dopado na územní systém ekologické stability a na úroveI pYírodních a krajinných hodnot Yešeného území. 
Umiseování veYejné dopravní a technické infrastruktury, pYípojek technické infrastruktury a úelových 
komunikací je pYípustné, nebo podmín�n� pYípustné ve všech plochách s rozdílným zposobem využití (kapitola 
f.). 

 
34. V kapitole e) se m�ní oznaení podkapitoly na „e.6. protierozní opatYení“ a doplIuje se tYetí odstavec ve zn�ní: 
 

Územní plán navrhuje realizaci stavebn�technických opatYení (zatravn�né plochy, záchytné prolehy, doprovodná 
a liniová zeleI) na erozn� ohrožených plochách. Tato opatYení lze umiseovat také do všech ploch s rozdílným 
zposobem využití v souladu s koncepcí uspoYádání krajiny, pokud není v podmínkách využití t�chto ploch 
stanoveno jinak (kapitola f.). Územní plán tak vytváYí podmínky pro Yešení problémo krajinného rámce Yešeného 
území (scelené bloky orné pody, patrné odvodn�ní krajiny, technické úpravy vodoteí apod.). 

 
35. V kapitole e) se m�ní oznaení podkapitoly na „e.7. ochrana pYed povodn�mi“ a ruší se druhý odstavec, který se 

nahrazuje: 
 

Územní plán stanovuje organizaci ploch s rozdílným zposobem využití podporující zvyšování retenních 
schopností území a snižování ohrožení v území povodn�mi. Realizace protipovodIových opatYení je umožn�na 
v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití bez omezení (kapitola f.). 
   

Pro patYiné plochy s rozdílným zposobem využití jsou stanoveny limitní hodnoty zastav�né plochy staveb 
k celkové vým�Ye stavebního pozemku, popY. disponibilních pozemko stavebního zám�ru (koeficient zastav�ní) 
a minimální pom�r vým�ry ásti pozemku schopné vsakování dešeové vody k celkové vým�Ye stavebního 
pozemku, popY. disponibilních pozemko stavebního zám�ru (koeficient zelen�). 
 

Územní plán stanovuje podmínky a zposoby odvád�ní dešeových vod (ást d.2.2.). 
 
36. V kapitole e) se m�ní oznaení podkapitoly na „e.8. rekreace“ a ruší se poslední v�ta ve zn�ní: „Pro využití plochy jsou 

stanoveny regulaní podmínky v další ásti dokumentace – viz. ást f).“ 
 
37. V kapitole e) se m�ní oznaení podkapitoly na „e.9. dobývání nerosto“. 
 
f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPoSOBEM VYUŽITÍ S URENÍM PYEVAŽUJÍCÍHO 

ÚELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PYÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPYÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ (VETN� STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUENO UMÍSeOVÁNÍ STAVEB, ZAYÍZENÍ A 
JINÝCH OPATYENÍ PRO ÚELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPYÍPAD� STANOVENÍ 
PODMÍN�N� PYÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ T�CHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOYÁDÁNÍ, 
VETN� ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPYÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, 
CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝM�RY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH 
POZEMKo A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

 
38. Název kapitoly se m�ní na „f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití s urením 

pYevažujícího úelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, pYípustného využití, nepYípustného 
využití (vetn� stanovení, ve kterých plochách je vyloueno umíseování staveb, zaYízení a jiných opatYení pro 
úely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popYípad� stanovení podmín�n� pYípustného využití t�chto 
ploch a stanovení podmínek prostorového uspoYádání, vetn� základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(napYíklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým�ry pro 
vymezování stavebních pozemko a intenzity jejich využití)“. 

 
39. V kapitole f) se ruší odkazy na výkresy.  
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40. V kapitole f) se doplIuje zn�ní:  
 
Územní plán stanovuje podmínky pro využití ploch: 

 

• hlavní využití ploch stanovuje pYevažující využití a je urující pYi rozhodování o všech ostatních zposobech 
jejího využití; 

• pYípustné využití zpravidla bezprostYedn� souvisí s hlavním využitím a slouží v jeho prosp�ch, nebo k jeho 
rozvoji; 

• podmín�n� pYípustné využití musí být sluitelné s hlavním využitím, sluitelnost je nutno prokázat spln�ním 
stanovených podmínek; 

• nepYípustné využití nelze v dané ploše povolit; 
• podmínky prostorového uspoYádání stanovují specifické zásady nebo omezení pro zástavbu v plochách s 

rozdílným zposobem využití; 
• dosavadní zposob využití ploch, který neodpovídá navrženému zposobu využití ploch podle územního plánu 

je možný, pokud nenarušuje základní koncepci rozvoje území, neznemožIuje navržený budoucí zposob 
využití a neomezuje veYejné zájmy.  

 
Územní plán stanovuje podmínky pro ochranu zdravých životních podmínek: 
 

• využití ploch smíšených obytných venkovských (SV) musí být sluitelné s bydlením, nepYipouští se stavby, 
zaYízení a innosti, jejichž negativní úinky na životní prostYedí a veYejné zdraví pYekraují limity stanovené 
v souvisejících právních pYedpisech; 

• chrán�né prostory stávajících staveb a zaYízení nesmí být doteny nadlimitními hodnotami hluku a emisí 
pYímo nebo druhotn� emitovanými nov� umiseovanými stavbami a zaYízeními;  

• nové chrán�né prostory staveb a zaYízení lze umístit pouze do lokalit, v nichž bude zajišt�no spln�ní 
povinností stanovených právními pYedpisy v oblasti ochrany veYejného zdraví (hluk a vibrace); 

• pYi posuzování vlivo na prostYedí jednotlivých lokalit bude posuzování provedeno sumárn�, tj. soutem 
všech negativních vlivo zasahujících danou lokalitu (vetn� zát�že z územn� nebo stavebn� povolených 
zám�ro).  

 
Územní plán stanovuje obecn� platné podmínky pro plochy s rozdílným zposobem využití, které jsou doteny 
50m vzdáleností od okraje lesa (podkapitola e.1.) a lokálním územním systémem ekologické stability (podkapitola 
e.4.). Územní plán stanovuje obecn� platné podmínky a zásady pro ochranu kulturních a pYírodních hodnot území 
(podkapitola b.2.), pro ochranu urbanistické kompozice (podkapitola c.6.) a pro ochranu krajiny a krajinného rázu 
(podkapitola e.1.), které mohou využití ploch s rozdílným zposobem využití zpYísnit nebo omezit. 
 
Základní pojmy jsou stanoveny platnými právními pYedpisy. V souladu s požadavkem na zajišt�ní srozumitelnosti 
a jednoznanosti územního plánu jsou použity a upYesn�ny následující pojmy: 
 

• bytový dom – dom, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkom na trvalé bydlení a 
je k tomuto úelu urena, zároveI musí mít 4 nebo více bytových jednotek; 

• drobná a Yemeslná výroba – výroba netovární povahy, odborné Yemeslné práce bez negativních vlivo na 
okolní prostYedí (Yemeslné živnosti v oborech kovy a kovové výrobky, motorové a ostatní dopravní 
prostYedky, dYevaYská výroba, stavebnictví, potravináYství apod.); 

• drobné sakrální stavby – kapliky, boží muka, sousoší, kalvárie, kYíže, kYížové cesty apod.; 
• drobná stavba – stavba s jedním nadzemním podlažím a zastav�nou plochou do 25 m2;  
• hlavní stavba – stavba dle hlavního využití plochy s rozdílným zposobem využití, která uruje úel výstavby 

souboru staveb;  
• hospodáYské zázemí – stavby a zaYízení související s individuálním bydlením a jeho provozem (chov 

hospodáYských zvíYat a p�stování plodin a produkto samozásobitelského charakteru vetn� skladování) 
nesnižující kvalitu obytného prostYedí nad pYípustnou míru stanovenou v pYíslušných právních pYedpisech; 

• charakter okolní zástavby – vztah objemového Yešení staveb, jejich m�Yítka, výšky, typu zastYešení a 
orientace hYebeno stYech v širším viditelném území (území s vizuálním kontaktem) se shodným funkním 
využitím; 

• charakter zástavby – vztah objemového Yešení staveb, jejich m�Yítka, výšky, typu zastYešení a orientace 
hYebeno stYech, materiálové Yešení; 

• chrán�né prostory – souhrnné oznaení pro chrán�né venkovní prostory a chrán�né venkovní a vnitYní 
prostory staveb pYed hlukem dle platné legislativy o ochran� veYejného zdraví;  

• koeficient zastav�ní – maximální pom�r zastav�né plochy staveb k celkové vým�Ye stavebního pozemku, 
popY. disponibilních pozemko stavebního zám�ru v dané ploše s rozdílným zposobem využití; 

• koeficient zelen� – minimální pom�r vým�ry ásti pozemku schopné vsakování dešeové vody k celkové 
vým�Ye stavebního pozemku, popY. disponibilních pozemko stavebního zám�ru v dané ploše s rozdílným 
zposobem využití; 

• komerní stavby a zaYízení malá a stYední – stavby a zaYízení pro obchodní prodej a stravování do 200 m2 
prodejní nebo odbytové plochy, stavby a zaYízení pro ubytování do potu 12 ložek; 

• krajinný ráz – hodnoty pYírodního charakteru (lesy, vodní toky a plochy, remízky, trvalé travní plochy), 
pozitivní znaky historické povahy (dochovaná síe komunikací, dochovaná typická silueta sídla, dochovaný 
obraz sídla v krajin�, dochované aleje a stromoYadí) a pozitivní znaky kulturní povahy (pole, sady, zahrady, 
vodní plochy, drobná sakrální architektura ve volné krajin�, struktura a charakter zástavby); 
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• nadzemní podlaží – nadzemní ást stavby vymezená dv�ma nad sebou následujícími vodorovnými nosnými 
konstrukcemi o b�žné výšce podlaží obytných staveb (cca 3,0 m);   

• negativní vliv – nepYijatelná zát�ž nad pYípustnou mez stanovenou zvláštními právními pYedpisy, dopadající, 
i posobící na okolní funkce, stavby a zaYízení zejména produkcí hluku, produkci chemicky nebo biologicky 
závadných látek plynných, kapalných a tuhých bez zajišt�ní jejich bezpené a nezávadné likvidace, produkcí 
vibrací a jiných seismických vlivo, produkcí záYení zdraví poškozující povahy. Negativní vliv dále pYedstavuje 
zát�ž látkami obt�žujícími zápachem emitovanými zejména ze zem�d�lských provozo a skladovaných 
zem�d�lských produkto, z kompostáren a zaYízení na biologickou úpravu odpado, z biodegradaních a 
solidifikaních zaYízení, z istíren odpadních vod primárn� urených k išt�ní vod z promyslových 
provozoven, z výroby nebo zpracování kapalných epoxidových pryskyYic, polyuretanových dílco, 
aminoplasto a fenoplasto, z výroby dYevotYískových, dYevovláknitých a OSB desek, z výroby buniiny ze 
dYeva a papíru z panenské buniiny, z jiné výroby papíru a lepenky, z technologie praní, b�lení, mercerace 
nebo barvení vláken nebo textilií, z vyd�lávání koží a kožešin, z veterinárních asananích zaYízení, z 
technologií využívajících organická rozpoušt�dla; 

• podkroví – pYístupný vnitYní prostor nad posledním nadzemním podlažím urený k úelovému využití a 
vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, jimiž není opticky vytváYeno další nadzemní 
podlaží; 

• prvky drobné architektury – mobiliáY, stánky, kiosky, zastávky, pYístYešky, zahradní altány, pergoly, vodní 
prvky, hygienická zaYízení, informaní centra, herní a sportovní prvky, lávky, mola apod.; 

• rekreaní chata – stavba pro rodinnou rekreaci, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkom 
na rodinnou rekreaci a které jsou k tomuto úelu ureny;  

• rodinný dom – stavba urená pro bydlení, která má nejvýše dv� nadzemní a jedno podzemní podlaží a 
podkroví. Více než polovina podlahové plochy musí odpovídat požadavkom na trvalé rodinné bydlení. 
V rodinném dom� mohou být nejvýše tYi samostatné byty; 

• související stavby pro trvalé bydlení – bydlení správce nebo majitele areálu (objektu); 
• stavby a zaYízení komerního obanského vybavení – stavby a zaYízení pro obchodní prodej, ubytování, 

stravování a ostatní nerušící služby; 
• stavby a zaYízení pro pln�ní funkcí lesa – lesní cesty a ostatní trasy pro lesní dopravu, hrazení bystYin a strží, 

hrazení lavin i svážných území, výstavba malých vodních nádrží v lesích apod.; 
• stavby a zaYízení pro rybníkáYství – sádka, rybí líhn�, pYíkopové rybníky a jiné vodní nádrže nebo chovná 

zaYízení; 
• stavby a zaYízení pro ubytování – stavby, ve kterých je veYejnosti poskytováno pYechodné ubytování a služby 

s tím spojené (hotely, penziony, ubytovny apod.); 
• stavby a zaYízení pro výkon práva myslivosti – kazatelny, posedy, krmelce, seníky apod.; 
• stavby a zaYízení pro zem�d�lskou výrobu – stavby pro chov hospodáYských zvíYat, zpracování a skladování 

produkto živoišné výroby, pYípravu a skladování krmiv a steliva, p�stování rostlin, skladování a 
posklizIovou úpravu produkto rostlinné výroby, skladování a pYípravu prostYedko výživy, pYípravko na 
ochranu rostlin a rostlinných produkto, skladování zem�d�lské techniky apod.; 

• stavby a zaYízení pro zem�d�lství související s nevýrobním obhospodaYováním zem�d�lské pody a 
pastevectvím – výb�hy hospodáYských zvíYat, pYístYešky pro dobytek, zimovišt�, silážní žlaby apod. s jedním 
nadzemním podlažím a zastav�nou plochou do 80 m2; 

• stavby a zaYízení související s bydlením v rodinných domech – garáže a parkovací pYístYešky, bazény, zimní 
zahrady, skleníky, stodoly, kolny, altány, pergoly, terasy, hYišt� apod.;  

• stavby a zaYízení související s bydlením v bytových domech – Yadové a hromadné garáže, parkovací 
pYístYešky, sportovišt� a d�tská hYišt�, zahrady, bazény, kolny, altány, pergoly, terasy, schodišt� apod.; 

• stavby a zaYízení související s rekreací – pYístYešky, altány, pergoly, provozní zázemí a sociální zaYízení, 
skleníky, kolny, bazény a vodní plochy apod.; 

• stavby a zaYízení související se stavbami silniní dopravy – autobusové zastávky, odstavná stání, parkovací 
plochy a další úelové stavby spojené se silniní dopravou; 

• stavby a zaYízení související se stavbami sportovního obanského vybavení – šatny a sociální zaYízení, 
sklady sportovního náiní apod.; 

• stavby a zaYízení sportovního obanského vybavení – stavby a zaYízení pro školní t�lovýchovu, vrcholový, 
výkonnostní a rekreaní sport, zaYízení víceúelových a d�tských hYiše; 

• stavby a zaYízení veYejného obanského vybavení – stavby a zaYízení sloužící pro vzd�lávání a výchovu, 
sociální služby a péi o rodiny, zdravotní služby, kulturu (vetn� církevních staveb), veYejnou správu, 
ochranu obyvatelstva; 

• stavby pro zem�d�lství v zahradách a sadech – kolny, skleníky, fóliovníky a další stavby související 
s p�stováním, zpracováním a úpravou ovoce, zeleniny, kv�tin, užitkových nebo okrasných rostlin výlun� 
pro vlastní potYebu; 

• stavby silniní dopravy – silnice I., II. a III. tYídy, místní a úelové komunikace a související náspy, záYezy, 
op�rné zdi, mosty, tunely, protihlukové st�ny apod.; 

• stavební pozemek – pozemek nebo jeho ást nebo soubor pozemko, vymezený a urený k umíst�ní stavby; 
• struktura zástavby – vztah podorysného a prostorového uspoYádání zástavby voi veYejnému prostoru 

(navzájem se ovlivIující prostorové prvky, které tvoYí napY. bloky, ulice, stavební áry, budovy nebo veYejná 
prostranství), plošná intenzita (hustota) zastav�ní; 

• velíny – stavby, ve kterých jsou umíst�ny úly, velaYská náYadí, ochranné pomocky a stáírna medu bez 
dalšího zázemí; 

• velníky – jednoduché pYenosné zaYízení složené z 3 až 5 úlo; 
• velnice – místo s voln� rozestav�nými úly na paletách, na jedné palet� jsou umíst�ny 3 až 4 úly; 
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• vedlejší stavba – stavba, která souvisí úelem užívání nebo umíst�ním s hlavní stavbou; 
• veYejná zeleI – zeleI pYístupná každému bez omezení (parky, lesoparky, pobytové louky, veYejné zahrady 

apod.); 
• vodohospodáYské stavby a zaYízení – hydrotechnické stavby (jezy, úpravy toko apod.), zdravotn�-inženýrské 

stavby (jímání vody, úpravy vody, odvedení a išt�ní odpadních vod), hydromelioraní stavby (úprava 
vodního režimu v pod�, odvodn�ní, závlahy, protierozní opatYení, zadržení vody v krajin�); 

• zaYízení – v územním plánu je pojem „zaYízení“ použit nad rámec definice dle platných právních pYedpiso 
(informaní a reklamní panel, tabule, deska i jiná konstrukce a technické zaYízení), zaYízením se rozumí 
vybavenost v rámci ploch s rozdílným zposobem vybavení (t�lovýchovná a sportovní zaYízení, zaYízení 
dopravní infrastruktury apod.); 

• zastav�ná plocha stavby – plocha ohraniená pravoúhlými prom�ty vn�jšího líce obvodových konstrukcí 
všech nadzemních (vetn� plochy lodžií a arkýYo) i podzemních podlaží do vodorovné roviny. 

 
41. V kapitole f) se ruší zn�ní: „Plochy rozdílným zposobem využití jsou rozd�leny na plochy zastavitelné a plochy krajiny. – 

nezastavitelné. Plochy zastavitelné jsou plochy zastav�né a k zastav�ní urené. Plochy krajiny jsou plochy 
nezastav�ného území, které nejsou urené k zastav�ní. Plochy krajiny jsou plochy nezastavitelné, pokud není územním 
plánem stanoveno jinak. Pojmy uvád�né v podmínkách pro využití ploch s rozdílným zposobem využití vycházejí ze 
zákona . 183/2006 Sb., o územním a stavebním Yádu (stavební zákon), z vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, a vyhlášky . 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.“, které 
se nahrazuje: 

 
Územní plán stanovuje následující podmínky pro využití ploch s rozdílným zposobem využití a podmínky 
prostorového uspoYádání: 

 
42. V kapitole f) se ruší podkapitola f.1. a ást f.1.1. v celém zn�ní, které se nahrazuje: 

 
f.1. SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ (SV) 

 

 
 

Hlavní využití:  
rodinné domy vetn� hospodáYského zázemí. 
 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení související s bydlením v rodinných domech;  
• rekreaní využití stávajících objekto; 
• související dopravní a technická infrastruktura; 
• zahrady a sady, soukromá a vyhrazená zeleI; 
• oplocení; 
• vodní plochy, vodní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení; 
• veYejná prostranství a veYejná zeleI. 
 
Podmín�né pYípustné využití: 
• stavby a zaYízení veYejného a sportovního obanského vybavení nesnižující kvalitu obytného prostYedí; 
• komerní stavby a zaYízení malá a stYední nesnižující kvalitu obytného prostYedí; 
• vedlejší stavby a zaYízení pro drobnou a Yemeslnou výrobu nesnižující kvalitu obytného prostYedí; 
• stavby a zaYízení pro skladování bez výrobních inností a bez negativního vlivu na okolní prostYedí; 
• dopravní a technická infrastruktura nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím, jejíž negativní úinky 

na životní prostYedí a veYejné zdraví nepYekraují limity stanovené v souvisejících právních pYedpisech. 
 
NepYípustné využití: 
• bytové domy; 
• stavby pro rodinnou rekreaci (rekreaní chaty); 
• skladové areály;  
• stavby, zaYízení a jiná opatYení nesouvisející s hlavním, pYípustným nebo podmín�n� pYípustným využitím. 
 
Podmínky prostorového uspoYádání: 
• výšková regulace zástavby – 1-2 nadzemní podlaží a podkroví; 
• koeficient zastav�ní – ve stabilizovaných plochách není stanoven, pro zastavitelné plochy se stanovuje 0,6;  
• koeficient zelen� – ve stabilizovaných plochách není stanoven, pro zastavitelné plochy se stanovuje 0,4. 
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43. V kapitole f) se ruší ást f.1.2. v celém zn�ní, které se nahrazuje: 

 
f.2. BYDLENÍ HROMADNÉ (BH) 

 

 
 

Hlavní využití:  
bytové domy. 

 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení související s bydlením v bytových domech; 
• související dopravní a technická infrastruktura; 
• zahrady a sady, soukromá a vyhrazená zeleI; 
• oplocení; 
• vodní plochy, vodní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení; 
• veYejná prostranství a veYejná zeleI. 
 
Podmín�né pYípustné využití: 
• stavby a zaYízení veYejného a sportovního obanského vybavení nesnižující kvalitu obytného prostYedí; 
• komerní stavby a zaYízení malá a stYední nesnižující kvalitu obytného prostYedí; 
• dopravní a technická infrastruktura nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím, jejíž negativní úinky 

na životní prostYedí a veYejné zdraví nepYekraují limity stanovené v souvisejících právních pYedpisech. 
 
NepYípustné využití: 
• rodinné domy; 
• stavby pro rodinnou rekreaci (rekreaní chaty); 
• stavby a zaYízení pro výrobu a skladování;  
• stavby, zaYízení a jiná opatYení nesouvisející s hlavním, pYípustným nebo podmín�n� pYípustným využitím. 

 
Podmínky prostorového uspoYádání: 
• výšková regulace zástavby – 2 nadzemní podlaží a podkroví; 
• koeficient zastav�ní – 0,7;  
• koeficient zelen� – 0,3. 

 
44. V kapitole f) se doplIuje ást f.3. ve zn�ní: 
 

f.3. REKREACE INDIVIDUÁLNÍ (RI) 
 

 
 

Hlavní využití:  
drobné stavby pro rodinnou rekreaci (rekreaní chaty) a drobné stavby pro zem�d�lství v zahradách a sadech. 
 
PYípustné využití: 
• drobné stavby a zaYízení související s rekreací; 
• související stavby a zaYízení sportovního obanského vybavení; 
• související dopravní a technická infrastruktura; 
• zahrady a sady, soukromá a vyhrazená zeleI; 
• oplocení. 
 
Podmín�né pYípustné využití: 
dopravní a technická infrastruktura nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím, jejíž negativní úinky na 
životní prostYedí a veYejné zdraví nepYekraují limity stanovené v souvisejících právních pYedpisech. 
 
NepYípustné využití: 
• stavby pro trvalé bydlení; 
• garáže; 
• stavby, zaYízení a jiná opatYení nesouvisející s hlavním, pYípustným nebo podmín�n� pYípustným využitím. 
 
Podmínky prostorového uspoYádání: 
• výšková regulace zástavby – 1 nadzemní podlaží a podkroví; 
• koeficient zastav�ní – 0,2 (sdružování staveb je nepYípustné); 
• koeficient zelen� – 0,7. 
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45. V kapitole f) se ruší ást f.1.3. v celém zn�ní, které se nahrazuje: 
 

f.4. REKREACE JINÁ (RX) 
 

 
 

Hlavní využití:  
stavby a zaYízení pro specifické formy sportu a rekreace (pistolová stYelnice). 

 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení související se stavbami sportovního obanského vybavení; 
• související dopravní a technická infrastruktura; 
• oplocení; 
• vodní plochy, vodní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení; 
• veYejná prostranství a veYejná zeleI. 

 
Podmín�né pYípustné využití: 
dopravní a technická infrastruktura nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím, jejíž negativní úinky na 
životní prostYedí a veYejné zdraví nepYekraují limity stanovené v souvisejících právních pYedpisech. 

 
NepYípustné využití: 
stavby, zaYízení a jiná opatYení nesouvisející s hlavním, pYípustným nebo podmín�n� pYípustným využitím. 

 
Podmínky prostorového uspoYádání: 
• výšková regulace zástavby – 1-2 nadzemní podlaží a podkroví; 
• koeficient zastav�ní – nestanovuje se; 
• koeficient zelen� – 0,2. 

 
46. V kapitole f) se ruší ást f.1.4. v celém zn�ní. 

 
47. V kapitole f) se doplIuje ást f.5. ve zn�ní: 
 

f.5. OBANSKÉ VYBAVENÍ – SPORT (OS) 
 

 
 
Hlavní využití:  
stavby a zaYízení sportovního obanského vybavení. 

 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení související se stavbami sportovního obanského vybavení; 
• související stavby a zaYízení komerního obanského vybavení;  
• související dopravní a technická infrastruktura; 
• oplocení; 
• vodní plochy, vodní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení; 
• veYejná prostranství a veYejná zeleI. 

 
Podmín�né pYípustné využití: 
dopravní a technická infrastruktura nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím, jejíž negativní úinky na 
životní prostYedí a veYejné zdraví nepYekraují limity stanovené v souvisejících právních pYedpisech. 

 
NepYípustné využití: 
stavby, zaYízení a jiná opatYení nesouvisející s hlavním, pYípustným nebo podmín�n� pYípustným využitím. 

 
Podmínky prostorového uspoYádání: 
• výšková regulace zástavby – 1-2 nadzemní podlaží a podkroví; 
• koeficient zastav�ní – nestanovuje se; 
• koeficient zelen� – 0,2. 
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48. V kapitole f) se ruší ásti f.1.5. a f.1.6. v celém zn�ní, které se nahrazuje: 
 

f.6. OBANSKÉ VYBAVENÍ VEYEJNÉ (OV) 
 

 
 
Hlavní využití:  
stavby a zaYízení veYejného obanského vybavení. 
 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení komerního a sportovního obanského vybavení; 
• související stavby pro trvalé bydlení; 
• související dopravní a technická infrastruktura; 
• oplocení; 
• veYejná prostranství a veYejná zeleI. 
 
Podmín�né pYípustné využití: 
dopravní a technická infrastruktura nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím, jejíž negativní úinky na 
životní prostYedí a veYejné zdraví nepYekraují limity stanovené v souvisejících právních pYedpisech. 
 
NepYípustné využití: 
stavby, zaYízení a jiná opatYení nesouvisející s hlavním, pYípustným nebo podmín�n� pYípustným využitím. 
 
Podmínky prostorového uspoYádání: 
• výšková regulace zástavby – 1-2 nadzemní podlaží a podkroví; 
• koeficient zastav�ní – nestanovuje se; 
• koeficient zelen� – nestanovuje se. 

 
f.7. VYBRANÁ VEYEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PYEVAHOU ZPEVN�NÝCH PLOCH (PP) 

 

 
 
Hlavní využití:  
veYejná prostranství s prostorotvornou a komunikaní funkcí pYístupná každému bez omezení – s pYevážn� 
zpevn�ným povrchem.  
 
PYípustné využití: 
• drobné sakrální stavby; 
• d�tská a sportovní hYišt� vetn� bezpenostního oplocení; 
• prvky drobné architektury; 
• dopravní a technická infrastruktura; 
• vodní plochy, vodní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení; 
• veYejná zeleI. 
 
NepYípustné využití: 
stavby, zaYízení a jiná opatYení nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím. 
 
Podmínky prostorového uspoYádání: 
• výšková regulace zástavby – 1 nadzemní podlaží a podkroví; 
• koeficient zastav�ní – nestanovuje se; 
• koeficient zelen� – nestanovuje se. 

 
49. V kapitole f) se doplIuje ást f.8. ve zn�ní: 
 

f.8. ZELEG – ZAHRADY A SADY (ZZ) 
 

 
 

Hlavní využití:  
zahrady a sady, soukromá a vyhrazená zeleI nezahrnutá do jiných typo ploch. 
 
PYípustné využití: 
• drobné stavby pro zem�d�lství v zahradách a sadech; 
• veYejná dopravní a technická infrastruktura; 
• pYípojky a úelové komunikace; 
• vodní plochy, vodní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení. 
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NepYípustné využití: 
• oplocení; 
• stavby pro trvalé bydlení; 
• stavby pro rodinnou rekreaci (rekreaní chaty); 
• stavby pro zem�d�lství s výjimkou staveb uvedených v pYípustném využití; 
• stavby a zaYízení pro lesnictví; 
• stavby a zaYízení pro t�žbu nerosto; 
• ekologická a informaní centra; 
• stavby, zaYízení a jiná opatYení nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím. 
 
Podmínky prostorového uspoYádání: 
• výšková regulace zástavby – 1 nadzemní podlaží a podkroví; 
• koeficient zastav�ní – 0,2 (sdružování staveb je nepYípustné); 
• koeficient zelen� – 0,7. 

 
50. V kapitole f) se ruší ásti f.1.7., f.1.8. a f.1.9. v celém zn�ní, které se nahrazuje: 

 
f.9. DOPRAVA SILNINÍ (DS) 

 

 
 

Hlavní využití:  
stavby silniní dopravy. 
 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení související se stavbami silniní dopravy; 
• chodníky, cyklistické stezky a odpoívky pro cyklisty; 
• technická infrastruktura vetn� oplocení; 
• stavby a zaYízení pro snižování nebezpeí ekologických a pYírodních katastrof a pro odstraIování jejich 

dosledko; 
• územní systém ekologické stability vetn� migraních objekto pro voln� žijící živoichy; 
• vodní plochy, vodní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení; 
• doprovodná a izolaní zeleI; 
• veYejná prostranství a veYejná zeleI. 

 
NepYípustné využití: 
stavby, zaYízení a jiná opatYení nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím. 

 
51. V kapitole f) se ruší ást f.1.10. v celém zn�ní, které se nahrazuje: 

 
f.10. VODNÍ HOSPODÁYSTVÍ (TW) 

 

 
 

Hlavní využití:  
stavby a zaYízení na vodovodech a kanalizacích. 
 
PYípustné využití: 
• dopravní a technická infrastruktura; 
• manipulaní plochy; 
• oplocení; 
• vodní plochy, vodní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení; 
• zeleI bez rozlišení pYevažujícího zposobu využití. 
 
NepYípustné využití: 
stavby, zaYízení a jiná opatYení nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím. 

 
f.11. ENERGETIKA (TE) 

 

 
 

Hlavní využití:  
stavby a zaYízení na energetických sítích. 
 
PYípustné využití: 
• dopravní a technická infrastruktura; 
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• manipulaní plochy; 
• oplocení; 
• zeleI bez rozlišení pYevažujícího zposobu využití. 
 
NepYípustné využití: 
stavby, zaYízení a jiná opatYení nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím. 

 
52. V kapitole f) se ruší ást f.1.11. v celém zn�ní, které se nahrazuje: 

 
f.12. VÝROBA DROBNÁ A SLUŽBY (VD) 

 

 
 

Hlavní využití:  
stavby a zaYízení drobné a Yemeslné výroby. 
 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení pro skladování bez negativního vlivu na okolní prostYedí; 
• související stavby a zaYízení komerního obanského vybavení; 
• související stavby pro trvalé bydlení;  
• dopravní a technická infrastruktura; 
• manipulaní plochy; 
• oplocení; 
• zeleI bez rozlišení pYevažujícího zposobu využití. 

 
NepYípustné využití: 
• velkokapacitní sklady nebezpených látek; 
• fotovoltaické elektrárny s výjimkou fotovoltaických panelo na konstrukcích staveb; 
• stavby, zaYízení a jiná opatYení nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím. 

 
Podmínky prostorového uspoYádání: 
• výšková regulace zástavby – 1-2 nadzemní podlaží a podkroví, maximáln� 10 m od nejnižší úrovn� 

upraveného terénu na obvodu hlavní stavby; 
• koeficient zastav�ní – 0,6;  
• koeficient zelen� – 0,2. 

 
53. V kapitole f) se ruší ást f.1.12. v celém zn�ní, které se nahrazuje: 

 
f.13. VÝROBA ZEM�D�LSKÁ A LESNICKÁ (VZ) 

 

 
 

Hlavní využití:  
stavby a zaYízení pro zem�d�lskou výrobu. 

 
PYípustné využití: 
• související stavby pro skladování, administrativu a služby; 
• související stavby pro trvalé bydlení;  
• stavby a zaYízení drobné a Yemeslné výroby; 
• dopravní a technická infrastruktura; 
• manipulaní plochy; 
• oplocení; 
• zeleI bez rozlišení pYevažujícího zposobu využití. 

 
NepYípustné využití: 
• velkokapacitní sklady nebezpených látek; 
• fotovoltaické elektrárny s výjimkou fotovoltaických panelo na konstrukcích staveb; 
• stavby, zaYízení a jiná opatYení s negativním vlivem v plochách bezprostYedn� sousedících s bydlením; 
• stavby, zaYízení a jiná opatYení nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím. 

 
Podmínky prostorového uspoYádání: 
• výšková regulace zástavby – 1-2 nadzemní podlaží a podkroví, maximáln� 10 m od nejnižší úrovn� 

upraveného terénu na obvodu hlavní stavby (s výjimkou staveb a zaYízení technické infrastruktury  
a speciálních staveb a zaYízení souvisejících s hlavním využitím plochy); 

• koeficient zastav�ní – nestanovuje se;  
• koeficient zelen� – 0,2. 
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54. V kapitole f) se ruší ást f.1.13. v celém zn�ní, které se nahrazuje: 

 
f.14. VODNÍ PLOCHY A TOKY (WT) 

 

 
 

Hlavní využití:  
vodní plochy, vodní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení. 
 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení související s vodohospodáYskými stavbami vetn� oplocení; 
• stavby a zaYízení pro rybníkáYství vetn� oplocení; 
• veYejná dopravní infrastruktura; 
• veYejná technická infrastruktura vetn� oplocení; 
• pYípojky a úelové komunikace; 
• územní systém ekologické stability; 
• doprovodná a izolaní zeleI; 
• zeleI bez rozlišení pYevažujícího zposobu využití. 

 
NepYípustné využití: 
• ostatní stavby a zaYízení pro zem�d�lství; 
• stavby a zaYízení pro lesnictví; 
• oplocení s výjimkou oplocení uvedeného v pYípustném využití. 

 
55. V kapitole f) se ruší podkapitola f.2. a ást f.2.1. v celém zn�ní, které se nahrazuje: 

 
f.15. ZEM�D�LSKÉ (AZ) 

 

 
 

Hlavní využití:  
zem�d�lské využití pozemko.  
 
PYípustné využití: 
• stavby, zaYízení a jiná opatYení pro snižování nebezpeí ekologických a pYírodních katastrof a pro 

odstraIování jejich dosledko; 
• územní systém ekologické stability; 
• veYejná dopravní infrastruktura; 
• veYejná technická infrastruktura vetn� oplocení; 
• pYípojky a úelové komunikace; 
• ohrazení pastevních areálo (prohledné ohradníky); 
• drobné stavby a zaYízení pro výkon práva myslivosti;  
• drobné sakrální stavby; 
• zeleI bez rozlišení pYevažujícího zposobu využití. 

 
Podmín�n� pYípustné využití: 
• stavby a zaYízení pro zem�d�lství související s nevýrobním obhospodaYováním zem�d�lské pody  

a pastevectvím, pokud budou dodrženy obecné zásady ochrany krajinného rázu stanovené tímto územním 
plánem; 

• vodní plochy, vodní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení, pokud nebudou umiseovány na podách I.  
a II. tYídy ochrany (to lze pouze v pYípad� výrazn� pYevažujícího veYejného zájmu nad veYejným zájmem 
ochrany zem�d�lského podního fondu); 

• pozemky urené k pln�ní funkcí lesa (PUPFL), pokud nebudou umiseovány na podách I. a II. tYídy ochrany 
(to lze pouze v pYípad� výrazn� pYevažujícího veYejného zájmu nad veYejným zájmem ochrany zem�d�lského 
podního fondu); 

• zaYízení a opatYení pro kompostování, pokud nebudou umiseovány na podách I. a II. tYídy ochrany (to lze 
pouze v pYípad� výrazn� pYevažujícího veYejného zájmu nad veYejným zájmem ochrany zem�d�lského 
podního fondu); 

• stavby, zaYízení a jiná opatYení, které zlepší podmínky využití území pro úely rekreace a cestovního ruchu 
(cyklistické stezky a odpoívky pro cyklisty), pokud nebudou umiseovány na podách I. a II. tYídy ochrany (to 
lze pouze v pYípad� výrazn� pYevažujícího veYejného zájmu nad veYejným zájmem ochrany zem�d�lského 
podního fondu). 

 
NepYípustné využití: 
• stavby pro trvalé bydlení; 
• stavby pro rodinnou rekreaci (rekreaní chaty), stavby pro hromadnou rekreaci, pobytová rekreace; 
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• stavby a zaYízení pro zem�d�lství s výjimkou staveb a zaYízení uvedených v podmín�n� pYípustném využití; 
• ekologická a informaní centra; 
• stavby a zaYízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojo; 
• oplocení s výjimkou oplocení a ohrazení uvedeného v pYípustném využití; 
• velíny, velníky a velnice; 
• plantáže rychle rostoucích energetických dYevin. 

 
56. V kapitole f) se ruší ást f.2.2. v celém zn�ní, které se nahrazuje: 

 
f.16. LESNÍ (LE) 

 

 
 

Hlavní využití:  
pozemky urené k pln�ní funkcí lesa (PUPFL). 
 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení pro pln�ní funkcí lesa; 
• stavby, zaYízení a jiná opatYení pro snižování nebezpeí ekologických a pYírodních katastrof a pro 

odstraIování jejich dosledko; 
• územní systém ekologické stability; 
• související dopravní infrastruktura; 
• veYejná technická infrastruktura vetn� oplocení; 
• pYípojky a úelové komunikace; 
• ohrazení obor a lesních školek (prohledné ohradníky, dYev�né oplocenky apod.); 
• drobné stavby a zaYízení pro výkon práva myslivosti;  
• drobné sakrální stavby; 
• vodní plochy, vodní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení. 
• zeleI bez rozlišení pYevažujícího zposobu využití. 

 
Podmín�n� pYípustné využití: 
• dopravní infrastruktura nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím, pokud nebude ohroženo pln�ní 

funkcí lesa; 
• stavby, zaYízení a jiná opatYení, které zlepší podmínky využití území pro úely rekreace a cestovního ruchu 

(cyklistické stezky a odpoívky pro cyklisty), pokud nebude ohroženo pln�ní ostatních funkcí lesa; 
• velíny, velníky a velnice bez dalšího zázemí, jejichž charakter a objemové parametry neumožIují obytné 

nebo rekreaní využití. 
 

NepYípustné využití: 
• stavby pro trvalé bydlení; 
• stavby pro rodinnou rekreaci (rekreaní chaty), stavby pro hromadnou rekreaci, pobytová rekreace; 
• stavby a zaYízení pro zem�d�lství; 
• ekologická a informaní centra; 
• stavby a zaYízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojo; 
• oplocení s výjimkou oplocení a ohrazení uvedeného v pYípustném využití; 
• plantáže rychle rostoucích energetických dYevin. 

 
57. V kapitole f) se ruší ást f.2.3. v celém zn�ní, které se nahrazuje: 

 
f.17. SMÍŠENÉ NEZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ (MN) 

 

 
 

Hlavní využití:  
pozemky zem�d�lského podního fondu (ZPF), pozemky urené k pln�ní funkcí lesa (PUPFL), vodní plochy, vodní 
toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení bez rozlišení pYevažujícího zposobu využití. 
 
PYípustné využití:  
• zem�d�lské využití pozemko; 
• stavby, zaYízení a jiná opatYení pro snižování nebezpeí ekologických a pYírodních katastrof a pro 

odstraIování jejich dosledko; 
• územní systém ekologické stability; 
• veYejná dopravní infrastruktura; 
• veYejná technická infrastruktura vetn� oplocení; 
• pYípojky a úelové komunikace; 
• ohrazení pastevních areálo (prohledné ohradníky); 
• drobné stavby a zaYízení pro výkon práva myslivosti;  
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• drobné sakrální stavby; 
• zeleI bez rozlišení pYevažujícího zposobu využití. 

 
Podmín�n� pYípustné využití: 
• stavby a zaYízení pro zem�d�lství související s nevýrobním obhospodaYováním zem�d�lské pody  

a pastevectvím, pokud budou dodrženy obecné zásady ochrany krajinného rázu stanovené tímto územním 
plánem; 

• stavby, zaYízení a jiná opatYení, které zlepší podmínky využití území pro úely rekreace a cestovního ruchu 
(cyklistické stezky a odpoívky pro cyklisty), pokud nebudou umiseovány na podách I. a II. tYídy ochrany (to 
lze pouze v pYípad� výrazn� pYevažujícího veYejného zájmu nad veYejným zájmem ochrany zem�d�lského 
podního fondu); 

• velíny, velníky a velnice bez dalšího zázemí, jejichž charakter a objemové parametry neumožIují obytné 
nebo rekreaní využití. 

 
NepYípustné využití: 
• stavby pro trvalé bydlení; 
• stavby pro rodinnou rekreaci (rekreaní chaty), stavby pro hromadnou rekreaci, pobytová rekreace; 
• stavby a zaYízení pro zem�d�lství s výjimkou staveb a zaYízení uvedených v podmín�n� pYípustném využití; 
• ekologická a informaní centra; 
• stavby a zaYízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojo; 
• oplocení s výjimkou oplocení a ohrazení uvedeného v pYípustném využití; 
• plantáže rychle rostoucích energetických dYevin. 

 
g) VYMEZENÍ VEYEJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB, VEYEJN� PROSP�ŠNÝCH OPATYENÍ, STAVEB A OPATYENÍ 

K ZAJIŠeOVÁNÍ OBRANY A BEZPENOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKoM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
58. Název kapitoly se m�ní na „g) Vymezení veYejn� prosp�šných staveb, veYejn� prosp�šných opatYení, staveb  

a opatYení k zajišeování obrany a bezpenosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkom  
a stavbám vyvlastnit“. 

 
59. V kapitole g) se ruší odkazy na výkresy.  

 
60. V kapitole g) se ruší celé zn�ní, které se nahrazuje:  

 
Územní plán vymezuje veYejn� prosp�šné stavby dopravní a technické infrastruktury, pro které lze práva 
k pozemkom a stavbám vyvlastnit: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pro úely vymezení ploch a koridoro veYejn� prosp�šných staveb se za souást stavby považují také zaYízení  
a doprovodné stavby nezbytné k provedení stavby a k zajišt�ní Yádného užívání stavby, jako jsou zaYízení 
staveništ�, pYípojky inženýrských sítí, pYíjezdové komunikace a napojení na komunikace nižšího Yádu, 
doprovodná zaYízení technické infrastruktury, doprovodné dopravní stavby apod. 
 
Územní plán vymezuje veYejn� prosp�šná opatYení pro založení prvko územního systému ekologické stability  
a protierozních opatYení, pro která lze práva k pozemkom a stavbám vyvlastnit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ozn. název 

 
místní komunikace  

 úelová komunikace 

 istírna odpadních vod 

ozn. název 

 
opatYení ÚSES 

 
opatYení ÚSES 

 
opatYení ÚSES 

 opatYení ÚSES 

 opatYení ÚSES 

 protierozní opatYení 

 protierozní opatYení 
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h) VYMEZENÍ VEYEJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB A VEYEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT 
PYEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V Í PROSP�CH JE PYEDKUPNÍ PRÁVO ZYIZOVÁNO, PARCELNÍCH ÍSEL 
POZEMKo, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PYÍPADN� DALŠÍCH ÚDAJo PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 
61.  Název kapitoly se m�ní na „h) Vymezení veYejn� prosp�šných staveb a veYejných prostranství, pro které lze 

uplatnit pYedkupní právo, s uvedením v í prosp�ch je pYedkupní právo zYizováno, parcelních ísel pozemko, 
názvu katastrálního území a pYípadn� dalších údajo podle § 8 katastrálního zákona“. 

 
62. V kapitole h) se ruší odkazy na výkresy.  

 
63. V kapitole h) se ruší celé zn�ní, které se nahrazuje:  

 
Územní plán nevymezuje veYejn� prosp�šné stavby ani plochy veYejných prostranství, pro které lze uplatnit 
pYedkupní právo k pozemkom, ležícím v takto vymezených plochách. 

 
i) STANOVENÍ KOMPENZANÍCH OPATYENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 
64. DoplIuje se kapitola „i) Stanovení kompenzaních opatYení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona“ ve zn�ní:  
 

Kompenzaní opatYení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona se nestanovují. 
 
j) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORo ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VETN� 

PODMÍNEK PRO JEHO PROV�YENÍ 
 
65.  Název kapitoly se m�ní na „j) Vymezení ploch a koridoro územních rezerv a stanovení možného budoucího 

využití, vetn� podmínek pro jeho prov�Yení“. 
 
66. V kapitole j) se ruší odkaz na výkresy.  

 
67. V kapitole j) se ruší celé zn�ní, které se nahrazuje:  

 
Územní plán vymezuje plochy územních rezerv (plochy, jejichž potYebu a plošné nároky je nutno prov�Yit): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Za využité ásti zastavitelných ploch se považují stavební pozemky vymezené dle platných právních pYedpiso, 
související pozemní komunikace vetn� veYejných prostranství a pozemky, na nichž byla v dob� posuzování 
využití prokazateln� zahájena výstavba hlavní stavby souboru staveb nebo pYístavba již dokonené stavby, a to v 
podob� alespoI provedených základových konstrukcí. 
 
Územní plán stanovuje podmínku nem�nit využití ploch dotených vymezenou územní rezervou zposobem, který 
by znemožnil nebo podstatn� ztížil budoucí využití území k úelu, pro který je územní rezerva vymezena, a to do 
doby prov�Yení možného budoucího využití plochy. 

 
68. DoplIuje se zn�ní: Textová ást územního plánu obsahuje 26 íslovaných stran, grafická ást územního plánu je 

zpracována v rozsahu 3 výkreso. 
 

 
 
 
 
 
 

ozn. název 

 protierozní opatYení 

 protierozní opatYení 

kód specifikace, podmínky pro prov�Yení 

 

 

 

• smíšené obytné venkovské (SV) 
• prov�Yení prostorového uspoYádání  
• prov�Yení potYeby návrhu plochy po vyerpání minimáln� 75 %  

zastavitelných ploch smíšených obytných venkovských (SV)  
• prov�Yení napojení plochy na dopravní a technickou infrastrukturu  

vetn� prov�Yení kapacit dopravní a technické infrastruktury 
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a) TEXTOVÁ ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAENÍM ZM�N 
 

 

A1. Návrh územního plánu 
 
a) VYMEZENÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ 
výkres B.1 Základní len�ní území 
výkres B.2a - Hlavní výkres  - urbanistická koncepce 
výkres B.4 – Koordinaní výkres 
výkres B.6 – Zábor ZPF a PUPFL 

 
Zastav�né území obce je vymezeno územním plánem v souladu se zn�ním § 58 Zák. . 183/2006 Sb. v pl. zn�ní  a ve 
smyslu metodiky pro vymezování zastav�ného území odboru územního plánování MPMR R ze dne 27/4 2007 a to 
ke dni 31/12 2007. 
 
Zastav�né území je územním plánem vymezeno k datu 31. 12. 2022 v katastrálním území Nový Telekov. 
 

 
 
Zastav�né území je zakresleno ve výkresech grafické ásti územního plánu:  
 

a) 1. Výkres základního len�ní území; 
b) 2. Hlavní výkres. 

 
 
b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 
 
 b.1. rozvoj území obce 
 

Cílem Yešení územního plánu je zajistit podmínky pro udržitelný rozvoj území. Návrh rozvoje území odpovídá 
historickému vývoji obce a jejímu souasnému postavení ve stávající struktuYe osídlení kraje Vysoina. Návrh rozvoje 
území zabezpeuje podmínky pro podporu podnikání a aktivit obyvatel Yešeného území a pro pozitivní sociáln� 
demografický vývoj území. Zajišeuje vyvážený vztah všech podmínek, dispozic a limito Yešeného území. Výsledné 
Yešení územního plánu naplIuje hlavní cíle a úkoly územního plánování v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 zák. . 
183/2006 Sb. - stavební zákon. 
S ohledem na tyto skutenosti se pYedpokládá pYim�Yený rozvoj sídla : 
• bude probíhat obnova území s dorazem na funkní a estetickou kvalitu  
• pYednostn� bude v�nována pozornost dobudování technické infrastruktury, následn� výstavb� a oprav� 

místních komunikací v. p�ších komunikací a zkvalitn�ní povrcho zem�d�lských cest. 
• bude probíhat pYíprava území pro novou výstavbu rodinných domko 
• rozvoj podnikatelských a výrobních aktivit je možný v rámci promyslové plochy v. navrženého rozšíYení a dále 

na pozemcích smíšeného obytného území s omezením bezkolizního vztahu mezi ob�ma funkcemi z hlediska 
vlivu na životní prostYedí a pYevažující obytný charakter ploch. 

• pYi realizaci nové zástavby bude respektována stávající výšková hladina zástavby, zástavba bude nízkopodlažní 
s odpovídajícím architektonickým výrazem. 

• v neurbanizovaném území budou provád�ny zásahy v oblasti krajinotvorby s cílem dosažení ekologické stability 
krajiny, zamezení vodních a v�trných erozí 

• zvýšená pozornost bude v�nována architektonické úprav� objekto, tvoYících rámec historicky založené 
urbanistické stop� obce - obnov� fasád, usm�rIování pYístaveb, nástaveb a pYestaveb. 

• v Yešeném území nebudou umiseována zaYízení, která by negativn� ovlivnila životní prostYedí. 
 
Yešení podporuje koncepci zachování urbanistické celistvosti obce.  
Rozvojové plochy posilují dominantní obytnou a rekreaní funkci, nejsou navržené žádné výrazné asanace a zm�ny. 
Podstatou koncepce je multifunkní možnost využití stávající zastav�né ásti obce a dopln�ní struktury návrhovými 
plochami po vn�jším okraji s cíli: 
• zlepšení životního prostYedí v obci 
• zlepšení infrastruktury obce 
• zamezení pozvolného úbytku obyvatel obce cestou nabídky stabilizaních obytných ploch  
• vytvoYení úz. podmínek pro rozvoj výroby, služeb a drobného podnikání v rámci stáv. struktury obce 
 
Rozvoj funkních složek v sídle 
Návrh urbanistické koncepce pln� respektuje souasný charakter sídla. Nový Telekov je sídlem venkovského typu 
s dominantní obytnou funkcí a zem�d�lskou výrobní funkcí.  Souasné plochy pro bydlení zostávají zachovány. 
Rozvojové plochy mají pYedevším obytnou funkci. 
 
Plocha pro rozvoj výroby, logistiku a podnikání je navržena na plochách souasné zem�d�lské výroby jako zm�na 
funkce. Stávající plocha výroby a skladování na jižním okraji k.ú. v odlouené poloze od ZÚ obce je stabilizována 
beze zm�n.  
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Obanská vybavenost obce je minimální, výrazný rozvoj této funkní složky se nepYedpokládá vymezením pYíslušné 
funkní plochy. Rozvoj této funkní složky je regulativn� možný v rámci ploch smíšených obytných v rámci celého 
zastav�ného území obce.  
Z hlediska dopravního návrh respektuje souasnou situaci. Rozvojové plochy budou obslouženy stávajícími 
komunikacemi, dopravní závady v trase jsou Yešeny asananími zásahy. 
 
Návrh prostorové kompozice sídla 
Z hlediska prostorové kompozice v širších vztazích návrh vychází z charakteristického terénního reliéfu, sleduje 
uplatn�ní a zvýrazn�ní jeho významu. Návrh prostorové kompozice sídla pln� respektuje souasný charakter obce. 
Plošný rozvoj obce je uren pYedevším souasnou prostorovou strukturou vsi a pYírodními, zejména 
geomorfologickými podmínkami. 
Rozvojové plochy prostorov� pYirozen� navazují na stávající ZÚ obce a jsou situovány v soub�hu se stávajícími 
místními komunikacemi.  
 
Zhodnocení návrhu 
Návrh funkního a prostorového uspoYádání pln� respektuje kvality vzniklé historickým vývojem, rostlou zástavbu 
historické ásti, historické dominanty a pYírodní podmínky, pYedevším zalen�ní obce do krajiny. Z funkního 
hlediska se charakter obce nem�ní, obytná funkce zostává dominantní. Z hlediska prostorového, zejména obrazu 
sídla, sídlo zostává prostorov� kompaktní.  
 

             b.1.1. životní prostYedí 
 

Krajinná charakteristika území 
Reliéf Yešeného území uruje geomorfologický celek KYižanovská pahorkatina, podcelek Bítešská vrchovina, 
okrsek Jinošovská pahorkatina. Nejvyšším bodem území je lokalita Okrouhlík 587 m.n.m. Nejnižší polohou 
obce je bod opušt�ní katastru bezejmenným potokem vlévajícím se do HeYmanického potoka na severním 
okraji k.ú. pYibližn� 465 m. n. m.. Krajina katastru má charakter lenité až ploché vrchoviny.  

  
Geologické, geomorfologické, hydrologické a hydrografické pom�ry 
Oblast je souástí moldanubika, pYevažujícími horninami jsou ruly. 
Podní pokryv je tvoYen podami hn�dými mezobazickými a ologobazickými, na svazích s vyšším podílem 
skeletu. V�tšina pod je stYedn� hlubokých s mocností m�nící se v závislosti na svažitosti území. 
PYevažujícím podním typem jsou pody hn�dé (kambizem�), pYecházející v místech ovlivIovaných podzemní 
vodou v pseudogleje. Vodní toky jsou doprovázeny typickými podami glejovými. 
Dosavadní pYístupy k využívání podního fondu, zejména v zem�d�lství, zposobily degradaci pYirozených 
vlastností pod. Dochází k nadm�rné vodní a v�trné erozi, utužování pod, zm�nám chemismu pod a úbytku 
podílu organické hmoty. 
 
Území je odvodIováno tYemi vodoteemi – na západním okraji k.ú. vytéká z Vostálkova rybníka HeYmanický 
potok, který v severozápadní ásti k.ú. tvoYí hranici katastrálního území, po jižním a východním okraji k.ú. 
protéká Telekovský potok, který se vlévá do Yíky Balinky – pravobYežního pYítoku Yeky Oslavy na k.ú. 
Baliny. Severní ástí k.ú. protéká bezejmenný pravostranný pYítok HeYmanického potoka, který vytéká 
z Velkého rybníka na k.ú. Baliny. 
V západní ásti katastru se nachází rybník Vostálkov, severovýchodn� od obce bezejmenný rybníek 
v t�sné blízkosti zem�d�lského areálu. 
Vodní toky jsou ve správ� Zem�d�lské vodohospodáYské správy, Oblast povodí Moravy a Dyje. 
 
klimatické pom�ry 
Podle rozd�lení eské republiky na klimatické oblasti (Quit 1971) leží celé Yešené území ve vlhkém okrsku 
mírn� teplé pahorkatinové oblasti. Oblast náleží ke klimatickému rajonu MT-4. Pro tento rajon je 
charakteristická mírná zima, s krátkým trváním sn�hové pokrývky, s prom�rnými roními 6-7 °C a srážkami 
650-750 mm. 

 
  emise, imise 

V Yešeném území se nenacházejí zdroje REZZO 1, stYedním zdrojem zneišt�ní ovzduší REZZO 2 je 
kotelna zem. areálu MAVET a erpací stanice PHM v areálu.  
Hodnoty zneišt�ní ovzduší REZZO 3 – malé zdroje zneišt�ní (domácnosti), teplovzdušné mobilní zdroje 
vytáp�ní hal živoišné výroby MAVET, dieselagregát NZ v areálu MAVET a REZZO 4 – mobilní zdroje 
(automobilová doprava), nepYekraují povolené hodnoty. Z t�chto zdrojo zneišt�ní je nejpodstatn�jší 
nárazové vytáp�ní budov fosilními palivy. 
Ochrana ovzduší se Yídí zákonem .86/2002 Sb. - O ochran� ovzduší a o zm�n� n�kterých dalších zákono 
(zákon o ochran� ovzduší) ve zn�ní pozd�jších pYedpiso. 
PHO nejsou vyhlášena. 

 
hluk, prach 
V Yešeném území se nenacházejí stacionární zdroje hluku. Zatížení hlukem a prachem se projevuje podél 
komunikací.  Snížení hlunosti a prašnosti je závislé na údržb� kvality povrchu silnice III. tY. procházející 
zastav�ným územím  a místních komunikací.  
Územní plán navrhuje ke zkvalitn�ní životního prostYedí dopln�ní a založení liniové alejové zelen� podél 
komunikací, která by m�la výrazn� pYisp�t ke snížení negativních úinko hluku a prachu na obytná území. 
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zneišt�ní povrchových vod 
 
Ke zneišt�ní vodních toko dochází pYi nízké a nevyrovnané protonosti toko vlivem vypoušt�ní pouze 
ásten� pYedišt�ných, resp. neišt�ných  odpadních vod.  
Obec je odkanalizována do starých septiko a žump na vyvážení. Splaškové vody jsou v mnohých pYípadech 
likvidovány vypoušt�ním do stávající dešeové kanalizace nebo pYímo do recipientu toku na 
severovýchodním okraji Yešeného území. 
Povrchová voda je svád�na  kanalizaními v�tvemi nebo pYímo do recipientu potoka.  
ÚP navrhuje v souladu s plánem PRVK Yešit odkanalizování a išt�ní splaškových vod individuální 
výstavbou bezodtokových jímek na vyvážení, domovními OV nebo jim ekvivalentních technologií išt�ní 
odpadních vod, které jsou nebo budou v souladu s platnou legislativou – a to do doby realizace  výstavby 
oddílné kanalizace a stavby OV. 
Stávající kanalizaní síe bude využita výlun� jako kanalizace dešeová. 
 
Pro ochranu podzemních a povrchových vod je nejnutn�jší respektovat pYedpisy o skladování a manipulaci s 
ropnými látkami, chemickými látkami, zem�d�lskou kejdou, moovkou, chemickými hnojivy. 
istota povrchových vod se Yídí NaYízením vlády eské republiky .61/2003 Sb. - Stanovení ukazatele 
pYípustného stupn� zneišt�ní. 
 
Ochranná pásma pro umiseování staveb v blízkosti vodních toko (zák. . 254/2001 Sb. Vodní zákon): 
- vzdálenost od bYehové áry vodních toko                 6m 

 
zneišt�ní podzemních vod 
Zneišt�ní podzemních vod može nastat vlivem pronikání škodlivých látek do pod. Rizikovým zdrojem 
škodlivin je zejména chemické hnojení na zem�d�lských pozemcích.  
 
K lokálnímu vsakování škodlivin može docházet v místech manipulace s nebezpenými látkami, napY. u 
autoopraven, autolakoven, autodopravy, strojových parko, autovrakoviše atd. Je nutné v rámci územního a 
stavebního Yízení zajistit bezpené provozování t�chto inností. 

 
vodní eroze 
Pro zpomalení pYívalových vod ze zem�d�lsky obd�lávaných svaho je tYeba Yešit systém hospodaYení na 
polích v blízkosti zastav�ného území (osevní postupy, velikost a tvar pozemko, vrstevnicová orba) spolu 
s technickými opatYeními - zatravn�né meze, zelené pásy.  
 
záplavy 
V Yešeném území nejsou vyhlášena záplavová území.  

 
sesuvná území 
V Yešeném území se nenacházejí žádná sesuvná území. 
 
poddolovaná území 
V Yešeném území nejsou evidována žádná poddolovaná území nebo dolní dílo. 

 
radon 
Podle geologické mapy 1 : 50 000,  A.Plíšek, P.Št�pánek. GÚ 1998. 
PYevážn� nízké radonové riziko 
8-10 - terciérní sedimenty 
22-29 - prekambrium - pestrá série 
PYevážn� nízké až stYední radonové riziko 
1-7 - kvartérní sedimenty 
PYevážn� stYední radonové riziko 
21 - paleozoikum - gabro 
30-34 - prekambrium - migmatity, pararuly 
Yešené území se nachází v kategorii vysokého radonového rizika. 
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Klasifikace základových pod z hlediska radonového indexu. 

Kategorie 
radonovéh

o 
indexu 

Objemová aktivita radonu (kBq.m-3) pYi propustnosti 
podloží 

Nízká stYední vysoká 

1. nízké < 30 < 20 < 10 

2. stYední 30 – 100 20 - 70 10 - 30 

3. vysoké > 100 > 70 > 30 
 
Urení kategorie radonového indexu na stavebních pozemcích je nutné provést m�Yením radonu v podloží 
na konkrétním míst� tak, aby byly zohledn�ny lokální geologické podmínky. Návrh zastavitelných ploch není 
radonovým rizikem omezen. 
 

                   b.1.2. hospodáYský rozvoj 
 
Do okruhu podmiIujících faktoro rozvoje území patYí stabilita a perspektiva hospodáYsko-ekonomické 
základny. Ta je tvoYena souhrnem nabídky pracovních míst, možností uplatn�ní vzd�lání, kvalifikace 
obyvatel a souvisejícím potenciálem podnikajících subjekto v území. 
 
Široké spektrum této základny a její dobré fungování obratem pYináší do území finanní prostYedky, které 
pak v koneném dosledku podporují prosperitu území. 
 
V�tšina t�chto faktoro je z Yešeného území pYenesena do okolních obcí  a m�st – Velké MeziYíí, TYebí. Do 
zam�stnání vyjíždí z Yešeného území v�tšina ekonomicky aktivního obyvatelstva.  
 

obyvatelstvo dle ekonomické aktivity (SLBD 2001) 
Ekonomicky aktivní celkem 42 

v tom 

Zam�stnaní 41 

z toho 
pracující dochodci 0 
ženy na mateYské dovolené 2 

nezam�stnaní 1 
Ekonomicky neaktivní celkem 70 

z toho 
nepracující dochodci 27 
žáci, studenti, uni 27 

Osoby s nezjišt�nou ekonomickou aktivitou 0 
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Ekonomicky aktivní obyvatelé dle odv�tví (SLBD 2001) 
Ekonomicky aktivní celkem 42    

z toho podle 
odv�tví 

zem�d�lství, lesnictví, rybolov 18 
Promysl 11 
Stavebnictví 4 
obchod, opravy motor. vozidel 1 
doprava, pošty a telekomunikace 4 
veYejná správa, obrana, soc. zabez. 0 
školství, zdrav., veter. a soc. inn. 2 

 
vyjížd�jící do zam�stnání (SLBD 2001) 37 

z toho 

v rámci obce 10 
v rámci okresu 14 
v rámci kraje 13 
do jiného kraje 0 

Vyjížd�jící do zam�stnání denn� mimo obec 25 
žáci vyjížd�jící denn� mimo obec 25 

 
Územní plán navrhuje plochy pro umíst�ní nových hospodáYsko-ekonomických inností. Jedná se o návrh 
rozvojové plochy výroby a skladování na ploše stávajícího zem�d�lského areálu. Regulativn� je umožn�no 
umíseování lokální obanské vybavenosti a služeb v plochách smíšených obytných. 

HospodáYská innost v Yešeném území – údaje roku 2004 (zdroj MOS) 

- Poet podnikatelských subjekto celkem 15 

- Zem�d�lství, lesnictví, rybolov – poet subjekto 4 
- Promysl – poet podnikatelských subjekto 2 
- Stavebnictví - poet podnikatelských subjekto 3 
- Doprava a spoje - poet podnikatelských subjekto 2 
- Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotYebního zboží a 

pohostinství - poet podnikatelských subjekto  
2 

- Ostatní obchodní služby - poet podnikatelských subjekto 0 
- VeYejná správa, obrana, povinné sociální pojišt�ní – poet subjekto 2 
- Školství a zdravotnictví - poet subjekto 0 
- Ostatní veYejné, sociální a osobní služby - poet subjekto 0 
- Státní organizace - poet subjekto 0 
- Akciové spolenosti - poet subjekto 0 
- Obchodní spolenosti - poet subjekto 0 
- Družstevní organizace - poet subjekto 0 
- Pen�žní organizace - poet subjekto 0 
- Podnikatelé – fyzické osoby - poet subjekto 9 
- Samostatn� hospodaYící rolníci - poet subjekto 4 
- Svobodná povolání - poet subjekto 0 
- Ostatní právní formy -  2 

 
 

                   b.1.3. soudržnost spoleenství obyvatel území 
 
Yešené území má zejména z hlediska potenciálu širšího území pYim�Yené podmínky pro další rozvoj. 
Situace ve vývoji potu obyvatel je relativn� stabilizovaná. Jedním z cílo územního plánu je zajišt�ní 
podmínek pro pYíliv mladých rodin a jejich stabilizaci v Yešeném území.  
 
Pozitivní podmínkou demografického a sociálního rozvoje je souasn� relativn� dobrá dopravní dostupnost 
Yešeného území a dosažitelnost vyššího obanského vybavení a služeb chyb�jících v Yešeném území - 
oblast školství, kultury, sociální a zdravotní pée, obanského vybavení a nabídku pracovních míst ( Velké 
MeziYíí, TYebí) 
 
Další pozitivní podmínkou rozvoje je pYíjemné, klidné, pYírodní a krajinné prostYedí typické pro malá 
venkovská sídla. Je pYedpokládán nárost využívání stávajícího bytového fondu pro rekreaní úely a dále 
nárost potu obyvatel 140.  
 
 
 
Prognóza potYeby byto  
Poet trvale obydlených byto – stav…………………………………..     37 
Prognóza nárostu potu obyvatel   ...................................................  + 33 osob 
pYedpoklad odpadu byt. fondu (rekreace, asanace).......................  - 5  byto 
pYi snižujícím se trendu potu osob na 1 byt ....................................   2,8 os/byt lze uvažovat : 
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poet byto pro nárost obyvatel .........................................................  +12 byto 
kompenzace na snížení potu osob na 1 byt ...................................  + 2 byty 
náhrada odpadu byt. fondu .............................................................. +5 byto 
Celkem potYeba………………………………………………………+19 byto (RD) 
Návrh nárostu potu byto ÚP............................................ +22 byto (RD) 
Vyšší poet ploch pro zástavbu rodinnými domky je odovodnitelný reálnou vlastnickou dostupností 
jednotlivých pozemko a související etapizací výstavby.  
 
Lokality obytné výstavby - plochy smíšené obytné a plochy bydlení 

Lokalita  typ území poet byto (RD) 
Sv1 nezastav�né území  3 
Sv2 nezastav�né území  1 
Sv3 zastav�né území 3 
Sv4 nezastav�né území 3 
Sv5 nezastav�né území 5 
Sv6 nezastav�né území 4 
Sv7 nezastav�né území 3 

CELKEM 22 
 

Územní plán stabilizuje souasné plochy bydlení, rozvíjí funkce rekreace a sportu o novou návrhovou 
plochu. V maximální míYe zostává územním plánem zachována historická a kulturní identita území. 
 
K zajišt�ní využití navrhovaných ploch bydlení a k  zajišt�ní pozitivního demografického vývoje je nutné 
realizovat stavby technické a dopravní infrastruktury. Jedná se v pYevážné míYe o dopln�ní infrastruktury a 
realizaci zpevn�ných komunikací na stávajících komunikaních plochách a to v. p�ších dopravních tras 
v soub�hu s nimi, nebo jako samostatné stavby. 

vývoj potu obyvatel 
Rok poet obyvatel 
1869 141 
1900 137 
1930 144 
1950 143 
1961 126 
1970 114 
1980 113 
1991 105 
1994 104 
2001 112 
2004 107 

Sm�rný poet obyvatel k roku 2015 120 
Sm�rný poet obyvatel k roku 2025 140 

 
obyvatelstvo (zdroj VDB SÚ 2004) 
Poet bydlících obyvatel  107 
Muži  55 
Ženy  52 
Poet obyvatel ve v�ku 0-14 let celkem 25 
Poet obyvatel ve v�ku 15-59 ženy 27 
Poet obyvatel ve v�ku 15-59 muži 32 

 
Vybrané statistické údaje o bytovém a domovním fondu (SLBD 2007) 
Poty domácností podle typu domácnosti 

Bytové domácnosti 37 

v tom 
s 1 HD 34 
se 2 + HD 3 

HospodaYící domácnosti 40 

v tom 
s 1 CD 40 
se 2 + CD 0 

Cenzové domácnosti 40 

v tom 

úplné rodiny 22 
z toho se závisl. d�tmi 14 
neúplné rodiny 8 
z toho se závisl. d�tmi 3 
nerodinné domácnosti 0 
domácnosti jednotlivco 10 

 
 
 



ZM�NA . 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ TELEKOV                                                                                                             39                     

 

Domovní fond  
Domy úhrnem 30 

z toho domy obydlené 25 

z úhrnu obydlených 
domo 

rodinné domy 23 
bytové domy 2 

domy podle vlastnictví 
soukromých osob 23 
obce, státu 0 
SBD 0 

domy postavené 

do 1919 6 
1920 – 1945 3 
1946 – 1980 9 
1981 – 2001 6 

 
Domy podle potu podlaží a technického vybavení 

Obydlené domy úhrnem 25 

z toho podle podlaží 
1 – 2 25 
3 – 4 0 
5+ 0 

poet domo 
vybavených 

pYípojkou na kanalizaní síe 7 
vodovodem 25 
plynem 0 
ústYedním topením 20 

 
Bytový fond 

Byty úhrnem 43 

v tom 

byty obydlené 37 

z toho 
v rodin. domech 30 
v bytov. domech 7 

byty neobydlené v obydl. domech 1 
byty neobydlené v neobydl. domech 5 

z toho podle dovodu 
obydl. pYechodn� 0 
slouží k rekreaci 2 

 
Obydlené byty podle právního dovodu užívání a velikosti bytu 

Obydlené byty úhrnem 37 

z toho podle právního 
dovodu užívání 

ve vlastním dom� 22 
v osobním vlastnictví 7 
nájemní 0 
lena bytového družstva 0 

z úhrnu podle potu 
obytných místností 

1 místnost 3 
2 místnosti 10 
3 místnosti 15 
4 místnosti 6 
5+ místností 3 

 
Technické vybavení byto a ukazatele úrovn� bydlení 

Obydlené byty úhrnem 37 

byty podle vybavení 

plyn v byt� 0 
vodovod v byt� 37 
vlastní splachov. záchod 32 
vlastní koupelna, sprchový kout 34 
ústYední topení 32 
etážové topení 0 

prom�rný poet  

osob na byt 3,03 
osob na obytnou místnost 8+m2 1,03 
obytné plochy na byt 57,43 
obytné plochy na osobu 18,97 
obytných místn. na byt 2,95 
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 b.2. ochrana a rozvoj hodnot území 
 výkres B.4 Koordinaní výkres 

 
  b.2.1. historické a archeologické hodnoty území 

 
První písemná zmínka je z roku 1236, obec patYila k oslavanskému panství, od r. 1557 k panství 
meziYískému. V letech 1850 – 1924 je obvec správn�  spojena s obcí Horní HeYmanice. Do roku 1960 byla 
obec spravována samostatn�, poté byla spolu s Oslavikou spravována obcí Rudíkov. Samospráva v obci je 
znovu zYízena od r. 1990. 
 
Na katastrálním území obce se nevyskytují žádné archeologické lokality. 
Celé Yešené území je klasifikováno jako území archeologického zájmu, tj. území s archeologickými nálezy 
ve smyslu Zák. . 20/1997 Sb. o státní památkové péi ve zn�ní pozd�jších pYedpiso. V souvislosti s 
provád�ním výkopových a stavebních prací je nezbytné dodržet ust. §22 odst.2 výše uvedeného zák., 
ukládající stavebníkovi pYed zahájením stavební innosti svoj zám�r oznámit organizaci oprávn�né. 

 
                   b.2.2. nemovité kulturní památky 

 
V Yešeném území (k.ú. Nový Telekov) se nenachází nemovité kulturní památky   
V Yešeném území se nenachází památková rezervace, památková zóna, krajinná památková zóna, památka 
UNESCO ani národní kulturní památka ve smyslu zák..20/1987 Sb. O státní památkové péi  
 

                   b.2.3. objekty památkového zájmu 
 

Objekty památkového zájmu jsou vyznaeny ve výkresu B4. Koordinaní výkres. 
Pozornost je nutno v�novat : 
- urbanistické podorysné a prostorové form� stávající zástavby pYi dostavbách a novostavbách v. 

architektonické formy objekto v zastav�ném území údolní nivy   
- dochované prostorové form� uzavYených zem�d�lských usedlostí – udržení charakteru 
- drobné architektuYe – kaplika, kYíže, boží muka 
 

                   b.2.4. urbanistické hodnoty území 
 

V podorysné form� vsi je pravd�podobn� zachována podstatná ást povodního založení. Významný 
potenciál spoívá v dochovaném historickém rázu obce, který urují pYedevším povodní usedlosti situované 
kolem hlavní komunikaní osy. 
Urbanisticko stavební charakteristika obce je dána postupným historickým vývojem a nenese známky 
výrazn�jšího „skokového” rozvoje s povodními negativními projevy. Také stavební i funkní charakteristika 
souasného stavu není extrémn� nepYíznivá a je v souasné ekonomické situaci spolenosti a obce 
v zásad� pYijatelná. 
 

 
Nový Telekov (Neu Teletzkau) – historická urbanistická struktura 
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Nový Telekov (Neu Te
 

Nový Telekov (Neu Te
 

                  b.2.5. pYírodní a krajinné 
 
významné krajinné p
V k. ú. Nový Telekov n
ani památný strom. 
ÚP respektuje významn
vodní toky a mokYady. 
 
 ÚP respektuje VÚC Vy
biocentra, biokoridory, p

 
 

Územní plán vymezuje v Yešeném
další kulturní a pYírodní hodnoty, 
 

• kompoziní prvek – stavebn�
 

 
 

• architektonicky významný ob
 

 
 

• památky místního významu 
• pYírodní a krajinné prvky (za
 

 TELEKOV                                                                    

 
Teletzkau) - II. vojenské mapování 

 
Telletschkau) - III. vojenské mapování 

é hodnoty území 

 prvky, památné stromy 
 nejsou vyhlášena zvlášt� chrán�ná území, pYír. park, v

né krajinné prvky „ze zákona o ochran� pYírody a krajiny

Vysoina a platnými plány vymezené prvky regionálníh
 prvky IP ÚSES a ekologicky významné segmenty krajin

ém území nad rámec stávajících hodnot chrán�ných pod
y, které jsou ve veYejném zájmu navrženy k ochran�: 

bn� ucelená zástavba stYedu obce 

 objekt – kaple 

u (kYíže, boží muka, pomníky); 
zalesn�ní, vodní plochy, remízky, rozptýlená a solitérní z
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 významný krajinný prvek (VKP) 

iny“, tj. lesy, údolní nivy, rybníky, 

ího a místního ÚSES – Lokální 
jiny (EVSK) 

odle platných právních pYedpiso 

í zeleI, zahrady). 
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Územní plán stanovuje zásady pro ochranu kulturních a pYírodních hodnot a pro rozhodování o zm�nách v Yešeném 
území: 

 

• respektovat vymezený kompoziní prvek (H01), ve stavebn� ucelené zástavb� stYedu obce zachovat kompaktní 
zástavbu a neumiseovat stavby a jiné zám�ry (napY. oplocení), jejichž materiálové provedení, objemové Yešení, 
m�Yítko a výška nerespektuje jednotící prvky stávající zástavby;  

• ve stavebn� ucelené zástavb� stYedu obce (H01) navrhovat nové stavby výhradn� v prolukách nebo jako 
náhradu za asanované objekty, do prostoru tzv. pYedzahrádek neumiseovat žádné nadzemní stavby a zaYízení 
(s výjimkou venkovních pYístupových schodiše, zastYešení hlavních vstupo do objekto, oplocení, prvko drobné 
architektury, drobných památek místního významu, staveb a zaYízení dopravní nebo technické infrastruktury); 

• respektovat architektonicky významný objekt (H02), nepYipustit jeho odstran�ní nebo zásadní zm�nu vzhledu 
(pYístavby, pYestavby, dostavby, využití nepovodních materiálo apod.), v okolí architektonicky významného 
objektu neumiseovat další stavby a jiné zám�ry, které by nepYízniv� ovlivnily jeho vzhled, kompozici a estetické 
posobení v okolí; 

• respektovat základní zásady urbanistické kompozice stanovené tímto územním plánem (podkapitola c.6.); 
• respektovat památky místního významu, nepYipustit jejich odstran�ní; 
• respektovat a zachovat stávající vodní toky a rybníky, posilovat jejich krajinotvornou, retenní a ekologickou 

funkci; 
• respektovat stávající lesní porosty, posilovat a obnovovat jejich krajinotvornou, retenní a ekologickou funkci.  

 
c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VETN� URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPoSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PYESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN� 
výkres B.1  Základní len�ní území 
výkres B.2a - Hlavní výkres – urbanistická koncepce 
výkres B.2b - Hlavní výkres – dopravní a technická infrastruktura 

 
 c.1. plošné a prostorové uspoYádání 
  

Návrh urbanistické koncepce je založen na principu respektování všech hodnot v území a vzájemné rovnováhy mezi 
návrhem územního rozvoje a ochranou t�chto hodnot. 
 

1. stabilní demografický vývoj 
 

Územní plán zabezpeuje stabilizaci a pozitivní demografický vývoj návrhem komplexu nových rozvojových 
ploch. 
 
2. soulad zastav�ného území a krajinného prostYedí 

 
Jsou navržena opatYení, která uvád�jí do souladu funkní využívání území zastav�ného i nezastav�ného. 
Zastavitelné plochy jsou dopln�ny návrhem smíšených travnatých ploch nezastav�ného území. Je navrženo 
dopln�ní a založení systému alejové zelen� podél komunikací. Jsou vymezeny pYirozen� ekologicky stabilní 
pYírodní plochy. Ve volné krajin� nejsou navrhovány nové plochy pro výstavbu. 
 
3. dopravní a technické vybavení území 

 
Územní plán Yeší dopravní a technickou infrastrukturu tak, aby byl zabezpeen udržitelný rozvoj území. 
 
4. charakter území 

 
Cílem urbanistické koncepce je zachovat venkovský charakter Yešeného území, to znamená systém 
venkovské zástavby voln� stojících rodinných domo, chalup a usedlostí s drobným hospodaYením a 
vysokým podílem obytné zelen� pYecházející do volné zem�d�lské krajiny.  

 
 c.2. vymezení ploch s rozdílným zposobem využití 
 

 Územní plán vymezuje plochy s rozdílným zposobem využití, které pokrývají beze zbytku a jednoznan� celé Yešené 
území (k.ú. Nový Telekov): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kód název 

 
bydlení hromadné 

 smíšené obytné venkovské 

 
rekreace individuální 

 
rekreace jiná 

 
obanské vybavení veYejné 
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 c.23. vymezení zastavitelných ploch 
 

Vymezení zastavitelných ploch vychází z veYejnoprávního projednání Zadání územního plánu, pokyno poYizovatele 
obsažených v Souborném stanovisku, dále z výsledko prob�žn� projednávaného návrhu ÚP na zasedáních 
zastupitelstva obce a výsledko projednání pYedb�žného návrhu zastavitelných ploch s orgány ochrany ZPF KÚ 
Vysoina.  

 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v souladu s vyhláškou . 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. 

 
Vymezené zastavitelné plochy jsou vyznaeny ve výkresu B1. Základní len�ní území a B2.a - Hlavní výkres – 
urbanistická koncepce. 
Zastavitelné plochy jsou ureny k zastav�ní, a to dle podmínek stanovených územním plánem. 

 
 
Zastavitelnými plochami jsou:  
 

               
 
Ostatní plochy s rozdílným zposobem využití jsou chápany jako plochy nezastavitelné 
 

kód název 

 
obanské vybavení – sport 

 
vybraná veYejná prostranství s pYevahou zpevn�ných ploch 

 
zeleI – zahrady a sady  

 doprava silniní 

 

vodní hospodáYství 

 
energetika 

 
výroba drobná a služby 

 
výroba zem�d�lská a lesnická 

 
vodní plochy a toky 

 
zem�d�lské 

 
lesní 

 
smíšené nezastav�ného území 
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Územní plán vymezuje zastavitelné plochy (plochy zm�n v území urené k zastav�ní dle podmínek stanovených 
tímto územním plánem) v k.ú. Nový Telekov: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLOCHY ZEM�D�LSKÉ - ORNÁ PoDA

PLOCHY LESNÍ (PUPFL)

U

U

T

E

PLOCHY A KORIDORY ÚSES - INTERAKNÍ PRVEK - liniová zeleIU

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ (Ns)

PLOCHY Ns - protierozní opatYení

PLOCHY  Ns - ochranná zeleI

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁYSKÉ

PUPFL - ochranné pásmo lesa

PLOCHY S VLOŽENÝMI INVESTICEMI DO PoDY- meliorace

PLOCHY Ns - opatYení ÚSES - LOKÁLNÍ BIOCENTRUM

PLOCHY Ns - opatYení ÚSES - LOKÁLNÍ BIOKORIDOR

kód ozn. název specifikace 

 
Z1.1 

smíšené obytné 
venkovské 

• individuální bydlení se zázemím 
• návaznost na stávající zástavbu 
• jihozápadní okraj obce 
• nezastav�né území 
• respektovat ochranné pásmo 

silnice 

 
Z1.2 

smíšené obytné 
venkovské 

• individuální bydlení se zázemím 
• návaznost na stávající zástavbu 
• jihozápadní okraj obce 
• nezastav�né území 
• respektovat ochranné pásmo 

silnice 

 
Z1.3 

smíšené obytné 
venkovské 

• individuální bydlení se zázemím 
• dopln�ní proluky ve stávající 

zástavb� 
• západní ást obce 
• nezastav�né území 
• respektovat trasy technické 

infrastruktury vetn� ochranných 
pásem 

 
Z1.4 

smíšené obytné 
venkovské 

• individuální bydlení se zázemím 
• dopln�ní proluky ve stávající 

zástavb� 
• severní ást obce 
• nezastav�né území 
• respektovat trasy technické 

infrastruktury vetn� ochranných 
pásem 

 
Z1.5 

smíšené obytné 
venkovské 

• individuální bydlení se zázemím 
• dopln�ní proluky ve stávající 

zástavb� 
• severní ást obce 
• nezastav�né území 
• respektovat trasy technické 

infrastruktury vetn� ochranných 
pásem 
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kód ozn. název specifikace 

 
Z1.6 

smíšené obytné 
venkovské 

• individuální bydlení se zázemím 
• návaznost na stávající zástavbu 
• východní ást obce 
• nezastav�né území 

 
Z1.7 

smíšené obytné 
venkovské 

• individuální bydlení se zázemím 
• návaznost na stávající zástavbu 
• severozápadní ást obce 
• nezastav�né území 
• respektovat trasy technické 

infrastruktury vetn� ochranných 
pásem 

 
Z1.8 

smíšené obytné 
venkovské 

• zázemí stávající obytné zástavby 
• aktualizace dle skuteného stavu  

v území 
• severní ást obce 
• nezastav�né území 

 
Z2.1 

rekreace 
individuální 

• individuální rekreace jako zázemí 
navazujících bytových domo 

• severozápadní ást obce 
• nezastav�né území 

 
Z3.1 rekreace jiná 

• sportovní areál (stYelnice) 
• jihozápadn� od obce 
• zastav�né území 
• respektovat vzdálenost 50 m od 

okraje PUPFL  

 
Z4.1 

obanské 
vybavení – sport 

• sportovní hYišt� 
• západní okraj obce 
• nezastav�né území 

 
Z5.1 doprava silniní 

• místní komunikace 
• dopravní obsluha ploch individuální 

rekreace (RI) 
• západní ást obce 
• nezastav�né území 

 
Z5.2 doprava silniní 

• úelová komunikace 
• dopravní obsluha navržené OV 
• severovýchodn� od obce 
• nezastav�né území 

 

Z6.1 
vodní 
hospodáYství 

• plocha pro obecní OV 
• severovýchodn� od obce 
• nezastav�né území 

 
Z7.1 energetika 

• stávající objekt technické 
vybavenosti 

• zastav�né území 

 
Z8.1 

výroba 
zem�d�lská  
a lesnická 

• rozšíYení stávajícího zem�d�lského 
areálu 

• severní ást obce 
• nezastav�né území 

 
Z8.2 

výroba 
zem�d�lská  
a lesnická 

• rozšíYení stávajícího zem�d�lského 
areálu dle skuteného stavu v 
území 

• severní ást obce 
• nezastav�né území 
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              c.34. vymezení ploch pYestavby a asanace 

B2.a - Hlavní výkres - urbanistická koncepce4 
 

V Yešeném území jsou vymezeny plochy pYestavby a asanace:   
• A1 – Centrální ást obce – hospodáYský objekt v ástené demolici – rozšíYení veYejného prostoru - náves 
• A2 - Centrální ást obce - neobydlený RD zásadn� zasahující do dopravního prostoru silnice III. tY – dopravní 

závada.  
 
Územní plán nevymezuje plochy pYestavby (plochy vymezené ke zm�n� stávající zástavby, k obnov� nebo 
op�tovnému využití znehodnoceného území) nebo asanace v k.ú. Nový Telekov. 
 

           c.45. vymezení systému sídelní zelen� 
B2.a - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 

 
Systém sídelní zelen� je tvoYen: 

 
• vzrostlými stromy a stromoYadími 
• smíšenými plochami nezastav�ného území, které navazují na zastavitelné plochy území – E, T, U - s dalším 

funkním urením 
  

Systémem sídelní zelen� se rozumí cílen� komponované plochy zelen� v zastav�ném území sídla, které se 
významn� podílejí na vytváYení kvalitního obytného standardu území. Zm�ny ve využití Yešeného území jsou 
podmín�ny ochranou a zachováním vysokého podílu veYejné a soukromé zelen� v zastav�ném území. Územní plán 
vytváYí podmínky pro realizaci systému sídelní zelen� v rámci ploch s rozdílným zposobem využití, zejména ploch 
zelen� (ZZ), ploch veYejných prostranství (PP) a ploch smíšených obytných venkovských (SV). 

 
           c.6. urbanistická kompozice 

 
Yešené území má charakter typické venkovské zástavby, ve které pYevažují kompaktní stavby usedlostí, rodinných 
domo a chalup s objekty hospodáYského charakteru a pYilehlými pozemky oplocených zahrad a trvalých travních 
porosto. V podorysné form� vsi je zachována podstatná ást povodního založení. Významný potenciál spoívá 
pYedevším v dochovaném historickém jádru obce, které je tvoYeno objekty povodních usedlostí situovanými kolem 
hlavní komunikaní osy. Územní plán stanovuje základní zásady urbanistické kompozice pro rozhodování o 
zm�nách v Yešeném území: 

 

• respektovat vymezený kompoziní prvek vetn� stanovených zásad pro jeho ochranu a pro rozhodování o 
zm�nách v tomto území (podkapitola b.2.); 

• respektovat charakter okolní zástavby a neumiseovat stavby, jejichž Yešení nerespektuje pYevládající a jednotící 
prvky stávající zástavby (stavební ára, zastYešení hlavních objekto, výška a podlažnost staveb, charakter 
oplocení apod.); 

• v nejbližším okolí sídla nepYipoušt�t umiseování staveb, jejichž charakter neodpovídá architektonickému výrazu 
zástavby a je v rozporu s typickou architekturou dané oblasti (sruby, roubené stavby apod.); 

• nepYipoušt�t umiseování výrobko plnících funkci staveb pro bydlení (mobilheimy apod.) jako hlavních staveb ve 
stávající zástavb� nebo v její pYímé návaznosti; 

 
 
 
 
 
 
 

kód ozn. název specifikace 

 
Z9.1 

výroba drobná  
a služby 

• rozšíYení stávajícího výrobního 
areálu 

• severovýchodní ást obce 
• zastav�né území 
• respektovat trasy technické 

infrastruktury vetn� ochranných 
pásem 

 Z9.2 
výroba drobná  
a služby 

• rozšíYení stávajícího výrobního 
areálu 

• jihozápadn� od obce 
• nezastav�né území 
• respektovat vzdálenost 50 m od 

okraje PUPFL 
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• nepYipoušt�t umiseování hlavních staveb za stávající zástavbou bez pYímého kontaktu s veYejným prostranstvím 

a nerespektujících dochovanou urbanistickou strukturu venkovských sídel ve form� náves – stavení – zahrada 
– pole; 

  

  
  
  

• neumiseovat výškov� nebo hmotov� dominantní stavby v prostorech, odkud mohou vizuáln� kontaminovat 
dochované siluety sídel nebo krajinný ráz Yešeného území; 

• v nezastav�ném území neumiseovat stavby, které by negativn� ovlivnily nebo snížily hodnotu krajinného rázu 
Yešeného území; 

• respektovat kulturní a pYírodní hodnoty Yešeného území vetn� stanovených zásad pro jejich ochranu a pro 
rozhodování o zm�nách v Yešeném území (podkapitola b.2). 

 
d) KONCEPCE VEYEJNÉ INFRASTRUKTURY VETN� PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISeOVÁNÍ, 
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORo PRO VEYEJNOU INFRASTRUKTURU, VETN� STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 
výkres B2.a - Hlavní výkres – urbanistická koncepce 
výkres B2.b - Hlavní výkres – dopravní a technická infrastruktura 

 
Územní plán stanovuje základní koncepci veYejné infrastruktury: 
 

• územní plán vymezuje plochy pro stavby a zaYízení veYejné dopravní a technické infrastruktury, pro veYejné 
obanské vybavení a pro veYejná prostranství; 

• územní plán vymezuje v rámci veYejné infrastruktury plochy dopravy silniní (DS), plochy pro vodní hospodáYství 
(TW), plochy pro energetiku (TE), vybraná veYejná prostranství s pYevahou zpevn�ných ploch (PP) a plochy 
veYejného obanského vybavení (OV). S ohledem na organizaci Yešeného území jsou nad rámec veYejné 
infrastruktury vymezeny plochy obanského vybavení – sport (OS);  

• obsluha zastavitelných ploch je koncepn� zajišt�na možným rozšíYením stávajících dostupných systémo 
dopravní a technické infrastruktury (s výjimkou lokalit, které nemohou být, nebo nebudou moci být z technických 
dovodo napojeny na technickou infrastrukturu); 

• v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití (kapitola f.) je stanoveno možné umiseování 
staveb a zaYízení dopravní a technické infrastruktury v t�chto plochách;  

• v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití (kapitola f.) je stanoveno možné umiseování 
staveb a zaYízení veYejného obanského vybavení v plochách obytného charakteru, popY. v dalších plochách za 
podmínky sluitelnosti všech funkcí;   

• v rámci zastav�ného území se vymezují veYejn� pYístupné plochy jako veYejná prostranství a stanovují se 
podmínky pro jejich využití a ochranu.  
 

 d.1. dopravní infrastruktura, širší územní vztahy 
 
Železniní doprava -  na správním území není žádné železniní zaYízení, jeho realizace není pYedpokládána. 
Nejbližší železniní stanicí je zastávka Vlatín. 
 
Silniní síe - katastrálním územím obce prochází silnice v majetku kraje Vysoina. Silnice nejsou souástí vybrané 
silniní sít�.  

 
  d.1.1. silnice a místní komunikace 
 

Silniní síe - katastrálním územím obce prochází silnice v majetku kraje Vysoina : 
• III / 3498 Horní HeYmanice - Vlatín 
• III / 3499 Nový Telekov - spojovací 
• III / 34910 Nový Telekov - Oslavika  
 



48                                                                                                                   ZM�NA . 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ TELEKOV 
 

 

Silnice III/3498 - v okrajové poloze jižní ásti k.ú. Silnice je územn� stabilizována a výhledové úpravy budou 
sm�Yovány na zlepšení parametro stávající trasy. Technické parametry trasy budou realizovány dle SN 
736101 (projektování silnic a dálnic) v kategorii S 7,5/60. 
Silnice III/3499 – silnice byla povodn� (do r. 1964) pouze spojovací – slep� ukonená v obci -  je územn� 
stabilizována a výhledové úpravy budou sm�Yovány na zlepšení parametro stávající trasy. Technické 
parametry trasy budou mimo zastav�né území obce realizovány dle SN 736101 (projektování silnic a 
dálnic) v kategorii S 7,5/60. V zastav�ném území obce zabezpeuje pYímou obsluhu pYilehlých objekto a síe 
místních komunikací, úpravy v ZÚ budou realizovány dle SN 736110 (projektování místních komunikací) v 
kategorii PMK MO2 s jednostranným chodníkem ve funkní tYíd� komunikace C. 
Silnice III/34910 – silnice spojuje Nový Telekov a Oslaviku – realizována v r. 1964 -  je územn� 
stabilizována a výhledové úpravy budou sm�Yovány na zlepšení parametro stávající trasy. Technické 
parametry trasy budou mimo zastav�né území obce realizovány dle SN 736101 (projektování silnic a 
dálnic) v kategorii S 7,5/60. V zastav�ném území obce zabezpeuje pYímou obsluhu pYilehlých objekto a 
zem�d�lských areálo. Úpravy v ZÚ budou realizovány dle SN 736110 (projektování místních komunikací) 
v kategorii PMK MO2 s jednostranným chodníkem ve funkní tYíd� komunikace C. 
 
V zastav�ném území obce je provoz realizován po plochách místních komunikací v historicky rostlém 
stísn�ném území – prostorové parametry neumožIují dodržení hodnot dle SN a budou upravovány pouze 
z kvalitativních hledisek povrcho.    
Nov� navržené trasy místních obslužných komunikací v ZÚ budou  realizovány dle SN 736110 
(projektování místních komunikací) v kategorii PMK MO2 s jednostranným chodníkem ve funkní tYíd� 
komunikace C.  

 
Dopravní závady – jedná se pYedevším o dopravní závadu v trase silnice III/3499 v ZÚ obce, kde objekt RD 
zasahuje významn� do projezdného profilu komunikace. Objekt je územním plánem navržen k asanaci ve 
prosp�ch plochy silniní komunikace.  
Ostatní dopravní závady se týkají pYedevším rozhledových pom�ro na kYížení komunikací. ÚP navrhuje 
Yešení pomocí dopravního znaení bez zásahu do stávajícího stavebního fondu.   

 
Intenzita dopravní zát�že - v Yešeném území nebylo provád�no žádné oficiální m�Yení intenzity dopravy - 
bylo použito zjednodušené hodinové sítání v denní dob� a 24 hodinová intenzita byla stanovena odborným 
odhadem s pYihlédnutím k ronímu období (pohyb zem�d�lské techniky) 
T�žká motorová vozidla s pYív�sy - T - 17 vozidel 
Osobní a dodávkové automobily - O - 87 vozidel 
Jednostopá motorová vozidla - M - 6 vozidel 
Souet všech motorových vozidel a pYív�so - S - 110 vozidel 
 
Použité podklady pro posouzení : 
• intenzity dopravy dle vlastního dílího sítání zprac. ÚP – 09/2007 – Nový Telekov  
Pro stanovení intenzity dopravy bylo použito zjednodušené hodinové sítání v denní dob� a 24 hodinová 
intenzita byla stanovena odborným odhadem s pYihlédnutím k ronímu období ( pohyb zem�d�lské 
techniky ) 
• koeficienty rostu dopravy do roku 2025 
• NaYíz. vlády 502/2000 Sb. o ochran� zdraví pYed nepYíz. úinky hluku a vibrací 
 
Nejvyšší pYípustná hladina hluku ve venkovním prostoru se stanoví soutem základní hladiny hluku Laz=50 
dB(A) a korekcí, pYihlížejících k místním podmínkám a denní dob�. 
Laz - základní hladina hluku ve venkovním prostoru .................................   50 dB (A) 
• korekce na místní podmínky ................................................................     0 dB (A) 
• prostor bezprostYedn� navazující na dopravní tepnu ......................... + 10 dB (A) 
• korekce na denní dobu - pro den ........................................................    0 dB (A) 
                                            - pro noc ......................................................  - 10 dB (A) 
pYípustná hladina hluku pro den ..............................................................    60 dB (A) 
pYípustná hladina hluku pro noc ..............................................................    50 dB (A) 
 
Stanovení ochranných hlukových pásem od komunikací dle metodických pokyno pro navrhování sídelních 
útvaro z hlediska ochrany obyvatelstva pYed nadm�rným hlukem z pozemní dopravy : 
III/3498 – neposuzuje se – mimo ZÚ obce 
III/3499, III/34910 – Nový Telekov 
Intenzita dopravy 2007 koef.nárostu 2025 2025  
os. auta 87 k = 1,82 158 F1 = 1212,116 
t�žká nákl. voz. 17 k = 1,36 23 F1 = 14 634,066 
motocykly 6  k = 0,82 5 F1 = 1212,116 
    F2 = 1,21 (do 4%) 
    F3 = 1,0 (asfalt) 

X = F1 x F2 x F3 
X = (14 634,066x3x1,36+1212,116x 87x1,82 + 1212,116 x 6 x 0,82) x 1,21 x 1,0 
X = 648837,894 
Y = 48,02 dB (A) – hladina akustického tlaku Laeq (db)(A) 7,5m od osy komunikace  
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Záv�r 
V zastav�ném území obce nedosahuje hladina hluku ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 7,5m od osy 
komunikace  nejvyšších pYípustných hladin hluku - hluk z dopravy nemá vliv na kvalitu yP v obci, PHO 
v zastav�né ásti obce od provozu na PK se nestanovuje. 

 
Ochranná pásma – Zák. . 13/1997 Sb. v pl. zn�ní – mimo zastav�né území obce 

KATEGORIE A TYP KOMUNIKACE M�YENO OD OSY VZDÁLENOST 

silnice III. tYídy vozovky 15 m 
 

Místní komunikace 
V obci Nový Telekov - funkní tYída C - obslužná  
Stávající místní komunikace jsou zásti prom�nlivé šíYky, prostorová stísn�nost neumožní úpravy 
v požadovaných kategoriích, v lokalitách rozvoje budou PMK Yešeny dle SN 736110 (projektování místních 
komunikací) v kategorii PMK MO2 alt. MO1 s jednostranným chodníkem, funkní tYída komunikace C.  

 
                       d.1.2. doprava v klidu - odstavné a parkovací plochy 
 

VeYejné parkovací plochy jsou v cílových místech obanského vybavení dostaující. PotYeba nových 
parkovacích ploch a odstavných stání v cílových místech OV je regulativn� umožn�no v rámci ploch 
s rozdílným zposobem využití. VeYejné parkovací plochy jsou vyznaeny ve výkresech B2. Hlavní výkres – 
a+b. 
 
Garážování vozidel je Yešeno v samostatných nebo vestav�ných garážích na vlastních pozemcích. Každá 
z novostaveb RD musí být vybavena min. 1 garáží a jedním parkovacím místem na vlastním pozemku – viz. 
Návrh regulativo a limito  

 
                       d.1.3. dopravní vybavení 

 
Autobusová zastávka je umíst�na v návesním prostoru jako jednostranná s ekárnou,  z hlediska SN je 
nevyhovující. Realizace autobusové zastávky v parametrech dle SN 736075 – navrhování autobusových 
stanic je v ZÚ obce z prostorových dovodo vylouena, ÚP navrhuje realizaci zastávek v požadovaných 
parametrech mimo zÚ na východním okraji ZÚ.  
erpací stanice pohonných hmot (motorová nafta) je provozována v areálu živoišné výroby na východním 
okraji katastru pouze pro potYeby dopravní obsluhy provozovatele areálu. 
Jiná další dopravní vybavenost se v Yešeném území nenachází. 
 

                       d.1.4 p�ší a cyklistická doprava 
 
P�ší, cyklistická ani automobilová doprava není v Yešeném území funkn� diferencována.  
V zastav�ném území navrhuje ÚP segregaci p�ší a automobilové dopravy v trase hlavní protahové silnice (a 
to i s ohledem na navrhované umíst�ní zastávek hromadné dopravy), v dopravn� stísn�ném centru obce je 
p�ší doprava pYevedena na plochu místní komunikace. V souvislosti s navrhovanými rozvojovými plochami 
budou upravovány stávající PMK s jednostrannými chodníky.  
Po správním území obce nevedou trasy znaených cyklostezek. 
Terény jsou vhodné pro sportovní i turistickou cyklistiku. Pro malou intenzitu silniní dopravy je možno 
cyklistické trati vést po silnicích a síti polních cest.  
 

                       d.1.5. hromadná doprava 
 

VeYejná autobusová doprava obyvatel je zajišeována spoji ICOM (TRADO BUS TYebí) a ZDAR Ždár nad 
Sázavou pYímými linkami nebo s pYestupem v Horních HeYmanicích. Minimální etnost spojo poskytuje 
obyvatelom obce pouze omezenou možnost pYepravy hromadnými spoji. Zlepšení dostupnosti není 
pYedm�tem návrhu ÚP.  
Dostupnost železniní dopravy - nejbližší stanice Vlatín. Yešené území je situováno mimo zájmy  
železniní dopravy. 
Letecká doprava – zájmy civilního letectví nejsou Yešením ÚP doteny, Yešené území je v rozsahu celého 
k.ú. prostorem MO R pro létání v malých a pYízemních výškách a leží v ochranném pásmu radiolokaního 
zaYízení letišt� Nám�še nad Oslavou - všechny stavby nad 30m výšky a stavby v�trných elektráren vyžadují 
pYedchozí projednání s dotenými orgány, žádná stavba nesmí pYesáhnout výškový limit 59m nad okolním 
terénem - ochranná pásma a omezení jsou stanovena jako územní limit. 
 

                       d.1.6. zem�d�lská doprava 
Pro pohyb zem�d�lské techniky je využívána pYedevším síe zem�d�lských cest, místních komunikací, ale i 
ást státní silnice III. tY. Stávající pohyb zem�d�lské techniky na obhospodaYované pozemky je dán 
pYedevším sítí stávajících polních cest, a katastráln� vytýených zem�d�lských cest, které zajišeují obsluhu 
všech zem�d�lsky využívaných pozemko. Obslužnost pozemko je zajišt�na a návrhem územního plánu 
není omezena.  
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Yešeným územím prochází stávající trasy silnic III/3498 Horní HeYmanice – Vlatín, III/3499 Nový Telekov – 
spojovací, III/34910 Nový Telekov – Oslavika. Územní plán respektuje stávající komunikace a stanovuje koncepci 
dopravní infrastruktury: 

 

• plochy silniní dopravy (DS) jsou vymezeny zejména k umíst�ní staveb silnic, místních, úelových a p�ších 
komunikací, doprovodných staveb, zaYízení nezbytných k provedení t�chto dopravních staveb a k zajišt�ní jejich 
Yádného užívání. Zastavitelná plocha silniní dopravy Z5.1 je vymezena pro místní komunikaci dopravn� 
obsluhující navazující plochy individuální rekreace (RI). Zastavitelná plocha silniní dopravy Z5.2  je vymezena 
pro úelovou komunikaci dopravn� obsluhující navrženou istírnu odpadních vod (OV); 

• vybraná veYejná prostranství s pYevahou zpevn�ných ploch (PP) jsou vymezena pro místní obslužné a úelové 
komunikace a další veYejn� pYístupné plochy v zastav�ném území; 

• všechny zastavitelné plochy budou napojeny na stávající systém obsluhy Yešeného území veYejnou dopravní 
infrastrukturou nebo úelovými komunikacemi; 

• parkovací a odstavná stání pro stavby a zaYízení umiseovaná v plochách s rozdílným zposobem využití 
v kapacitách vyplývajících z právních pYedpiso a technických norem pro tyto stavby lze umiseovat pouze v rámci 
t�chto vlastních ploch, v rámci ploch veYejných prostranství (PP) a v rámci ploch silniní dopravy (DS); 

• úelové komunikace v krajin�, polní a lesní cesty jsou respektovány a jsou vymezeny jako souásti pYilehlých 
ploch s rozdílným zposobem využití; 

• územní plán nevymezuje samostatné plochy pro cyklistickou dopravu. Realizace cyklistických stezek, odpoívek 
pro cyklisty, hipostezek a turistických tras je umožn�na v rámci pYípustného nebo podmín�n� pYípustného využití 
ploch s rozdílným zposobem využití (kapitola f.). 

 
 d.2. technická infrastruktura 
 
  d.2.1. zásobování pitnou vodou 
 

Obec je zásobována z Oblastního vodovodu TYebí, napojeného na vodovodní pYivad� S Ovírna-TYebí 
zásobovaný z VDJ Baliny(587 m.n.m.). Z pYívodního Yadu je provedena odboka vodovodu HeYmanice, 
která obchází ZÚ obce po jeho severovýchodním okraji. Zdrojem vody je VN Mostišt�. Vlastník vodovodu – 
Svazek obcí Vodovody a kanalizace se sídlem v TYebíi,, provozovatel VAS a.s., divize TYebí. Rozvodné 
Yady jsou provedeny v ZÚ obce, lokalita Okrouhlík je zásobována z vlastní studny. 
Stav je i do budoucna z hlediska situování rozvojových ploch dostaující a vyžaduje pouze místní dopln�ní. 

 
Orientaní potYeba vody  
 Výpoet potYeby vody dle pYíl. .12 zák.428/2001 Sb………….140 obyvatel ve výhledu 

 Qp (l/s) Qm  (l/s)              Qh (l/s) 
Obyvatelstvo 0,25 0,35 0,63 
obanská vybavenost 0,02 0,03 0,05 
promyslová výroba 0,1 0,14 0,25 
Zem�d�lská výroba – areál ZD 0,2 0,3 0,54 
Zem�d�lská výroba – areál Mavet Vlastní zdroj – vrt 
Celkem 0,57 0,82 1,47 

 
max. denní spotYeba   Qdmax = 70,85 m3/den = 0,82 l/s 
max hodinová spotYeba               Qhmax = 1,47 l/s 
Nejvýše položená zástavba  562 m.n.m.  
Nejníže položená zástavba  534 m.n.m.  
 
PotYeba požární vody 
Trasy místních rozvodo jsou osazeny podzemními hydranty ve veYejných plochách. PYi zpracování dalších 
stupIo PD a konkrétní zástavby je zapotYebí provést posouzení dle SN 730873 - zásobování požární 
vodou. 
Jiné zdroje použitelné pro požární úely v dostupné vzdálenosti pro požární zásah nejsou. 

 
Nouzové zásobování vodou  
Užitková voda - obec bude zásobena užitkovou vodou z veYejných i soukromých studní. 
Pitná voda - obec bude zásobena dovozem balené vody. Pro obec je tYeba dovézt cca 1,5 m3/d. 

   
ochranné režimy  
V Yešeném území nejsou vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojo 
Ochranná pásma tras TI (vodovod) - Zák. . 274/2001 Sb.  
do DN 500mm v.– 1,5m od okraje potrubí na každou stranu 
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Obec Nový Telekov má vybudovaný veYejný vodovod, napojený pYívodním Yadem na severní v�tev 
oblastního vodovodu TYebí. Územní plán respektuje stávající systém zásobování pitnou vodou a stanovuje 
základní koncepci zásobování vodou: 
 

• sít�, objekty na sítích a zaYízení technického vybavení lze umiseovat do všech ploch s rozdílným 
zposobem využití v souladu s koncepcí zásobování vodou, pokud není v podmínkách využití t�chto 
ploch stanoveno jinak (kapitola f.). Územní plán tak vytváYí podmínky pro rekonstrukci a posílení 
kapacity stávající vodovodní sít� a podmínky pro dostavbu nové vodovodní sít� v zastavitelných 
plochách a v lokalitách, ve kterých dosud nebyla vybudována; 

• v zastav�ném území a v zastavitelných plochách budou sít� technické infrastruktury umiseovány 
zpravidla do spolených tras nebo do soub�hu se stávajícími trasami technické a dopravní 
infrastruktury; 

• zdroje požární vody budou Yešeny v souladu s normovými požadavky, v obci budou pYednostn� využity 
zdroje povrchových vod. 

 
                        d.2.2. likvidace odpadních vod 

 
 
Obec je odkanalizována do starých septiko a žump na vyvážení. Splaškové vody jsou v mnohých pYípadech 
likvidovány vypoušt�ním do stávající dešeové kanalizace nebo pYímo do recipientu toku. 
Povrchová voda je svád�na  kanalizaními v�tvemi do recipientu potoka.  
V Yešeném území jsou produkovány odpadní vody ze zem�d�lských provozo. Tyto jsou na základ� smluv 
likvidovány na OV. 
 
Návrh Yešení likvidace odpadních vod : 
ÚP navrhuje v souladu s plánem PRVK Yešit odkanalizování a išt�ní splaškových vod individuální 
výstavbou bezodtokových jímek na vyvážení, domovními OV nebo jim ekvivalentních technologií išt�ní 
odpadních vod, které jsou nebo budou v souladu s platnou legislativou a to do doby realizace výstavby 
oddílného kanalizaního systému a výstavby OV.. 
Stávající kanalizaní síe bude potom využita výlun� jako kanalizace dešeová, rozvody kanalizaní sít� 
v rozvojových lokalitách budou stanoveny podrobn�jší dokumentací. 
 
Množství splaškových vod a zneišt�ní - obyvatelé 
Qm   =   30,24 m3/den   =   0,35 l/s 
 

Základní parametry Jednotky Rok 

  2025 

Poet obyv. obyv. 140 

Spec. produkce odp. vod obyvatelstva Qp l/(os.den) 153,5 

Produkce odpadních vod m3/den 21,5 

BSK5 kg/den 8,6 

NL kg/den 6,45 

CHSK kg/den 15,5 
 
ochranné režimy  
Ochranná pásma tras TI (kanalizace) - Zák. . 274/2001 Sb.  
do DN 500mm v.– 1,5m od okraje potrubí na každou stranu 
nad DN 500mm – 2,5m od okraje potrubí na každou stranu 
 
Stav a návrh dopln�ní tras dešeové kanalizace vyznaen ve výkresu B2.b - Hlavní výkres -  technická 
infrastruktura. 

 
Obec Nový Telekov nemá v souasnosti vybudovanou veYejnou kanalizaní síe. Odpadní vody jsou 
individuáln� zachycovány v jímkách nebo septicích. V obci není vybudována istírna odpadních vod. 
Územní plán stanovuje základní koncepci likvidace odpadních vod: 
 

• územní plán navrhuje vybudování istírny odpadních vod (OV) v zastavitelné ploše Z6.1 
severovýchodn� od obce;  

• územní plán koncepn� navrhuje výstavbu nové kanalizace, odvád�jící pouze splaškové vody. Sít�, 
objekty na sítích a zaYízení technického vybavení lze umiseovat do všech ploch s rozdílným zposobem 
využití v souladu s koncepcí likvidace odpadních vod, pokud není v podmínkách využití t�chto ploch 
stanoveno jinak (kapitola f.). Územní plán tak vytváYí podmínky pro výstavbu nové kanalizace 
v lokalitách, ve kterých dosud nebyla vybudována. Všechny stavby (pokud jsou producenty odpadních 
vod) budou napojeny na centrální systém odvád�ní a išt�ní odpadních vod s výjimkou staveb, které v 
dob� jejich realizace nemohou být, nebo nebudou moci být z technických nebo ekonomických dovodo 
napojeny. Do doby výstavby nové kanalizace bude likvidace splaškových vod Yešena stávajícím 
individuálním zposobem (domovní istírny odpadních vod, jímky na vyvážení nebo ekvivalentní 
technologie, které jsou, nebo v dob� realizace budou, v souladu s platnou legislativou); 
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• odpadní vody z výrobních nebo zem�d�lských provozo (technologické odpadní vody) musí být 
skladovány v rámci t�chto provozo a likvidovány v souladu s platnou legislativou, žádné z t�chto 
odpadních vod nesmí zatížit istírnu odpadních vod; 

• v zastav�ném území a v zastavitelných plochách budou sít� technické infrastruktury umiseovány 
zpravidla do spolených tras nebo do soub�hu se stávajícími trasami technické a dopravní 
infrastruktury; 

• dešeové vody budou pYednostn� likvidovány zasakováním, zadržováním a využitím na vlastních 
pozemcích staveb. 

 
                        d.2.3. nakládání s odpady 

 
Tuhý domovní odpad je v domácnostech soustYe�ován do popelnic, které jsou pravideln� vyváženy dle 
stanovených harmonogramo. V obci jsou umíst�ny na stálých místech kontejnery na tYíd�ný odpad – plasty, 
papír a sklo. Jednou ron� je provád�n svoz nebezpeného odpadu. 
 
Odstran�ní tuhého komunálního odpadu i nebezpeného odpadu je zajišeováno mimo Yešené území. 
Odd�lený sb�r, vetn� nebezpených složek komunálního odpadu, je provád�n v souladu s platnými 
vyhláškami obce o odpadech. 
 
V Yešeném území se nenachází žádná aktivn� využívaná skládka promyslového odpadu  
 
Nejsou navrhovány žádné nové plochy skládek. 
 
Územní plán nevymezuje specifické plochy pro nakládání s odpady. Zposob likvidace odpado se nem�ní, 
systém sb�ru, svozu a ukládání tuhého komunálního i nebezpeného odpadu bude Yešen v souladu 
s platnou legislativou. 
 

                        d.2.4. zásobování plynem 
 

 
Plynofikace Yešeného území se nenavrhuje  
 
Yešené území není plynofikováno. Územní plán nenavrhuje trasy plynovodu. Sít�, objekty na sítích a 
zaYízení technického vybavení lze umiseovat do všech ploch s rozdílným zposobem využití, pokud není 
v podmínkách využití t�chto ploch stanoveno jinak (kapitola f.). 

 
                        d.2.5. zásobování elektrickou energii 

 
Yešeným územím prochází venkovní vedení VN 22 kV. 
 
PotYebu elektrického pYíkonu a dodávky elektYiny do území zajišeují distribuní zaYízení VN na úrovní 22 kV, 
z odboky venkovního vedení 22 kV je napájena 1 zd�ná objektová trafostanice na západním okraji obce, 
severn� od ZÚ obce prochází nadzemní vedení VN 22 kV ukonené na severním okraji obce 1 sloupovou 
trafostanicí pro areál ZD, z tohoto vedení je další odbokou napájena sloupová trafostanice ve vlastnictví 
Mavet. Trafostanice TS1 má dostatenou rezervu i pro další rozvoj bytové výstavby. Obec je kompletn� 
elektrifikována nadzemním distribuním vedením. 
 

Název trafostanice Vlastník Druh Výkon trafa 

TS 1 Obec 
TS 2 ZD 
TS 3 SZP 

Eon 
Eon 

Mavet 

BTS – v�žová zd�ná vrchní pYívod 
BTS – sloupová vrchní pYívod 
BTS – sloupová vrchní pYívod 

250 kVA 
160 kVA 
400 kVA 

 
CHARAKTER POTYEBY EL. ENERGIE  
Bytový fond+rekreace …..51+7 

 
Kategorie elektrizace 

Poet bytových 
jednotek 

Max soudobé 
zatížení 

Sb [kW/b.j.] 

Soudobé 
zatížení celkem 

A - bez podílu vaYení na 
spotYeb� 

0 1,7 0,0 

B- vaYení el. Energií 58 2,6 150,8 
C1- pYímotopné el. Vytáp�ní 10 7,0 70,0 
C2- akumulaní el. Vytáp�ní 4 14,5 58,0 
Celkem   278,8 

 
 OBANSKÁ VYBAVENOST: 

Vybavenost 
Instalovaný pYíkon Pi 

[kW] 
Náronost 

[ß] 
Soudobé 
zatížení 

KD 20 0,66 13,2 
služby 15 0.66 9,9 
Obecní úYad 15 0,66 9,9 
VeYejné osv�tlení 12 1,0 12 
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Celkem 62  42,0 
 

Promysl a zem�d�lství  

Vybavenost 
Instalovaný pYíkon Pi 

[kW] 
Náronost 

[ß] 
Soudobé 
zatížení 

Zem�d�lská výroba 160 0,66 105,6 
Návrhové plochy 40 0,66 26,4 
Celkem 200  132,0 

 
Celkem   452,8 

 
ochranné režimy  
Ochranná pásma elektrizaní soustavy v Yešením území jsou 

dle zákona . 458/2000 Sb. Energetický zákon § 46 

nadzemní vedení  - nap�tí nad 1 kV do 35 kV vetn�  
( od krajního vodie vedení na ob� jeho strany) 

- pro vodie bez izolace 7 m 

podzemní vedení elektrizaní soustavy do 110 kV vetn�  
(po obou stanách krajního kabelu 1 m 

u kompaktních a zd�ných elektrických stanic s pYevodem nap�tí z úrovn�  
nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveI nízkého nap�tí 2 m 

u stožárových elektrických stanic s pYevodem nap�tí z úrovn�  
nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveI nízkého nap�tí 7 m 

 
Yešené území je zásobováno z kmenového vedení VN 22 kV. Územní plán stanovuje základní koncepci 
zásobování elektrickou energií: 
 

• stávající koncepce zásobování elektrickou energií je zachována, stávající trasy vedení elektrické 
energie vetn� ochranných pásem jsou respektovány. Systém zásobování elektrickou energií má 
dostatenou kapacitu i pro rozvoj další bytové výstavby;  

• systém rozvodu nízkého nap�tí a veYejného osv�tlení bude rozšíYen pro obsluhu zastavitelných ploch 
(sít� pro pYenos elektrické energie v zastavitelných plochách budou realizovány výhradn� jako 
podzemní); 

• pro stavby a zaYízení na energetických sítích jsou vymezeny plochy pro energetiku (TE). Sít�, objekty 
na sítích a zaYízení technického vybavení lze umiseovat do všech ploch s rozdílným zposobem využití, 
pokud není v podmínkách využití t�chto ploch stanoveno jinak (kapitola f.). Územní plán tak vytváYí 
podmínky pro rekonstrukci nebo výstavbu tras elektrické energie v zastavitelných plochách a 
v lokalitách, ve kterých dosud nebyly vybudovány; 

• nepYipouští se umiseování staveb, zaYízení a opatYení pro výrobu elektrické energie z obnovitelných 
zdrojo ve volné krajin�. 

 
                         d.2.6. radiokomunikace, telekomunikace 

 
• Radioreleové trasy 

        Nad k.ú. Nový Telekov  neprobíhá žádná RR trasa.  
• Tel.a rozhl. signál 

V oblasti radiokomunikací není na katastru obcí umíst�n žádný vysíla nebo pYevad�.  
V jižní ásti Yešeného území v lok. Okrouhlík je umíst�n vysíla mobilní telefonní sít� .  

• Dálkové kabely 
V Yešeném území se nachází metalická telekomunikaní síe ve správ� Telefónika O2. 
ochranné režimy  
Ochranná pásma DK………………… 1,5m kolmo od podorysu kabelu na ob� strany 

• Telefonní rozvody 
V obci je provedena telefonní síe formou záv�sné kabelové sít�. S dalším rozvojem obytné zástavby 
bude provedena v nových lokalitách kabelizace vedení. V obci se nenachází žádné obsluhované 
telekomunikaní zaYízení, místní úastnická TF síe je ve správ� O2.   
ochranné režimy  

Ochranná pásma TK …………………. 1,0m od podorysu kabelu na ob� strany 
 

Stávající radiokomunikaní a telekomunikaní zaYízení jsou územn� stabilizovány a respektovány. Systém 
rozvodu komunikaního zaYízení bude rozšíYen pro obsluhu zastavitelných ploch (sít� pro pYenos signálu 
v zastavitelných plochách budou realizovány výhradn� jako bezdrátové nebo podzemní). Sít�, objekty na 
sítích a zaYízení technického vybavení lze umiseovat do všech ploch s rozdílným zposobem využití, pokud 
není v podmínkách využití t�chto ploch stanoveno jinak (kapitola f.). Územní plán tak vytváYí podmínky pro 
rekonstrukci nebo výstavbu sítí a zaYízení elektronického komunikaního zaYízení v zastavitelných plochách 
a v lokalitách, ve kterých dosud nebyly vybudovány. 
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 d.3. obanské vybavení 
 

Kapacita a skladba zaYízení a staveb obanské vybavenosti odpovídá velikosti a funkci obce ve struktuYe osídlení a 
z hlediska obsluhy území je dostaující. V území jsou provozovány služby obanského vybavení místního významu, 
za vyšší obanskou vybaveností cestují obyvatelé do okolních vyšších sídelních jednotek.  
ÚP nenavrhuje samostatnou funkní plochu pro rozšíYení zaYízení OV, ale regulativn� umožIuje umíseování 
nerušících služeb obanského vybavení lokálního charakteru v rámci ploch smíšeného bydlení. Stávající plochy 
obanského vybavení zostávají zachovány.  
ZaYízení a stavby sloužící sportovn� rekreaním aktivitám budou umíseovány na plochách urených pro sport a 
rekreaci. 

 
Pro služby, které by svým charakterem rušily prostYedí obytné zóny, je vymezena navržená plocha výroby a 
skladování 

 
  d.3.1. veYejn� prosp�šná zaYízení obanského vybavení 
 
  školská 
  nejsou 
  kulturní 

obecní knihovna - v objektu OÚ 
kulturní dom – v centru obce 

  zdravotnická 
  nejsou 
  sociální 
  nejsou 
  sportovní 
    nejsou 
  správní 
  Obecní úYad Nový Telekov – návesní prostor 
 
  d.3.2. tržní zaYízení obanského vybavení 
 
  maloobchodní 
  prodejna smíšeného zboží  
  stravování, ubytování 

nejsou 
služby a podnikání 
služby živnostenského charakteru 

 
Územní plán vymezuje obanské vybavení veYejné infrastruktury dle platných právních pYedpiso ve smyslu staveb a 
zaYízení sloužících pro vzd�lávání a výchovu, sociální služby a péi o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veYejnou 
správu, ochranu obyvatelstva pouze v pYípad� jejich funkn� výjimeného postavení v urbanistické struktuYe sídla. 
Územní plán stanovuje základní koncepci obanského vybavení: 

 

• obanské vybavení veYejné infrastruktury je v rámci ploch s rozdílným zposobem využití samostatn� vymezeno 
pouze v pYípad� funkn� výjimeného postavení v urbanistické struktuYe (budova obecního úYadu a hasiské 
zbrojnice); 

• s ohledem na organizaci Yešeného území jsou nad rámec veYejné infrastruktury vymezeny plochy obanského 
vybavení – sport (OS) pro návrh sportovní hYišt� na západním okraji obce; 

• umiseování staveb a zaYízení obanského vybavení se pYipouští v plochách smíšených obytných venkovských 
(SV) dle podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití stanovených v kapitole f. 

 
 d.4. veYejné prostranství 
 

VeYejná prostranství jsou významným a nepostradatelným urbanistickým prvkem veYejné infrastruktury sídel. Mají 
význam spoleenský, historicko-kulturní a bezpenostní. Jsou centrálním informaním prostorem, pYispívají 
k soudržnosti obyvatelstva. Slouží ke kumulaci spoleenského života sídel, shromaž�ování obyvatel za roznými 
úely – spoleenskými, politickými, informaními, bezpenostními, kulturními, relexaními. Dávají sídlom osobitý 
charakter, identitu místa. 
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  d.4.1. veYejné prostranství – náves  

Územním plánem nejsou navrhovány nové plochy tohoto typu, protože navržené rozvojové 
plochy bydlení nedosahují takových velikostí, aby bylo nezbytn� nutné územním plánem tyto 
plochy uvnitY obytných zón vymezovat. 

  

                     
Územní plán vymezuje plochy veYejných prostranství jako plochy s pYevažující funkcí komunikaní a shromaž�ovací 
vetn� dalších prostoro pYístupných každému bez omezení, tedy sloužících obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnická práva k pozemkom, ležícím v t�chto plochách a prostorech. Územní plán stanovuje základní koncepci 
veYejného prostranství: 
 

• všechny plochy veYejn� a bez omezení pYístupné v zastav�ném území se vymezují jako plochy veYejných 
prostranství s pYevahou zpevn�ných ploch (PP), pokud nejsou ureny pro jiné specifické využití; 

• vybraná veYejná prostranství s pYevahou zpevn�ných ploch (PP) jsou vymezena pro místní obslužné a úelové 
komunikace a další veYejn� pYístupné plochy v zastav�ném území; 

• zastavování ploch veYejných prostranství se nepYipouští (s výjimkou staveb uvedených v pYípustném využití 
ploch veYejných prostranství v kapitole f.). 

   
e) KONCEPCE USPOYÁDÁNÍ KRAJINY, VETN� VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPoSOBEM 
VYUŽITÍ, PLOCH ZM�N V KRAJIN� A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO 
SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATYENÍ, 
OCHRANY PYED POVODN�MI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A 
PODOBN� 
výkres B2.a Hlavní výkres - urbanistická koncepce 
výkres B4. Koordinaní výkres 
výkres B6. PYedpokládané zábory ZPF a PUPFL 

 
 e.1. základní koncepce uspoYádání krajiny 
 

Yešené území má pYim�Yený podíl lesní pody (cca 20% plochy k.ú.) vesm�s v okrajových polohách k.ú., zem�d�lské 
pody se rozkládají v bezprostYedním okolí ZÚ obce. 

 
Zvýšením podílu zelen� v území je sledován cíl omezení v�trné eroze, zlepšení prostupnosti krajiny pro faunu, 
zvýšení retence krajiny a zlepšení životního prostYedí v území.   

 
rozloha a zastoupení pod a ploch (údaje uvedeny v hektarech, zdroj ÚZK) 
Územn� technické jednotky                                      rozloha   
Rozloha katastrálního území     Nový Telekov             368 ha         
 
Z toho ………………zem�d�lská poda ……… …………… .   269 ha 
          Z toho………..orná poda……………….. …………… . 229 ha 
                                 Zahrady………………………….. ……. .      3 ha 
                                 Trvalé travní porosty….. ……… ……. .      37 ha 
Lesní poda………………………………………… ……….. ….    76 ha 
Vodní plochy……………………………………… ………. ….      1 ha 
Zastav�né plochy………………………………… ………. ….      6 ha 
Ostatní plochy …………………………………… ……….. ….    16 ha 
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Územním plánem jsou koncepn� navrhovány zábory zem�d�lské pody. Plochy urené k zastav�ní jsou navrhovány 
jako pYilehlé k zastav�nému území, nezasahují do volné zem�d�lské krajiny. 
 
Ve prosp�ch krajinné zelen� je navrhováno zatravn�ní n�kterých pozemko orné pody nebo jejich ásti, zejména 
t�ch, které pYiléhají k zastav�nému území nebo k navrženým plochám ureným k zastav�ní. 
 
Jako veYejn� prosp�šná opatYení v krajin� jsou navržena zatravn�ní n�kterých pozemko orné pody nebo jejich ásti 
z dovodu eliminace plošné vodní eroze. 

 
 

                       e.1.2. lesní poda – pozemky urené k pln�ní funkce lesa 
 
Lesní poda v Yešeném území spadá do pYírodní oblasti .16 - eskomoravská vrchovina. Pro oblast je 
zpracován oblastní plán rozvoje leso. 
Územním plánem jsou respektovány a územn� chrán�ny veškeré pozemky urené k pln�ní funkce lesa, 
návrhem ÚP nejsou PUPFL doteny. 

 
ochranné režimy  
ochranné pásmo lesa ……………. 50m od hranice PUPFL 
Ochranná pásma lesa nejsou navrženými rozvojovými plochami dotena s výjimkou rozvojové plochy 
rekreace zcela na jižním okraji k.ú. na ploše stávající odlouené obytné zástavby.   

 
                       e.1.3. vodní toky a plochy 
 

Území je odvodIováno tYemi vodoteemi – na západním okraji k.ú. vytéká z Vostálkova rybníka HeYmanický 
potok, který v severozápadní ásti k.ú. tvoYí hranici katastrálního území, po jižním a východním okraji k.ú. 
protéká Telekovský potok, který se vlévá do Yíky Balinky – pravobYežního pYítoku Yeky Oslavy na k.ú. 
Baliny. Severní ástí k.ú. protéká bezejmenný pravostranný pYítok HeYmanického potoka, který vytéká 
z Velkého rybníka na k.ú. Baliny. 
V západní ásti katastru se nachází rybník Vostálkov, severovýchodn� od obce bezejmenný rybníek 
v t�sné blízkosti zem�d�lského areálu. 
Vodní toky jsou ve správ� Zem�d�lské vodohospodáYské správy, Oblast povodí Moravy a Dyje. 
V Yešeném území nejsou vyhlášena záplavová území.  
 
Pro zachycení podních splacho a eliminaci zanášení koryt splaveninami je navržena v soub�hu s koryty 
nová nebo k revitalizaci urená liniová opatYení ÚSES – interakní prvky v krajin� – liniové plochy zelen�.       
Pro zpomalení pYívalových vod ze zem�d�lsky obd�lávaných svaho je tYeba dále Yešit systém hospodaYení 
na polích v blízkosti zastav�ného území (osevní postupy, velikost a tvar pozemko, vrstevnicová orba) spolu 
s technickými opatYeními - zatravn�né meze, zelené pásy. ÚP navrhuje na okrajích styku zem�d�lských 
ploch a ploch zástavby provedení ochranných páso  zelen� jejich zatravn�ním. 
V Yešeném území nejsou vyhlášena záplavová území.  

 
Ochranná pásma pro umiseování staveb v blízkosti vodních toko, rybníko a jezer ( dle zák. 254/2001 Sb. - 
Vodní zákon ): 
- vzdálenost od bYehové áry vodních toko     6m 

 
                      e.1.4. ochranné režimy krajiny 

 
• velkoplošná chrán�ná území – v Yešeném území nejsou vyhlášena 
• maloplošná chrán�ná území – v Yešeném území nejsou vyhlášena 
• vyhlášený VKP – v Yešeném území se nenachází žádný vyhlášený VKP 
• hodnotná pYírodní území  

o EVSK . 1 - HeYmanický potok 
o EVSK . 2 – Louka 
o EVSK . 3 – Niva pod velkým rybníkem 
o EVSK . 4 – kamenné meze v Koninách 

• ÚSES – v Yešeném území se nenachází prvky nadregionálního ani regionálního systému ÚSES, lokální 
systém je vymezen v souladu s generelem územního systému ekologické stability – lokální systém – 
V.etapa (Agroprojekt PSO spol. s.r.o. Brno 03/1996). 

• památné stromy – v Yešeném území se nenachází žádný památný strom 
• PHO – nejsou vyhlášena 
• chrán�ná ložisková území – nejsou vyhlášena 

 
Yešené území je z hlediska krajinného rámce charakteristické dochovanými prvky historického len�ní krajiny, 
zejména mezemi a drobnými remízky s vegetací, syenitovými kamennými ostrovky s vegetací, drobnými lesíky, 
lenitými okraji leso vytváYejícími nerušený horizont na návrších, rybníky a bYehovými porosty s loukami v okolí. 
Územní plán stanovuje základní koncepci uspoYádání krajiny: 
 

• hlavním cílovým využitím se stanovuje zem�d�lství a lesní hospodáYství pYi zachování charakteru krajiny a 
posílení krajinotvorných, retenních a ekologických funkcí krajinných prvko;  

• pYírodní a krajinné hodnoty Yešeného území (zalesn�ní, vodní toky, remízky, rozptýlená a solitérní zeleI, 
zahrady) jsou respektovány a chrán�ny; 
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• stávající využívání lesních a zem�d�lských pozemko se v nejvyšší možné míYe zachovává; 
• územní plán navrhuje realizaci stavebn�technických opatYení (zatravn�né plochy, záchytné prolehy, doprovodná 

a liniová zeleI) na erozn� ohrožených plochách. Tato opatYení lze umiseovat také do všech ploch s rozdílným 
zposobem využití v souladu s koncepcí uspoYádání krajiny, pokud není v podmínkách využití t�chto ploch 
stanoveno jinak (kapitola f.). Územní plán tak vytváYí podmínky pro Yešení problémo krajinného rámce Yešeného 
území (scelené bloky orné pody, patrné odvodn�ní krajiny, technické úpravy vodoteí apod.); 

• úroveI ekologické stability území se zajišeuje vytvoYením podmínek pro zvýšení podílu zelen� v krajin�, zvýšení 
retenní schopnosti krajiny a zlepšení její prostupnosti; 

• cenné architektonické a urbanistické znaky Yešeného území jsou respektovány a budou doplIovány hmotov� a 
tvarov� vhodnými stavbami. 

 
PYevážná ást Yešeného území se nachází v oblasti krajinného rázu TYebísko-VelkomeziYísko (specifické území 
utváYené pestrou mozaikou kulturní krajiny, jejíž uspoYádání a len�ní je podYízeno výskytu syenitových balvano a 
skalních výchozo). Územní plán stanovuje obecné zásady ochrany krajinného rázu: 
• respektovat pozitivní hodnoty krajinného rázu Yešeného území vetn� zapojení zastav�ných území do okolní 

krajiny (respektovat a v nejvyšší možné míYe zachovat, popY. obnovovat stromoYadí v Yešeném území); 
• zamezit odstraIování syenitových kameno z volné krajiny a pYípadnému scelování ploch orné pody;  
• zachovat nerušenost vyvýšených prostoro, zalesn�ných horizonto a prohledo do krajiny, v okrajových polohách 

sídla a v pohledov� významných místech zachovat vzrostlou sídelní zeleI; 
• neumiseovat stavby v prostorech, odkud mohou vizuáln� kontaminovat dochované historicky cenné prostory 

s typickými kulturními dominantami a dochovanými prostory komponované krajiny; 
• zamezit dalšímu odvodIování krajiny, podporovat revitalizaní zásahy; 
• respektovat stávající lesní porosty, posilovat a obnovovat jejich krajinotvornou, retenní a ekologickou funkci; 
• respektovat a zachovat stávající vodní plochy a toky, posilovat jejich krajinotvornou, retenní a ekologickou 

funkci; 
• zachovat charakter a podíl vzrostlé zelen� v krajin�; 
• respektovat kulturní a pYírodní hodnoty Yešeného území vetn� stanovených zásad pro jejich ochranu a pro 

rozhodování o zm�nách (podkapitola b.2.). 
 

Územní plán stanovuje obecn� platné podmínky pro zm�ny ve využití všech ploch s rozdílným zposobem využití ve 
vzdálenosti 50 m od okraje lesa (PUPFL). Využití území do vzdálenosti 50 m od okraje lesa nesmí narušit funkci lesa 
a souasn� musí být zajišt�na bezpenost osob a majetku (podrobn�jší podmínky pro umíst�ní pYedm�tných staveb 
budou stanoveny v následujících stavebních Yízeních). 

 
 e.2. plochy s rozdílným zposobem využití 

 
 Územní plán vymezuje plochy s rozdílným zposobem využití tvoYící charakter krajiny v nezastav�ném území: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e.23. vymezení ploch krajiny zm�n v krajin� 

 
Plochy krajiny jsou vymezeny v souladu s vyhláškou . 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. 
 
Vymezení plochy krajiny jsou vyznaeny ve výkresu B2. Hlavní výkres – a. urbanistická koncepce 
 
Plochy krajiny jsou nezastavitelné, krajina je chápána jako nezastav�né území. 
 
Plochami krajiny jsou: 

  
 

 
 
 
 

PLOCHY LESNÍ (PUPFL)

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY ZEM�D�LSKÉ - ORNÁ PoDA

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁYSKÉ

kód název 

 
zeleI – zahrady a sady  

 
vodní plochy a toky 

 
zem�d�lské 

 
lesní 

 
smíšené nezastav�ného území 
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Územní plán vymezuje plochy zm�n v krajin� (plochy vn� zastav�ného území, ve kterých dochází ke zm�n� využití 
krajiny): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kód ozn. název specifikace 

 
K1.1 

zeleI – zahrady a 
sady 

• soukromá a vyhrazená zeleI 
• zázemí navržené zástavby 

v severozápadní ásti obce 
• nezastav�né území 

 
K2.1 

smíšené 
nezastav�ného 
území 

• založení ochranné a izolaní zelen� 
na styku ploch s rozdílným 
zposobem využití 

• plochy pro založení prvko ÚSES 
• severovýchodn� od obce 
• nezastav�né území 

 
K2.2 

smíšené 
nezastav�ného 
území 

• plochy pro založení prvko ÚSES 
• severovýchodn� od obce 
• nezastav�né území 

 K2.3 

smíšené 
nezastav�ného 
území 

• plochy pro založení prvko ÚSES 
• východn� od obce 
• nezastav�né území 

 K2.4 

smíšené 
nezastav�ného 
území 

• aktualizace dle skuteného stavu 
v území (stávající zeleI) 

• východní ást Yešeného území 
• nezastav�né území 

 K2.5 

smíšené 
nezastav�ného 
území 

• aktualizace dle skuteného stavu 
v území (stávající zeleI) 

• východní ást Yešeného území 
• nezastav�né území 

 K2.6 

smíšené 
nezastav�ného 
území 

• plochy pro založení prvko ÚSES 
• jihovýchodn� od obce 
• nezastav�né území 

 K2.7 

smíšené 
nezastav�ného 
území 

• plochy pro založení prvko ÚSES 
• jižn� od obce 
• nezastav�né území 

 K2.8 

smíšené 
nezastav�ného 
území 

• protierozní opatYení na orné pod� 
• jižní ást obce 
• nezastav�né území 

 K2.9 

smíšené 
nezastav�ného 
území 

• protierozní opatYení na orné pod� 
• jižní ást obce 
• nezastav�né území 

 K2.10 

smíšené 
nezastav�ného 
území 

• protierozní opatYení na orné pod� 
• jihozápadní ást obce 
• nezastav�né území 

 K2.11 

smíšené 
nezastav�ného 
území 

• protierozní opatYení na orné pod� 
• západní ást obce 
• nezastav�né území 
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 e.34. územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 
  e.3.1. vymezení ploch ÚSES 

 
Pro k.ú. Nový Telekov je zpracován generel územního systému ekologické stability – lokální systém – 
V.etapa (Agroprojekt PSO spol. s.r.o. Brno 03/1996), regionální systém se Yešeného území nedotýká. 
Plochy a území L ÚSES jsou plochami nezastavitelnými, ÚP se právem chrán�ných ploch nedotýká.  
Územním plánem je v souladu s výše uvedeným generelem vymezen následující ÚSES : 
 

. název Stav Návrh opatYení 
20 LBC H.HeYmanice - 

ást 
Na k.ú. Nový 
Telekov fukní 

zposobilé po dop�stování a 
dopln�ní, revitalizace VT 

21 LBC Vostálkov 
rybník ásten� funkní 

zposobilé po pYestavb� a 
dop�stování, zm�na druhové 
skladby porostu, revitalizace VT  

22 LBC Nový Telekov  Nefunkní  pYestavba, zposobilé po dop�stování 
a revitalizaci VT 

27 LBC Nad 
Záhumenicí 

Funkní  

21-22 LBK Nový Telekov ásten� funkní funkní biokoridor zposobilý po 
pYestavb� 

22 - I LBK Nový Telekov ásten� funkní Biokoridor funkní po dop�stování, 
dopln�ní a po pYestavb� 

20- CH LBK H. HeYmanice Funkní  
27 - K LBK Oslavika Funkní  

 
Soustava prvko lokálního ÚSES je tvoYena lokálními biocentry a biokoridory po obvodu katastrálního území 
– na záapadním okraji ásten� funkním biocentrem trvalých travních porosto v okolí Vostálkova rybníka a 
a dále v niv� vodotee HeYmanického potoka pokrauje biokoridor v hranicích k.ú. Jihovýchodní systém je 
tvoYen ásten� funkním biokoridorem v soub�hu s tokem Telekovského potoka, který tvoYí jihovýchodní 
hranici k.ú. V t�sné blízkosti zem�d�lských areálo se nachází stávající funkní LBC na jejich východním 
okraji a na severním okraji v trase LBK 21-22 je navržena plocha pro dop�stování, z v�tší ásti však 
založení LBC 22 na plochách orné pody s pokraováním v údolnici Telekovského potoka ásten� 
funkním biokoridorem do prostoru Velkého rybníka na k.ú. Bochovice.   
 
Na k.ú. obce se nenachází žádný evidovaný významný krajinný prvek (VKP) ani chrán�ná krajinná oblast 
(CHKO). Za významné krajinné prvky (VKP) jsou ze zákona považovány veškeré lesy, rašeliništ�, vodní 
toky, rybníky, jezera a údolní nivy. 
Lokální biokoridory umožIují a podporují migraci, šíYení a vzájemné kontakty organismo v jednotlivých 
biocentrech. Jedná se pYedevším o liniová spoleenstva. Pro jejich správnou funkci je doležité dodržet 
šíYkové parametry biokoridoro. Biocentra umožIují trvalou existenci druho a spoleenstev krajiny. 

 
 V k.ú. obce jsou evidovány tyto ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK) 

. název Stav Návrh opatYení 
1 HeYmanický potok Vodní plocha, tok, les 

Ekologicky stabilní, 
nízký stupeI ohrožení 

potYeba zm�ny druhové skladby 
porostu-omezení KU, dopln�ní LO 

2 Louka Trvalý travní porost 
Ekologicky stabilní ,  
nízký stupeI ohrožení 

Bez návrhu opatYení 

3 Niva pod velkým 
rybníkem 

TTP, vodní tok, les 
Ekologicky stabilní ,  
nízký stupeI ohrožení 

PotYeba revitalizace vodního toku, 
regulovat LO 

4 kamenné meze v 
Koninách 

TTP, orná poda, ostatní 
Ekologicky stabilní, 
stYední stupeI ohrožení 

Dopln�ní alejí u cest 

 
 

pYehledné schéma vymezených ploch územního systému ekologické stability 
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       e.3.2. interakní prvky ÚSES 

 
Interakními prvky ÚSES jsou vyznaené koridory liniové zelen�. Jedná se o liniovou vzrostlou zeleI 
v krajin�, polní remízky, stromové aleje podél cest, zeleI na skalních výchozech, v mokYadech, v zaniklých 
trasách polních cest a mezí. Linie interakních prvko jsou nezbytným prvkem stability krajiny. Realizace a 
dopln�ní interakních prvko je možné zatravn�ním a výsadbou stromové zelen�. 

 
T�žišt� opatYení spoívá v omezení intenzity hospodaYení, zejména ve vylouení hnojení a obasné orby, v 
ochran�, údržb� a místy založení bYehových porosto toko a vesm�s dopln�ní keYového patra. Nutná jsou 
dosledná opatYení pro zachování nebo obnovení istoty vody v toku, vytvoYení nebo rozšíYení ochranného 
luního pásma pro eliminaci splacho hnojiv, ornice, herbicido a pesticido z okolních zem�d�lských pozemko. 

 
První fází opatYení na orné pod� je pásové trvalé zatravn�ní pozemko v rozsahu vyznaených ploch  Po 
vyerpání obvykle nadm�rné zásoby živin v dYíve pYehnojovaných pozemcích a zároveI v závislosti na 
Yešení komplexních pozemkových úprav, tj. vzniku nových nebo obnovených majetkoprávních hranic 
pozemko, polních cest, prvko protierozní ochrany ploch apod., je možné v úpravách pokraovat výsadbami 
liniové zelen�, druhov�, výškov� a v�kov� diferencované. 

 

 Územní plán vymezuje prvky územního systému ekologické stability jako vzájemn� propojený soubor pYirozených i 
pozm�n�ných, pYírod� blízkých ekosystémo, které udržují pYírodní rovnováhu. Soustava prvko lokálního územního 
systému ekologické stability (ÚSES) je tvoYena lokálními biocentry a biokoridory po obvodu katastrálního území – na 
západním okraji ásten� funkním biocentrem trvalých travních porosto v okolí Vostálkova rybníka a dále v niv� 
vodotee HeYmanického potoka pokrauje biokoridor v hranicích katastrálního území. Jihovýchodní systém je tvoYen 
ásten� funkním biokoridorem v soub�hu s tokem Telekovského potoka, který tvoYí jihovýchodní hranici 
katastrálního území. V t�sné blízkosti zem�d�lských areálo se nachází stávající funkní lokální biocentrum na jejich 
východním okraji a na severním okraji v trase lokálního biokoridoru LBK 21-22 je navržena plocha pro dop�stování, 
z v�tší ásti však založení lokálního biocentra LBC 22 na plochách orné pody s pokraováním v údolnici 
Telekovského potoka ásten� funkním biokoridorem do prostoru Velkého rybníka na k.ú. Bochovice. Územní plán 
stanovuje základní koncepci územního systému ekologické stability (ÚSES): 

 

• územní systém ekologické stability se vymezuje k zajišt�ní prostupnosti krajiny pro faunu a ke zvýšení 
ekologické hodnoty krajiny; 

• vymezením biocenter a biokoridoro se zajišeuje funknost, vazby a spojitost systému v lokálním i širším 
územním m�Yítku, vymezují se prvky lokálního územního systému ekologické stability; 

• územní plán vymezuje skladebné prvky územního systému ekologické stability jako tzv. pYekryvné plochy a 
koridory, ve kterých stanovuje podmínky využití v souladu s hlavním, popY. pYípustným využitím ploch 
s rozdílným zposobem využití, které mohou být omezeny nebo zpYísn�ny. 

 
 
 
 

LBK 20 - 21

Nový Telekov

LBK 20-21
LBK 27 - J

LBK21 - 22

LBK 27 - I

LBC 20

LBK 20-CH

LBK 27 - 28

LBK26 - 27

LBC 22

OV

LBC 21

LBK 26 - 27 LBC 27

LBK 27 - K

4

2

1

3
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 Územní plán vymezuje lokální územní systém ekologické stability: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Územní plán stanovuje podmínky a zásady pro innosti v plochách s rozdílným zposobem využití dotených lokálním 
územním systémem ekologické stability: 
 

• respektovat pYekryvné plochy a koridory pro biocentra a biokoridory jako opatYení k zachování  
a posílení funknosti územního systému ekologické stability; 

• pYipoušt�t hlavní a pYípustné využití dotených ploch s rozdílným zposobem využití, pokud nedojde k narušení 
funknosti, prostupnosti nebo návaznosti územního systému ekologické stability a snížení hodnoty ekologické 
stability území; 

• pYipoušt�t veYejnou dopravní a technickou infrastrukturu za podmínky, že nebude narušena funknost prvko 
územního systému ekologické stability; 

• nepYipoušt�t hlavní a pYípustné využití dotených ploch s rozdílným zposobem využití, pokud by došlo 
k narušení funknosti, prostupnosti nebo návaznosti územního systému ekologické stability a snížení hodnoty 
ekologické stability území. 

 
DoplIkovými skladebnými ástmi místního územního systému ekologická stability jsou interakní prvky. Význam 
interakních prvko spoívá pYedevším v jejich ekostabilizaním posobení v ekologicky nestabilních ástech krajiny. 
Interakní prvky mají zpravidla povahu liniových segmento, bu� bezprostYedn� navazujících na biocentra nebo 
biokoridory, nebo s nimi alespoI funkn� úzce souvisejících. V Yešeném území jsou interakní prvky zastoupeny 
pYedevším u vodních toko, polních cest a komunikací nebo jako povodní meze na polích. Stávající stromoYadí je 
tYeba obnovovat v aktuálním rozsahu jako urující krajinotvorný prvek. 

 
 e.45. prostupnost krajiny 

 
Prostupnost krajiny není územním plánem omezena. Cestní krajinná síe zostává zachována, není nutné v krajin� 
navrhovat nové cesty pro zvýšení prostupnosti krajiny pro lov�ka. 
 
Stávající místní a úelové komunikace jsou stabilizovány. Úelové komunikace v krajin�, polní a lesní cesty jsou 
vymezeny jako souásti pYilehlých ploch s rozdílným zposobem využití.  
 

Prostupnost krajiny pro živoichy je územním plánem zachována a posílena návrhem nových koridoro prostupnosti 
podél cestní sít� dopln�ním alejové zelen� s travnatým podložím. 
 

Ochrana migraní prostupnosti krajiny jako celku je zajišt�na vymezením územního systému ekologické stability 
(ÚSES) a respektováním biotopu vybraných zvlášt� chrán�ných druho velkých savco, migran� významného území 
a dálkového migraního koridoru. 
  

ozn. název stav návrh opatYení 

 
lokální biocentrum LBC 20  
Horní HeYmanice – ást 

funkní 
zposobilé po dop�stování a 
dopln�ní, revitalizace vodního 
toku 

 
lokální biocentrum LBC 21 
Vostálkov rybník 

funkní 

zposobilé po pYestavb� a 
dop�stování, zm�na druhové 
skladby porostu, revitalizace 
vodního toku 

 

lokální biocentrum LBC 22 
Nový Telekov 

funkní 
pYestavba, zposobilé po 
dop�stování a revitalizaci 
vodního toku 

 

lokální biocentrum LBC 27 
Nad Záhumenicí funkní bez návrhu opatYení 

 
lokální biokoridor LBK 20-1 funkní bez návrhu opatYení 

 
lokální biokoridor LBK 20-21 funkní bez návrhu opatYení 

 
lokální biokoridor LBK 21-22 funkní 

funkní biokoridor zposobilý  
po pYestavb� 

 
lokální biokoridor LBK 22-3 funkní bez návrhu opatYení 

 
lokální biokoridor LBK 27-3 funkní bez návrhu opatYení 

 
lokální biokoridor LBK 27-28 funkní bez návrhu opatYení 
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Prostupnost krajiny dopravní a technickou infrastrukturou se neomezuje za podmínky vylouení negativních dopado 
na územní systém ekologické stability a na úroveI pYírodních a krajinných hodnot Yešeného území. Umiseování 
veYejné dopravní a technické infrastruktury, pYípojek technické infrastruktury a úelových komunikací je pYípustné, 
nebo podmín�n� pYípustné ve všech plochách s rozdílným zposobem využití (kapitola f.). 
 

            e.56. protierozní opatYení 
 
V Yešeném území nedochází díky morfologii terénu a zposobom hospodaYení na pozemcích k výrazn�jším 
problémom s plošnou vodní erozí s výjimkou svažitých ploch na jihozápadním a jižním okraji zastav�ného území.  
 
Na sklonitých pozemcích zem�d�lsky obhospodaYovaných jsou tyto vlivy eliminovány plochami trvale zatravn�nými, 
územní plán navrhuje na styku rozvojových ploch bydlení na okrajích zastav�ného území realizovat protierozní 
opatYení formou zatravn�ných ochranných páso. 

 

Územní plán navrhuje realizaci stavebn�technických opatYení (zatravn�né plochy, záchytné prolehy, doprovodná a 
liniová zeleI) na erozn� ohrožených plochách. Tato opatYení lze umiseovat také do všech ploch s rozdílným 
zposobem využití v souladu s koncepcí uspoYádání krajiny, pokud není v podmínkách využití t�chto ploch stanoveno 
jinak (kapitola f.). Územní plán tak vytváYí podmínky pro Yešení problémo krajinného rámce Yešeného území (scelené 
bloky orné pody, patrné odvodn�ní krajiny, technické úpravy vodoteí apod.). 

 
            e.67. ochrana pYed povodn�mi 

 
V Yešeném území nejsou vyhlášena záplavová území. 
Drobné vodní toky probíhají vesm�s v hranicích katastrálního území se mohou rozlévat do volné krajiny a neohrožují 
zastav�ná území ani nevytváYejí nebezpeí záplavových vln. Do pYirozené pYírodní rovnováhy nebude zasahováno 
um�lými protipovodIovými stavbami. ProtipovodIová opatYení je proto žádoucí realizovat formou údržby toku, 
formou kontroly nebezpených míst (lávky, mostky, propustky), formou pravidelného odklízení naplavenin a formou 
vasného varování obyvatelstva v souladu s povodIovým plánem obce.  
 
Územní plán stanovuje organizaci ploch s rozdílným zposobem využití podporující zvyšování retenních schopností 
území a snižování ohrožení v území povodn�mi. Realizace protipovodIových opatYení je umožn�na v rámci 
podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití bez omezení (kapitola f.). 
   

Pro patYiné plochy s rozdílným zposobem využití jsou stanoveny limitní hodnoty zastav�né plochy staveb k celkové 
vým�Ye stavebního pozemku, popY. disponibilních pozemko stavebního zám�ru (koeficient zastav�ní) a minimální 
pom�r vým�ry ásti pozemku schopné vsakování dešeové vody k celkové vým�Ye stavebního pozemku, popY. 
disponibilních pozemko stavebního zám�ru (koeficient zelen�). 
 

Územní plán stanovuje podmínky a zposoby odvád�ní dešeových vod (ást d.2.2.). 
 

            e.78. rekreace 
 
V Yešeném území se nenacházejí plochy rekreace ve volné krajin�, obec nemá vybudováno žádné sportovišt� ani 
sportovní zaYízení. Z hlediska rekreace nemá Yešené území regionální rekreaní význam. Sezónní i každodenní 
rekreace obyvatelstva je Yešena v rámci zastav�ného území možným využitím objekto a ploch pro rekreaní 
individuální bydlení. V Yešeném území se nenacházejí ani nejsou navrhovány plochy chatových kolonií. 
 

Územní plán navrhuje umíst�ní sportovní plochy na západním okraji zastav�ného území obce. Pro provoz hYišt� je 
zajišt�n komunikaní pYístup, rozsah plochy umožIuje výstavbu fotbalového hYišt� v. nezbytného zázemí a 
parkovacích ploch na vlastním pozemku. Další sportovn� rekreaní plocha je navržena v jižní odlouené lokalit� 
bydlení Okrouhlík. Na ploše stávajícího bydlení je uvažována plocha a zaYízení pistolové stYelnice pro soukromé 
úely vlastníka pozemku. Všechny bezpenostní a hygienické pYedpisy pro realizaci sportovn� rekreaních zaYízení 
musejí být spln�ny v dalších stupních projektových dokumentací.  
Pro denní individuální vyhrazenou rekreaci obyvatel dvojice bytových domo je navržena plocha bezprostYedn� 
navazující na plochy obytné. Pro využití plochy jsou stanoveny regulaní podmínky v další ásti dokumentace – viz. 
ást f). 
 

            e.89. dobývání nerosto 
 
V Yešeném území nejsou evidovány ložiskové zdroje nerosto 
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f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPoSOBEM VYUŽITÍ  
S URENÍM PYEVAŽUJÍCÍHO ÚELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ 
STANOVIT, PYÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPYÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VETN� STANOVENÍ, VE 
KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUENO UMÍSeOVÁNÍ STAVEB, ZAYÍZENÍ A JINÝCH OPATYENÍ 
PRO ÚELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPYÍPAD� STANOVENÍ 
PODMÍN�N� PYÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ T�CHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOYÁDÁNÍ, VETN� ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO 
RÁZU (NAPYÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY 
ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝM�RY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKo A 
INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 
výkres B2. Hlavní výkres – a. urbanistická koncepce 

 
Územní plán stanovuje podmínky pro využití ploch: 

 

• hlavní využití ploch stanovuje pYevažující využití a je urující pYi rozhodování o všech ostatních zposobech jejího 
využití; 

• pYípustné využití zpravidla bezprostYedn� souvisí s hlavním využitím a slouží v jeho prosp�ch, nebo k jeho 
rozvoji; 

• podmín�n� pYípustné využití musí být sluitelné s hlavním využitím, sluitelnost je nutno prokázat spln�ním 
stanovených podmínek; 

• nepYípustné využití nelze v dané ploše povolit; 
• podmínky prostorového uspoYádání stanovují specifické zásady nebo omezení pro zástavbu v plochách s 

rozdílným zposobem využití; 
• dosavadní zposob využití ploch, který neodpovídá navrženému zposobu využití ploch podle územního plánu je 

možný, pokud nenarušuje základní koncepci rozvoje území, neznemožIuje navržený budoucí zposob využití a 
neomezuje veYejné zájmy.  

 
Územní plán stanovuje podmínky pro ochranu zdravých životních podmínek: 
 

• využití ploch smíšených obytných venkovských (SV) musí být sluitelné s bydlením, nepYipouští se stavby, 
zaYízení a innosti, jejichž negativní úinky na životní prostYedí a veYejné zdraví pYekraují limity stanovené 
v souvisejících právních pYedpisech; 

• chrán�né prostory stávajících staveb a zaYízení nesmí být doteny nadlimitními hodnotami hluku a emisí pYímo 
nebo druhotn� emitovanými nov� umiseovanými stavbami a zaYízeními;  

• nové chrán�né prostory staveb a zaYízení lze umístit pouze do lokalit, v nichž bude zajišt�no spln�ní povinností 
stanovených právními pYedpisy v oblasti ochrany veYejného zdraví (hluk a vibrace); 

• pYi posuzování vlivo na prostYedí jednotlivých lokalit bude posuzování provedeno sumárn�, tj. soutem všech 
negativních vlivo zasahujících danou lokalitu (vetn� zát�že z územn� nebo stavebn� povolených zám�ro).  

 
Územní plán stanovuje obecn� platné podmínky pro plochy s rozdílným zposobem využití, které jsou doteny 50m 
vzdáleností od okraje lesa (podkapitola e.1.) a lokálním územním systémem ekologické stability (podkapitola e.4.). 
Územní plán stanovuje obecn� platné podmínky a zásady pro ochranu kulturních a pYírodních hodnot území 
(podkapitola b.2.), pro ochranu urbanistické kompozice (podkapitola c.6.) a pro ochranu krajiny a krajinného rázu 
(podkapitola e.1.), které mohou využití ploch s rozdílným zposobem využití zpYísnit nebo omezit. 
 
Základní pojmy jsou stanoveny platnými právními pYedpisy. V souladu s požadavkem na zajišt�ní srozumitelnosti a 
jednoznanosti územního plánu jsou použity a upYesn�ny následující pojmy: 
 

• bytový dom – dom, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkom na trvalé bydlení a je 
k tomuto úelu urena, zároveI musí mít 4 nebo více bytových jednotek; 

• drobná a Yemeslná výroba – výroba netovární povahy, odborné Yemeslné práce bez negativních vlivo na okolní 
prostYedí (Yemeslné živnosti v oborech kovy a kovové výrobky, motorové a ostatní dopravní prostYedky, 
dYevaYská výroba, stavebnictví, potravináYství apod.); 

• drobné sakrální stavby – kapliky, boží muka, sousoší, kalvárie, kYíže, kYížové cesty apod.; 
• drobná stavba – stavba s jedním nadzemním podlažím a zastav�nou plochou do 25 m2;  
• hlavní stavba – stavba dle hlavního využití plochy s rozdílným zposobem využití, která uruje úel výstavby 

souboru staveb;  
• hospodáYské zázemí – stavby a zaYízení související s individuálním bydlením a jeho provozem (chov 

hospodáYských zvíYat a p�stování plodin a produkto samozásobitelského charakteru vetn� skladování) 
nesnižující kvalitu obytného prostYedí nad pYípustnou míru stanovenou v pYíslušných právních pYedpisech; 

• charakter okolní zástavby – vztah objemového Yešení staveb, jejich m�Yítka, výšky, typu zastYešení a orientace 
hYebeno stYech v širším viditelném území (území s vizuálním kontaktem) se shodným funkním využitím; 

• charakter zástavby – vztah objemového Yešení staveb, jejich m�Yítka, výšky, typu zastYešení a orientace 
hYebeno stYech, materiálové Yešení; 

• chrán�né prostory – souhrnné oznaení pro chrán�né venkovní prostory a chrán�né venkovní a vnitYní 
prostory staveb pYed hlukem dle platné legislativy o ochran� veYejného zdraví;  

• koeficient zastav�ní – maximální pom�r zastav�né plochy staveb k celkové vým�Ye stavebního pozemku, popY. 
disponibilních pozemko stavebního zám�ru v dané ploše s rozdílným zposobem využití; 
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• koeficient zelen� – minimální pom�r vým�ry ásti pozemku schopné vsakování dešeové vody k celkové vým�Ye 
stavebního pozemku, popY. disponibilních pozemko stavebního zám�ru v dané ploše s rozdílným zposobem 
využití; 

• komerní stavby a zaYízení malá a stYední – stavby a zaYízení pro obchodní prodej a stravování do 200 m2 
prodejní nebo odbytové plochy, stavby a zaYízení pro ubytování do potu 12 ložek; 

• krajinný ráz – hodnoty pYírodního charakteru (lesy, vodní toky a plochy, remízky, trvalé travní plochy), pozitivní 
znaky historické povahy (dochovaná síe komunikací, dochovaná typická silueta sídla, dochovaný obraz sídla 
v krajin�, dochované aleje a stromoYadí) a pozitivní znaky kulturní povahy (pole, sady, zahrady, vodní plochy, 
drobná sakrální architektura ve volné krajin�, struktura a charakter zástavby); 

• nadzemní podlaží – nadzemní ást stavby vymezená dv�ma nad sebou následujícími vodorovnými nosnými 
konstrukcemi o b�žné výšce podlaží obytných staveb (cca 3,0 m);   

• negativní vliv – nepYijatelná zát�ž nad pYípustnou mez stanovenou zvláštními právními pYedpisy, dopadající, i 
posobící na okolní funkce, stavby a zaYízení zejména produkcí hluku, produkci chemicky nebo biologicky 
závadných látek plynných, kapalných a tuhých bez zajišt�ní jejich bezpené a nezávadné likvidace, produkcí 
vibrací a jiných seismických vlivo, produkcí záYení zdraví poškozující povahy. Negativní vliv dále pYedstavuje 
zát�ž látkami obt�žujícími zápachem emitovanými zejména ze zem�d�lských provozo a skladovaných 
zem�d�lských produkto, z kompostáren a zaYízení na biologickou úpravu odpado, z biodegradaních a 
solidifikaních zaYízení, z istíren odpadních vod primárn� urených k išt�ní vod z promyslových provozoven, z 
výroby nebo zpracování kapalných epoxidových pryskyYic, polyuretanových dílco, aminoplasto a fenoplasto, z 
výroby dYevotYískových, dYevovláknitých a OSB desek, z výroby buniiny ze dYeva a papíru z panenské buniiny, 
z jiné výroby papíru a lepenky, z technologie praní, b�lení, mercerace nebo barvení vláken nebo textilií, z 
vyd�lávání koží a kožešin, z veterinárních asananích zaYízení, z technologií využívajících organická 
rozpoušt�dla; 

• podkroví – pYístupný vnitYní prostor nad posledním nadzemním podlažím urený k úelovému využití a 
vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, jimiž není opticky vytváYeno další nadzemní 
podlaží; 

• prvky drobné architektury – mobiliáY, stánky, kiosky, zastávky, pYístYešky, zahradní altány, pergoly, vodní 
prvky, hygienická zaYízení, informaní centra, herní a sportovní prvky, lávky, mola apod.; 

• rekreaní chata – stavba pro rodinnou rekreaci, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkom na 
rodinnou rekreaci a které jsou k tomuto úelu ureny;  

• rodinný dom – stavba urená pro bydlení, která má nejvýše dv� nadzemní a jedno podzemní podlaží a 
podkroví. Více než polovina podlahové plochy musí odpovídat požadavkom na trvalé rodinné bydlení. 
V rodinném dom� mohou být nejvýše tYi samostatné byty; 

• související stavby pro trvalé bydlení – bydlení správce nebo majitele areálu (objektu); 
• stavby a zaYízení komerního obanského vybavení – stavby a zaYízení pro obchodní prodej, ubytování, 

stravování a ostatní nerušící služby; 
• stavby a zaYízení pro pln�ní funkcí lesa – lesní cesty a ostatní trasy pro lesní dopravu, hrazení bystYin a strží, 

hrazení lavin i svážných území, výstavba malých vodních nádrží v lesích apod.; 
• stavby a zaYízení pro rybníkáYství – sádka, rybí líhn�, pYíkopové rybníky a jiné vodní nádrže nebo chovná 

zaYízení; 
• stavby a zaYízení pro ubytování – stavby, ve kterých je veYejnosti poskytováno pYechodné ubytování a služby 

s tím spojené (hotely, penziony, ubytovny apod.); 
• stavby a zaYízení pro výkon práva myslivosti – kazatelny, posedy, krmelce, seníky apod.; 
• stavby a zaYízení pro zem�d�lskou výrobu – stavby pro chov hospodáYských zvíYat, zpracování a skladování 

produkto živoišné výroby, pYípravu a skladování krmiv a steliva, p�stování rostlin, skladování a posklizIovou 
úpravu produkto rostlinné výroby, skladování a pYípravu prostYedko výživy, pYípravko na ochranu rostlin a 
rostlinných produkto, skladování zem�d�lské techniky apod.; 

• stavby a zaYízení pro zem�d�lství související s nevýrobním obhospodaYováním zem�d�lské pody a 
pastevectvím – výb�hy hospodáYských zvíYat, pYístYešky pro dobytek, zimovišt�, silážní žlaby apod. s jedním 
nadzemním podlažím a zastav�nou plochou do 80 m2; 

• stavby a zaYízení související s bydlením v rodinných domech – garáže a parkovací pYístYešky, bazény, zimní 
zahrady, skleníky, stodoly, kolny, altány, pergoly, terasy, hYišt� apod.;  

• stavby a zaYízení související s bydlením v bytových domech – Yadové a hromadné garáže, parkovací 
pYístYešky, sportovišt� a d�tská hYišt�, zahrady, bazény, kolny, altány, pergoly, terasy, schodišt� apod.; 

• stavby a zaYízení související s rekreací – pYístYešky, altány, pergoly, provozní zázemí a sociální zaYízení, 
skleníky, kolny, bazény a vodní plochy apod.; 

• stavby a zaYízení související se stavbami silniní dopravy – autobusové zastávky, odstavná stání, parkovací 
plochy a další úelové stavby spojené se silniní dopravou; 

• stavby a zaYízení související se stavbami sportovního obanského vybavení – šatny a sociální zaYízení, 
sklady sportovního náiní apod.; 

• stavby a zaYízení sportovního obanského vybavení – stavby a zaYízení pro školní t�lovýchovu, vrcholový, 
výkonnostní a rekreaní sport, zaYízení víceúelových a d�tských hYiše; 

• stavby a zaYízení veYejného obanského vybavení – stavby a zaYízení sloužící pro vzd�lávání a výchovu, 
sociální služby a péi o rodiny, zdravotní služby, kulturu (vetn� církevních staveb), veYejnou správu, ochranu 
obyvatelstva; 

• stavby pro zem�d�lství v zahradách a sadech – kolny, skleníky, fóliovníky a další stavby související 
s p�stováním, zpracováním a úpravou ovoce, zeleniny, kv�tin, užitkových nebo okrasných rostlin výlun� pro 
vlastní potYebu; 
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• stavby silniní dopravy – silnice I., II. a III. tYídy, místní a úelové komunikace a související náspy, záYezy, 
op�rné zdi, mosty, tunely, protihlukové st�ny apod.; 

• stavební pozemek – pozemek nebo jeho ást nebo soubor pozemko, vymezený a urený k umíst�ní stavby; 
• struktura zástavby – vztah podorysného a prostorového uspoYádání zástavby voi veYejnému prostoru 

(navzájem se ovlivIující prostorové prvky, které tvoYí napY. bloky, ulice, stavební áry, budovy nebo veYejná 
prostranství), plošná intenzita (hustota) zastav�ní; 

• velíny – stavby, ve kterých jsou umíst�ny úly, velaYská náYadí, ochranné pomocky a stáírna medu bez 
dalšího zázemí; 

• velníky – jednoduché pYenosné zaYízení složené z 3 až 5 úlo; 
• velnice – místo s voln� rozestav�nými úly na paletách, na jedné palet� jsou umíst�ny 3 až 4 úly; 
• vedlejší stavba – stavba, která souvisí úelem užívání nebo umíst�ním s hlavní stavbou; 
• veYejná zeleI – zeleI pYístupná každému bez omezení (parky, lesoparky, pobytové louky, veYejné zahrady 

apod.); 
• vodohospodáYské stavby a zaYízení – hydrotechnické stavby (jezy, úpravy toko apod.), zdravotn�-inženýrské 

stavby (jímání vody, úpravy vody, odvedení a išt�ní odpadních vod), hydromelioraní stavby (úprava vodního 
režimu v pod�, odvodn�ní, závlahy, protierozní opatYení, zadržení vody v krajin�); 

• zaYízení – v územním plánu je pojem „zaYízení“ použit nad rámec definice dle platných právních pYedpiso 
(informaní a reklamní panel, tabule, deska i jiná konstrukce a technické zaYízení), zaYízením se rozumí 
vybavenost v rámci ploch s rozdílným zposobem vybavení (t�lovýchovná a sportovní zaYízení, zaYízení dopravní 
infrastruktury apod.); 

• zastav�ná plocha stavby – plocha ohraniená pravoúhlými prom�ty vn�jšího líce obvodových konstrukcí všech 
nadzemních (vetn� plochy lodžií a arkýYo) i podzemních podlaží do vodorovné roviny. 

 
Plochy rozdílným zposobem využití jsou rozd�leny na plochy zastavitelné a plochy krajiny. – nezastavitelné. 
Plochy zastavitelné jsou plochy zastav�né a k zastav�ní urené. Plochy krajiny jsou plochy nezastav�ného území, 
které nejsou urené k zastav�ní. Plochy krajiny jsou plochy nezastavitelné, pokud není územním plánem stanoveno 
jinak. 

 
Pojmy uvád�né v podmínkách pro využití ploch s rozdílným zposobem využití vycházejí ze zákona . 183/2006 Sb., 
o územním a stavebním Yádu (stavební zákon), z vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, a vyhlášky . 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 
Územní plán stanovuje následující podmínky pro využití ploch s rozdílným zposobem využití a podmínky 
prostorového uspoYádání:  

 
 f.1. PLOCHY  ZASTAVITELNÉ 
 
  f.1.1. PLOCHY  SMÍŠENÉ OBYTNÉ – venkovského typu / Sv 
  § 8 vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
 
  stávající plochy, plochy zm�n a rezervní plochy:  Sv1–7, R-Sv1-3  

 
 

Hlavní využití:  
Plochy pro bydlení, pro umíseování staveb souvisejících s funkcí bydlení a funkcí rodinné rekreace. Bydlení 
venkovského typu – stavby pro bydlení se zázemím pro chov hospodáYských zvíYat a maloplošné 
obhospodaYování zem�d�lských pod. 
 
PYípustné využití: 
- rodinné domy 
- stavby pro rodinou rekreaci 
- stávající venkovské chalupy a zem�d�lské usedlosti se zázemím pro chov hospodáYských zvíYat a 

maloplošného obhospodaYování zem�d�lských pod 
- stavby obanského vybavení a služeb s vým�rou zastav�né plochy objektem do 200m2, které nesnižují 

kvalitu prostYedí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou sluitelné s funkcí bydlení a slouží zejména 
obyvatelom v Yešeném území. 

- Vestav�ná obanská vybavenost a služby živnostenského charakteru jako funkce doplIková k funkci 
hlavní 

- penziony do potu 12 ložek 
- doplIkové stavby na pozemcích staveb hlavních, napY. garáže, pYístYešky pro auta, bazény, zimní 

zahrady, skleníky, stavby pro chovatelství, kolny 
- ploty do výšky 1,8 m 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- veYejná prostranství 
NepYípustné využití: 
- bytové domy 
- ostatní ubytovací zaYízení – zejména kempy, skupiny chat nebo bungalovo 
- stavby obanského vybavení o vým�Ye zastav�né plochy v�tší než 200 m2 
- stavby pro výrobu a skladování 

r-SvSv
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- ostatní zem�d�lské
- nové stavby autoop
- stavby se zvýšeným
Podmínky prostorovéh
- výšková regulace zá
- intenzita využití poz

jednoho vlastníka v
nezpevn�né k ploše
 

 
                             f.1. SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

 

 
Hlavní využití:  
rodinné domy vetn� ho

 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení so
• rekreaní využití stá
• související dopravn
• zahrady a sady, sou
• oplocení; 
• vodní plochy, vodní
• veYejná prostranství
 
Podmín�né pYípustné v
• stavby a zaYízení veY

• komerní stavby a z
• vedlejší stavby a zaY

• stavby a zaYízení pr
• dopravní a technick

úinky na životní p
pYedpisech. 

 
NepYípustné využití: 
• bytové domy; 
• stavby pro rodinnou
• skladové areály;  
• stavby, zaYízení a 

využitím. 
 

Podmínky prostorovéh
• výšková regulace zá
• koeficient zastav�n

0,6;  
• koeficient zelen� –

0,4. 
 

 
  f.1.2. PLOCHY  BYDL
  § 4 vyhlášky . 501/2006
 
  stávající plochy  

Hlavní využití:  
Plochy pro bydlení hrom
PYípustné využití: 
- bytové domy 
- vestav�né obansk

bydlení ve vymezen
- doplIkové stavby n

zahrady, skleníky ap
- ploty do výšky 1,8 m
- související dopravní
- veYejná prostranství
NepYípustné využití: 
- rodinné domy a obje
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é stavby  
praven, autoserviso a erpacích stanic pohonných hmo

ými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostYedí 
ého uspoYádání: 
 zástavby – nejvýše dv� nadzemní podlaží a podkroví 
ozemko – koeficient zastav�ní, tj. pom�r plochy zastav�

 v této ploše, bude maximáln� 0,3; koeficient zelen�, tj.
še pozemku jednoho vlastníka v této ploše, bude minimá

É VENKOVSKÉ (SV) 

 

� hospodáYského zázemí. 

 související s bydlením v rodinných domech;  
stávajících objekto; 
ní a technická infrastruktura; 
oukromá a vyhrazená zeleI; 

ní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení; 
tví a veYejná zeleI. 

é využití: 
 veYejného a sportovního obanského vybavení nesnižuj
a zaYízení malá a stYední nesnižující kvalitu obytného pro
zaYízení pro drobnou a Yemeslnou výrobu nesnižující kva
pro skladování bez výrobních inností a bez negativního
ická infrastruktura nesouvisející s hlavním nebo pYípus
í prostYedí a veYejné zdraví nepYekraují limity stano

ou rekreaci (rekreaní chaty); 

a jiná opatYení nesouvisející s hlavním, pYípustným 

ého uspoYádání: 
 zástavby – 1-2 nadzemní podlaží a podkroví; 
�ní – ve stabilizovaných plochách není stanoven, pro za

– ve stabilizovaných plochách není stanoven, pro zas

DLENÍ – bytové domy 
06 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

 

madného charakteru a pro umíseování staveb souvisejíc

ské vybavení jako funkce doplIková, které nesnižuj
ené ploše a je sluitelné s bydlením a slouží zejména ob
 na pozemcích staveb hlavních, napY. garáže, pYístYe
 apod.  
 m 
ní a technická infrastruktura 

tví 

bjekty rodinné a individuální rekreace 

NÍHO PLÁNU NOVÝ TELEKOV 
 

ot 

�né budovami k ploše pozemku 
�  tj. pom�r plochy nezastav�né a 

máln� 0,5. 

ující kvalitu obytného prostYedí; 
rostYedí; 
valitu obytného prostYedí; 
ho vlivu na okolní prostYedí; 

Y ustným využitím, jejíž negativní 
ovené v souvisejících právních 

 nebo podmín�n� pYípustným 

zastavitelné plochy se stanovuje 

astavitelné plochy se stanovuje 

jících s funkcí bydlení.  

uje kvalitu prostYedí a pohodu 
obyvatelom ve vymezené ploše 

Y tYešky pro auta, bazény, zimní 
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- ostatní ubytovací zaYízení – zejména ubytovny, kempy a skupiny chat enbo bungalovo 
- samostatné stavby obanského vybavení o vým�Ye v�tší než 100 m2 
- stavby pro výrobu a skladování 
- zem�d�lské stavby  
- stavby autoopraven, autoserviso a erpacích stanic pohonných hmot 
- stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostYedí 
Podmínky prostorového uspoYádání: 
- výšková regulace zástavby – nejvýše dv� nadzemní podlaží a podkroví 
- intenzita využití pozemko – koeficient zastav�ní, tj. pom�r plochy zastav�né budovami k ploše pozemku 

jednoho vlastníka v této ploše, bude maximáln� 0,5; koeficient zelen�, tj. pom�r plochy nezastav�né a 
nezpevn�né k ploše pozemku jednoho vlastníka v této ploše, bude minimáln� 0,3. 
 

 
                             f.2. BYDLENÍ HROMADNÉ (BH) 

 

 
 
Hlavní využití:  
bytové domy. 

 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení související s bydlením v bytových domech; 
• související dopravní a technická infrastruktura; 
• zahrady a sady, soukromá a vyhrazená zeleI; 
• oplocení; 
• vodní plochy, vodní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení; 
• veYejná prostranství a veYejná zeleI. 
 
Podmín�né pYípustné využití: 
• stavby a zaYízení veYejného a sportovního obanského vybavení nesnižující kvalitu obytného prostYedí; 
• komerní stavby a zaYízení malá a stYední nesnižující kvalitu obytného prostYedí; 
• dopravní a technická infrastruktura nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím, jejíž negativní 

úinky na životní prostYedí a veYejné zdraví nepYekraují limity stanovené v souvisejících právních 
pYedpisech. 

 
NepYípustné využití: 
• rodinné domy; 
• stavby pro rodinnou rekreaci (rekreaní chaty); 
• stavby a zaYízení pro výrobu a skladování;  
• stavby, zaYízení a jiná opatYení nesouvisející s hlavním, pYípustným nebo podmín�n� pYípustným 

využitím. 
 

Podmínky prostorového uspoYádání: 
• výšková regulace zástavby – 2 nadzemní podlaží a podkroví; 
• koeficient zastav�ní – 0,7;  
• koeficient zelen� – 0,3. 
 

 
                             f.3. REKREACE INDIVIDUÁLNÍ (RI) 

 

 
 
Hlavní využití:  
drobné stavby pro rodinnou rekreaci (rekreaní chaty) a drobné stavby pro zem�d�lství v zahradách a 
sadech. 
 
PYípustné využití: 
• drobné stavby a zaYízení související s rekreací; 
• související stavby a zaYízení sportovního obanského vybavení; 
• související dopravní a technická infrastruktura; 
• zahrady a sady, soukromá a vyhrazená zeleI; 
• oplocení. 
 
Podmín�né pYípustné využití: 
dopravní a technická infrastruktura nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím, jejíž negativní úinky 
na životní prostYedí a veYejné zdraví nepYekraují limity stanovené v souvisejících právních pYedpisech. 
 
NepYípustné využití: 
• stavby pro trvalé bydlení; 
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• garáže; 
• stavby, zaYízení a jiná opatYení nesouvisející s hlavním, pYípustným nebo podmín�n� pYípustným 

využitím. 
 
Podmínky prostorového uspoYádání: 
• výšková regulace zástavby – 1 nadzemní podlaží a podkroví; 
• koeficient zastav�ní – 0,2 (sdružování staveb je nepYípustné); 
• koeficient zelen� – 0,7. 
 
 

                      f.1.3. PLOCHY  REKREACE – SPORTOVN� REKREANÍ AREÁLY / Rs 
§ 5 vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
 
plochy zm�n :      Rs1, Rs2 

 
 
Hlavní využití:  
Plochy pro rekreaci a relaxaci obyvatel. 
PYípustné využití: 
- sportovn� rekreaní areály, cviišt� 
- koupališt�, hYišt�, sportovišt�, rekreaní louky 
- související obanské vybavení 
- ploty do výšky 4 m 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- veYejná prostranství 
NepYípustné využití: 
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci 
- stavby obanského vybavení o vým�Ye v�tší než 1000 m2 
- stavby pro výrobu a skladování 
- zem�d�lské stavby 
- stavby autoopraven, autoserviso a erpacích stanic pohonných hmot 
- stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostYedí 
Podmínky prostorového uspoYádání: 
- výšková regulace zástavby – nejvýše dv� nadzemní podlaží a podkroví 
- intenzita využití pozemko – koeficient zastav�ní, tj. pom�r plochy zastav�né budovami k celé ploše – 

neuruje se;  koeficient zelen�, tj. pom�r plochy nezastav�né a nezpevn�né k celé ploše, bude 
minimáln� 0,2. 

 

 
                             f.4. REKREACE JINÁ (RX) 
 

 
 

Hlavní využití:  
stavby a zaYízení pro specifické formy sportu a rekreace (pistolová stYelnice). 

 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení související se stavbami sportovního obanského vybavení; 
• související dopravní a technická infrastruktura; 
• oplocení; 
• vodní plochy, vodní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení; 
• veYejná prostranství a veYejná zeleI. 

 
Podmín�né pYípustné využití: 
dopravní a technická infrastruktura nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využitím, jejíž negativní úinky 
na životní prostYedí a veYejné zdraví nepYekraují limity stanovené v souvisejících právních pYedpisech. 

 
NepYípustné využití: 
stavby, zaYízení a jiná opatYení nesouvisející s hlavním, pYípustným nebo podmín�n� pYípustným využitím. 

 
Podmínky prostorového uspoYádání: 
• výšková regulace zástavby – 1-2 nadzemní podlaží a podkroví; 
• koeficient zastav�ní – nestanovuje se; 
• koeficient zelen� – 0,2. 

 

 
                      f.1.4. PLOCHY  REKREACE – rodinná a individuální rekreace / Rr 

§ 5 vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

Rs
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plochy zm�n :   

 
Hlavní využití:  
Plochy pro rodinnou a in
 
PYípustné využití: 
- zahrady, d�tská hYiš
- objekty související 

zastav�nou plochou
- Objekty hospodáYsk

zastav�né plochy, k
- ploty do výšky 1,8m
- související dopravní
NepYípustné využití: 
- stavby pro bydlení a
- stavby obanského 
- stavby pro výrobu a
- zem�d�lské stavby 
- stavby autoopraven
- stavby se zvýšeným
Podmínky prostorovéh
- výšková regulace zá
- intenzita využití poz

max. 0,2;  koeficien
0,7. 

 

 
                             f.5. OBANSKÉ VYBA
 

 
 
Hlavní využití:  
stavby a zaYízení sporto

 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení so
• související stavby a
• související dopravn
• oplocení; 
• vodní plochy, vodní
• veYejná prostranství

 
Podmín�né pYípustné v
dopravní a technická inf
na životní prostYedí a veY

 
NepYípustné využití: 
stavby, zaYízení a jiná op

 
Podmínky prostorovéh
• výšková regulace zá
• koeficient zastav�ní
• koeficient zelen� – 

 

 
                      f.1.5. PLOCHY  VEYEJNÝC

§ 7 vyhlášky . 501/2006
 
stávající plochy  

 
Hlavní využití:  
Pozemky veYejných pr
shromaž�ování. 
 

R

 TELEKOV                                                                    

   Rr1 

 

 individuální rekreaci a relaxaci – zejména obyvatel objek

Yišt�, rodinné bazény v. souvisejících zaYízení, rekrean
í s rekreací a relaxací obyvatel s výjimkou rekreaních
ou pYevyšující 16m2. 
Yské a skladovací pro drobnou p�stební innost a ch
, které nesnižují úroveI kvality životního prostYedí a jsou
m 
ní a technická infrastruktura 

í a rodinnou rekreaci se zastav�nou plochou v�tší než 1
o vybavení  
 a skladování 

 
en, autoserviso a erpacích stanic pohonných hmot 
ými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostYedí 
ého uspoYádání: 
 zástavby – nejvýše jeno nadzemní podlaží bez podkrov
ozemko – koeficient zastav�ní, tj. pom�r plochy zastav�

ent zelen�, tj. pom�r plochy nezastav�né a nezpevn�né

AVENÍ – SPORT (OS) 

tovního obanského vybavení. 

 související se stavbami sportovního obanského vybave
 a zaYízení komerního obanského vybavení;  
ní a technická infrastruktura; 

ní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení; 
tví a veYejná zeleI. 

é využití: 
infrastruktura nesouvisející s hlavním nebo pYípustným v
veYejné zdraví nepYekraují limity stanovené v souvisejíc

 opatYení nesouvisející s hlavním, pYípustným nebo podm

ého uspoYádání: 
 zástavby – 1-2 nadzemní podlaží a podkroví; 

�ní – nestanovuje se; 
 0,2. 

ÝCH PROSTRANSTVÍ – NÁVESNÍ PROSTOR  
06 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

 

 

prostranství – dle § 34 zákona . 128/2000 Sb.,

Rr
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jekto bytových domo 

ní louky 
ch chat a zahradních domko se 

chovatelskou inností do 16m2 
u sluitelné s funkcí bydlení. 

 16m2 

ví 
tav�né budovami k celé ploše – 

�né k celé ploše, bude minimáln� 

vení; 

 využitím, jejíž negativní úinky 
jících právních pYedpisech. 

dmín�n� pYípustným využitím. 

Sb., o obcích – pYevážn� pro 
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PYípustné využití: 
- plochy veYejných pr
- plochy pro relaxaci 
- veYejn� pYístupné pY

- obanské vybavení 
- související dopravní
NepYípustné využití: 
- stavby pro bydlení a
- stavby ubytovacích 
- stavby obanského 
- stavby pro výrobu a
- zem�d�lské stavby 
- stavby autoopraven
 
Podmínky prostorovéh
- výšková regulace zá
- intenzita využití poz

 
f.1.6. PLOCHY OBAN
§ 6 vyhlášky . 501/2006
 
stávající plochy   

 
Hlavní využití:  
Plochy staveb obanské
 
PYípustné využití: 
- stavby a zaYízení ob

- integrované bydlení
- stavby ubytovacích 
- související dopravní
- veYejná prostranství

  NepYípustné využití: 
- ostatní ubytovací zaY

- stavby pro výrobu a
- zem�d�lské stavby 
- stavby autoopraven
- stavby se zvýšeným
Podmínky prostorovéh
- výšková regulace zá
- intenzita využití poz

bude maximáln� 1,0
 

 
                             f.6. OBANSKÉ VYBA

 

 
 
 Hlavní využití:  
stavby a zaYízení veYejn
 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení ko
• související stavby p
• související dopravn
• oplocení; 
• veYejná prostranství
 
Podmín�né pYípustné v
dopravní a technická inf
na životní prostYedí a veY

 
NepYípustné využití: 
stavby, zaYízení a jiná op
 
Podmínky prostorovéh
• výšková regulace zá
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prostranství 
ci obyvatel, zeleI 
 pYístYešky 
ní sluitelné s úelem veYejných prostranství 
ní a technická infrastruktura 

í a rodinnou rekreaci 
h zaYízení 
o vybavení  
 a skladování 

 
en, autoserviso a erpacích stanic pohonných hmot 

ého uspoYádání: 
 zástavby – nejvýše jedno nadzemní podlaží do výšky 4 
ozemko – koeficient zastav�ní a koeficient zelen� se nes

NSKÉHO VYBAVENÍ  
06 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

  

 

kého vybavení. 

obanského vybavení 
ní v objektech obanského vybavení 
h zaYízení – hotel, motel, penzion 
ní a technická infrastruktura 

tví 

zaYízení 
 a skladování 

 
en, autoserviso a erpacích stanic pohonných hmot 
ými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostYedí 
ého uspoYádání: 
 zástavby – nejvýše 2 nadzemní podlaží a podkroví 
ozemko – koeficient zastav�ní, tj. pom�r plochy zasta

� 1,0; koeficient zelen� se nestanovuje 

AVENÍ VEYEJNÉ (OV) 

Y jného obanského vybavení. 

 komerního a sportovního obanského vybavení; 
 pro trvalé bydlení; 
ní a technická infrastruktura; 

tví a veYejná zeleI. 

é využití: 
infrastruktura nesouvisející s hlavním nebo pYípustným v
veYejné zdraví nepYekraují limity stanovené v souvisejíc

 opatYení nesouvisející s hlavním, pYípustným nebo podm

ého uspoYádání: 
 zástavby – 1-2 nadzemní podlaží a podkroví; 

NÍHO PLÁNU NOVÝ TELEKOV 
 

 4 m 
estanovuje 

stav�né budovami k celé ploše, 

 využitím, jejíž negativní úinky 
jících právních pYedpisech. 

mín�n� pYípustným využitím. 
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• koeficient zastav�ní
• koeficient zelen� – 
 

 
                            f.7. VYBRANÁ VEYEJN

 

 
 
Hlavní využití:  
veYejná prostranství s pr
zpevn�ným povrchem.  
 
PYípustné využití: 
• drobné sakrální stav
• d�tská a sportovní hY

• prvky drobné archite
• dopravní a technick
• vodní plochy, vodní
• veYejná zeleI. 
 
NepYípustné využití: 
stavby, zaYízení a jiná op
 
Podmínky prostorovéh
• výšková regulace zá
• koeficient zastav�ní
• koeficient zelen� – 
 

 
                            f.8. ZELEG – ZAHRADY 

 

 
Hlavní využití:  
zahrady a sady, soukrom
 
PYípustné využití: 
• drobné stavby pro z
• veYejná dopravní a 
• pYípojky a úelové k
• vodní plochy, vodní

 
NepYípustné využití: 
• oplocení; 
• stavby pro trvalé by
• stavby pro rodinnou
• stavby pro zem�d�l
• stavby a zaYízení pr
• stavby a zaYízení pr
• ekologická a inform 

• stavby, zaYízení a ji
 

Podmínky prostorovéh
• výšková regulace zá
• koeficient zastav�ní
• koeficient zelen� – 
 
 

                        f.1.7. PLOCHY  A KOR
§ 9 vyhlášky . 501/2006
 
stávající plochy a ploc

 
Hlavní využití:  
pozemní komunikace. 
 

 TELEKOV                                                                    

�ní – nestanovuje se; 
 nestanovuje se. 

NÁ PROSTRANSTVÍ S PYEVAHOU ZPEVN�NÝCH PL

prostorotvornou a komunikaní funkcí pYístupná každém
 

tavby; 
í hYišt� vetn� bezpenostního oplocení; 
itektury; 

cká infrastruktura; 
ní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení; 

 opatYení nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využi

ého uspoYádání: 
 zástavby – 1 nadzemní podlaží a podkroví; 

�ní – nestanovuje se; 
 nestanovuje se. 

Y A SADY (ZZ) 

 

omá a vyhrazená zeleI nezahrnutá do jiných typo ploch

 zem�d�lství v zahradách a sadech; 
a technická infrastruktura; 
 komunikace; 

ní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení. 

bydlení; 
ou rekreaci (rekreaní chaty); 

� �lství s výjimkou staveb uvedených v pYípustném využití
 pro lesnictví; 
 pro t�žbu nerosto; 
maní centra; 
 jiná opatYení nesouvisející s hlavním nebo pYípustným v

ého uspoYádání: 
 zástavby – 1 nadzemní podlaží a podkroví; 

�ní – 0,2 (sdružování staveb je nepYípustné); 
 0,7. 

ORIDORY  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SIL
06 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

ch zm�n   Ds1 
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 PLOCH (PP) 

ému bez omezení – s pYevážn� 

žitím. 

h. 

ití; 

 využitím. 

ILNICE  
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PYípustné využití: 
- pozemky silnic III. tY
- pozemky, na kterýc

doprovodná a izola

- stavby a zaYízení so
- stavby a zaYízení so
- pYístYešky sloužící v
NepYípustné využití: 
- stavby pro bydlení a
- stavby obanského 
- autoopravny, autose
- stavby pro výrobu a
- zem�d�lské stavby 
- ostatní stavby a zaY

- veYejná prostranství
 
Podmínky prostorovéh
- výšková regulace zá
- intenzita využití poz

 

 
                        f.1.8. PLOCHY A 

KOMUNIKACE, MAN
 § 9 vyhlášky . 501/200
 
stávající plochy a ploc

 
koridory zm�n  

 
Hlavní využití:  
Pozemní komunikace, ú
PYípustné využití: 
- pozemky místních p
- trasy cyklostezek 
- pozemky, na který

chodníko – napY. ná
- stavby a zaYízení so
- stavby a zaYízení slo
- stavby a zaYízení so
- pYístYešky sloužící v
- veYejná prostranství
NepYípustné využití: 
- stavby pro bydlení a
- stavby obanského 
- autoopravny, autose
- stavby pro výrobu a
- zem�d�lské stavby 
- ostatní stavby a zaY
Podmínky prostorovéh
- výšková regulace zá
- intenzita využití poz

 

 
                       f.1.9. PLOCHY A KO

§ 9 vyhlášky . 501/2006
 
Stávající koridory a ko

Hlavní využití:  
komunikace pro p�ší  
PYípustné využití: 
- pozemky chodníko 

Du

Dk
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. tYídy 
rých jsou umíst�ny souásti komunikace – napY. násp
laní zeleI 

ouvisející s provozem na pozemních komunikacích 
související s kYížením dopravní a technické infrastruktury
í veYejné doprav� 

í a rodinnou rekreaci 
o vybavení 
servisy a erpací stanice pohonných hmot 
 a skladování 

 
aYízení technické a dopravní infrastruktury 
tví 

ého uspoYádání. 
 zástavby – nestanovuje se 
ozemko – nestanovuje se 

 KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
ANIPULANÍ PLOCHY / Dk 
006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

chy zm�n:    Dk1, Dk2, Dk3 

 

   Dk1, Dk2, Dk3 

 

 úelové komunikace, manipulaní plochy, parkovací plo

 pozemních komunikací a cest, manipulaních a parkov

rých jsou umíst�ny souásti komunikace, manipulan
Y náspy, záYezy, op�rné zdi, mosty, doprovodná a izolaní

související s provozem na pozemních komunikacích 
sloužící k provozu parkovacích ploch 
související s kYížením dopravní a technické infrastruktury
í veYejné doprav� 
tví 

í a rodinnou rekreaci 
o vybavení 
servisy a erpací stanice pohonných hmot 
 a skladování 

 
aYízení technické a dopravní infrastruktury 
ého uspoYádání. 
 zástavby – nestanovuje se 
ozemko – nestanovuje se 

ORIDORY  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – CH
06 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

oridory zm�n:          Dch1 

 

o  

NÍHO PLÁNU NOVÝ TELEKOV 
 

spy, záYezy, op�rné zdi, mosty, 

ury 

RY – MÍSTNÍ, ÚELOVÉ               

lochy, chodníky. 

ovacích ploch, chodníko 

ních a parkovacích plocha a 
ní zeleI 

ury 

HODNÍK / Dch 
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- pozemky, na kterýc
- související stavby te
- stavby a zaYízení so
- pYístYešky sloužící v
- veYejná prostranství
NepYípustné využití: 
- stavby pro bydlení a
- stavby obanského 
- autoopravny, autose
- stavby pro výrobu a
- zem�d�lské stavby 
- ostatní stavby a zaY
Podmínky prostorovéh
- výšková regulace zá
- intenzita využití poz

 

 
                            f.9. DOPRAVA SILNIN
 

 
Hlavní využití:  
stavby silniní dopravy. 
 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení so
• chodníky, cyklistické
• technická infrastruk
• stavby a zaYízení pr

dosledko; 
• územní systém eko
• vodní plochy, vodní
• doprovodná a izola

• veYejná prostranství
 

NepYípustné využití: 
stavby, zaYízení a jiná op

 

 
                       f.1.10. PLOCHY  TECH

§ 10 vyhlášky . 501/200
 
stávající plochy a ploc

 
Hlavní využítí:  
Technické vybavení úze
 
PYípustné využití: 
- stavby a zaYízení te
- oplocení 
- související dopravní
NepYípustné využití: 
- stavby pro bydlení a
- stavby obanského 
- autoopravny, autose
- stavby pro výrobu a
- zem�d�lské stavby 
- veYejná prostranství
Podmínky prostorovéh
- výšková regulace zá
- intenzita využití poz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TELEKOV                                                                    

ých jsou umíst�ny souásti chodníko  – doprovodná a izo
 technické infrastruktury 
související s kYížením dopravní a technické infrastruktury
í veYejné doprav� 
tví 

í a rodinnou rekreaci 
o vybavení 
servisy a erpací stanice pohonných hmot 
 a skladování 

 
aYízení technické a dopravní infrastruktury 
ého uspoYádání. 
 zástavby – nestanovuje se 
ozemko – nestanovuje se 

NÍ (DS) 

 

 

 související se stavbami silniní dopravy; 
ké stezky a odpoívky pro cyklisty; 

uktura vetn� oplocení; 
 pro snižování nebezpeí ekologických a pYírodních kata

kologické stability vetn� migraních objekto pro voln� ži
ní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení; 
laní zeleI; 
tví a veYejná zeleI. 

 opatYení nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využi

HNICKÉ INFRASTRUKTURY   
006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

chy zm�n:   Ti1 

 

zemí. 

technické infrastruktury 

ní infrastruktura 

í a rodinnou rekreaci 
o vybavení 
servisy a erpací stanice pohonných hmot 
 a skladování 

 
tví 
ého uspoYádání. 
 zástavby – nestanovuje se 
ozemko – nestanovuje se 
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izolaní zeleI 

ury 

tastrof a pro odstraIování jejich 

� žijící živoichy; 

žitím. 
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                            f.10. VODNÍ HOSPODÁY

 

 
 

Hlavní využití:  
stavby a zaYízení na vod
 
PYípustné využití: 
• dopravní a technick
• manipulaní plochy
• oplocení; 
• vodní plochy, vodní
• zeleI bez rozlišení Y

 
NepYípustné využití: 
stavby, zaYízení a jiná op

 

 
                            f.11. ENERGETIKA (TE)
 

 
Hlavní využití:  
stavby a zaYízení na ene
 
PYípustné využití: 
• dopravní a technick
• manipulaní plochy
• oplocení; 
• zeleI bez rozlišení Y

 
NepYípustné využití: 
stavby, zaYízení a jiná op

 

 
                       f.1.11. PLOCHY  VÝRO

§ 11 vyhlášky . 501/200
 
Stávající plochy a ploc

Hlavní využití:  
Plochy pro výrobu, služb
 
PYípustné využití: 
- stavby a zaYízení pr

služby mající charak
- stavby autoopraven
- související stavby o
- stavby pro obchod, 
- ubytovna, integrova
- oplocení areálu 
- související dopravní
NepYípustné využití: 
- stavby pro bydlení a
- ostatní ubytovací zaY

- ostatní stavby oba
- zem�d�lské stavby 
- veYejná prostranství
Podmínky prostorovéh
- výšková regulace zá
- intenzita využití poz

bude maximáln� 0,
jednoho vlastníka v
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ÁYSTVÍ (TW) 

odovodech a kanalizacích. 

cká infrastruktura; 
y; 

ní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení; 
í pYevažujícího zposobu využití. 

 opatYení nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využi

E) 

 

nergetických sítích. 

cká infrastruktura; 
y; 

í pYevažujícího zposobu využití. 

 opatYení nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využi

OBY A SKLADOVÁNÍ / Vs 
006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

chy zm�n:   Vs1  

   

žby a skladování. 

pro výrobu a skladování, tj. stavby urené pro promyslov
rakter výroby a dále pro skladování výrobko, hmot a mat
en, autoserviso a erpacích stanic pohonných hmot 
 obanského vybavení, napY. administrativa, podnikový o
d, napY. velkoprodejny, nákupní stYediska 
vaný byt správce 

ní a technická infrastruktura 

í a rodinnou rekreaci 
zaYízení 
anského vybavení 

 
tví 
ého uspoYádání: 
 zástavby – nejvýše dv� nadzemní podlaží do celkové vý
ozemko – koeficient zastav�ní, tj. pom�r plochy zasta

� 0,6; koeficient zelen�, tj. pom�r plochy nezastav�né a 
 v této ploše, bude minimáln� 0,2. 

NÍHO PLÁNU NOVÝ TELEKOV 
 

žitím. 

žitím. 

lovou, Yemeslnou a jinou výrobu, 
ateriálo 

ý obchodní prodej 

 výšky 10 m 
stav�né budovami k celé ploše, 
a nezpevn�né k ploše pozemku 
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                            f.12. VÝROBA DROBNÁ
 

 
 

Hlavní využití:  
stavby a zaYízení drobné
 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení pr
• související stavby a
• související stavby p
• dopravní a technick
• manipulaní plochy
• oplocení; 
• zeleI bez rozlišení Y

 
NepYípustné využití: 
• velkokapacitní sklad
• fotovoltaické elektrá
• stavby, zaYízení a ji
 
Podmínky prostorovéh
• výšková regulace z

upraveného terénu 
• koeficient zastav�ní
• koeficient zelen� – 

 

 
                       f.1.12. PLOCHY  ZEM�

§ 14 vyhlášky . 501/200
 
Stávající plochy  a ploc

 
Hlavní využití:  
Plochy pro zem�d�lské 
PYípustné využití: 
- zem�d�lské stavby

pYípravu a skladová
rostlinné výroby, sk
produkto a pro zem�

- související stavby o
servisy a opravny ze

- integrovaný byt sprá
- oplocení areálu 
- související dopravní
NepYípustné využití: 
- stavby pro bydlení a
- ostatní ubytovací zaY

- ostatní stavby oba
- veYejné autoopravny
- ostatní stavby pro v
- veYejná prostranství
Podmínky prostorovéh
- výšková regulace 

specifických technic
- intenzita využití poz

bude maximáln� 0,4
minimáln� 0,2. 

 

 
                            f.13. VÝROBA ZEM�D�

 

 
Hlavní využití:  
stavby a zaYízení pro ze

 TELEKOV                                                                    

NÁ A SLUŽBY (VD) 

 

né a Yemeslné výroby. 

 pro skladování bez negativního vlivu na okolní prostYedí
 a zaYízení komerního obanského vybavení; 
 pro trvalé bydlení;  
cká infrastruktura; 
y; 

í pYevažujícího zposobu využití. 

lady nebezpených látek; 
trárny s výjimkou fotovoltaických panelo na konstrukcích
jiná opatYení nesouvisející s hlavním nebo pYípustným v

ého uspoYádání: 
 zástavby – 1-2 nadzemní podlaží a podkroví, maxim
u na obvodu hlavní stavby; 

�ní – 0,6;  
 0,2. 

�D�LSKÉ VÝROBY A STAVEB  
006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

ochy zm�n:   Zs1 

 

é stavby a areály. 

by, tj. stavby pro chov hospodáYských zvíYat, skladová
vání krmiv a steliva, p�stování rostlin, skladování a p
skladování a pYípravu prostYedko výživy, pYípravko na
m�d�lské služby 
 obanského a dopravního vybavení, napY. administrativ
 zem�d�lských strojo, erpací stanice pohonných hmot 
rávce 

ní a technická infrastruktura 

í a rodinnou rekreaci 
zaYízení 
anského vybavení 
ny, autoservisy a erpací stanice pohonných hmot 
 výrobu a skladování 
tví 
ého uspoYádání: 
 zástavby – nejvýše dv� nadzemní podlaží do cel
ických zaYízení (v�žové jímky, sila apod.) do 15m výšky
ozemko – koeficient zastav�ní, tj. pom�r plochy zasta

� 0,4; koeficient zelen�, tj. pom�r plochy nezastav�né a n

� �LSKÁ A LESNICKÁ (VZ) 

 

zem�d�lskou výrobu. 
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Y dí; 

ch staveb; 
 využitím. 

máln� 10 m od nejnižší úrovn� 

vání produkto živoišné výroby, 
 posklizIovou úpravu produkto 

o na ochranu rostlin a rostlinných 

tiva, podnikový obchodní prodej, 
 

elkové výšky 10 m, v pYípad� 
ky nad úrovní pYilehlého terénu 
stav�né budovami k celé ploše, 
 nezpevn�né k celé ploše, bude 
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PYípustné využití: 
• související stavby p
• související stavby p
• stavby a zaYízení d
• dopravní a technick
• manipulaní plochy
• oplocení; 
• zeleI bez rozlišení

 
NepYípustné využití: 
• velkokapacitní skla
• fotovoltaické elektrá
• stavby, zaYízení a j
• stavby, zaYízení a j

 
Podmínky prostorovéh
• výšková regulace z

upraveného terénu
speciálních staveb 

• koeficient zastav�n
• koeficient zelen� – 
 

   
                     f.1.13. PLOCHY  VODNÍ

§ 13 vyhlášky . 501/200
 
stávající plochy  

 
Hlavní využití:  
Vodní toky a plochy, sta
PYípustné využití: 
- pozemky koryt vodn
- pozemky pro vodoh
- stavby, zaYízení a o

stavby a opatYení 
- stavby a zaYízení so
- bYehová zeleI 
NepYípustné využití: 
- stavby pro bydlení a
- stavby obanského 
- autoopravny, autose
- stavby pro výrobu a
- zem�d�lské stavby 
- ostatní stavby a zaY

- veYejná prostranství
Podmínky prostorovéh
- výšková regulace zá
- intenzita využití poz

 

 
                            f.14. VODNÍ PLOCHY A
 

 
 

Hlavní využití:  
vodní plochy, vodní toky
 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení s
• stavby a zaYízení p
• veYejná dopravní in
• veYejná technická in
• pYípojky a úelové 
• územní systém eko
• doprovodná a izola

• zeleI bez rozlišení 

                                                        ZM�NA . 1 ÚZEMN

y pro skladování, administrativu a služby; 
pro trvalé bydlení;  

í drobné a Yemeslné výroby; 
ická infrastruktura; 
hy; 

ní pYevažujícího zposobu využití. 

lady nebezpených látek; 
trárny s výjimkou fotovoltaických panelo na konstrukcích
jiná opatYení s negativním vlivem v plochách bezprostYe
jiná opatYení nesouvisející s hlavním nebo pYípustným 

ého uspoYádání: 
 zástavby – 1-2 nadzemní podlaží a podkroví, maxim

nu na obvodu hlavní stavby (s výjimkou staveb a zaYíz
b a zaYízení souvisejících s hlavním využitím plochy); 
�ní – nestanovuje;  

 0,2. 

NÍ A VODOHOSPODÁYSKÉ 
006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

 

tavby a zaYízení na nich     

dních toko stávajících 
ohospodáYské stavby – protipovodIová hráz 
 opatYení sloužící k obsluze vodních toko, vodohospod

související s kYížením dopravní a technické infrastruktury

í a rodinnou rekreaci 
o vybavení 
servisy a erpací stanice pohonných hmot 
 a skladování 

 
aYízení technické a dopravní infrastruktury 
tví 
ého upoYádání: 
 zástavby – nestanovuje se 
ozemko – nestanovuje se 

Y A TOKY (WT) 

ky a vodohospodáYské stavby a zaYízení. 

 související s vodohospodáYskými stavbami vetn� oploc
 pro rybníkáYství vetn� oplocení; 
 infrastruktura; 
 infrastruktura vetn� oplocení; 

é komunikace; 
kologické stability; 
laní zeleI; 
ní pYevažujícího zposobu využití. 

NÍHO PLÁNU NOVÝ TELEKOV 
 

ch staveb; 
tYedn� sousedících s bydlením; 
 využitím. 

imáln� 10 m od nejnižší úrovn� 
Yízení technické infrastruktury a 

odáYské stavby, protipovodIové 

ury 

locení; 
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NepYípustné využití: 
• ostatní stavby a zaY

• stavby a zaYízení p
• oplocení s výjimkou

 

 
            f.2. PLOCHY  KRAJINY A PL

 
                       f.2.1. PLOCHY  ZEM�D�

 § 14 vyhlášky . 501/200
 

  stávající plochy  

  Hlavní využití:  
Zem�d�lské využití poze

 
  PYípustné využití: 

- pozemky pro exten
podou 

- zaYízení a opatYení
podou 

- pozemky souvisejíc
- trasy vedení technic
NepYípustné využití: 
- stavby pro bydlení a
- stavby obanského 
- autoopravny, autose
- stavby pro výrobu a
- zem�d�lské stavby 
- ostatní stavby a zaY

- veYejná prostranství
Podmínky prostorovéh
- výšková regulace zá
- intenzita využití poz
- zatravn�ní a zalesn�

 
                            f.15. ZEM�D�LSKÉ (AZ

 

 
 

Hlavní využití:  
zem�d�lské využití poze
 
PYípustné využití: 
• stavby, zaYízení a 

odstraIování jejich
• územní systém eko
• veYejná dopravní in
• veYejná technická in
• pYípojky a úelové 
• ohrazení pastevníc
• drobné stavby a zaY

• drobné sakrální sta
• zeleI bez rozlišení 

 
Podmín�n� pYípustné v
• stavby a zaYízení 

pastevectvím, pok
územním plánem; 

• vodní plochy, vodn
I. a II. tYídy ochra
zájmem ochrany ze

• pozemky urené k
ochrany (to lze pou
zem�d�lského pod

 TELEKOV                                                                    

aYízení pro zem�d�lství; 
 pro lesnictví; 
ou oplocení uvedeného v pYípustném využití. 

LOCHY  NEZASTAVITELNÉ 

�D�LSKÉ – ORNÁ PoDA 
006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

 

 

zemko. 

enzivní a intenzivní p�stování zem�d�lských plodin a 

Y ní související s p�stováním zem�d�lských plodin a ho

jící dopravní infrastruktury 
nické infrastruktury 

í a rodinnou rekreaci 
o vybavení 
servisy a erpací stanice pohonných hmot 
 a skladování 

 
aYízení technické a dopravní infrastruktury 
tví 
ého upoYádání: 
 zástavby – nestanovuje se 
ozemko – nestanovuje se 
sn�ní t�chto pozemko je možné pouze se souhlasem org

AZ) 

zemko.  

a jiná opatYení pro snižování nebezpeí ekologických
h dosledko; 
kologické stability; 
 infrastruktura; 
 infrastruktura vetn� oplocení; 

é komunikace; 
ích areálo (prohledné ohradníky); 

zaYízení pro výkon práva myslivosti;  
tavby; 
ní pYevažujícího zposobu využití. 

é využití: 
í pro zem�d�lství související s nevýrobním obhospodaY

okud budou dodrženy obecné zásady ochrany kraji
 
ní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení, pokud ne

rany (to lze pouze v pYípad� výrazn� pYevažujícího veY

 zem�d�lského podního fondu); 
 k pln�ní funkcí lesa (PUPFL), pokud nebudou umiseo
ouze v pYípad� výrazn� pYevažujícího veYejného zájmu n
odního fondu); 
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a hospodaYení se zem�d�lskou 

hospodaYením se zem�d�lskou 

rgánu ochrany ZPF 

ch a pYírodních katastrof a pro 

daYováním zem�d�lské pody a 
ajinného rázu stanovené tímto 

nebudou umiseovány na podách 
veYejného zájmu nad veYejným 

eovány na podách I. a II. tYídy 
u nad veYejným zájmem ochrany 
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• zaYízení a opatYení
lze pouze v pYípa
zem�d�lského pod

• stavby, zaYízení a 
ruchu (cyklistické s
ochrany (to lze pou
zem�d�lského pod

 
NepYípustné využití: 
• stavby pro trvalé by
• stavby pro rodinnou
• stavby a zaYízení p

využití; 
• ekologická a inform
• stavby a zaYízení p
• oplocení s výjimkou
• velíny, velníky a 

• plantáže rychle ros
 

 
f.2.2.PLOCHY LESNÍ
 § 15 vyhlášky . 501/200
 
stávající plochy   

 
Hlavní využití:  
Lesní poda. 
 
PYípustné využití: 
- pozemky urené k p
- stavby a zaYízení le
- pozemky souvisejíc
- využití lesních komu
- trasy vedení technic
NepYípustné využití: 
- stavby pro bydlení a
- stavby obanského 
- autoopravny, autose
- stavby pro výrobu a
- zem�d�lské stavby 
- ostatní stavby a zaY

- veYejná prostranství
Podmínky prostorovéh
- výšková regulace zá
- intenzita využití poz

 

 
                            f.16. LESNÍ (LE) 
 

 
 

Hlavní využití:  
pozemky urené k pln�n
 
PYípustné využití: 
• stavby a zaYízení p
• stavby, zaYízení a 

odstraIování jejich
• územní systém eko
• související dopravn
• veYejná technická in
• pYípojky a úelové 
• ohrazení obor a les
• drobné stavby a zaY

• drobné sakrální sta
• vodní plochy, vodn
• zeleI bez rozlišení 

                                                        ZM�NA . 1 ÚZEMN

Y ní pro kompostování, pokud nebudou umiseovány na po

Yípad� výrazn� pYevažujícího veYejného zájmu nad 
odního fondu); 
a jiná opatYení, které zlepší podmínky využití území pro
 stezky a odpoívky pro cyklisty), pokud nebudou umise

ouze v pYípad� výrazn� pYevažujícího veYejného zájmu n
odního fondu). 

 bydlení; 
ou rekreaci (rekreaní chaty), stavby pro hromadnou rek
í pro zem�d�lství s výjimkou staveb a zaYízení uveden

rmaní centra; 
 pro výrobu energie z obnovitelných zdrojo; 
ou oplocení a ohrazení uvedeného v pYípustném využití;
a velnice; 
ostoucích energetických dYevin. 

NÍ - NL 
006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

 

 

pln�ní funkce lesa 
lesního hospodáYství 
jící dopravní a technické infrastruktury 
munikací a cest jako turistických a cyklistických tras 
nické infrastruktury 

í a rodinnou rekreaci 
o vybavení 
servisy a erpací stanice pohonných hmot 
 a skladování 

 
aYízení technické a dopravní infrastruktury 
tví 
ého upoYádání: 
 zástavby – nestanovuje se 
ozemko – nestanovuje se 

�ní funkcí lesa (PUPFL). 

 pro pln�ní funkcí lesa; 
a jiná opatYení pro snižování nebezpeí ekologických
h dosledko; 
kologické stability; 
vní infrastruktura; 
 infrastruktura vetn� oplocení; 

é komunikace; 
esních školek (prohledné ohradníky, dYev�né oplocenky
zaYízení pro výkon práva myslivosti;  
tavby; 
ní toky a vodohospodáYské stavby a zaYízení. 

ní pYevažujícího zposobu využití. 

NÍHO PLÁNU NOVÝ TELEKOV 
 

 podách I. a II. tYídy ochrany (to 
d veYejným zájmem ochrany 

pro úely rekreace a cestovního 
iseovány na podách I. a II. tYídy 

u nad veYejným zájmem ochrany 

ekreaci, pobytová rekreace; 
ených v podmín�n� pYípustném 

; 

ch a pYírodních katastrof a pro 

y apod.); 
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Podmín�n� pYípustné v
• dopravní infrastruk

pln�ní funkcí lesa; 
• stavby, zaYízení a 

ruchu (cyklistické s
lesa; 

• velíny, velníky a
obytné nebo rekrea

 
NepYípustné využití: 
• stavby pro trvalé by
• stavby pro rodinnou
• stavby a zaYízení p
• ekologická a inform
• stavby a zaYízení p
• oplocení s výjimkou
• plantáže rychle ros

 

 
                      f.2.3. PLOCHY SMÍŠEN

§ 17 vyhlášky . 501/200
 
stávající plochy   

Plochy zm�n :  
 

Stávající koridory a ko

Plochy zm�n.  
    

     
Hlavní využití:  
Zem�d�lské využití poze
ochranná a izolaní, zeleI

 
PYípustné využití: 
- pozemky zem�d�lsk
- pozemky pYirozenýc
- stavby, zaYízení a o
- pozemky souvisejíc
- trasy vedení technic
-  
 NepYípustné využití: 
- stavby pro bydlení a
- stavby obanského 
- autoopravny, autose
- stavby pro výrobu a
- ostatní zem�d�lské
- ostatní stavby a zaY

- veYejná prostranství
 
Podmínky prostorovéh
- výšková regulace zá
- intenzita využití poz
- tyto plochy jsou ve

k náhradní výsadb�

- zalesn�ní na pozem
zpf 
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é využití: 
uktura nesouvisející s hlavním nebo pYípustným využi

 
a jiná opatYení, které zlepší podmínky využití území pro
 stezky a odpoívky pro cyklisty), pokud nebude ohr

 a velnice bez dalšího zázemí, jejichž charakter a obj
eaní využití. 

 bydlení; 
ou rekreaci (rekreaní chaty), stavby pro hromadnou rek
 pro zem�d�lství; 
rmaní centra; 
 pro výrobu energie z obnovitelných zdrojo; 
ou oplocení a ohrazení uvedeného v pYípustném využití;

ostoucích energetických dYevin. 

NÉ NEZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ 
006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

   

 
U6 – U7 opatYení ÚSES – biocen
U8 – 10 opatYení ÚSES - biokori

 
oridory zm�n:  U1– U5 interakní prvky ÚSES 

 
  E1 – 4 protierozní opatYení 
  T1 – 4 ochranná zeleI 

 
  

zemko, retence krajiny, protierozní opatYení, plochy   ek
eleI 

�lského podního fondu – zahrady, ovocné sady a trvalé tr
ých a pYírod� blízkých ekosystémo 
 opatYení související s hospodaYením se zem�d�lskou po

jící dopravní a technické infrastruktury 
nické infrastruktury 

í a rodinnou rekreaci 
o vybavení 
servisy a erpací stanice pohonných hmot 
 a skladování 
é stavby 

aYízení technické a dopravní infrastruktury 
tví 

ého upoYádání: 
 zástavby – max. 1.NP do 5m výšky 
ozemko – nestanovuje se 
ve smyslu zákona . 114/92 Sb, o ochran� pYírody a k
b� 
emcích zem�d�lského podního fondu je možné pouze s
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žitím, pokud nebude ohroženo 

pro úely rekreace a cestovního 
hroženo pln�ní ostatních funkcí 

bjemové parametry neumožIují 

ekreaci, pobytová rekreace; 

; 

entrum 
ridor 

 

ekologické stability území, zeleI 

 travní porosty 

 podou a retencí krajiny 

krajiny, v platné zn�ní, ureny 

e se souhlasem orgánu ochrany 
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                              f.17. SMÍŠENÉ NEZAST
 

 
Hlavní využití:  
pozemky zem�d�lského
vodní toky a vodohospod
 
PYípustné využití:  
• zem�d�lské využití
• stavby, zaYízení a 

odstraIování jejich
• územní systém eko
• veYejná dopravní in
• veYejná technická in
• pYípojky a úelové 
• ohrazení pastevníc
• drobné stavby a zaY

• drobné sakrální sta
• zeleI bez rozlišení 

 
Podmín�n� pYípustné v
• stavby a zaYízení 

pastevectvím, pok
územním plánem; 

• stavby, zaYízení a 
ruchu (cyklistické s
ochrany (to lze pou
zem�d�lského pod

• velíny, velníky a
obytné nebo rekrea

 
NepYípustné využití: 
• stavby pro trvalé by
• stavby pro rodinnou
• stavby a zaYízení p

využití; 
• ekologická a inform
• stavby a zaYízení p
• oplocení s výjimkou
• plantáže rychle ros

 
 
g) VYMEZENÍ VEYEJN� PRO
STAVEB A OPATYENÍ K ZAJIŠe
ASANACI, PRO KTERÉ LZE P
NEBO VYVLASTNIT (§101 a 170 
výkres B3. VeYejn� prosp�šné stavby, opa
výkres B2.a Hlavní výkres – urbanistická k

 
VeYejn� prosp�šné stavby, veYejn� prosp�

vyvlastnit, jsou vyznaeny na výkrese B3
urbanistická koncepce jsou vymezeny plo
a opatYení k zajišt�ní obrany a bezpenos
 
 g.1. veYejn� prosp�šné stav
 

 
 
Vymezují se následující veYejn�

k pozemkom a stavbám vyvlast
opatYení, asanace: 

 

                                                        ZM�NA . 1 ÚZEMN

STAV�NÉHO ÚZEMÍ (MN) 

 

ho podního fondu (ZPF), pozemky urené k pln�ní funkc
odáYské stavby a zaYízení bez rozlišení pYevažujícího zpo

ití pozemko; 
a jiná opatYení pro snižování nebezpeí ekologických
h dosledko; 
kologické stability; 
 infrastruktura; 
 infrastruktura vetn� oplocení; 

é komunikace; 
ích areálo (prohledné ohradníky); 

zaYízení pro výkon práva myslivosti;  
tavby; 
ní pYevažujícího zposobu využití. 

é využití: 
í pro zem�d�lství související s nevýrobním obhospodaY

okud budou dodrženy obecné zásady ochrany kraji
 

a jiná opatYení, které zlepší podmínky využití území pro
 stezky a odpoívky pro cyklisty), pokud nebudou umise

ouze v pYípad� výrazn� pYevažujícího veYejného zájmu n
odního fondu); 
 a velnice bez dalšího zázemí, jejichž charakter a obj
eaní využití. 

 bydlení; 
ou rekreaci (rekreaní chaty), stavby pro hromadnou rek
í pro zem�d�lství s výjimkou staveb a zaYízení uveden

rmaní centra; 
 pro výrobu energie z obnovitelných zdrojo; 
ou oplocení a ohrazení uvedeného v pYípustném využití;

ostoucích energetických dYevin. 

OSP�ŠNÝCH STAVEB, VEYEJN� PROS
IŠeOVÁNÍ OBRANY A BEZPENOSTI ST
PRÁVA K POZEMKoM A STAVBÁM OME
0 zák. . 183/2006 Sb) 
patYení, asanace 
á koncepce 

sp�šná opatYení a plochy pro asanaci, pro které lze p
B3. VeYejn� prosp�šné stavby, opatYení, asanace. Na v
lochy a koridory veYejn� prosp�šných staveb a veYejn� 

 osti státu nejsou v Yešeném území vymezeny. 

vby – plochy a koridory 

Y jn� prosp�šné stavby dopravní a technické infrast
stnit. íselné a indexové znaení je dle výkresu B3

NÍHO PLÁNU NOVÝ TELEKOV 
 

kcí lesa (PUPFL), vodní plochy, 
 zposobu využití. 

ch a pYírodních katastrof a pro 

daYováním zem�d�lské pody a 
ajinného rázu stanovené tímto 

pro úely rekreace a cestovního 
iseovány na podách I. a II. tYídy 

u nad veYejným zájmem ochrany 

bjemové parametry neumožIují 

ekreaci, pobytová rekreace; 
ených v podmín�n� pYípustném 

; 

SP�ŠNÝCH OPATYENÍ, 
TÁTU A PLOCHY PRO 
EZIT (pYedkupní právo) 

 práva k pozemkom a stavbám 
 výkrese B2. Hlavní výkres – a. 
� prosp�šných opatYení. Stavby 

struktury, pro které lze práva 
B3. VeYejn� prosp�šné stavby, 
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1. Ds1  - stavba silnice III.tY. –
2. Dk1 – místní obslužná komu
3.  Dk2 – dopravní manipulaní
4.  Dk3 - místní obslužná komu
5.  Du1 - úelová komunikace, 
6.  Dch1 - chodník, max. š. dop

 7.  stavba zastávek autobusové
 8.  T1 - stavba OV 
 9.  stavba kanalizace dešeové 
 10. stavba kanalizace splaškov
 11. stavba vodovodu 
 12. stavba kabelových tras NN 
 13. stavba kabelových telekom
 
 g.2. veYejn� prosp�šná opatY

 

 
 

Vymezují se následující veYejn�

k založení prvko územního systé
odejmout (vyvlastnit), nebo omez

 
E1 – E4  protierozní op
U1 – U5  založení Intera
U6 – U10  založení prvko
 
 

           g.3. plochy pro asanaci 

 
 

A1 – asanace území 
•   západní ást návesního pro
A2 – asanace území 
• východní okraj zastav�ného

dopravní závada.  
 
Územní plán vymezuje veYejn� prosp�šn
stavbám vyvlastnit: 

 

 
Pro úely vymezení ploch a koridoro veYe
stavby nezbytné k provedení stavby a k z
sítí, pYíjezdové komunikace a napojení na
dopravní stavby apod. 

 
Územní plán vymezuje veYejn� prosp�šná
opatYení, pro která lze práva k pozemkom
 

ozn. název 

 
místní komunikace  

 úelová komunikace 

 
istírna odpadních vo

ozn. název 

 
opatYení ÚSES 

 
opatYení ÚSES 

 
opatYení ÚSES 

 
opatYení ÚSES 

 
opatYení ÚSES 

 
protierozní opatYení 

 TELEKOV                                                                    

– max. ŠíYka dopravní plochy 7,5m 
munikace, max. š. dopravní plochy v. chodníku 8,5 

ní plocha 
unikace, max. š. dopravní plochy v. chodníku 8,5 m
, max. š. dopravní plochy 4,5 m  
pravní plochy 2 m  
vé dopravy 

 
vé 

N a VO 
munikaních tras 

atYení 

Y jn� prosp�šná opatYení (VPO), která zvyšují retenn
tému ekologické stability území (ÚSES) pro které lze p

ezit. 

patYení 
rakního prvku ÚSES – liniová zeleI 
ko ÚSES 

rostoru – hospodáYský objekt v ástené demolici – rozš

o území – neobydlený RD zásadn� zasahující do dopr

�šné stavby dopravní a technické infrastruktury, pro kt

 
 
 
 
 
 
 

Yejn� prosp�šných staveb se za souást stavby považu
zajišt�ní Yádného užívání stavby, jako jsou zaYízení sta
a komunikace nižšího Yádu, doprovodná zaYízení techni

� ná opatYení pro založení prvko územního systému ekol
om a stavbám vyvlastnit: 

 

vod 
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5 m 

 m  

ní schopnosti území a slouží 
 práva k pozemkom a stavbám 

zšíYení veYejného prostoru 

pravního prostoru silnice III. tY – 

které lze práva k pozemkom a 

žují také zaYízení a doprovodné 
taveništ�, pYípojky inženýrských 
nické infrastruktury, doprovodné 

ologické stability a protierozních 
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h) VYMEZENÍ VEYEJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB, VEYEJN� PROSP�ŠNÝCH OPATYENÍ  A 
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKoM A STAVBÁM POUZE OMEZIT 
(pYedkupní právo)  (§101 zák. . 183/2006 Sb)  
 

VYMEZENÍ VEYEJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB A VEYEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ 
LZE UPLATNIT PYEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V Í PROSP�CH JE PYEDKUPNÍ PRÁVO 
ZYIZOVÁNO, PARCELNÍCH ÍSEL POZEMKo, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PYÍPADN� 
DALŠÍCH ÚDAJo PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 
výkres B3. VeYejn� prosp�šné stavby, opatYení, asanace 
výkres B2. Hlavní výkres – a. urbanistická koncepce 

  
           h.1. veYejn� prosp�šné stavby 

nejsou vymezeny 
 
           h.2. veYejn� prosp�šná opatYení 

nejsou vymezeny 
 
           h.3. plochy asanací 

nejsou vymezeny 
 
Územní plán nevymezuje veYejn� prosp�šné stavby ani plochy veYejných prostranství, pro které lze uplatnit pYedkupní právo k 
pozemkom, ležícím v takto vymezených plochách. 
 
 
i) STANOVENÍ KOMPENZANÍCH OPATYENÍ PODLE § 50, ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 

 Kompenzaní opatYení podle § 50, odst. 6 stavebního zákona se nestanovují. 
 
ij) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORo ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO 
VYUŽITÍ, VETN� PODMÍNEK PRO JEHO PROV�YENÍ 
výkres B2.a Hlavní výkres – urbanistická koncepce 

 
V Yešeném území jsou územním plánem vymezeny plochy územních rezerv pro rozvoj hlavní obytné funkce v Yešeném území 
jako plochy dalšího možného koncepního rozvoje funkních ploch po vyerpání možností plošného rozvoje v lokalitách 
návrhu ÚP. Vymezení ploch rezerv nezakládá možnost jejich využití po dobu platnosti vydaného ÚP v souasn� projednané a 
odsouhlasené podob�. 
 
Koridory územních rezerv nejsou vymezeny. 
 
Územní plán vymezuje plochy územních rezerv (plochy, jejichž potYebu a plošné nároky je nutno prov�Yit): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Za využité ásti zastavitelných ploch se považují stavební pozemky vymezené dle platných právních pYedpiso, související 
pozemní komunikace vetn� veYejných prostranství a pozemky, na nichž byla v dob� posuzování využití prokazateln� 
zahájena výstavba hlavní stavby souboru staveb nebo pYístavba již dokonené stavby, a to v podob� alespoI provedených 
základových konstrukcí. 
 
Územní plán stanovuje podmínku nem�nit využití ploch dotených vymezenou územní rezervou zposobem, který by 
znemožnil nebo podstatn� ztížil budoucí využití území k úelu, pro který je územní rezerva vymezena, a to do doby prov�Yení 
možného budoucího využití plochy. 
 

 
protierozní opatYení 

 
protierozní opatYení 

 
protierozní opatYení 

kód specifikace, podmínky pro prov�Yení 

 

 

 

• smíšené obytné venkovské (SV) 
• prov�Yení prostorového uspoYádání  
• prov�Yení potYeby návrhu plochy po vyerpání minimáln� 75 %  

zastavitelných ploch smíšených obytných venkovských (SV)  
• prov�Yení napojení plochy na dopravní a technickou infrastrukturu  

vetn� prov�Yení kapacit dopravní a technické infrastruktury 
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Textová ást územního plánu obsahuje 26 íslovaných stran, grafická ást územního plánu je zpracována v rozsahu 3 
výkreso. 
 
 

b)  VYHODNOCENÍ SOULADU 
S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMN� 
PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU 
KRAJEM, VYHODNOCENÍ 
KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ 
ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHo  

Zm�na .1 Územního plánu Nový Telekov (dále jen Zm�na .1) respektuje politiku 
územního rozvoje, územn� plánovací dokumentaci vydanou krajem a širší územní vztahy. 
Navržené využívání území je z hlediska širších vztaho koordinováno. Z hlediska širších 
územních vztaho dochází ke zm�nám pouze v rámci zajišt�ní návaznosti územního 
systému ekologické stability koordinované s platnými územn� plánovacími 
dokumentacemi sousedních obcí. 
 
 
 
 

 
b.1.   VYHODNOCENÍ SOULADU 

S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE CR 

 

Dle Politiky územního rozvoje eské republiky ve zn�ní Aktualizací . 1, 2, 3, 4 a 5 
(PÚR) není Yešené území souástí žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy, v nichž 
existují zvýšené požadavky na zm�ny v území z dovodu soustYed�ní aktivit 
mezinárodního a republikového významu.  Yešené území je souástí specifické oblasti 
SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Zm�na .1 je 
zpracována s ohledem na stanovené úkoly pro územní plánování: 

 

• (a, b) Zm�na . 1 vytváYí v rámci aktualizace podmínek pro využití ploch s rozdílným 
zposobem využití podmínky pro podporu pYirozeného vodního režimu v krajin�, 
zvyšování jejích retenních a akumulaních vlastností, renaturaci vodních toko a niv 
a pro obnovu ostatních vodních prvko v krajin�. Zm�na .1 respektuje vymezení 
vodních ploch a toko (WT) dle územního plánu. 
 

• (c) Zm�na .1 aktualizuje koncepci technické infrastruktury a stanovuje podmínku 
zasakování, zadržování a využití dešeových vod na vlastních pozemcích staveb. 
V rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití jsou aktualizovány 
koeficienty zastav�ní a zelen�. Zm�na .1 tak vytváYí podmínky pro hospodaYení se 
srážkovými vodami v Yešeném území. 
 

• (d, f) Zm�na .1 respektuje plochy pro protierozní a protipovodIová opatYení na 
základ� návrhu a doporuení Územní studie krajiny SO ORP TYebí (05/2019) a 
v rámci aktualizace podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití vytváYí 
podmínky pro zvyšování odolnosti pody voi v�trné a vodní erozi. 
 

• (e) Koncepce technické infrastruktury stanovená územním plánem a aktualizovaná 
Zm�nou .1 zabezpeuje podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodáYské 
infrastruktury. 

 
Do Yešeného území nezasahují koridory pro rozvoj dopravní infrastruktury celostátního 
nebo mezinárodního významu. Zm�na .1 je zpracována v souladu s aplikovatelnými 
republikovými prioritami územního plánování pro zajišt�ní udržitelného rozvoje území: 
 

• (14) Zm�na .1 specifikuje a ve veYejném zájmu doplIuje kulturní a pYírodní hodnoty 
Yešeného území, které nejsou chrán�ny dle platných právních pYedpiso (kompoziní 
prvek, architektonicky významný objekt, památky místního významu, pYírodní a 
krajinné prvky) vetn� stanovení zásad pro jejich ochranu. Zm�na .1 doplIuje 
základní zásady urbanistické kompozice pro rozhodování o zm�nách v Yešeném 
území.    

 

• (14a) Zm�na .1 respektuje podmínky pro koordinovaný rozvoj primárního sektoru 
(zem�d�lství) aktualizací ploch s rozdílným zposobem využití (dopln�ní podmínek 
jejich využití zejména s ohledem na § 18 odst. 5 zákona . 183/2006 Sb., v platném 
zn�ní). Zm�na .1 navrhuje pouze nezbytn� nutný zábor zem�d�lského podního 
fondu (ZPF) na základ� pokyno pro zpracování návrhu zm�ny územního plánu a 
aktualizace dle skuteného stavu v území. Ekologické funkce krajiny jsou podpoYeny 
vymezením ploch zm�n v krajin� a respektováním pYírodních hodnot Yešeného 
území. 

 

• (15) Zm�na .1 respektuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje 
jeho hodnot, ve které je zajišt�n vyvážený rozvoj území a ochrana venkovské obce 
ve venkovském prostoru. 

 

• (16) Územní plán stanovil komplexní koncepci rozvoje území obce, která obsahuje 
spektrum zposobo využívání území a zároveI respektuje a chrání hodnoty Yešeného 
území. Zm�na .1 tuto koncepci respektuje a doplIuje.  

 

• (16a) Postavení obce se v rámci širších územních vztaho nem�ní. Yešené území je 
rozvíjeno s ohledem na stávající územní vazby na sídla vyššího významu, ve kterých 
je zajišeována napY. vyšší kapacita bydlení nebo koncentrace obanské vybavenosti 
vyššího významu.   
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• (17) Zm�na .1 vytváYí v území podmínky k odstraIování dosledko hospodáYských 
zm�n aktualizací podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití. 

 

• (18) Zm�na .1 respektuje Nový Telekov jako obec podporující trvalé bydlení také 
s ohledem na blízkost sídel vyššího významu, která ovlivIují funkní len�ní 
Yešeného území i v jiných aspektech rozvoje.   

 

• (19) Zm�na .1 vyhodnocuje úelnost a hospodárnost využívání zastav�ných území, 
zohledIuje ekonomické aspekty možného dalšího rozvoje a vyhodnocuje potYeby 
vymezení nových zastavitelných ploch. V odovodn�ní zm�ny územního plánu je 
vyhodnoceno úelné využití zastav�ného území a potYeba vymezení nových 
zastavitelných ploch. Ochrana nezastav�ného území je zajišt�na v rámci základní 
koncepce rozvoje území obce a stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným 
zposobem využití v nezastav�ném území v souladu s § 18 odst. 5 zákona . 
183/2006 Sb., v platném zn�ní. 
 

• (20) Rozvojové zám�ry, které mohou významn� ovlivnit charakter krajiny, nejsou 
navrženy. Zm�na .1 zajišeuje ochranu Yešeného území aktualizací podmínek pro 
využití ploch s rozdílným zposobem využití a aktualizací vymezení krajinných a 
pYírodních hodnot.  

 

• (20a) Zm�na .1 aktualizuje základní koncepci zajišt�ní prostupnosti krajiny 
(stabilizace místních a úelových komunikací, prostupnost pro dopravní a technickou 
infrastrukturu apod.). Zm�na .1 nevymezuje konkrétní opatYení ke zvýšení 
prostupnosti krajiny. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zposobem využití 
umožIují umiseování opatYení ke zvýšení prostupnosti území v rámci t�chto ploch. 
Organizace ploch s rozdílným zposobem využití nepodporuje srostání sídel a 
neomezuje prostupnost krajiny. 

 

• (21) Charakter Yešeného území je tvoYen mj. souvislými plochami zelen� (zahrady, 
sady, veYejn� pYístupná zeleI), které jsou Zm�nou .1 respektovány. VeYejn� 
pYístupné plochy vetn� sídelní zelen� jsou zaYazeny do ploch veYejných prostranství.  

 

• (22) Zm�na .1 respektuje pYedpoklady Yešeného území pro sportovn�-rekreaní 
formy cestovního ruchu (vymezení ploch rekreace a ploch pro sportovní obanské 
vybavení). V rámci aktualizovaných podmínek pro využití vybraných ploch 
s rozdílným zposobem využití je umožn�n rozvoj dalších udržitelných forem rekreace 
a cestovního ruchu. 

 

• (23) Zm�na .1 respektuje koncepci zásobování vodou a koncepci likvidace 
odpadních vod v souladu s Plánem rozvoje vodovodo a kanalizací Kraje Vysoina 
v platném zn�ní (PRVK). Bez požadavku na Yešení. 

 

• (24) Územní plán zajišeuje podmínky pro zlepšení dostupnosti území v rámci 
stanovené koncepce veYejné infrastruktury, Zm�na .1 tuto koncepci respektuje. 

 

•  (27) Podmínky pro koordinované umiseování veYejné infrastruktury v území jsou 
vytvoYeny v rámci koncepce veYejné infrastruktury a stanovením podmínek pro využití 
ploch s rozdílným zposobem využití, které umožIují umiseování veYejné infrastruktury 
ve vhodných polohách a lokalitách. 

 

• (28) Územní plán zohledIuje a predikuje další vývoj území ve všech potYebných 
souvislostech v koncepci rozvoje území obce, urbanistické koncepci, koncepci 
veYejné infrastruktury a v koncepci uspoYádání krajiny. Zm�na .1 tyto koncepce 
respektuje, popY. aktualizuje. 

 

• (30) Územní plán stanovuje koncepci veYejné infrastruktury. Podkladem pro 
stanovení koncepce odkanalizování a zásobování vodou je Plán rozvoje vodovodo a 
kanalizací Kraje Vysoina (PRVK), Zm�na .1 tyto koncepce respektuje a nem�ní. 

 
 

b.2.  VYHODNOCENÍ SOULADU 
S ÚZEMN� PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU 
KRAJEM  

 

Zm�na .1 respektuje podmínky vyplývající pro Yešené území ze Zásad územního 
rozvoje Kraje Vysoina ve zn�ní Aktualizací . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 (ZÚR) a 
vyhodnocuje jejich soulad.   
 
b.2.1. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE VYSOINA  
 
Priority územního plánování Kraje Vysoina pro zajišt�ní udržitelného rozvoje území 
vetn� zohledn�ní priorit stanovených v politice územního rozvoje jsou územním plánem 
respektovány, zohledn�ny jsou zejména tyto: 
 

• (01) Zm�na . 1 respektuje a doplIuje základní koncepci rozvoje území obce, 
ochrany a rozvoje jeho hodnot, ve které je zajišt�n vyvážený rozvoj území a ochrana 
venkovské obce v pYím�stském prostoru. Základní koncepce rozvoje území obce 
obsahuje spektrum zposobo využívání území podporující sociální soudržnost 
obyvatel a hospodáYský rozvoj obce.  
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• (03) Zm�na . 1 respektuje postavení obce z hlediska širších územních vztaho.  
 

• (06) Zm�na .1 specifikuje a ve veYejném zájmu doplIuje kulturní a pYírodní hodnoty 
Yešeného území, které nejsou chrán�ny dle platných právních pYedpiso (kompoziní 
prvek, architektonicky významný objekt, památky místního významu, pYírodní a 
krajinné prvky) vetn� stanovení zásad pro jejich ochranu. Zm�na .1 doplIuje 
základní zásady urbanistické kompozice pro rozhodování o zm�nách v Yešeném 
území.  

 

• (07) Územní plán vytváYí podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj návrhem 
základní koncepce rozvoje území, koncepce zásobování pitnou vodou a likvidace 
odpadních vod, Zm�na .1 tyto koncepce respektuje. 
 

• (8a) Zm�na .1 podporuje podmínky pro rozvoj hospodáYského potenciálu 
zem�d�lství aktualizací a rozšíYením ploch s rozdílným zposobem využití, ve kterých 
je pYípustné umiseování hospodáYského zázemí bezprostYedn� souvisejícího 
s bydlením. V rámci Yešení Zm�ny .1 jsou záborem zem�d�lského podního fondu 
doteny pozemky v I. a II. tYíd� ochrany v nezbytn� nutném rozsahu. Zábor 
zem�d�lského podního fondu je kompenzován zrušením dosud nevyužitých ástí 
zastavitelných ploch v obdobném rozsahu. Zm�na .1 vyhodnocuje úelnost a 
hospodárnost využívání zastav�ných území, zohledIuje ekonomické aspekty 
možného dalšího rozvoje a vyhodnocuje potYeby vymezení nových zastavitelných 
ploch. V odovodn�ní zm�ny územního plánu je vyhodnoceno úelné využití 
zastav�ného území a potYeba vymezení nových zastavitelných ploch. Ochrana 
nezastav�ného území je zajišt�na v rámci základní koncepce rozvoje území obce a 
stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití 
v nezastav�ném území v souladu s § 18 odst. 5 zákona . 183/2006 Sb., v platném 
zn�ní. 
 

• (8d) Zm�na .1 nevymezuje nové zastavitelné plochy pro bydlení v blízkosti zdrojo 
hluku, prachu nebo zápachu. Negativní vlivy z dopravy a výrobních areálo na obytnou 
zástavu jsou vyloueny v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným 
zposobem využití. 
 

b.2.2. NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OSY  
 
Zásady územního rozvoje Kraje Vysoina nezaYazují Yešené území do žádné rozvojové 
oblasti nebo rozvojové osy republikového nebo krajského významu, ve kterých se 
soustYedí ekonomické aktivity celostátního resp. krajského významu. Bez požadavku na 
Yešení. 
 
b.2.3. SPECIFICKÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 
 
Zásady územního rozvoje Kraje Vysoina nezaYazují Yešené území do žádné specifické 
oblasti krajského významu. Bez požadavku na Yešení. 
 
b.2.4. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
 
Yešené území není doteno rozvojem dopravní infrastruktury nadmístního 
(mezinárodního, celostátního, krajského) významu. V Zásadách územního rozvoje Kraje 
Vysoina nejsou v Yešeném území vymezeny plochy ani koridory pro rozvoj dopravní 
infrastruktury, které by m�ly být v územním plánu navrženy a územn� hájeny. Bez 
požadavku na Yešení. 
 
b.2.5. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
Yešené území není doteno rozvojem technické infrastruktury nadmístního 
(mezinárodního, celostátního, krajského) významu. V Zásadách územního rozvoje Kraje 
Vysoina nejsou v Yešeném území vymezeny plochy ani koridory pro rozvoj technické 
infrastruktury, které by m�ly být v územním plánu navrženy a územn� hájeny. Bez 
požadavku na Yešení. 
 
b.2.6. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
 
Zásady územního rozvoje Kraje Vysoina nevymezují v Yešeném území plochy ani 
koridory pro biocentra a biokoridory nadregionálního nebo regionálního územního 
systému ekologické stability.  
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b.2.7. PYÍRODNÍ, KULTURNÍ A CIVILIZANÍ HODNOTY ÚZEMÍ KRAJE 
 
Zásady územního rozvoje Kraje Vysoina stanovují zásady pro usm�rIování územního 
rozvoje a rozhodování o zm�nách v území a úkoly pro územní plánování ve vztahu 
k ochran� a rozvoji pYírodních, kulturních a civilizaních hodnot, které svým rozsahem 
ovlivIují významné území kraje nebo mají národní nebo regionální význam.  
 

Zásady územního rozvoje Kraje Vysoina specifikují pYírodní hodnoty území kraje. 
V Yešeném území se nachází plochy kvalitní zem�d�lské pody (I. a II. tYída ochrany 
zem�d�lského podního fondu). Zm�na .1 navrhuje pouze nezbytn� nutné zábory 
zem�d�lského podního fondu, zábor zem�d�lského podního fondu je navíc kompenzován 
zrušením dosud nevyužitých ástí zastavitelných ploch v obdobném rozsahu. 
 

Kulturními hodnotami území kraje se rozumí mj. urbanisticky hodnotné celky (kompoziní 
prvky). Zm�na .1 respektuje zásady pro usm�rIování územního rozvoje a rozhodování o 
zm�nách v souvislosti s ochrannou a rozvojem kulturních hodnot. PYi realizaci rozvojových 
zám�ro v širším okolí kulturních hodnot Yešeného území je respektován „genius loci“. 
Kompoziní prvek (stavebn� ucelená zástavba stYedu obce) není pYímo dotený žádným 
rozvojovým zám�rem. Zm�na .1 zajišeuje ochranu hodnot Yešeného území stanovením 
podmínek pro rozhodování o zm�nách v Yešeném území.  
 

Krajinnými hodnotami území kraje se rozumí cenné kulturní krajiny integrující pYírodní i 
kulturní složku a krajináYsky exponovaná území s vysokou hodnotou krajinného rázu 
(oblasti krajinného rázu). Zm�na .1 respektuje zásady pro usm�rIování územního 
rozvoje a rozhodování o zm�nách v souvislosti s ochrannou a rozvojem krajinných 
hodnot. Ochrana pozitivních znako krajinného rázu je zajišt�na stanovením podmínek pro 
využití ploch s rozdílným zposobem využití a stanovením základní koncepce rozvoje 
území obce, urbanistické koncepce a koncepce uspoYádání krajiny.  
 
b.2.8. TYPY KRAJIN DLE CÍLOVÉHO VYUŽITÍ 
 
Zásady územního rozvoje Kraje Vysoina zaYazují Yešené území podle pYevažujícího 
zposobu využití do typo krajiny lesozem�d�lské harmonické (pYevážná ást Yešeného 
území) a krajiny lesozem�d�lské ostatní (severní a severovýchodní okraj Yešeného 
území). Yešení Zm�ny .1 respektuje stanovené hlavní cílové využití krajiny (zem�d�lství 
a lesní hospodáYství, bydlení, základní veYejná vybavenost a místní ekonomické aktivity, 
cestovní ruch a rekreace) a zajišeuje soulad se stanovenými zásadami pro innost a 
rozhodování o zm�nách v t�chto územích:   
 

• (a) Zm�na .1 navrhuje pouze nezbytn� nutné zábory zem�d�lského podního fondu. 
Vyhodnocení záboru zem�d�lského podního fondu je zpracováno v souladu s § 4 a 5 
odst. 1 zákona . 334/1992 Sb., v platném zn�ní (zákon o ochran� zem�d�lského 
podního fondu). 
 

• (c) Zm�na .1 specifikuje a ve veYejném zájmu doplIuje kulturní a pYírodní hodnoty 
Yešeného území, které nejsou chrán�ny dle platných právních pYedpiso (kompoziní 
prvek, architektonicky významný objekt, památky místního významu, pYírodní a 
krajinné prvky) vetn� stanovení zásad pro jejich ochranu. Zm�na .1 doplIuje 
základní zásady urbanistické kompozice pro rozhodování o zm�nách v Yešeném 
území.     
 

• (d) Územní plán zajišeuje zachování harmonického vztahu sídla a krajiny vymezením 
ploch zelen� a ploch smíšených nezastav�ného území v okrajových polohách sídla s 
cílem zvýšit zapojení sídla do okolní krajiny. Bez požadavku na Yešení.  
 

• (e) Zm�na .1 respektuje pYedpoklady Yešeného území pro sportovn�-rekreaní 
formy cestovního ruchu (vymezení ploch rekreace a ploch pro sportovní obanské 
vybavení). V rámci aktualizovaných podmínek pro využití vybraných ploch 
s rozdílným zposobem využití je umožn�n rozvoj dalších udržitelných forem rekreace 
a cestovního ruchu.. 
 

• (f) Zm�na .1 respektuje vymezení ploch smíšených nezastav�ného území pro 
zajišt�ní ochrany luních porosto.  
 

b.2.9. OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU 
 
Zásady územního rozvoje Kraje Vysoina vymezují v Yešeném území oblast krajinného 
rázu CZ0610-OB010 TYebísko-VelkomeziYísko jako unikátní územní jednotku 
jedinenosti a neopakovatelnosti krajiny. Zm�na .1 respektuje specifické zásady pro 
innosti a rozhodování o zm�nách v této oblasti a neumožIuje umiseování výškových 
staveb s negativním vlivem na krajinný ráz Yešeného území. 
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b.2.10. VEYEJN� PROSP�ŠNÉ STAVBY A VEYEJN� PROSP�ŠNÁ OPATYENÍ  
 
Zásady územního rozvoje Kraje Vysoina nevymezují v Yešeném území veYejn� 
prosp�šné stavby, veYejn� prosp�šná opatYení, stavby a opatYení k zajišeování obrany a 
bezpenosti státu a asananí území nadmístního významu, pro které lze práva 
k pozemkom a stavbám vyvlastnit. 

 
b.3.  VYHODNOCENÍ 

KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ 
ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHo  

Zm�na .1 zajišeuje soulad s územními plány sousedních obcí. V tomto smyslu je 
Zm�nou .1 aktualizováno vymezení územního systému ekologické stability. 
Návaznost lokálního biokoridoru LBK 20-1 na k.ú. UhYínov u Velkého MeziYíí (lokální 
biokoridor LBK 5) je zajišt�na. Návaznost lokálního biokoridoru LBK 20-1 na k.ú. Horní 
HeYmanice (lokální biokoridor K20–CH) je zajišt�na. Návaznost lokálního biocentra LBC 
20 na k.ú. Horní HeYmanice (lokální biocentrum LBC 20) je zajišt�na. Návaznost lokálního 
biokoridoru LBK 20-21 na k.ú. Horní HeYmanice (lokální biokoridor K20-21) je zajišt�na. 
Návaznost lokálního biokoridoru LBK 21-22 na k.ú. Vlatín (lokální biokoridor LBK 21-27) 
je zajišt�na. Návaznost lokálního biokoridoru LBK 27-28 na k.ú. Oslavika není zajišt�na 
(pYedpokládá zajišt�ní návaznosti, tj. dopln�ní chyb�jícího lokálního biokoridoru, 
v územn� plánovací dokumentaci obce Oslavika). Návaznost lokálního biokoridoru LBK 
27-3 na k.ú. Baliny (lokální biokoridor LK 9) je zajišt�na. Návaznost lokálního biokoridoru 
LBK 22-3 na k.ú. Baliny (lokální biokoridor LK 5) je zajišt�na. Ostatní prvky územního 
systému ekologické stability jsou vymezeny bez návaznosti na území sousedních obcí. 
 

Zm�na .1 respektuje dopravní a technickou infrastrukturu nadmístního významu, která 
prochází Yešeným územím. Z nadYazené územn� plánovací dokumentace nevyplývají 
požadavky na koordinaci zám�ro dopravní a technické infrastruktury nadmístního 
významu v Yešeném území.  
 

c)  VYHODNOCENÍ SOULADU 
S CÍLI A ÚKOLY 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY 
NA OCHRANU 
ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH 
HODNOT V ÚZEMÍ A 
POŽADAVKY NA 
OCHRANU 
NEZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ  

Základní koncepní zásady rozvoje území obce definované ve výrokové ásti územního 
plánu vycházející z cílo a úkolo územního plánování dle § 18 a 19 zákona .183/2006 Sb. 
v platném zn�ní (stavební zákon), jsou Zm�nou .1 respektovány. Cíle a úkoly územního 
plánování dle § 18 a 19 stavebního zákona jsou Zm�nou .1 respektovány a použity 
s pYihlédnutím k rozsahu zm�ny. Zm�na .1 je zpracována v souladu s principy a 
požadavky udržitelného rozvoje, vyhodnocení vlivo na udržitelný rozvoj území nebylo 
požadováno a nezpracovává se. Zm�na .1 zajišeuje soulad s cíli územního plánování 
následovn�: 
 

• (1) Územní plán stanovuje koncepci rozvoje území obce, která je založena na 
vyhodnocení všech složek v území a je vyjádYena funkn� smíšenou organizací 
zastav�ného území, návrhem zastavitelných ploch, návrhem systémových opatYení 
v oblasti veYejné infrastruktury a implementací opatYení ke zvýšení ekologické 
hodnoty krajiny a pozitivních hodnot Yešeného území. Zm�na .1 specifikuje a ve 
veYejném zájmu doplIuje kulturní a pYírodní hodnoty Yešeného území, které nejsou 
chrán�ny dle platných právních pYedpiso (kompoziní prvek, architektonicky 
významný objekt, památky místního významu, pYírodní a krajinné prvky) vetn� 
stanovení zásad pro jejich ochranu. Zm�na .1 doplIuje základní zásady urbanistické 
kompozice pro rozhodování o zm�nách v Yešeném území. 

 

• (2) Územní plán zajišeuje vyvážený rozvoj území stanovením koncepce rozvoje 
území, která obsahuje spektrum zposobo využívání území podporující sociální 
soudržnost obyvatel a hospodáYský rozvoj obce a zároveI respektuje a ochraIuje 
hodnoty Yešeného území. Zm�nou .1 jsou tyto hodnoty respektovány. VeYejné i 
soukromé zájmy jsou pYi Yešení Zm�ny .1 koordinovány a zohledn�ny. 

 

• (3) Územní plán zajišeuje ochranu veYejných zájmo vymezením veYejn� prosp�šných 
staveb, které jsou Zm�nou . 1 aktualizovány ve smyslu zákona . 183/2006 Sb. 
v platném zn�ní. Liniov� vymezené veYejn� prosp�šné stavby a opatYení jsou 
Zm�nou .1 zrušeny bez náhrady (zám�ry, které není úelné hájit jako veYejn� 
prosp�šné stavby nebo opatYení s možností vyvlastn�ní).  

 

• (4) Zm�na . 1 respektuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje 
jeho hodnot, ve které je zajišt�n vyvážený rozvoj území a ochrana venkovské obce v 
pYím�stském prostoru. Zm�na . 1 navrhuje nové zastavitelné plochy v nezbytn� 
nutném rozsahu. 

 

• (5) Zm�na .1 respektuje a aktualizuje podmínky pro využití ploch s rozdílným 
zposobem využití dle územního plánu ve smyslu ochrany nezastav�ného území. 
Stavby, zaYízení a opatYení, které by mohly narušit krajinný ráz a pYírodní hodnoty 
území jsou uvedeny jako nepYípustné.   
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Zm�na .1 splIuje úkoly územního plánování následovn�: 
 

• (a) Zm�na .1 respektuje a doplIuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany 
a rozvoje jeho hodnot, ve které je zajišt�n vyvážený rozvoj území a ochrana 
venkovské obce v pYím�stském prostoru. Základní koncepce rozvoje území obce 
obsahuje spektrum zposobo využívání území podporující sociální soudržnost 
obyvatel a hospodáYský rozvoj obce.   

 

• (b) Územní plán zajišeuje vyvážený rozvoj území stanovením koncepce rozvoje 
území, která obsahuje spektrum zposobo využívání území podporující sociální 
soudržnost obyvatel a hospodáYský rozvoj obce a zároveI respektuje a ochraIuje 
hodnoty Yešeného území. Zm�na .1 doplIuje zásady urbanistické kompozice pro 
rozhodování o zm�nách v Yešeném území.   

 

• (c) Zm�na .1 vyhodnocuje úelné využití zastav�ného území a zastavitelných ploch 
a na základ� tohoto vyhodnocení navrhuje další rozvoj Yešeného území. Koncepce 
rozvoje území zohledIuje spektrum zposobo využití území a zároveI respektuje a 
chrání identifikované hodnoty Yešeného území. 

 

• (d) Zm�na .1 specifikuje a ve veYejném zájmu doplIuje kulturní a pYírodní hodnoty 
Yešeného území, které nejsou chrán�ny dle platných právních pYedpiso (kompoziní 
prvek, architektonicky významný objekt, památky místního významu, pYírodní a 
krajinné prvky) vetn� stanovení zásad pro jejich ochranu. Zm�na .1 doplIuje 
zásady urbanistické kompozice pro rozhodování o zm�nách v Yešeném území.   
 

• (e) Zm�na .1 respektuje a doplIuje podmínky pro provedení zm�n v území 
s ohledem na charakter a hodnoty území (zejména zastav�né území), na soukromé a 
veYejné zájmy a v podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu.  

 

• (f) Zm�na .1 nestanovuje poYadí provád�ní zm�n v území (etapizaci). 
 

• (g) Zm�na .1 aktualizuje podmínky pro zadržování a vsakování dešeových vod v 
zastav�ném území a v zastavitelných plochách (dešeové vody budou pYednostn� 
likvidovány zasakováním a využitím na vlastních pozemcích). V nezastav�ném území 
je v rámci vymezených ploch s rozdílným zposobem využití umožn�no zvyšování 
podílu trvalých travních porosto a opatYení ke zvyšování retenních schopností 
krajiny.  

 

• (h) Zm�na .1 vytváYí podmínky k odstraIování dosledko náhlých hospodáYských 
zm�n v rámci aktualizace stanoveného využití ploch s rozdílným zposobem využití, 
zejména ploch výroby a skladování. Zm�na .1 nevymezuje plochy pYestavby. 

 

• Zm�na .1 respektuje souasnou sídelní strukturu obce a vytváYí podmínky pro její 
stabilizaci. Zm�na .1 doplIuje zásady urbanistické kompozice pro rozhodování o 
zm�nách v Yešeném území.   

 

• (k) Územní plán vytváYí podmínky pro zajišt�ní civilní ochrany zejména v oblasti 
zajišt�ní pYístupu integrovaného záchranného systému a ochrany evakuaních 
silniních tras, Zm�na .1 tyto podmínky respektuje. 

 

• (l) Zm�na .1 nevymezuje plochy urené k asananím, rekonstrukním nebo 
rekultivaním zásahom.  
 

• (m) Zm�na .1 nestanovuje kompenzaní opatYení k vytváYení podmínek pro ochranu 
území pYed negativními vlivy zám�ro na území. 

 

• (n) Zm�na .1 navrhuje pouze nezbytn� nutný zábor zem�d�lského podního fondu v 
souladu s § 4 a 5 zákona . 334/1992 Sb., v platném zn�ní. Zábor zem�d�lského 
podního fondu je kompenzován zrušením dosud nevyužitých ástí zastavitelných 
ploch v obdobném rozsahu. 

 

• (o) Zm�na .1 zajišeuje vyvážený rozvoj území aktualizací komplexní koncepce 
rozvoje území obce, která obsahuje spektrum zposobo využívání území, koordinuje 
poznatky z oboro architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové pée a zároveI respektuje a ochraIuje identifikované hodnoty Yešeného 
území.     
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d) VYHODNOCENÍ SOULADU 
S POŽADAVKY 
STAVEBNÍHO ZÁKONA A 
JEHO PROVÁD�CÍCH 
PYEDPISo 

Zposob zpracování Zm�ny . 1 je v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním Yádu v platném zn�ní, a s jeho provád�cími vyhláškami . 
500/2006 Sb. o územn� analytických podkladech, územn� plánovací dokumentaci a 
zposobu evidence územn� plánovací innosti a . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území v platném zn�ní. Soulad Zm�ny . 1 s požadavky zákona . 183/2006 
Sb., v platném zn�ní (stavební zákon) je zajišt�n následovn�: 
 

• (§ 2) Základní terminologie Zm�ny .1 (stavební pozemek, zastav�né území, 
nezastav�né území, plocha, koridor, zastavitelná plocha, plocha pYestavby, plocha 
nadmístního významu, veYejná infrastruktura, veYejn� prosp�šná stavba, veYejn� 
prosp�šné opatYení) vychází ze základních pojmo definovaných v § 2 odst. 1 tohoto 
zákona. 

 

• (§ 18, 19) Základní koncepní zásady rozvoje území obce definované ve výrokové 
ásti Zm�ny . 1 vychází z cílo a úkolo územního plánování dle § 18 a 19 stavebního 
zákona. Na základ� t�chto cílo vytváYí Zm�na . 1 pYedpoklady pro zvyšování hodnot 
v Yešeném území, nenarušuje podmínky udržitelného rozvoje a vytváYí pYedpoklady 
pro zabezpeení souladu pYírodních, civilizaních a kulturních hodnot v území. 

 

• (§ 26) Podkladem pro Yešení Zm�ny .1 jsou územn� analytické podklady (ÚAP ORP 
TYebí).  
 

• (§ 31, odst.4) Zm�na .1 je zpracována v souladu s politikou územního rozvoje (PÚR 
R ve zn�ní Aktualizací .1, 2, 3, 4, 5), vyhodnocení souladu je souástí odovodn�ní 
Zm�ny .1. 

 

• (§ 36, odst.5) Zm�na .1 je zpracována v souladu se zásadami územního rozvoje 
(ZÚR Kraje Vysoina ve zn�ní Aktualizací .1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), vyhodnocení 
souladu je souástí odovodn�ní Zm�ny .1. 

 

• (§ 43, odst. 1) Zm�na . 1 aktualizuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany 
jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspoYádání v urbanistické koncepci, 
uspoYádání krajiny a koncepci veYejné infrastruktury, aktualizuje zastav�né území, 
plochy a koridory, zastavitelné plochy, plochy vymezené pro veYejn� prosp�šné 
stavby, pro veYejn� prosp�šná opatYení a stanovuje podmínky pro využití t�chto 
ploch a koridoro. 

 

• (§ 43, odst. 3) Zm�na . 1 v podrobnosti Yešeného území zpYesIuje a rozvíjí zám�ry 
z nadYazené územn� plánovací dokumentace. Požadavky na umíst�ní, uspoYádání a 
Yešení staveb v území jsou stanoveny v podmínkách prostorového uspoYádání ploch 
s rozdílným zposobem využití v podrobnosti územního plánu. Zm�na . 1 
nevymezuje plochy s prvky regulaního plánu 
 

• (§ 43, odst.4) Zm�na .1 je zpracována pro celé správní území obce (k.ú. Nový 
Telekov). 
 

• (§ 55) Zm�na .1 je zpracována na základ� Zprávy o uplatIování Územního plánu 
Nový Telekov (období 05/2013 – 05/2021), ve které jsou obsaženy pokyny pro 
zpracování návrhu Zm�ny .1. Zm�na .1 je poYizována zkráceným postupem na 
základ� stanoviska poYizovatele Zm�ny .1 (M�stský úYad TYebí, Odbor rozvoje a 
územního plánování, Odd�lení ÚYad územního plánování). 

 

• (§ 50, odst.1) Vyhodnocení vlivo na udržitelný rozvoj území se nezpracovává. 
 

• (§ 53, odst.5) Souástí odovodn�ní Zm�ny .1 jsou krom� náležitostí vyplývajících ze 
správního Yádu všechny náležitosti vyplývající z požadávko tohoto zákona. 

 

• (§ 58) Zm�na .1 aktualizuje zastav�né území k datu 31.12.2022. Hranice 
zastav�ného území tvoYí ára vedená po hranici parcel, výjimen� ji tvoYí spojnice 
lomových bodo stávajících bodo na t�chto hranicích. Do zastav�ného území jsou 
zahrnuty zastav�né stavební pozemky a pozemky s nimi související, veYejná 
prostranství, stavební proluky a ásti pozemních komunikací, ze kterých jsou vjezdy 
na ostatní pozemky zastav�ného území.  

 

• (§ 101) Zm�na .1 nevymezuje veYejn� prosp�šné stavby nebo veYejná prostranství, 
pro které lze uplatnit pYedkupní právo. 

 

• (§ 170) Zm�na .1 aktualizuje vymezení veYejn� prosp�šných staveb a veYejn� 
prosp�šná opatYení, pro které lze práva k pozemkom a stavbám vyvlastnit. Nejsou 
vymezeny plochy a opatYení k zajišt�ní obrany a bezpenosti státu a plochy pro 
asanaci.  

 
Soulad Zm�ny .1 s vyhláškou . 500/2006 Sb. je zajišt�n následovn�: 
 

• (§ 2) Souástí Zm�ny .1 je výkres veYejn� prosp�šných staveb, opatYení a asanací, 
koordinaní výkres, který zahrnuje navržené Yešení, souasný stav a limity využití 
území. Zm�na .1 doplIuje stanovení urbanistické kompozice. 
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• (§ 3, odst.1) Zm�na .1 je zpracována na podkladu katastrální mapy aktuální k datu 
vymezení zastav�ného území Zm�nou .1 (31.12.2022). 

 

• (§ 11, odst.1) Zm�na .1 je zpracována na základ� územn� analytických podklado 
(ÚAP ORP TYebí), Územní studie krajiny SO ORP TYebí a doplIujících prozkumo a 
rozboro Yešeného území.  
 

• (§ 11, odst. 3) Zm�na .1 není zpracována ve variantách.  
 

• (§ 13, odst. 1) Zm�na . 1 obsahuje textovou a grafickou ást. Obsah Zm�ny . 1, 
vetn� jeho odovodn�ní, je v souladu s pYílohou . 7 k této vyhlášce. 
 

• (§ 13, odst. 2) Výkresy Zm�ny . 1 jsou zpracovány v m�Yítku 1:5000. Výkres širších 
vztaho je zpracován v m�Yítku 1:25000. 
 

• (§ 14, odst. 1) Zm�na . 1 je opatYena záznamem o úinnosti. 
 
Soulad Zm�ny .1 s vyhláškou . 501/2006 Sb. je zajišt�n následovn�: 
 

• (§ 3) Zm�na .1 aktualizuje návrh ploch zastavitelných, ploch zm�n v krajin� a 
vymezení ploch s rozdílným zposobem využití, které jsou dále len�ny s ohledem na 
specifické podmínky a charakter území. Vymezení ploch s jiným zposobem využití je 
zdovodn�no.  
 

• (§ 4-19) Zm�na .1 aktualizuje plochy s rozdílným zposobem využití dle této vyhlášky 
(plochy bydlení, plochy rekreace, plochy obanského vybavení, plochy smíšené 
obytné, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy výroby 
a skladování, plochy veYejných prostranství, plochy vodní a vodohospodáYské, plochy 
zem�d�lské, plochy lesní, plochy smíšené nezastav�ného území) a dle Standardu 
vybraných ástí územního plánu (metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj 
z 24.10.2019). S ohledem na specifické podmínky v Yešeném území jsou nad rámec 
výtu ploch s rozdílným zposobem využití dle vyhlášky . 501/2006 Sb. vymezeny 
plochy zelen� – zahrady a sady (ZZ). V souladu s požadavkem § 3 je jejich vymezení 
odovodn�no specifickými podmínkami v území, ve kterých je nutno zajistit mimo jiné 
komplexnost urbanistické koncepce. Plochy zelen� (ZZ) tvoYí pYechodovou zónu 
mezi zastav�ným územím, resp. zastavitelnými plochami a plochami intenzivn� 
zem�d�lsky a hospodáYsky využívanými a tvoYí hospodáYské zázemí ploch 
smíšených obytných v pYímé vazb� na vymezené zastav�né území jako fyzicky 
vymezené zahrady nebo sady s využitím pro p�stování okrasné a užitkové zelen� a 
drobnou p�stební innost nekomerního charakteru. 
 

• (§ 7) Zm�na .1 nenavrhuje zastavitelné plochy veYejných prostranství související se 
zastavitelnými plochami bydlení, rekreace, obanského vybavení anebo smíšené 
obytné v souladu s podmínkou vymezení plochy veYejného prostranství o vým�Ye 
nejmén� 1000 m2 pro každé 2 hektary zastavitelných ploch.  

 
e)  VYHODNOCENÍ SOULADU 

S POŽADAVKY 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PYEDPISo  

V souladu s § 55 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Yádu 
v platném zn�ní, vychází v�cné Yešení Zm�ny .1 z pokyno pro zpracování návrhu Zm�ny 
.1 Územního plánu Nový Telekov, které jsou souástí Zprávy o uplatIování Územního 
plánu Nový Telekov (období 05/2013 – 05/2021). Návrh Zm�ny .1 je koordinován s 
vyhodnocením požadavko, stanovisek, podn�to a pYipomínek z projednávání Zprávy o 
uplatIování Územního plánu Nový Telekov v uplynulém období. Požadavky dotených 
orgáno a požadavky vycházející ze zvláštních právních pYedpiso jsou Zm�nou .1 
respektovány zejména stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem 
využití a podmínek umiseování staveb v nich. Zm�na .1 se Yídí zejména následujícími 
právními pYedpisy v platných zn�ních a ve zn�ních pozd�jších pYedpiso:  
 

• zákon . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;  
• zákon . 20/1987 Sb., o státní památkové péi; 
• zákon . 44/1988 Sb., o ochran� a využití nerostného bohatství (horní zákon); 
• zákon . 49/1997 Sb., o civilním letectví; 
• zákon . 114/1992 Sb., o ochran� pYírody a krajiny; 
• zákon . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákono (zákon o elektronických komunikacích); 
• zákon . 133/1985 Sb., o požární ochran�;  
• zákon . 201/2012 Sb., o ochran� ovzduší;  
• zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákono (vodní zákon);  
• zákon . 258/2000 Sb., o ochran� veYejného zdraví a o zm�n� n�kterých zákono; 
• zákon . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veYejnou potYebu a o zm�n� 

n�kterých zákono (zákon o vodovodech a kanalizacích); 
• zákon . 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákono (lesní 

zákon);  
• zákon . 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského podního fondu; 
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• zákon . 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úYadech a o zm�n� 
zákona . 229/1991 Sb., o úprav� vlastnických vztaho k pod� a jinému 
zem�d�lskému majetku, ve zn�ní pozd�jších pYedpiso; 

• zákon . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákono (energetický zákon); 

• naYízení vlády . 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akním programu; 
• naYízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran� zdraví pYed nepYíznivými úinky hluko a 

vibrací. 
 

e.1.  KOORDINACE Z HLEDISKA 
POŽADAVKo DOTENÝCH 
ORGÁNo A ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PYEDPISo 

Požadavky dotených orgáno a oprávn�ných investoro uplatn�né b�hem projednávání 
návrhu Zprávy o uplatIování Územního plánu Nový Telekov a pokyno pro zpracování 
návrhu Zm�ny .1 Územního plánu Nový Telekov jsou spln�ny následovn�: 
 

• Požadavky Krajského úYadu Kraje Vysoina, odboru územního plánování 
stavebního Yádu, k návrhu zprávy o uplatIování jsou Zm�nou .1 respektovány.  
Zm�na .1 je zpracována v souladu s politikou územního rozvoje (PÚR R ve zn�ní 
Aktualizací .1, 2, 3, 4, 5) a v souladu se zásadami územního rozvoje (ZÚR Kraje 
Vysoina ve zn�ní Aktualizací .1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Vyhodnocení souladu je 
souástí odovodn�ní Zm�ny .1. Plochy s rozdílným zposobem využití jsou 
vymezeny dle § 4-19 vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území v platném zn�ní, a v souladu se Standardem vybraných ástí 
územního plánu (metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 24.10.2019). 

 

• Požadavky Krajského úYadu Kraje Vysoina, odboru životního prostYedí a 
zem�d�lství, odd�lení ochrany pYírodních zdrojo a EIA jsou respektovány. Zm�na 
.1 navrhuje pouze nezbytn� nutné zábory zem�d�lského podního fondu. 
Vyhodnocení záboru zem�d�lského podního fondu je zpracováno v souladu s § 4 a 5 
odst. 1 zákona . 334/1992 Sb., v platném zn�ní (zákon o ochran� zem�d�lského 
podního fondu). Návrh zastavitelných ploch na pozemcích v I. a II. tYíd� ochrany 
zem�d�lského podního fondu je kompenzován zrušením odpovídající vým�ry dosud 
nevyužitých zastavitelných ploch z platného územního plánu ve stejné tYíd� ochrany. 
Návrhem Zm�ny .1 tak nedochází k navyšování záboru zem�d�lského podního 
fondu v nejvyšších tYídách ochrany. 

 

• Zm�na .1 respektuje podmínky pro využití ploch a pro zm�ny ve využití ploch s 
rozdílným zposobem využití v zájmových územích Ministerstva obrany. Celé 
správní území obce je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpeovacích 
zaYízení Ministerstva obrany a ve vzdušném prostoru pro létání v malých a 
pYízemních výškách Ministerstva obrany. Na celém správním území je zájem 
Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování uvedených druho staveb podle 
ustanovení § 175 zákona . 183/2006 Sb. Do grafické ásti dokumentace (pod 
legendu koordinaního výkresu) jsou dopln�ny poznámky o existenci zájmových 
území Ministerstva obrany. V textové ásti jsou uvedeny podmínky pro využití ploch 
dotených zájmovými územími Ministerstva obrany.  

 

• Požadavky Státního pozemkového úYadu (Krajský pozemkový úYad pro Kraj 
Vysoina, poboka TYebí) jsou respektovány. Návaznost územního plánu na 
schválený Plán spolených zaYízení komplexní pozemkové úpravy v sousedním 
katastrálním území UhYínov u Velkého MeziYíí je Zm�nou .1 zajišt�na. Územní plán 
koordinuje zejména vymezení územního systému ekologické stability. Návaznost 
lokálního biokoridoru LBK 20-1 na k.ú. UhYínov u Velkého MeziYíí (lokální biokoridor 
LBK 5) je zajišt�na. 
 

• Požadavky Vodárenské akciové spolenosti, a.s., Divize TYebí jsou respektovány. 
Zm�na .1 respektuje technickou infrastrukturu, která prochází Yešeným územím. 
Zm�na .1 respektuje koncepci zásobování vodou a koncepci likvidace odpadních 
vod z územního plánu, která je v souladu s Plánem rozvoje vodovodo a kanalizací 
Kraje Vysoina v platném zn�ní (PRVK). 
 

e.2.  KOORDINACE Z HLEDISKA 
POŽADAVKo OCHRANY 
OBYVATELSTVA 

Zvláštní požadavky orgáno civilní ochrany (CO) ve smyslu stávajících legislativních 
opatYení a pYedpiso pro provád�ní konkrétních opatYení se nepYedpokládají. V pYípad� 
vzniku mimoYádné události se bude ochrana obyvatelstva Yídit plánem innosti orgáno 
obce pYi vzniku mimoYádné události – ve smyslu organizace evakuace, ubytování, resp. 
ukrytí obyvatelstva, organizace záchranných, likvidaních a obnovovacích prací pro 
odstran�ní nebo snížení škodlivých úinko kontaminace a organizace nouzového 
zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. Územn� plánovací dokumentace 
umožIuje využití ploch k umíst�ní staveb a opatYení v území, jimiž jsou zajišeovány 
základní požadavky ochrany obyvatelstva a naopak omezuje využití ploch k umíst�ní 
staveb a opatYení v území, jejichž využitím može být obyvatelstvo pYímo ohroženo: 
 

• umožIuje umíst�ní všech druho staveb, jejichž rozmíst�ní, technické a dispoziní 
Yešení splIuje podmínky zajišt�ní ochrany obyvatelstva; 
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• umožIuje stavby silnic a komunikací v parametrech, které vyhovují pYíjezdu a 
pYístupu techniky jednotek integrovaného záchranného systému; 

• zdroje požární vody budou Yešeny v souladu s normou SN 75 2411, v Yešeném 
území budou pYednostn� využity zdroje povrchových vod; 

• neumožIuje umíst�ní staveb velkokapacitních sklado nebezpených látek. 
 

e.3.  ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY 
MINISTERSTVA OBRANY  

Zm�na .1 stanovuje obecné podmínky pro využití ploch a pro zm�ny ve využití ploch s 
rozdílným zposobem využití respektující požadavky Ministerstva obrany, a to s 
pYihlédnutím k možnostem jejich aplikace. Celé správní území se nachází ve vymezeném 
území ochranných pásem leteckých zabezpeovacích zaYízení, které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním Yádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších pYedpiso. V tomto vymezeném 
území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základ� závazného stanoviska 
Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (vetn� rekonstrukce a pYestavby) v�trných 
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic 
mobilních operátoro. V tomto vymezeném území može být výstavba v�trných elektráren, 
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvoYících dominanty v terénu výškov� 
omezena nebo zakázána. 
 

Celé správní území se nachází ve vzdušném prostoru pro létání v malých a 
pYízemních výškách LK TRA a LK TSA (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona . 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním Yádu), který je nutno respektovat podle 
ustanovení § 41 zákona . 49/1997 Sb. o civilním letectví a o zm�n� a dopln�ní zákona . 
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit 
výstavbu vysílao, výškových staveb, staveb tvoYících dominanty v terénu, v�trných 
elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (napY. stYelnice, 
nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VVN a VN, rozšíYení stávajících nebo 
povolení nových t�žebních prostoro (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním Yádu) jen na základ� závazného stanoviska 
Ministerstva obrany. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od zem� je nutno posoudit také 
výsadbu vzrostlé zelen�. Výstavba a výsadba može být výškov� omezena nebo 
zakázána.  
 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 
níže uvedených druho staveb podle ustanovení § 175 zákona �. 183/2006 Sb. (dle ÚAP 
jev 119) Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základ� 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. V celém Yešeném území nesmí být negativn� 
doteny nebo ovlivn�ny zájmy obrany státu výstavbou, rekonstrukcí a opravou dálniní 
sít�, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. tYídy, výstavbou a rekonstrukcí železniních 
tratí a jejich koridoro, výstavbou a rekonstrukcí letiše všech druho, vetn� zaYízení, 
výstavbou vedení VN a VVN, výstavbou v�trných elektráren, výstavbou 
radioelektronických zaYízení (radiové, radiolokaní, radionaviganí, telemetrická) vetn� 
anténních systémo a op�rných konstrukcí (napY. základnové stanice…), výstavbou 
objekto a zaYízení vysokých 30 m a více nad terénem, výstavbou vodních nádrží 
(pYehrady, rybníky) a výstavbou objekto tvoYících dominanty v území (napY. rozhledny). 

 
f)  VYHODNOCENÍ SPLN�NÍ 

POŽADAVKo ZADÁNÍ 
ZM�NY ÚZEMNÍHO PLÁNU  

V souladu s § 55 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Yádu 
v platném zn�ní, vychází v�cné Yešení Zm�ny .1 z pokyno pro zpracování návrhu Zm�ny 
.1 Územního plánu Nový Telekov, které jsou souástí Zprávy o uplatIování Územního 
plánu Nový Telekov (období 05/2013 – 05/2021). Požadavky na zpracování Zm�ny . 1 
jsou spln�ny následovn�: 

 
A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území, vyjádYené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, vetn� rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na zm�nu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuYe a 
dostupnosti veYejné infrastruktury 
 
• Zm�na .1 prov�Yila vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na ásti pozemku p.. 

806/22 a pozemku p.. 56 v k.ú. Nový Telekov. Zm�na .1 rozšiYuje zastavitelnou 
plochu smíšenou obytnou venkovskou Z1.7 o 0,2085 ha na pozemku ve II. tYíd� 
ochrany zem�d�lského podního fondu (ZPF). V souvislosti s touto zm�nou je na 
navazující ásti pozemku p.. 806/22 v k.ú. Nový Telekov vymezena plocha zelen� 
– zahrady a sady K1.1 pro zázemí navržené zástavby. Zábor na pozemcích ve II. 
tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu je kompenzován zrušením odpovídající 
vým�ry dosud nevyužitých zastavitelných ploch z platného územního plánu ve stejné 
tYíd� ochrany. Návrhem Zm�ny .1 tak nedochází k výraznému navyšování záboru 
zem�d�lského podního fondu v nejvyšších tYídách ochrany. 

 

• Zm�na .1 prov�Yila rozšíYení stávajícího areálu zem�d�lské farmy na pozemku p.. 
892/14 v k.ú. Nový Telekov. Zm�na .1 vymezuje zastavitelnou plochu drobné a 
Yemeslné výroby a skladování Z9.2. 
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• Zm�na .1 prov�Yila vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na ásti pozemku p.. 
919 v k.ú. Nový Telekov. Zm�na .1 vymezuje zastavitelnou plochu  smíšenou 
obytnou venkovskou Z1.1 na pozemku ve II. tYíd� ochrany zem�d�lského podního 
fondu (ZPF).  

 

• Zm�na .1 prov�Yila vymezení plochy pro zem�d�lskou výrobu, na které je plánovaná 
výstavba zaYízení pro výkrm skotu a skladování krmiv. Jedná se o rozšíYení 
stávajícího výrobního areálu na ásti pozemku p.. 138/20 v k.ú. Nový Telekov. 
Zm�na .1 rozšiYuje zastavitelnou plochu zem�d�lské výroby Z8.1 na pozemku v I. 
tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu (ZPF). Zábor na pozemcích v nejvyšších 
tYídách ochrany zem�d�lského podního fondu je kompenzován zrušením odpovídající 
vým�ry dosud nevyužitých zastavitelných ploch z platného územního plánu ve stejné 
tYíd� ochrany. Návrhem Zm�ny .1 tak nedochází k navyšování záboru 
zem�d�lského podního fondu v nejvyšších tYídách ochrany. 

 

• Zm�na .1 vymezuje zastavitelnou plochu smíšenou obytnou venkovskou Z1.8 
v severní ásti obce na základ� aktualizace dle skuteného stavu v území (zázemí 
stávající obytné zástavby). Zastavitelná plocha je vymezena na ásti pozemku p.. 
228/1 v k.ú. Nový Telekov ve III. tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu (ZPF). 

 

• Zm�na .1 aktualizuje zastav�né území k datu 31.12.2022 ve smyslu metodického 
pokynu pro vymezování zastav�ného území Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 27. 
4. 2007 a dle § 58 stavebního zákona. Zastav�né území je aktualizováno na 
podkladu katastrální mapy aktuální k datu 31.12.2022. 

 

• Yešení Zm�ny .1 zajišeuje soulad územního plánu s platnou legislativou na úseku 
územního plánování a s územn� plánovací dokumentací vydanou krajem (zejména 
zm�na názvu a obsahu jednotlivých kapitol textové ásti dle pYílohy .7 vyhlášky . 
500/2006 Sb., odstran�ní citací a odkazo na platné právní pYedpisy z textové i 
grafické ásti, odstran�ní procesních podmínek z výrokové ásti, odstran�ní 
podrobností náležejících svým obsahem regulanímu plánu nebo územnímu 
rozhodnutí, prov�Yení požadavku vymezení souvisejícího veYejného prostranství, 
prov�Yení stanovení pYedkupního práva, konkretizace podmínek ochrany kulturních a 
pYírodních hodnot území, úprava grafické ásti z hlediska širších územních vztaho, 
aktualizace podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití, aktualizace 
zastav�ného území). 
 

UpYesn�ní požadavko vyplývajících z politiky územního rozvoje 
 
• Dle Politiky územního rozvoje eské republiky ve zn�ní Aktualizací . 1, 2, 3, 4 a 5 

(PÚR) není Yešené území souástí žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy, 
v nichž existují zvýšené požadavky na zm�ny v území z dovodu soustYed�ní aktivit 
mezinárodního a republikového významu.  Yešené území je souástí specifické 
oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Zm�na 
.1 je zpracována s ohledem na stanovené úkoly pro územní plánování. Do Yešeného 
území nezasahují koridory pro rozvoj dopravní infrastruktury celostátního nebo 
mezinárodního významu. Zm�na .1 je zpracována v souladu s aplikovatelnými 
republikovými prioritami územního plánování pro zajišt�ní udržitelného rozvoje 
území. 

 
Požadavky vyplývající z územn� plánovací dokumentace vydané krajem 
 
• Zm�na .1 respektuje podmínky vyplývající pro Yešené území ze Zásad územního 

rozvoje Kraje Vysoina ve zn�ní Aktualizací . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 (ZÚR) a 
vyhodnocuje jejich soulad. Priority územního plánování Kraje Vysoina pro zajišt�ní 
udržitelného rozvoje území vetn� zohledn�ní priorit stanovených v politice územního 
rozvoje jsou územním plánem respektovány. Zásady územního rozvoje Kraje 
Vysoina nezaYazují Yešené území do žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy 
republikového nebo krajského významu, ve kterých se soustYedí ekonomické aktivity 
celostátního resp. krajského významu. Zásady územního rozvoje Kraje Vysoina 
nezaYazují Yešené území do žádné specifické oblasti krajského významu. Yešené 
území není doteno rozvojem dopravní nebo technické infrastruktury nadmístního 
(mezinárodního, celostátního, krajského) významu. V Zásadách územního rozvoje 
Kraje Vysoina nejsou v Yešeném území vymezeny plochy ani koridory pro rozvoj 
dopravní nebo technické infrastruktury, které by m�ly být v územním plánu navrženy 
a územn� hájeny. Zásady územního rozvoje Kraje Vysoina nevymezují v Yešeném 
území plochy ani koridory pro biocentra a biokoridory nadregionálního nebo 
regionálního územního systému ekologické stability.  

 

• Zásady územního rozvoje Kraje Vysoina zaYazují Yešené území podle pYevažujícího 
zposobu využití do typo krajiny lesozem�d�lské harmonické (pYevážná ást Yešeného 
území) a krajiny lesozem�d�lské ostatní (severní a severovýchodní okraj Yešeného 
území).  
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Yešení Zm�ny .1 respektuje stanovené hlavní cílové využití krajiny (zem�d�lství a 
lesní hospodáYství, bydlení, základní veYejná vybavenost a místní ekonomické 
aktivity, cestovní ruch a rekreace) a zajišeuje soulad se stanovenými zásadami pro 
innost a rozhodování o zm�nách v t�chto územích.  
 

• Zásady územního rozvoje Kraje Vysoina vymezují v Yešeném území oblast 
krajinného rázu CZ0610-OB010 TYebísko-VelkomeziYísko jako unikátní územní 
jednotku jedinenosti a neopakovatelnosti krajiny. Zm�na .1 respektuje specifické 
zásady pro innosti a rozhodování o zm�nách v této oblasti a neumožIuje 
umiseování výškových staveb s negativním vlivem na krajinný ráz Yešeného území. 

 

• Zásady územního rozvoje Kraje Vysoina nevymezují v Yešeném území veYejn� 
prosp�šné stavby, veYejn� prosp�šná opatYení, stavby a opatYení k zajišeování 
obrany a bezpenosti státu a asananí území nadmístního významu, pro které lze 
práva k pozemkom a stavbám vyvlastnit. 

 
UpYesn�ní požadavko vyplývajících z územn� analytických podklado, zejména z problémo 
urených k Yešení v územn� plánovací dokumentaci a pYípadn� z doplIujících prozkumo 
a rozboro 
 
• Podkladem pro Yešení Zm�ny .1 jsou územn� analytické podklady (ÚAP ORP 

TYebí). Zm�na .1 specifikuje a ve veYejném zájmu doplIuje kulturní a pYírodní 
hodnoty Yešeného území, které nejsou chrán�ny dle platných právních pYedpiso 
(kompoziní prvek, architektonicky významný objekt, památky místního významu, 
pYírodní a krajinné prvky) vetn� stanovení zásad pro jejich ochranu. Zm�na .1 
doplIuje základní zásady urbanistické kompozice pro rozhodování o zm�nách v 
Yešeném území. 
 

• Zm�na .1 respektuje podmínky pro využití ploch a pro zm�ny ve využití ploch s 
rozdílným zposobem využití v zájmových územích Ministerstva obrany. Celé správní 
území obce je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpeovacích zaYízení 
Ministerstva obrany a ve vzdušném prostoru pro létání v malých a pYízemních 
výškách Ministerstva obrany. Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany 
posuzován z hlediska povolování uvedených druho staveb podle ustanovení § 175 
zákona . 183/2006 Sb. Do grafické ásti dokumentace (pod legendu koordinaního 
výkresu) jsou dopln�ny poznámky o existenci zájmových území Ministerstva obrany. 
V textové ásti jsou uvedeny podmínky pro využití ploch dotených zájmovými 
územími Ministerstva obrany. 

 
Další požadavky (požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatIování 
územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotenými 
orgány a veYejností) 
 
• Zm�na .1 upravuje názvy jednotlivých kapitol textové ásti územního plánu a jejich 

výet dle pYílohy .7 vyhlášky . 500/2006 Sb., v platném zn�ní. Zm�na .1 upravuje 
obsah odovodn�ní textové ásti územního plánu dle pYílohy .7 vyhlášky . 500/2006 
Sb., v platném zn�ní.   
 

• Zm�na .1 aktualizuje textovou ást územního plánu ve smyslu odstran�ní citací, 
odkazo na platné právní pYedpisy a jiné koncepní a strategické materiály s ohledem 
na vydání územn� plánovací dokumentace ve form� opatYení obecné povahy. 

 

• Zm�na .1 nenavrhuje zastavitelné plochy veYejných prostranství související se 
zastavitelnými plochami bydlení, rekreace, obanského vybavení anebo smíšené 
obytné v souladu s podmínkou vymezení plochy veYejného prostranství o vým�Ye 
nejmén� 1000 m2 pro každé 2 hektary zastavitelných ploch dle § 7 odst. 2 vyhlášky 
. 501/2006 Sb., v platném zn�ní.  

 

• Zm�na .1 zajišeuje soulad s územními plány sousedních obcí. V tomto smyslu je 
Zm�nou .1 aktualizováno vymezení územního systému ekologické stability. 
Návaznost lokálního biokoridoru LBK 20-1 na k.ú. UhYínov u Velkého MeziYíí (lokální 
biokoridor LBK 5) je zajišt�na. Návaznost lokálního biokoridoru LBK 20-1 na k.ú. 
Horní HeYmanice (lokální biokoridor K20–CH) je zajišt�na. Návaznost lokálního 
biocentra LBC 20 na k.ú. Horní HeYmanice (lokální biocentrum LBC 20) je zajišt�na. 
Návaznost lokálního biokoridoru LBK 20-21 na k.ú. Horní HeYmanice (lokální 
biokoridor K20-21) je zajišt�na. Návaznost lokálního biokoridoru LBK 21-22 na k.ú. 
Vlatín (lokální biokoridor LBK 21-27) je zajišt�na. Návaznost lokálního biokoridoru 
LBK 27-28 na k.ú. Oslavika není zajišt�na (pYedpokládá zajišt�ní návaznosti, tj. 
dopln�ní chyb�jícího lokálního biokoridoru, v územn� plánovací dokumentaci obce 
Oslavika). Návaznost lokálního biokoridoru LBK 27-3 na k.ú. Baliny (lokální 
biokoridor LK 9) je zajišt�na. Návaznost lokálního biokoridoru LBK 22-3 na k.ú. Baliny 
(lokální biokoridor LK 5) je zajišt�na. Ostatní prvky územního systému ekologické 
stability jsou vymezeny bez návaznosti na území sousedních obcí. 
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• Zm�na .1 je zpracována v souladu s ostatními požadavky vyplývajícími ze zprávy o 
uplatIování územního plánu podle § 55 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., v platném 
zn�ní, nebo z projednání s dotenými orgány.  

 
1. Urbanistická koncepce, prov�Yení plošného a prostorového uspoYádání zastav�ného 
území a prov�Yení možných zm�n, vetn� vymezení zastavitelných ploch 

 
• Územní plán Nový Telekov stanovuje koncepci rozvoje území obce, která je 

založena na vyhodnocení všech složek v území a je vyjádYena funkn� smíšenou 
organizací zastav�ného území, návrhem zastavitelných ploch, návrhem systémových 
opatYení v oblasti veYejné infrastruktury a implementací opatYení ke zvýšení 
ekologické hodnoty krajiny a pozitivních hodnot Yešeného území. Zm�na .1 
specifikuje základní hodnoty kulturního a pYírodního charakteru a doplIuje základní 
koncepci rozvoje území obce o podmínky jejich ochrany. Podmínky ochrany a 
zachování rázu Yešeného území jsou stanoveny s ohledem na zaYazení Yešeného 
území do oblastí krajinného rázu a krajinného typu dle Zásad územního rozvoje 
Kraje Vysoina. Specifikované hodnoty jsou také chrán�ny stanovením podmínek 
pro využívání ploch s rozdílným zposobem využití. Podmínky ochrany hodnot území 
jsou celkov� provázány s potYebami ekonomického a sociálního rozvoje. Zastavitelné 
plochy vymezené Zm�nou . 1 nenarušují sídelní strukturu a nem�ní venkovský 
charakter sídla. Zm�na .1 respektuje základní koncepci rozvoje území obce, 
ochrany a rozvoje jeho hodnot, ve které je zajišt�n vyvážený rozvoj území a ochrana 
venkovské obce ve venkovském prostoru. Zastavitelné plochy jsou navrženy v pYímé 
návaznosti na zastav�né území. Návrh zastavitelných ploch na pozemcích v I. a II. 
tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu je kompenzován zrušením odpovídající 
vým�ry dosud nevyužitých zastavitelných ploch z platného územního plánu ve stejné 
tYíd� ochrany. Návrhem Zm�ny .1 tak nedochází k navyšování záboru 
zem�d�lského podního fondu v nejvyšších tYídách ochrany. 
   

2. Koncepce veYejné infrastruktury, prov�Yení uspoYádání veYejné infrastruktury  
a možnosti zm�n 

 
• Koncepce veYejné infrastruktury stanovená územním plánem není Zm�nou .1 

zásadn� m�n�na. Zm�na .1 koncepci veYejné infrastruktury aktualizuje v souladu 
s požadavky vyplývajícími ze zprávy o uplatIování územního plánu podle § 55 odst. 
1 zákona . 183/2006 Sb., v platném zn�ní, nebo z projednání s dotenými orgány.  

 
3. Koncepce uspoYádání krajiny, prov�Yení plošného a prostorového uspoYádání 
nezastav�ného území a prov�Yení možných zm�n, vetn� prov�Yení, ve kterých plochách 
je vhodné vylouit umiseování staveb, zaYízení a jiných opatYení pro úely uvedené v § 18 
odst. 5 stavebního zákona 
 
• Koncepce uspoYádání krajiny stanovená územním plánem není Zm�nou .1 zásadn� 

m�n�na. Zm�na .1 koncepci veYejné infrastruktury aktualizuje v souladu 
s požadavky vyplývajícími ze zprávy o uplatIování územního plánu podle § 55 odst. 
1 zákona . 183/2006 Sb., v platném zn�ní, nebo z projednání s dotenými orgány.  

 
B. Požadavky na vymezení ploch a koridoro územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prov�Yit 
 
• Z nadYazené územn� plánovací dokumentace nevyplývají žádné požadavky. Zm�na 

.1 aktualizuje vymezení ploch územních rezerv R1, R2, R3 a doplIuje podmínky pro 
jejich prov�Yení. Zm�na .1 stanovuje podmínku nem�nit využití ploch dotených 
vymezenými územními rezervami zposobem, který by znemožnil nebo podstatn� 
ztížil budoucí využití území k úelom, pro které jsou územní rezervy vymezeny, a to 
do doby prov�Yení možného budoucího využití ploch. 

 
C. Požadavky na prov�Yení vymezení veYejn� prosp�šných staveb, veYejn� 
prosp�šných opatYení a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastn�ní nebo 
pYedkupní právo  
 
• Zm�na .1 aktualizuje vymezení veYejn� prosp�šných staveb a veYejn� prosp�šných 

opatYení, pro které lze práva k pozemkom a stavbám vyvlastnit. Liniov� vymezené 
veYejn� prosp�šné stavby a opatYení jsou Zm�nou .1 zrušeny bez náhrady (zám�ry, 
které není úelné hájit jako veYejn� prosp�šné stavby nebo opatYení s možností 
vyvlastn�ní). Nejsou vymezeny plochy a opatYení k zajišt�ní obrany a bezpenosti 
státu a plochy pro asanaci. Zm�na .1 nevymezuje veYejn� prosp�šné stavby nebo 
veYejná prostranství, pro které lze uplatnit pYedkupní právo. 
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D. Požadavky na prov�Yení vymezení ploch a koridoro, ve kterých bude 
rozhodování o zm�nách v území podmín�no vydáním regulaního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzavYením dohody o parcelaci 
 
• Z nadYazené územn� plánovací dokumentace nevyplývají žádné požadavky. Zm�na 

.1 nevymezuje plochy nebo koridory, ve kterých je rozhodování o zm�nách v území 
podmín�no vydáním regulaního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavYením 
dohody o parcelaci.  
 

G. Požadavky na uspoYádání obsahu návrhu územního plánu a na uspoYádání 
obsahu jeho odovodn�ní vetn� m�Yítek výkreso a potu vyhotovení 
 
• Zm�na .1 je zpracována v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním Yádu v platném zn�ní, s provád�cími vyhláškami . 500/2006 
Sb. o územn� analytických podkladech, územn� plánovací dokumentaci a zposobu 
evidence územn� plánovací innosti a vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území v platném zn�ní. Textová ást Zm�ny .1 je 
zpracována v rozsahu m�n�ných ástí tzv. revizí textu výrokové ásti Územního 
plánu Nový Telekov. Textová ást odovodn�ní Zm�ny . 1 obsahuje nad rámec 
vyplývající z platných právních pYedpiso kapitolu A. Textová ást územního plánu 
s vyznaením zm�n. V soub�hu se zpracováním Zm�ny .1 je zpracovávána 
dokumentace úplného zn�ní Územního plánu Nový Telekov po Zm�n� .1. 

 

• Zm�na .1 je zpracována v souladu se Standardem vybraných ástí územního plánu 
(metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 24.10.2019). Návrh Zm�ny 
.1 je zpracován v požadovaném rozsahu.  

 
H. Požadavky na vyhodnocení pYedpokládaných vlivo územního plánu na udržitelný 
rozvoj území 
 
• Zm�na .1 je zpracována v souladu s principy a požadavky udržitelného rozvoje, 

vyhodnocení vlivo na udržitelný rozvoj území se nezpracovává.   
 

g)  KOMPLEXNÍ ZDoVODN�NÍ 
PYIJATÉHO YEŠENÍ 
VETN� VYBRANÉ 
VARIANTY   

 
 
 
 
 

 
g.1.  VYMEZENÍ ZASTAV�NÉHO 

ÚZEMÍ  
Zm�na .1 aktualizuje zastav�né území k datu 31.12.2022 ve smyslu metodického 
pokynu pro vymezování zastav�ného území Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 27. 4. 
2007 a dle § 58 stavebního zákona. Zastav�né území je aktualizováno na podkladu 
katastrální mapy aktuální k datu 31.12.2022. Hranici zastav�ného území tvoYí ára 
vedená po hranici parcel, výjimen� spojnice bodo na t�chto parcelách. Do zastav�ného 
území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu (zastav�ná ást obce vymezená k datu 
1.9.1966) a dále pozemky vn� intravilánu, a to: 
 

• zastav�né stavební pozemky (stavební parcely a další pozemkové parcely zpravidla 
pod spoleným oplocením tvoYící souvislý celek s obytnými a hospodáYskými 
budovami); 

• stavební proluky (nezastav�né prostory ve stávající zástavb� urené k zastav�ní 
nebo prostory tvoYící zázemí souvisejících sousedních parcel); 

• pozemní komunikace nebo jejich ásti, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky 
zastav�ného území; 

• ostatní veYejná prostranství (podle § 34 zákona . 128/2000 Sb., v platném zn�ní, 
návesní prostor, ulice, chodníky, hYišt� a ostatní prostory pYístupné každému bez 
omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru); 

• další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastav�ného území.   
 

g.2.  OCHRANA A ROZVOJ 
HODNOT ÚZEMÍ   

Zm�na .1 specifikuje a ve veYejném zájmu doplIuje kulturní a pYírodní hodnoty Yešeného 
území, které nejsou chrán�ny dle platných právních pYedpiso (kompoziní prvek, 
architektonicky významný objekt, památky místního významu, pYírodní a krajinné prvky) 
vetn� stanovení zásad pro jejich ochranu. Zm�na .1 doplIuje základní zásady 
urbanistické kompozice pro rozhodování o zm�nách v Yešeném území. 

 

g.3.  VYMEZENÍ PLOCH S 
ROZDÍLNÝM ZPoSOBEM 
VYUŽITÍ 

Plošné uspoYádání je Yešeno vymezením ploch s rozdílným zposobem využití dle § 4-19 
vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném zn�ní. 
Plochy s rozdílným zposobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznan� celé Yešené 
území, zajišeují tak základní funkce Yešeného území a jeho koordinovaný rozvoj.  
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Pro všechny plochy s rozdílným zposobem využití jsou stanoveny podmínky pro jejich 
využití vetn� podmínek prostorového uspoYádání. Zm�na .1 terminologicky upravuje 
plochy s rozdílným zposobem využití dle § 4-19 vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území v platném zn�ní, Zm�na .1 je zpracována v souladu 
se Standardem vybraných ástí územního plánu (metodický pokyn Ministerstva pro místní 
rozvoj ze dne 24.10.2019): 
 
Územní plán Nový Telekov Zm�na .1 

plochy bydlení – bytové domy  bydlení hromadné 

Sv – plochy smíšené obytné – 
venkovského typu  smíšené obytné venkovské 

Rr – plochy rekreace – rodinná  
a individuální rekreace  

rekreace individuální 

Rs – plochy rekreace – sportovn�-
rekreaní areály  rekreace jiná 

plochy obanské vybavenosti  
obanské vybavení veYejné 

Rs – plochy rekreace – sportovn�-
rekreaní areály  

obanské vybavení – sport 

plochy veYejných prostranství – 
návesní prostor  

vybraná veYejná prostranství 
s pYevahou zpevn�ných 
ploch 

  
zeleI – zahrady a sady  

plochy dopravní infrastruktury (DI) – 
silnice  doprava silniní 

Ti – plochy technické infrastruktury 
 vodní hospodáYství 

 
energetika 

Vs – plochy výroby a skladování  výroba drobná a služby 

Zs – plochy zem�d�lské výroby  
a staveb  

výroba zem�d�lská a 
lesnická 

plochy vodní a vodohospodáYské  
vodní plochy a toky 

plochy zem�d�lské – orná poda  
zem�d�lské 

plochy lesní (PUPFL)  
lesní 

plochy smíšené nezastav�ného 
území (Ns)  

smíšené nezastav�ného 
území 

 

 
g.4.  VYMEZENÍ 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
Zm�na .1 aktualizuje vymezení zastavitelných ploch ve smyslu vyhodnocení jejich využití 
a zajišt�ní celkového zjednodušení, pYehlednosti a souladu s platnými právními pYedpisy: 
 
Územní plán Nový Telekov Zm�na .1 

ozn. název kód ozn. název 

Sv1 
plochy smíšené obytné – 
venkovského typu 

 Z1.1 
smíšené obytné 
venkovské 

ásten� zrušeno 

Sv2 
plochy smíšené obytné – 
venkovského typu  

Z1.2 
smíšené obytné 
venkovské 

Sv3 
plochy smíšené obytné – 
venkovského typu  Z1.3 

smíšené obytné 
venkovské 

Sv4 
plochy smíšené obytné – 
venkovského typu 

 Z1.4 
smíšené obytné 
venkovské 

ásten� zrušeno 

 
 



98                                                                                                                   ZM�NA . 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ TELEKOV 
 

 

 
Územní plán Nový Telekov Zm�na .1 

ozn. název kód ozn. název 

Sv5 
plochy smíšené obytné – 
venkovského typu 

 Z1.5 
smíšené obytné 
venkovské 

ásten� zrušeno 

Sv6 
plochy smíšené obytné – 
venkovského typu 

ásten� zrušeno 

 Z1.6 smíšené obytné 
venkovské 

Sv7 
plochy smíšené obytné – 
venkovského typu 

ásten� zrušeno 

  Z1.7 smíšené obytné 
venkovské 

  Z1.8 smíšené obytné 
venkovské 

Rs1 
plochy rekreace – 
sportovn�-rekreaní 
areály 

 Z4.1 
obanské vybavení – 
sport 

Rs2 
plochy rekreace – 
sportovn�-rekreaní 
areály 

 
Z3.1 rekreace jiná 

Rr1 
plochy rekreace – 
rodinná a individuální 
rekreace 

 
Z2.1 rekreace individuální 

Ti1 
plochy technické 
infrastruktury  

Z6.1 vodní hospodáYství 

Vs1 
plochy výroby a 
skladování  

Z9.1 
výroba drobná  
a služby 

Zs1 
plochy zem�d�lské 
výroby a staveb  Z8.1 

výroba zem�d�lská  
a lesnická 

Zs2 
plochy zem�d�lské 
výroby a staveb  Z8.2 

výroba zem�d�lská  
a lesnická 

Ds1 
plochy dopravní 
infrastruktury (DI)  zrušeno 

Dk1 
plochy dopravní 
infrastruktury (DI)   

Z5.1 doprava silniní 

Dk2 plochy dopravní 
infrastruktury (DI)  

zrušeno 

 Z7.1 energetika 

Dk3 
plochy dopravní 
infrastruktury (DI)  zrušeno 

Du1 
plochy dopravní 
infrastruktury (DI)   

Z5.2 doprava silniní 

Dch1 
plochy dopravní 
infrastruktury (DI)  zrušeno 

 
 

Z9.2 
výroba drobná  
a služby 

 
Zm�na .1 navrhuje nad rámec zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Nový 
Telekov (04/2009) nové zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské Z1.7, Z1.8 a 
plochu drobné a Yemeslné výroby Z9.2. Zm�na .1 dále navrhuje rozšíYení zastavitelné 
plochy smíšené obytné venkovské Z1.1 a zastavitelné plochy zem�d�lské výroby Z8.1. 
Návrh nových zastavitelných ploch je odovodnitelný ásteným využitím n�kterých 
zastavitelných ploch navržených Územním plánem Nový Telekov a také kompenzaním 
zrušením dosud nevyužitých zastavitelných ploch smíšených obytných nebo jejich ástí 
v obdobném rozsahu. Nedochází tak k neodovodnitelnému navýšení záboru 
zem�d�lského podního fondu.  
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Tabulka bilance návrhu (nebo rozšíYení) a kompenzace (zrušení nebo zmenšení) 
zastavitelných ploch navržených Zm�nou .1 vetn� bilance záboru zem�d�lského 
podního fondu podle tYíd ochrany:     
 

kód ozn. vým�ra (ha) 
vým�ra záboru podle tYíd ochrany (ha) 

I. II. III. 

 
Z1.1 + 0,2085  + 0,2085  

 
Z1.7 + 0,1932  + 0,1932  

 
Z1.8 + 0,0765   + 0,0765 

 
Z8.1 + 0,0944 + 0,0944   

 
Z9.2 + 0,2724   + 0,2724 

 Sv3 - 0,1015  - 0,1015  

 Sv4 - 0,2008  - 0,2008  

 Sv5 - 0,3577 - 0,1022  - 0,2555 

 Sv6 - 0,0226   - 0,0226 

 Sv7 - 0,4760   - 0,4760 

               © - 0,3136 - 0,0078 0,0994 - 0,4052 
 
 

Z bilanního vyhodnocení návrhu zastavitelných ploch vyplývá, že Zm�nou .1 je 
kompenzan� zrušeno 0,3136 ha zastavitelných ploch nad rámec vým�ry nových 
zastavitelných ploch. Navíc je využito dalších 0,1451 ha plochy Z1.1 (dYíve Sv1) na 
pozemcích ve II. tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu. 
 
Zábor na pozemcích v nejvyšších tYídách ochrany zem�d�lského podního fondu je 
kompenzován zrušením odpovídající vým�ry dosud nevyužitých zastavitelných ploch 
z platného územního plánu ve stejné tYíd� ochrany. Návrhem Zm�ny .1 tak nedochází 
k výraznému navyšování záboru zem�d�lského podního fondu v nejvyšších tYídách 
ochrany (zastavitelné plochy smíšené obytné ve II. tYíd� ochrany zem�d�lského podního 
fondu jsou vymezeny v nezbytn� nutném rozsahu, rozšíYení zastavitelné plochy 
zem�d�lské výroby v I. tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu logicky navazuje na 
stávající výrobní areál). 
 
Návrh nových zastavitelných ploch tak není v rozporu se zákonem . 334/1992 Sb., o 
ochran� zem�d�lského podního fondu, a to zejména se zn�ním § 4 odst. 3 (zem�d�lskou 
podu I. a II. tYídy ochrany lze odejmout pouze v pYípadech, kdy jiný veYejný zájem výrazn� 
pYevažuje nad veYejným zájmem ochrany zem�d�lského podního fondu). Je tak 
prokázáno, že Yešení navrhované Zm�nou .1 je z hlediska ochrany zem�d�lského 
podního fondu výhodn�jší ve srovnání s Yešením územního plánu. Podrobné zdovodn�ní 
návrhu jednotlivých zastavitelných ploch: 
 

kód ozn. název specifikace 

 
Z1.1 

smíšené obytné 
venkovské 

• rozšíYení zastavitelné plochy 
• individuální bydlení se zázemím 
• návaznost na stávající zástavbu 
• jihozápadní okraj obce 
• nezastav�né území 
• zábor ZPF 0,2085 ha 
• II. tYída ochrany ZPF 

 
Zm�na .1 prov�Yila vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na ásti pozemku p.. 919 
v k.ú. Nový Telekov na základ� požadavku vlastníka pozemku. Zm�na .1 rozšiYuje 
zastavitelnou plochu smíšenou obytnou venkovskou Z1.1 o 0,2085 ha na pozemku ve II. 
tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu (ZPF). Zábor na pozemcích v nejvyšších 
tYídách ochrany zem�d�lského podního fondu je kompenzován zrušením odpovídající 
vým�ry dosud nevyužitých zastavitelných ploch z platného územního plánu ve stejné tYíd� 
ochrany. Návrhem Zm�ny .1 tak nedochází k výraznému navyšování záboru 
zem�d�lského podního fondu v nejvyšších tYídách ochrany. 
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kód ozn. název specifikace 

 
Z1.7 

smíšené obytné 
venkovské 

• návrh nové zastavitelné plochy 
• individuální bydlení se zázemím 
• návaznost na stávající zástavbu 
• severozápadní ást obce 
• nezastav�né území 
• zábor ZPF 0,1932 ha 
• II. tYída ochrany ZPF 

 
Zm�na .1 prov�Yila vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na ásti pozemku p.. 
806/22 a pozemku p.. 56 v k.ú. Nový Telekov. Zm�na .1 vymezuje zastavitelnou 
plochu smíšenou obytnou venkovskou Z1.7 na pozemcích ve II. tYíd� ochrany 
zem�d�lského podního fondu (ZPF). V souvislosti s touto zm�nou je na navazující ásti 
pozemku p.. 806/22 v k.ú. Nový Telekov vymezena plocha zelen� – zahrady a sady 
K1.1 pro zázemí navržené zástavby. Zábor na pozemcích ve II. tYíd� ochrany 
zem�d�lského podního fondu je kompenzován zrušením odpovídající vým�ry dosud 
nevyužitých zastavitelných ploch z platného územního plánu ve stejné tYíd� ochrany. 
Návrhem Zm�ny .1 tak nedochází k výraznému navyšování záboru zem�d�lského 
podního fondu v nejvyšších tYídách ochrany. 
 

kód ozn. název specifikace 

 
Z1.8 

smíšené obytné 
venkovské 

• návrh nové zastavitelné plochy 
• aktualizace dle skuteného 

stavu v území 
• zázemí stávající obytné 

zástavby 
• severní ást obce 
• nezastav�né území 
• zábor ZPF 0,0765 ha 
• III. tYída ochrany ZPF 

 
Zm�na .1 vymezuje zastavitelnou plochu smíšenou obytnou venkovskou Z1.8 v severní 
ásti obce na základ� aktualizace dle skuteného stavu v území (zázemí stávající obytné 
zástavby). Zastavitelná plocha je vymezena na ásti pozemku p.. 228/1 v k.ú. Nový 
Telekov ve III. tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu (ZPF). 
 

kód ozn. název specifikace 

 
Z8.1 

výroba 
zem�d�lská  
a lesnická 

• rozšíYení zastavitelné plochy 
• rozšíYení stávajícího 

zem�d�lského areálu 
• severní ást obce 
• nezastav�né území 
• zábor ZPF 0,0944 ha 
• I. tYída ochrany ZPF 

 
Zm�na .1 prov�Yila vymezení plochy pro zem�d�lskou výrobu, na které je plánovaná 
výstavba zaYízení pro výkrm skotu a skladování krmiv. Jedná se o rozšíYení stávajícího 
výrobního areálu na ásti pozemku p.. 138/20 v k.ú. Nový Telekov. Zm�na .1 rozšiYuje 
zastavitelnou plochu zem�d�lské výroby Z8.1 na pozemku v I. tYíd� ochrany 
zem�d�lského podního fondu (ZPF). Zábor na pozemcích v nejvyšších tYídách ochrany 
zem�d�lského podního fondu je kompenzován zrušením odpovídající vým�ry dosud 
nevyužitých zastavitelných ploch z platného územního plánu ve stejné tYíd� ochrany. 
Návrhem Zm�ny .1 tak nedochází k výraznému navyšování záboru zem�d�lského 
podního fondu v nejvyšších tYídách ochrany. 
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kód ozn. název specifikace 

 
Z9.2 

výroba drobná  
a služby 

• návrh nové zastavitelné plochy 
• rozšíYení stávajícího výrobního 

areálu 
• jihozápadn� od obce 
• nezastav�né území 
• zábor ZPF 0,2724 ha 
• III. tYída ochrany ZPF 

 
Zm�na .1 prov�Yila rozšíYení stávajícího areálu zem�d�lské farmy na pozemku p.. 
892/14 v k.ú. Nový Telekov na základ� požadavku vlastníka pozemku. Zm�na .1 
vymezuje zastavitelnou plochu drobné a Yemeslné výroby a skladování Z9.2. 
 
     

g.5.   KONCEPCE VEYEJNÉ 
INFRASTRUKTURY  

V souladu s § 2 odst. 1 písm. k) zákona . 183/2006 Sb., v platném zn�ní vymezuje 
územní plán veYejnou infrastrukturu, kterou se rozumí pozemky, stavby a zaYízení 
dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, obanského vybavení veYejného 
charakteru a veYejného prostranství, zYizované nebo užívané ve veYejném zájmu.  Zm�na 
.1 respektuje dopravní a technickou infrastrukturu nadmístního významu, která prochází 
Yešeným územím. Z nadYazené územn� plánovací dokumentace nevyplývají požadavky 
na koordinaci zám�ro dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu 
v Yešeném území. Zm�na .1 respektuje koncepci zásobování vodou a koncepci likvidace 
odpadních vod v souladu s Plánem rozvoje vodovodo a kanalizací Kraje Vysoina 
v platném zn�ní (PRVK). Zm�na .1 respektuje pYedpoklady pro vytvoYení sportovn�-
rekreaních forem cestovního ruchu a v rámci stanovených podmínek pro využití 
vybraných ploch s rozdílným zposobem využití umožIuje rozvoj dalších udržitelných 
forem rekreace a cestovního ruchu.  
 

g.6.  VYMEZENÍ PLOCH ZM�N V 
KRAJIN� 

Zm�na .1 aktualizuje vymezení ploch zm�n v krajin� ve smyslu vyhodnocení jejich 
využití a zajišt�ní celkového zjednodušení, jednoznanosti, pYehlednosti a souladu 
s platnými právními pYedpisy: 
 

Územní plán Nový Telekov Zm�na .1 

ozn. název kód ozn. název 

 
 

K1.1 
zeleI – zahrady a 
sady 

T ochranná zeleI 

 
K2.1 

smíšené 
nezastav�ného území 

U 
územní systém 
ekologické stability 

U 
územní systém 
ekologické stability  

K2.2 
smíšené 
nezastav�ného území 

U 
územní systém 
ekologické stability  

K2.3 
smíšené 
nezastav�ného území 

U 
územní systém 
ekologické stability  

K2.4 
smíšené 
nezastav�ného území 

U 
územní systém 
ekologické stability  

K2.5 
smíšené 
nezastav�ného území 

U 
územní systém 
ekologické stability  

K2.6 
smíšené 
nezastav�ného území 

U 
územní systém 
ekologické stability  

K2.7 
smíšené 
nezastav�ného území 

E protierozní opatYení 
 

K2.8 
smíšené 
nezastav�ného území 

E protierozní opatYení 
 

K2.9 
smíšené 
nezastav�ného území 

E protierozní opatYení 
 

K2.10 
smíšené 
nezastav�ného území 

E protierozní opatYení 
 

K2.11 
smíšené 
nezastav�ného území 
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Zm�na .1 vymezuje zastavitelnou plochu smíšenou obytnou venkovskou Z1.7 na 
pozemcích ve II. tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu (ZPF). V souvislosti s touto 
zm�nou je na navazující ásti pozemku p.. 806/22 v k.ú. Nový Telekov vymezena 
plocha zelen� – zahrady a sady K1.1 pro zázemí navržené zástavby a jsou stanoveny 
podmínky pro její využití (kapitola f. textové ásti územního plánu). 
 

g.7.  ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY 

Zm�na .1 zajišeuje soulad s územními plány sousedních obcí. V tomto smyslu je 
Zm�nou .1 aktualizováno vymezení územního systému ekologické stability. Návaznost 
lokálního biokoridoru LBK 20-1 na k.ú. UhYínov u Velkého MeziYíí (lokální biokoridor LBK 
5) je zajišt�na. Návaznost lokálního biokoridoru LBK 20-1 na k.ú. Horní HeYmanice 
(lokální biokoridor K20–CH) je zajišt�na. Návaznost lokálního biocentra LBC 20 na k.ú. 
Horní HeYmanice (lokální biocentrum LBC 20) je zajišt�na. Návaznost lokálního 
biokoridoru LBK 20-21 na k.ú. Horní HeYmanice (lokální biokoridor K20-21) je zajišt�na. 
Návaznost lokálního biokoridoru LBK 21-22 na k.ú. Vlatín (lokální biokoridor LBK 21-27) 
je zajišt�na. Návaznost lokálního biokoridoru LBK 27-28 na k.ú. Oslavika není zajišt�na 
(pYedpokládá zajišt�ní návaznosti, tj. dopln�ní chyb�jícího lokálního biokoridoru, 
v územn� plánovací dokumentaci obce Oslavika). Návaznost lokálního biokoridoru LBK 
27-3 na k.ú. Baliny (lokální biokoridor LK 9) je zajišt�na. Návaznost lokálního biokoridoru 
LBK 22-3 na k.ú. Baliny (lokální biokoridor LK 5) je zajišt�na. Ostatní prvky územního 
systému ekologické stability jsou vymezeny bez návaznosti na území sousedních obcí. 
 
Zm�na .1 aktualizuje vymezení lokálního územního systému ekologické stability  
a stanovuje podmínky a zásady pro innosti v plochách s rozdílným zposobem využití 
dotených lokálním územním systémem ekologické stability: 

 
ozn. název stav a návrh opatYení 

 
lokální biocentrum LBC 20  
Horní HeYmanice – ást 

funkní, zposobilé po dop�stování 
a dopln�ní, revitalizace vodního 
toku 

 
lokální biocentrum LBC 21 
Vostálkov rybník 

funkní, zposobilé po pYestavb� a 
dop�stování, zm�na druhové 
skladby porostu, revitalizace 
vodního toku 

 

lokální biocentrum LBC 22 
Nový Telekov 

pYestavba, zposobilé po 
dop�stování  
a revitalizaci vodního toku 

 

lokální biocentrum LBC 27 
Nad Záhumenicí funkní, bez návrhu opatYení 

 
lokální biokoridor LBK 20-1 funkní, bez návrhu opatYení 

 
lokální biokoridor LBK 20-21 funkní, bez návrhu opatYení 

 
lokální biokoridor LBK 21-22 funkní biokoridor zposobilý  

po pYestavb� 

 
lokální biokoridor LBK 22-3 funkní, bez návrhu opatYení 

 
lokální biokoridor LBK 27-3 funkní, bez návrhu opatYení 

 
lokální biokoridor LBK 27-28 funkní, bez návrhu opatYení 

 

 
g.8.  STANOVENÍ PODMÍNEK 

PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPoSOBEM 
VYUŽITÍ  

Zm�na .1 aktualizuje podmínky pro využití ploch s rozdílným zposobem využití v souladu 
s pokyny pro zpracování návrhu Zm�ny .1 Územního plánu Nový Telekov, které jsou 
souástí Zprávy o uplatIování Územního plánu Nový Telekov (období 05/2013 – 
05/2021). Plochy s rozdílným zposobem využití jsou vymezeny dle § 4-19 vyhlášky . 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném zn�ní, a v souladu 
se Standardem vybraných ástí územního plánu (metodický pokyn Ministerstva pro místní 
rozvoj ze dne 24.10.2019). Podmínky pro využití ploch s rozdílným zposobem využití jsou 
stanoveny v souladu se zákonem .183/2006 Sb. v platném zn�ní, zejména s § 18 odst. 5 
a § 43 odst. 3.  
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Tyto podmínky reflektují souasný zposob využívání Yešeného území, stanovují hlavní 
zposoby využití, další pYípustné polyfunkní zposoby využívání ploch, vyluují nevhodné 
zposoby využití, popY. stanovují podmínky pro pYípustné využití ploch. Hlavní využití ploch 
stanovuje pYevažující využití a je urující pYi rozhodování o všech ostatních zposobech 
jejího využití. PYípustné využití zpravidla bezprostYedn� souvisí s hlavním využitím a 
slouží v jeho prosp�ch, nebo k jeho rozvoji. Podmín�n� pYípustné využití musí být 
sluitelné s hlavním využitím, sluitelnost je nutno prokázat spln�ním stanovených 
podmínek. NepYípustné využití nelze v dané ploše povolit. 
 
Dále se stanovují prostorové regulativy využívání ploch – v pYípad� stanovení limitních 
výškových hladin zástavby je omezení vyjádYeno pYípustnou podlažností vztaženou na 
obvyklou podlažnost staveb obytných. V pYípad� stanovení intenzit využití pozemko jsou 
použity koeficienty zastav�ní (maximální pom�r zastav�né plochy k celkové vým�Ye 
stavebního pozemku, popY. disponibilních pozemko stavebního zám�ru v dané ploše 
s rozdílným zposobem využití) a koeficienty zelen� (minimální pom�r vým�ry ásti 
pozemku schopné vsakování dešeové vody k celkové vým�Ye stavebního pozemku, popY. 
disponibilních pozemko stavebního zám�ru v dané ploše s rozdílným zposobem využití).  
V souladu s požadavkem na zajišt�ní srozumitelnosti a jednoznanosti územního plánu 
jsou pYi stanovení podmínek využití ploch s rozdílným zposobem využití použity pojmy, 
které jsou definovány v kapitole f. textové ásti územního plánu.  
 
NepYípustné využití ploch s rozdílným zposobem využití v nezastav�ném území (zeleI – 
zahrady a sady, vodní plochy a toky, zem�d�lské, lesní, smíšené nezastav�ného území) 
je stanoveno s ohledem na ochranu pYírodních hodnot Yešeného území (krajinný ráz, 
místo krajinného rázu, významné krajinné prvky), které jsou chrán�ny zákonem . 
114/1992 Sb., v platném zn�ní, ve veYejném zájmu. Stavby, zaYízení a opatYení, které lze 
v souladu s charakterem území umiseovat v nezastav�ném území dle § 18 odst. 5 zákona 
.183/2006 Sb., v platném zn�ní, ale které by svoji velikostí nebo provozem negativn� 
ovlivnily nebo znehodnotily pYírodní hodnoty Yešeného území, jsou uvedeny jako 
nepYípustné. 
 

g.9.  VEYEJN� PROSP�ŠNÉ 
STAVBY, VEYEJN� 
PROSP�ŠNÁ OPATYENÍ, 
STAVBY A OPATYENÍ 
K ZAJIŠeOVÁNÍ OBRANY 
A BEZPENOSTI STÁTU A 
PLOCHY PRO ASANACI, 
PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKoM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT  

Zm�na .1 aktualizuje vymezení veYejn� prosp�šných staveb a veYejn� prosp�šných 
opatYení, pro které lze práva k pozemkom a stavbám vyvlastnit: 
 
Územní plán Nový Telekov Zm�na .1 

ozn. název ozn. název 

Dk1 místní obslužná komunikace 
 

místní komunikace  

Du1 úelová komunikace 
 úelová komunikace 

Ti1 stavba OV 
 istírna odpadních vod 

U založení prvko ÚSES 
 

opatYení ÚSES 

U založení prvko ÚSES 
 

opatYení ÚSES 

U založení prvko ÚSES 
 

opatYení ÚSES 

U založení prvko ÚSES 
 opatYení ÚSES 

U založení prvko ÚSES 
 opatYení ÚSES 

E protierozní opatYení 
 protierozní opatYení 

E protierozní opatYení 
 protierozní opatYení 

E protierozní opatYení 
 protierozní opatYení 

E protierozní opatYení  protierozní opatYení 

 
Liniov� vymezené veYejn� prosp�šné stavby a opatYení jsou Zm�nou .1 zrušeny bez 
náhrady (zám�ry, které není úelné hájit jako veYejn� prosp�šné stavby nebo opatYení 
s možností vyvlastn�ní). Nejsou vymezeny plochy a opatYení k zajišt�ní obrany a 
bezpenosti státu a plochy pro asanaci. 
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g.10. VYMEZENÍ PLOCH A 
KORIDORo ÚZEMNÍCH 
REZERV 

Z nadYazené územn� plánovací dokumentace nevyplývají žádné požadavky. Zm�na .1 
aktualizuje vymezení ploch územních rezerv R1, R2, R3 pro plochy smíšené obytné 
venkovské (Sv) a doplIuje podmínky pro jejich prov�Yení: 
 
Územní plán Nový Telekov Zm�na .1 

ozn. název ozn. název 

r-Sv1 územní rezerva 
 plocha územní rezervy 

r-Sv2 územní rezerva 
 

plocha územní rezervy 

r-Sv3 územní rezerva 
 plocha územní rezervy 

 
Zm�na .1 stanovuje podmínku nem�nit využití ploch dotených vymezenými územními 
rezervami zposobem, který by znemožnil nebo podstatn� ztížil budoucí využití území 
k úelom, pro které jsou územní rezervy vymezeny, a to do doby prov�Yení možného 
budoucího využití ploch. 
     

g.11. OSTATNÍ ZM�NY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Zm�ny územního plánu, které nejsou souástí návrho na poYízení zm�n, vyplývají 
z aktuálního stavu v Yešeném území a z potYeby uvést územn� plánovací dokumentaci 
obce do souladu se skuteným stavem v území, s nadYazenou územn� plánovací 
dokumentací (PÚR, ZÚR), popY. s platnými právními a metodickými pYedpisy (úpravy 
v grafické a textové asti dokumentace). Zm�na .1 aktualizuje vymezení ploch 
s rozdílným zposobem využití dle Standardu vybraných ástí územního plánu (metodický 
pokyn Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 24.10.2019). V souladu s pYílohou . 7 
k vyhlášce . 500/2006 Sb., v platném zn�ní, je opraven obsah a struktura textové ásti 
územního plánu. 
 

h)  VYHODNOCENÍ 
ÚELNÉHO VYUŽITÍ 
ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTYEBY 
VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

Zm�na .1 aktualizuje zastav�né území k datu 31.12.2022 ve smyslu metodického 
pokynu pro vymezování zastav�ného území Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 27. 4. 
2007 a dle § 58 stavebního zákona. Zastav�né území je aktualizováno na podkladu 
katastrální mapy aktuální k datu 31.12.2022. Hranici zastav�ného území tvoYí ára 
vedená po hranici parcel, výjimen� spojnice bodo na t�chto parcelách. V�cné Yešení 
Zm�ny .1 vychází z akceptovaných požadavko na poYízení zm�ny územního plánu. 
V zastav�ném území se nenachází pozemky použitelné pro uspokojení potYeb rozvoje 
Yešeného území stanovených v požadavcích na zpracování Zm�ny . 1. Vyhodnocení 
potYeby vymezení nových zastavitelných ploch je souástí komplexního zdovodn�ní 
pYijatého Yešení (podkapitola g.4. textové ásti odovodn�ní).  
 

 i) VYHODNOCENÍ VLIVo NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ A INFORMACE O 
VÝSLEDCÍCH 
VYHODNOCENÍ VLIVo NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ  

Vyhodnocení vlivo na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 
tohoto vyhodnocení vetn� výsledko vyhodnocení vlivo na životní prostYedí nebylo 
požadováno. Zm�na .1 respektuje a dodržuje republikové priority územního plánování a 
priority územního plánování Kraje Vysoina pro zajišt�ní udržitelného rozvoje území. 
 
 
 
 

j)  VÝET A ODoVODN�NÍ 
VYMEZENÍ ZÁLEŽITOSTÍ 
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, 
KTERÉ NEJSOU YEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE  

Dle § 2 odst. 1 písm. h) zákona . 183/2006 Sb., v platném zn�ní, plocha nadmístního 
významu svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivIuje území více obcí. Zm�na .1 
záležitosti nadmístního významu, které nejsou Yešeny v Zásadách územního rozvoje 
Kraje Vysoina, nevymezuje. 
 
 
 
 

 
k)  VÝET PRVKo 

REGULANÍHO PLÁNU 
S ODoVODN�NÍM JEJICH 
VYMEZENÍ 

Požadavky na umíst�ní, uspoYádání a Yešení staveb v území jsou stanoveny v zásadách 
urbanistické kompozice, v zásadách ochrany krajinného rázu a v podmínkách 
prostorového uspoYádání ploch s rozdílným zposobem využití v podrobnosti územního 
plánu v souladu s § 43, odst. 3 zákona . 183/2006 Sb., v platném zn�ní. Zm�na .1 
nevymezuje prvky regulaního plánu. 
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l)  VYHODNOCENÍ 
PYEDPOKLÁDANÝCH 
DoSLEDKo 
NAVRHOVANÉHO YEŠENÍ 
NA ZEM�D�LSKÝ PoDNÍ 
FOND A POZEMKY 
URENÉ K PLN�NÍ 
FUNKCE LESA  

Zm�na .1 navrhuje nad rámec zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Nový 
Telekov (04/2009) nové zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské Z1.7, Z1.8  
a plochu drobné a Yemeslné výroby Z9.2. Zm�na .1 dále navrhuje rozšíYení zastavitelné 
plochy smíšené obytné venkovské Z1.1 a zastavitelné plochy zem�d�lské výroby Z8.1. 
Návrh nových zastavitelných ploch je odovodnitelný ásteným využitím n�kterých 
zastavitelných ploch navržených Územním plánem Nový Telekov a také kompenzaním 
zrušením dosud nevyužitých zastavitelných ploch smíšených obytných nebo jejich ástí 
v obdobném rozsahu. Nedochází tak k neodovodnitelnému navýšení záboru 
zem�d�lského podního fondu. Tabulka bilance návrhu (nebo rozšíYení) a kompenzace 
(zrušení nebo zmenšení) zastavitelných ploch navržených Zm�nou .1 vetn� bilance 
záboru zem�d�lského podního fondu podle tYíd ochrany je souástí komplexního 
zdovodn�ní pYijatého Yešení (podkapitola g.4. textové ásti odovodn�ní). 
 
PYehled ploch pYedpokládaných záboro zem�d�lského podního fondu vyvolaných Yešením 
územního plánu a vyhodnocení jejich souladu se zákonem . 334/1992 Sb., o ochran� 
zem�d�lského podního fondu, a s vyhláškou . 271/2019 Sb., o stanovení postupo 
k zajišt�ní ochrany zem�d�lského podního fondu: 
 

kód ozn. název specifikace 

 
Z1.1 

smíšené obytné 
venkovské 

• rozšíYení zastavitelné plochy 
• individuální bydlení se zázemím 
• návaznost na stávající zástavbu 
• jihozápadní okraj obce 
• nezastav�né území 
• zábor ZPF 0,2085 ha 
• II. tYída ochrany ZPF 

 
• (§ 4 odst. 1) Nezem�d�lská poda, nezastav�né nebo nedostaten� využité pozemky 

v zastav�ném území nebo na nezastav�ných plochách stavebních pozemko se pro 
úely návrhu Zm�ny .1 v Yešeném území nenacházejí. RozšíYení zastavitelné plochy 
je navrženo v pYímé návaznosti na zastav�né území a v pYímých urbanistických 
vazbách, respektuje povodní strukturu sídla a svým umíst�ním, rozsahem  
a koordinovaným uspoYádáním nevytváYí pYedpoklady k negativnímu posobení na 
sociální soudržnost obyvatel.  

 

• (§ 4 odst. 1 písm. a) Pro odn�tí zem�d�lské pody je navrženo rozšíYení zastavitelné 
plochy smíšené obytné venkovské Z1.1 o 0,2085 ha na ásti pozemku p.. 919 v k.ú. 
Nový Telekov ve II. tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu (ZPF). 

 

• (§ 4 odst. 1 písm. b) Vzhledem k výskytu vysoce chrán�ných pod (I. a II. tYída 
ochrany ZPF) v nejbližším okolí zastav�ného území jsou tyto pody záborem doteny. 
Zábor na pozemcích v nejvyšších tYídách ochrany zem�d�lského podního fondu je 
kompenzován zrušením odpovídající vým�ry dosud nevyužitých zastavitelných ploch 
z platného územního plánu ve stejné tYíd� ochrany. Návrhem Zm�ny .1 tak 
nedochází k výraznému navyšování záboru zem�d�lského podního fondu 
v nejvyšších tYídách ochrany. 

 

• (§ 4 odst. 1 písm. c) Plochy pYedpokládaných záboro nenarušují organizaci 
zem�d�lského podního fondu ve smyslu ztížení prostupnosti krajiny, nedochází ke 
vzniku proluk a ztížen� obd�lávatelných pozemko. Hydrologické a odtokové pom�ry 
narušeny nejsou, síe zem�d�lských úelových komunikací není negativn� dotena.  

 

• (§ 4 odst. 1 písm. d) Zm�na .1 navrhuje pouze nezbytn� nutné zábory 
zem�d�lského podního fondu a pYedpokládá menší podíl trvalého záboru 
zem�d�lského podního fondu, než jsou celkové vykazované plochy záboru pro 
smíšené bydlení. 

 

• (§ 4 odst. 1 písm. f) Polyfunkní podmínky pro využití ploch smíšených obytných 
umožIují realizaci terénních úprav, nebo výsadby zelen� i v plochách, které k tomuto 
využití nejsou primárn� urené. 

 

• (§ 4 odst. 3) Z bilanního vyhodnocení návrhu zastavitelných ploch vyplývá, že 
Zm�nou .1 je kompenzan� zrušeno 0,3136 ha zastavitelných ploch nad rámec 
vým�ry nových zastavitelných ploch. Navíc je využito dalších 0,1451 ha plochy Z1.1 
(dYíve Sv1) na pozemcích ve II. tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu. Zábor na 
pozemcích v nejvyšších tYídách ochrany zem�d�lského podního fondu je 
kompenzován zrušením odpovídající vým�ry dosud nevyužitých zastavitelných ploch 
z platného územního plánu ve stejné tYíd� ochrany.  
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Návrhem Zm�ny .1 tak nedochází k výraznému navyšování záboru zem�d�lského 
podního fondu v nejvyšších tYídách ochrany (zastavitelné plochy smíšené obytné ve 
II. tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu jsou vymezeny v nezbytn� nutném 
rozsahu, rozšíYení zastavitelné plochy zem�d�lské výroby v I. tYíd� ochrany 
zem�d�lského podního fondu logicky navazuje na stávající výrobní areál). Návrh 
nových zastavitelných ploch tak není v rozporu se zákonem . 334/1992 Sb., o 
ochran� zem�d�lského podního fondu. Je prokázáno, že Yešení navrhované Zm�nou 
.1 je z hlediska ochrany zem�d�lského podního fondu výhodn�jší ve srovnání 
s Yešením územního plánu. 

 

• (§ 4 odst. 4) Zm�na .1 aktualizuje koncepci technické infrastruktury vetn� 
podmínky zasakování, zadržování a využití dešeových vod na vlastních pozemcích 
staveb. V rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití jsou 
Zm�nou .1 stanoveny koeficienty zastav�ní (maximální pom�r zastav�né plochy 
k celkové vým�Ye stavebního pozemku, popY. disponibilních pozemko stavebního 
zám�ru v dané ploše s rozdílným zposobem využití) a koeficienty zelen� (minimální 
pom�r vým�ry ásti pozemku schopné vsakování dešeové vody k celkové vým�Ye 
stavebního pozemku, popY. disponibilních pozemko stavebního zám�ru v dané ploše 
s rozdílným zposobem využití). 

 
kód ozn. název specifikace 

 
Z1.7 

smíšené obytné 
venkovské 

• návrh nové zastavitelné plochy 
• individuální bydlení se zázemím 
• návaznost na stávající zástavbu 
• severozápadní ást obce 
• nezastav�né území 
• zábor ZPF 0,1932 ha 
• II. tYída ochrany ZPF 

 
• (§ 4 odst. 1) Nezem�d�lská poda, nezastav�né nebo nedostaten� využité pozemky 

v zastav�ném území nebo na nezastav�ných plochách stavebních pozemko se pro 
úely návrhu Zm�ny .1 v Yešeném území nenacházejí. Zastavitelná plocha Z1.7 je 
navržena v pYímé návaznosti na zastav�né území a v pYímých urbanistických 
vazbách, respektuje povodní strukturu sídla a svým umíst�ním, rozsahem  
a koordinovaným uspoYádáním nevytváYí pYedpoklady k negativnímu posobení na 
sociální soudržnost obyvatel.  

 

• (§ 4 odst. 1 písm. a) Pro odn�tí zem�d�lské pody je navržena zastavitelná plocha 
smíšená obytná venkovská Z1.7 na ásti pozemku p.. 806/22 a pozemku p.. 56 
v k.ú. Nový Telekov ve II. tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu (ZPF). 
V souvislosti s touto zm�nou je na navazující ásti pozemku p.. 806/22 v k.ú. Nový 
Telekov vymezena plocha zelen� – zahrady a sady K1.1 pro zázemí navržené 
zástavby (bez záboru ZPF). 

 

• (§ 4 odst. 1 písm. b) Vzhledem k výskytu vysoce chrán�ných pod (I. a II. tYída 
ochrany ZPF) v nejbližším okolí zastav�ného území jsou tyto pody záborem doteny. 
RozšíYení zastavitelné plochy zem�d�lské výroby v I. tYíd� ochrany zem�d�lského 
podního fondu logicky navazuje na stávající výrobní areál. Zábor na pozemcích 
v nejvyšších tYídách ochrany zem�d�lského podního fondu je kompenzován 
zrušením odpovídající vým�ry dosud nevyužitých zastavitelných ploch z platného 
územního plánu ve stejné tYíd� ochrany. Návrhem Zm�ny .1 tak nedochází 
k výraznému navyšování záboru zem�d�lského podního fondu v nejvyšších tYídách 
ochrany. 

 

• (§ 4 odst. 1 písm. c) Plochy pYedpokládaných záboro nenarušují organizaci 
zem�d�lského podního fondu ve smyslu ztížení prostupnosti krajiny, nedochází ke 
vzniku proluk a ztížen� obd�lávatelných pozemko. Hydrologické a odtokové pom�ry 
narušeny nejsou, síe zem�d�lských úelových komunikací není negativn� dotena.  

 

• (§ 4 odst. 1 písm. d) Zm�na .1 navrhuje pouze nezbytn� nutné zábory 
zem�d�lského podního fondu a pYedpokládá menší podíl trvalého záboru 
zem�d�lského podního fondu, než jsou celkové vykazované plochy záboru pro 
smíšené bydlení. 

 

• (§ 4 odst. 1 písm. f) Polyfunkní podmínky pro využití ploch smíšených obytných 
umožIují realizaci terénních úprav, nebo výsadby zelen� i v plochách, které k tomuto 
využití nejsou primárn� urené. 
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• (§ 4 odst. 3) Z bilanního vyhodnocení návrhu zastavitelných ploch vyplývá, že 
Zm�nou .1 je kompenzan� zrušeno 0,3136 ha zastavitelných ploch nad rámec 
vým�ry nových zastavitelných ploch. Navíc je využito dalších 0,1451 ha plochy Z1.1 
(dYíve Sv1) na pozemcích ve II. tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu. Zábor na 
pozemcích v nejvyšších tYídách ochrany zem�d�lského podního fondu je 
kompenzován zrušením odpovídající vým�ry dosud nevyužitých zastavitelných ploch 
z platného územního plánu ve stejné tYíd� ochrany. Návrhem Zm�ny .1 tak 
nedochází k výraznému navyšování záboru zem�d�lského podního fondu 
v nejvyšších tYídách ochrany (zastavitelné plochy smíšené obytné ve II. tYíd� ochrany 
zem�d�lského podního fondu jsou vymezeny v nezbytn� nutném rozsahu, rozšíYení 
zastavitelné plochy zem�d�lské výroby v I. tYíd� ochrany zem�d�lského podního 
fondu logicky navazuje na stávající výrobní areál). Návrh nových zastavitelných ploch 
tak není v rozporu se zákonem . 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského podního 
fondu. Je prokázáno, že Yešení navrhované Zm�nou .1 je z hlediska ochrany 
zem�d�lského podního fondu výhodn�jší ve srovnání s Yešením územního plánu. 

 

• (§ 4 odst. 4) Zm�na .1 aktualizuje koncepci technické infrastruktury vetn� 
podmínky zasakování, zadržování a využití dešeových vod na vlastních pozemcích 
staveb. V rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití jsou 
Zm�nou .1 stanoveny koeficienty zastav�ní (maximální pom�r zastav�né plochy 
k celkové vým�Ye stavebního pozemku, popY. disponibilních pozemko stavebního 
zám�ru v dané ploše s rozdílným zposobem využití) a koeficienty zelen� (minimální 
pom�r vým�ry ásti pozemku schopné vsakování dešeové vody k celkové vým�Ye 
stavebního pozemku, popY. disponibilních pozemko stavebního zám�ru v dané ploše 
s rozdílným zposobem využití). 

 
kód ozn. název specifikace 

 
Z1.8 

smíšené obytné 
venkovské 

• návrh nové zastavitelné plochy 
• aktualizace dle skuteného 

stavu v území 
• zázemí stávající obytné 

zástavby 
• severní ást obce 
• nezastav�né území 
• zábor ZPF 0,0765 ha 
• III. tYída ochrany ZPF 

 
• (§ 4 odst. 1) Nezem�d�lská poda, nezastav�né nebo nedostaten� využité pozemky 

v zastav�ném území nebo na nezastav�ných plochách stavebních pozemko se pro 
úely návrhu Zm�ny .1 v Yešeném území nenacházejí. Zastavitelná plocha Z1.8 je 
navržena v pYímé návaznosti na zastav�né území a v pYímých urbanistických 
vazbách, respektuje povodní strukturu sídla a svým umíst�ním, rozsahem  
a koordinovaným uspoYádáním nevytváYí pYedpoklady k negativnímu posobení na 
sociální soudržnost obyvatel.  

 

• (§ 4 odst. 1 písm. a) Pro odn�tí zem�d�lské pody je navržena zastavitelná plocha 
smíšená obytná venkovská Z1.8. Zm�na .1 vymezuje zastavitelnou plochu v severní 
ásti obce na základ� aktualizace dle skuteného stavu v území (zázemí stávající 
obytné zástavby). Zastavitelná plocha je vymezena na ásti pozemku p.. 228/1 
v k.ú. Nový Telekov ve III. tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu (ZPF). 

 

• (§ 4 odst. 1 písm. b) Zastavitelná plocha je navržena ve III. tYíd� ochrany 
zem�d�lského podního fondu (ZPF). 

 

• (§ 4 odst. 1 písm. c) Plochy pYedpokládaných záboro nenarušují organizaci 
zem�d�lského podního fondu ve smyslu ztížení prostupnosti krajiny, nedochází ke 
vzniku proluk a ztížen� obd�lávatelných pozemko. Hydrologické a odtokové pom�ry 
narušeny nejsou, síe zem�d�lských úelových komunikací není negativn� dotena.  

 

• (§ 4 odst. 1 písm. d) Zm�na .1 navrhuje pouze nezbytn� nutné zábory 
zem�d�lského podního fondu a pYedpokládá menší podíl trvalého záboru 
zem�d�lského podního fondu, než jsou celkové vykazované plochy záboru pro 
smíšené bydlení. 

 

• (§ 4 odst. 1 písm. f) Polyfunkní podmínky pro využití ploch smíšených obytných 
umožIují realizaci terénních úprav, nebo výsadby zelen� i v plochách, které k tomuto 
využití nejsou primárn� urené. 

 

• (§ 4 odst. 3) Z bilanního vyhodnocení návrhu zastavitelných ploch vyplývá, že 
Zm�nou .1 je kompenzan� zrušeno 0,3136 ha zastavitelných ploch nad rámec 
vým�ry nových zastavitelných ploch.  



108                                                                                                                   ZM�NA . 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ TELEKOV 
 

 

Nový zábor zem�d�lského podního fondu je tak zcela nahrazen a je prokázáno, že 
Yešení navrhované Zm�nou .1 je z hlediska ochrany zem�d�lského podního fondu 
výhodn�jší ve srovnání s Yešením územního plánu. 

 

• (§ 4 odst. 4) Zm�na .1 aktualizuje koncepci technické infrastruktury vetn� 
podmínky zasakování, zadržování a využití dešeových vod na vlastních pozemcích 
staveb. V rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným zposobem využití jsou 
Zm�nou .1 stanoveny koeficienty zastav�ní (maximální pom�r zastav�né plochy 
k celkové vým�Ye stavebního pozemku, popY. disponibilních pozemko stavebního 
zám�ru v dané ploše s rozdílným zposobem využití) a koeficienty zelen� (minimální 
pom�r vým�ry ásti pozemku schopné vsakování dešeové vody k celkové vým�Ye 
stavebního pozemku, popY. disponibilních pozemko stavebního zám�ru v dané ploše 
s rozdílným zposobem využití). 

 
kód ozn. název specifikace 

 
Z8.1 

výroba 
zem�d�lská  
a lesnická 

• rozšíYení zastavitelné plochy 
• rozšíYení stávajícího 

zem�d�lského areálu 
• severní ást obce 
• nezastav�né území 
• zábor ZPF 0,0944 ha 
• I. tYída ochrany ZPF 

 
• (§ 4 odst. 1) Nezem�d�lská poda, nezastav�né nebo nedostaten� využité pozemky 

v zastav�ném území nebo na nezastav�ných plochách stavebních pozemko se pro 
úely návrhu Zm�ny .1 v Yešeném území nenacházejí. Zm�na .1 prov�Yila 
vymezení plochy pro zem�d�lskou výrobu, na které je plánovaná výstavba zaYízení  
pro výkrm skotu a skladování krmiv. Jedná se o rozšíYení stávajícího výrobního 
areálu na ásti pozemku p.. 138/20 v k.ú. Nový Telekov.  
 

• (§ 4 odst. 1 písm. a) Pro odn�tí zem�d�lské pody je navržena zastavitelná plocha 
zem�d�lské výroby Z8.1 na pozemku v I. tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu 
(ZPF).  
 

• (§ 4 odst. 1 písm. b) Vzhledem k výskytu vysoce chrán�ných pod (I. a II. tYída 
ochrany ZPF) v nejbližším okolí zastav�ného území jsou tyto pody záborem doteny. 
Zábor na pozemcích v nejvyšších tYídách ochrany zem�d�lského podního fondu je 
kompenzován zrušením odpovídající vým�ry dosud nevyužitých zastavitelných ploch 
z platného územního plánu ve stejné tYíd� ochrany. Návrhem Zm�ny .1 tak 
nedochází k výraznému navyšování záboru zem�d�lského podního fondu 
v nejvyšších tYídách ochrany.  
 

• (§ 4 odst. 1 písm. c) Plochy pYedpokládaných záboro nenarušují organizaci 
zem�d�lského podního fondu ve smyslu ztížení prostupnosti krajiny, nedochází ke 
vzniku proluk a ztížen� obd�lávatelných pozemko. Hydrologické a odtokové pom�ry 
narušeny nejsou, síe zem�d�lských úelových komunikací není negativn� dotena.  
 

• (§ 4 odst. 1 písm. d) Zm�na .1 navrhuje pouze nezbytn� nutné zábory 
zem�d�lského podního fondu. PYedpokládá se menší podíl trvalého záboru 
zem�d�lského podního fondu, než jsou celkové vykazované plochy záboru pro 
zem�d�lskou výrobu.  
 

• (§ 4 odst. 3) Z bilanního vyhodnocení návrhu zastavitelných ploch vyplývá, že 
Zm�nou .1 je kompenzan� zrušeno 0,3136 ha zastavitelných ploch nad rámec 
vým�ry nových zastavitelných ploch. Navíc je využito dalších 0,1451 ha plochy Z1.1 
(dYíve Sv1) na pozemcích ve II. tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu. Zábor na 
pozemcích v nejvyšších tYídách ochrany zem�d�lského podního fondu je 
kompenzován zrušením odpovídající vým�ry dosud nevyužitých zastavitelných ploch 
z platného územního plánu ve stejné tYíd� ochrany. Návrhem Zm�ny .1 tak 
nedochází k výraznému navyšování záboru zem�d�lského podního fondu 
v nejvyšších tYídách ochrany (rozšíYení zastavitelné plochy zem�d�lské výroby v I. 
tYíd� ochrany zem�d�lského podního fondu logicky navazuje na stávající výrobní 
areál). Návrh nových zastavitelných ploch tak není v rozporu se zákonem . 334/1992 
Sb., o ochran� zem�d�lského podního fondu. Je prokázáno, že Yešení navrhované 
Zm�nou .1 je z hlediska ochrany zem�d�lského podního fondu výhodn�jší ve 
srovnání s Yešením územního plánu.  
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kód ozn. název specifikace 

 
Z9.2 

výroba drobná  
a služby 

• návrh nové zastavitelné plochy 
• rozšíYení stávajícího výrobního 

areálu 
• jihozápadn� od obce 
• nezastav�né území 
• zábor ZPF 0,2724 ha 
• III. tYída ochrany ZPF 

 
• (§ 4 odst. 1) Nezem�d�lská poda, nezastav�né nebo nedostaten� využité pozemky 

v zastav�ném území nebo na nezastav�ných plochách stavebních pozemko se pro 
úely návrhu Zm�ny .1 v Yešeném území nenacházejí. Zm�na .1 prov�Yila rozšíYení 
stávajícího areálu zem�d�lské farmy na pozemku p.. 892/14 v k.ú. Nový Telekov 
na základ� požadavku vlastníka pozemku.  

• (§ 4 odst. 1 písm. a) Pro odn�tí zem�d�lské pody je navržena zastavitelná plocha 
drobné a Yemeslné výroby a skladování Z9.2 na pozemku ve III. tYíd� ochrany 
zem�d�lského podního fondu (ZPF).  

• (§ 4 odst. 1 písm. b) Zastavitelná plocha je navržena ve III. tYíd� ochrany 
zem�d�lského podního fondu (ZPF). 

• (§ 4 odst. 1 písm. c) Plochy pYedpokládaných záboro nenarušují organizaci 
zem�d�lského podního fondu ve smyslu ztížení prostupnosti krajiny, nedochází ke 
vzniku proluk a ztížen� obd�lávatelných pozemko. Hydrologické a odtokové pom�ry 
narušeny nejsou, síe zem�d�lských úelových komunikací není negativn� dotena.  

• (§ 4 odst. 1 písm. d) Zm�na .1 navrhuje pouze nezbytn� nutné zábory 
zem�d�lského podního fondu. PYedpokládá se menší podíl trvalého záboru 
zem�d�lského podního fondu, než jsou celkové vykazované plochy záboru pro 
drobnou a Yemeslnou výrobu a skladování.  

• (§ 4 odst. 3) Z bilanního vyhodnocení návrhu zastavitelných ploch vyplývá, že 
Zm�nou .1 je kompenzan� zrušeno 0,3136 ha zastavitelných ploch nad rámec 
vým�ry nových zastavitelných ploch. Nový zábor zem�d�lského podního fondu je tak 
zcela nahrazen a je prokázáno, že Yešení navrhované Zm�nou .1 je z hlediska 
ochrany zem�d�lského podního fondu výhodn�jší ve srovnání s Yešením územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
 
 



PYÍLOHA .1: TABULKA VYHODNOCENÍ PYEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORo ZPF  
DLE VYHLÁŠKY . 271/2019 SB., O STANOVENÍ POSTUPo K ZAJIŠT�NÍ OCHRANY ZEM�D�LSKÉHO PoDNÍHO FONDU 
 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NOVÝ TELEKOV 
 
NÁVRH NEBO ROZŠÍYENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH: 
 

kód ozn. název 

souhrn 
vým�ry 
záboru 

(ha) 

vým�ra záboru podle tYíd ochrany (ha) rekultivace 
na zem�d�l. 

podu (ha) 

informace 
o 

existenci 
závlah 

informace o 
existenci 

odvodn�ní 

informace o 
ochran� 

pYed vodní 
erozí 

informace 
podle § 3 

odst. 2 písm. 
g) 

I. II. III. IV. V. 

 
Z1.1 smíšené obytné venkovské  0,2085  0,2085         

 
Z1.7 smíšené obytné venkovské  0,1932  0,1932         

 
Z1.8 smíšené obytné venkovské  0,0765   0,0765        

  Plochy smíšené obytné celkem 0,4782  0,4017 0,0765 ------------ ------------ --------------- ----------- -------------- -------------- ---------------- 

 
Z8.1 výroba zem�d�lská a lesnická  0,0944 0,0944          

 

Z9.2 výroba drobná a služby 0,2724 
  

0,2724 
   

    

  Plochy výroby celkem 0,3668 0,0944  0,2724 ------------ ------------ --------------- ----------- -------------- -------------- ---------------- 

            

  celkem 0,8450 0,0944 0,4017 0,3489 ------------ ------------ --------------- ----------- -------------- -------------- ---------------- 
 

 
ZRUŠENÍ ÁSTÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH: 
 

ozn. název 

souhrn 
vým�ry 
záboru 

(ha) 

vým�ra záboru podle tYíd ochrany (ha) rekultivace 
na zem�d�l. 

podu (ha) 

informace 
o 

existenci 
závlah 

informace o 
existenci 

odvodn�ní 

informace o 
ochran� 

pYed vodní 
erozí 

informace 
podle § 3 

odst. 2 písm. 
g) 

I. II. III. IV. V. 

Sv3 plochy smíšené obytné – venkovského typu - 0,1015 
 

- 0,1015 
        

Sv4 plochy smíšené obytné – venkovského typu - 0,2008 
 

- 0,2008 
        

Sv5 plochy smíšené obytné – venkovského typu - 0,3577 - 0,1022 
 

- 0,2555 
       

Sv6 plochy smíšené obytné – venkovského typu - 0,0226 
  

- 0,0226 
   

    

Sv7 plochy smíšené obytné – venkovského typu - 0,4760 
  

- 0,4760 
       

  Plochy smíšené obytné celkem -1,1586 -0,1022 -0,3023 -0,7541 ------------ ------------ --------------- ----------- -------------- -------------- ---------------- 
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1. POSTUP POYÍZENÍ ZM�NY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo usnesením �. 15/2/2021 na svém zasedání konaném dne 09.08.2021 o poZízení 
Zm�ny �. 1 Územního plánu Nový Tele�kov (dále také Zm�na �. 1) na základ� projednání Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Nový Tele�kov obsahující Pokyny pro zpracování návrhu Zm�ny �. 1 Územního plánu 
Nový Tele�kov.  
V souladu s ustanovením § 55a zákona �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním Zádu v platném zn�ní 
(dále také stavební zákon) rozhodlo Zastupitelstvo obce Nový Tele�kov o poZízení zm�ny územního plánu 

zkráceným postupem.  

Ur�eným zastupitelem ve v�ci poZizování zm�ny územního plánu se stal starosta obce, pan Vít�zslav Brabec. 
Zhotovitelem se stala spole�nost DISprojekt, s.r.o., Havlí�kovo nábZe~í 37, 674 01 TZebí� - Ing. arch. Milan 

Grygar, Ing. Lukáb Petr. 
 

Nad rámec Pokynp pro zpracování návrhu Zm�ny �. 1 (obsa~ených ve Zpráv� o uplatňování) byl návrh dopln�n 
o dalbí po~adavky: 

- prov�Zení mo~nosti vymezení zastavitelné plochy pro zem�d�lskou výrobu – výstavbu zaZízení pro výkrm 
skotu a pro skladování krmiv na �ásti pozemku p.�. 138/20 v k.ú. Nový Tele�kov;  

- prov�Zení podn�tu na mo~nost vymezení plochy smíbené obytné venkovské (SV) na �ásti pozemku 
p.�. 228/1 v k.ú. Nový Tele�kov. 

 

Spole�n� s ~ádostmi o prov�Zení výbe uvedených doplňujících podn�tp byla dodána i stanoviska pZíslubného 
úZadu a stanoviska pZíslubného orgánu ochrany pZírody k jednotlivým návrhpm na obsah zm�ny Územního plánu 
Nový Tele�kov. Krajský úZad Kraje Vyso�ina, Odbor ~ivotního prostZedí a zem�d�lství ve svých stanoviscích 
k jednotlivým návrhpm na obsah zm�ny územního plánu zpracování vyhodnocení vlivp na ~ivotní prostZedí (SEA) 
nepo~adoval (kapitola 7).  

Zastupitelstvo obce rozhodlo o dopln�ní obsahu Zm�ny �. 1 o výbe uvedené po~adavky na svém zasedání dne 
25.08.2022. 

 

Yízení o zm�n� územního plánu 

 

Na základ� návrhp na poZízení zm�ny územního navrhovateli a rozhodnutí Zastupitelstva obce Nový Tele�kov 
o poZízení zm�ny zkráceným postupem zpracoval zhotovitel návrh Zm�ny �. 1 Územního plánu Nový Tele�kov.  

 

Dalaí postup bude doplněn po veZejném projednání. 
 

 

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMN� PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYU}ÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 

Politika územního rozvoje eské republiky 2008, jako nástroj územního plánování, schválená usnesením vlády 
eské republiky �. 929 ze dne 20.07.2009, ve zn�ní Aktualizace �. 1 závazné od 17.04.2015 usnesením vlády  
eské republiky �. 276, Aktualizace �. 2 závazné od 01.10.2019 na základ� usnesení vlády eské republiky 
�. 629, Aktualizace �. 3 závazné od 01.10.2019 na základ� usnesení vlády eské republiky �. 630, Aktualizace 
�. 5 závazné od 11.09.2020 na základ� usnesení vlády �. 833 a Aktualizace �.  4 závazné od 01.09.2021 
na základ� usnesení vlády �. 618 (dále jen PÚR). 
 
Správní území obce Nový Tele�kov nespadá do ~ádné z rozvojových oblastí nebo rozvojových os (oblasti 
se zvýbenými po~adavky na zm�ny v území z dpvodp soustZed�ní aktivit mezinárodního a republikového 
významu) vymezených v PÚR.  
Do správního území obce nezasahují ~ádné koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury republikového 
významu vymezené v PÚR. 
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Správní území obce nále~í dle PÚR do specifické oblasti SOB9 – oblast, ve které se projevuje aktuální problém 
ohro~ení území suchem. 

Zm�na územního plánu je zpracována v souladu s Politikou územního rozvoje eské republiky ve zn�ní 
Aktualizace �. 1, 2, 3, 4 a 5. Soulad je vyhodnocen zhotovitelem v Odpvodn�ní Zm�ny �. 1 Územního plánu Nový 
Tele�kov v kapitole b.1. 

 

Zásady územního rozvoje Kraje Vyso�ina byly vydány 16.9.2008 a nabyly ú�innosti dne 22.11.2008. 
Dne 8.10.2012 byla vydána Aktualizace �. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vyso�ina, která nabyla ú�innosti 
dne 23.10.2012. Aktualizace �. 2 a �. 3 nabyly ú�innosti dne 7.10.2016. Aktualizace �. 5 nabyla ú�innosti 
dne 30.12.2017. Dne 14.6.2019 nabyla ú�innosti Aktualizace �. 6 a dne 7. 11. 2020 nabyla ú�innosti Aktualizace 
�. 4. Aktualizace �. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vyso�ina nabyla ú�innosti dne 13.4.2021. Aktualizace �. 7 

Zásad územního rozvoje Kraje Vyso�ina nabyla ú�innosti  dne 20.10.2021 (dále ZÚR). 
 

Území obce Nový Tele�kov není dle ZÚR zaZazeno do ~ádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy krajského 
významu. 
Území obce Nový Tele�kov není dle ZÚR zaZazeno do ~ádné specifické oblasti krajského významu.  
Na území obce není vymezena ~ádná plocha ani koridor veZejné infrastruktury, ÚSES ani územní rezervy 
krajského významu.  
Tém�Z celé správní území obce Nový Tele�kov spadá do krajinného typu krajiny lesozem�d�lské harmonické, 
severní cíp území a malá �ást na jihovýchod� území nále~í do krajinného typu – krajiny lesozem�d�lské ostatní. 
Celé území se nachází v oblasti krajinného rázu CZ0610-OB10 TZebí�sko-VelkomeziZí�sko. Na území zasahuje 
místo krajinného rázu TZebí�sko 

Na území obce nejsou vymezeny VPS, VPO ani opatZení k zajibeování obrany a bezpe�nosti státu a asana�ní 
území, pro které lze práva k pozemkpm nebo stavbám vyvlastnit, vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje 

Vyso�ina. 
 

Soulad se ZÚR je podrobn� vyhodnocen zhotovitelem v Odpvodn�ní Zm�ny �. 1 Územního plánu Nový Tele�kov 
v kapitole b.2. 

 

Obec Nový Tele�kov sousedí s obcemi UhZínov, Baliny, Oslavi�ka (ORP Velké MeziZí�í), Vl�atín a Horní 
HeZmanice. Návaznost na územn� plánovací dokumentace sousedních je zajibt�na. Zhotovitel vyhodnotil 
koordinaci vyu~ívání území z hlediska birbích vztahp v Odpvodn�ní Zm�ny �. 1 Územního plánu Nový Tele�kov 
v kapitole b.3. 

 

 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S PO}ADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT 
V ÚZEMÍ A PO}ADAVKY NA OCHRANU NEZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ 

 

Návrh Zm�ny �. 1 Územního plánu Nový Tele�kov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování definovanými  
§ 18 a 19 stavebního zákona. Soulad s jednotlivými cíli a úkoly územního plánování je zpracován zhotovitelem 
v Odpvodn�ní zm�ny územního plánu v kapitole c. Cílem návrhu zm�ny územního plánu je i nadále zajistit 
ú�elné vyu~ití a prostorové uspoZádání území a umo~nit ve vzájemném souladu realizovat veZejné i soukromé 
zájmy na rozvoji území. Po pZezkumu poZizovatele lze konstatovat, ~e návrh zm�ny územního plánu je v souladu 

s cíli a úkoly územního plánování. 

Návrh zm�ny územního plánu je v souladu s po~adavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot. 
Dle § 18 odst. 4 stavebního zákona dbá zm�na územního plánu na ochranu a rozvoj hodnot území (pZírodních, 
kulturních a civiliza�ních), v�etn� urbanistického, architektonického a archeologického d�dictví. 

Návrh zm�ny územního plánu je v souladu s po~adavky na ochranu nezastav�ného území. Dle § 18 odst. 5 
stavebního zákona umo~ňuje zm�na územního plánu v nezastav�ném území umiseovat pouze stavby a zaZízení 
uvedené v tomto ustanovení, pokud nedoblo k jejich zpZísn�ní �i zpZesn�ní. S ohledem na ustanovení § 18 odst. 
5 stavebního zákona také ur�uje podmínky pro hospodárné vyu~ívání zastav�ného území a zajibeuje ochranu 
nezastav�ného území. 



- 4 - 

 

 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S PO}ADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁD�CÍCH 
PRÁVNÍCH PYEDPISŮ 

 
Návrh zm�ny územního plánu byl zpracován v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním Zádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jbích pZedpisp, vyhlábkou �. 500/2006 Sb., o územn� 
analytických podkladech, územn� plánovací dokumentaci a o zppsobu evidence územn� plánovací �innosti, 
ve zn�ní pozd�jbích pZedpisp, s vyhlábkou �. 501/2006 Sb., o obecných po~adavcích na vyu~ívání území, 
ve zn�ní pozd�jbích pZedpisp a zákonem �. 500/2004 Sb., správní Zád, ve zn�ní pozd�jbích pZedpisp. Soulad 

s po~adavky je rozebrán zhotovitelem v Odpvodn�ní Zm�ny �. 1 Územního plánu Nový Tele�kov v kapitole d. 

 

 

 

5. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚYADU JAKO NADYÍZENÉHO ORGÁNU DLE § 55b ODST. 4 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

 

Bude doplněno po veZejném projednání. 
 

 

6. VYHODNOCENÍ SOULADU S PO}ADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PYEDPISŮ  
 
Soupis uplatn�ných stanovisek dot�ených orgánp k návrhu Zm�ny �. 1 Územního plánu Nový Tele�kov                             
(citace kurzívou): 

 

6.1. Soulad se stanovisky dotčených orgánů uplatněných k návrhu dle § 55b odst. 2 stavebního 
zákona 

 

Bude doplněno po veZejném projednání. 
 

 

7. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDR}ITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, JAK BYLO 
RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA }IVOTNÍ PROSTYEDÍ 

 
 Na základ� ustanovení § 55 stavebního zákona vydal Krajský úZad Kraje Vyso�ina, Odbor ~ivotního 

prostZedí a zem�d�lství jako pZíslubný úZad a pZíslubný orgán ochrany pZírody své stanovisko 
k pZedlo~enému návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Nový Tele�kov obsahující Pokyny 
pro zpracování návrhu Zm�ny �. 1 Územního plánu Nový Tele�kov: 

   

Krajský úZad Kraje Vyso�ina, Odbor ~ivotního prostZedí a zem�d�lství, }i~kova 57, 587 33 Jihlava 

26.05.2021   KUJI 45629/2021, OZP 734/2007  Ing. Salichová  

27.05.2021   ORÚP 42994/2021  

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Nový Telečkov včetně Pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Nový Telečkov 

 

Dne 20. 5. 2021 jsme obdr~eli ~ádost o stanovisko dle § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. k návrhu zprávy 
o uplatňování a k obsahu Změny č. 1 ÚP Nový Telečkov, který obsahuje záměr: 
 

- vymezení zastavitelné plochy pro bydlení (Sv - plochy smíaené obytné - venkovského typu) na části 
pozemcích p.č. 806/22 a p.č. 56 v k.ú. Nový Telečkov o výměZe 2000 m2. 
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- rozaíZení stávajícího areálu zemědělské farmy na pozemku p.č. 892/14 v k.ú. Nový Telečkov. TéměZ celý 
Zeaený pozemek se nachází ve III. tZídě, malá část pak v V. tZídě ochrany půdy. 
 

- vymezení zastavitelné plochy pro bydlení (Sv - plochy smíaené obytné - venkovského typu) na pozemku 
p.č. 919 k.ú. Nový Telečkov. Yeaený pozemek le~í na půdách II. tZídy ochrany. 

 

Na základě jednotlivých slo~kových zákonů na úseku ~ivotního prostZedí sdělujeme následující: 
 

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny 

Krajský úZad Kraje Vysočina, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství (O}PZ), jako pZísluaný orgán ochrany 
pZírody podle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pZírody a krajiny ve znění pozdějaích 
pZedpisů (dále jen „zákona“), vydává toto stanovisko: 
 

S pZedlo~eným návrhem obsahu Změny č. 1 územního plánu Nový Telečkov souhlasíme. 
 

Upozorňujeme na existenci zákonem chráněných jevů v území (ÚSES - lokální, dálkový migrační koridor - jev 

A036b) a po~adujeme prověZit jejich vymezení a zajistit návaznost na okolní katastrální území 
 

Krajský úZad Kraje Vysočina, Odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství, pZísluaný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pZírody a krajiny ve znění pozdějaích pZedpisů 
(dále jen „zákona"), konstatuje, ~e návrh obsahu Změny č. 1 ÚP Nový Telečkov, nebude mít významný vliv na 
pZíznivý stav pZedmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). 
 

V Zeaeném území se tyto lokality nevyskytují. Vzhledem k charakteru navrhovaných změn, vzdálenosti nejbli~aích 
evropsky významných lokalit a jejich pZedmětů ochrany lze vyloučit i dálkové vlivy na tyto lokality. 
 

2. Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) 
Krajský úZad Kraje Vysočina, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství, jako pZísluaný orgán dle § 22 písm. b) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ~ivotní prostZedí a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějaích pZedpisů nepožaduje vyhodnocení vlivů návrhu obsahu Změny č. 1 ÚP Nový Telečkov 
na ~ivotní prostZedí. 
 

Podklady pro udělení stanoviska podle zákona EIA, byl pZedlo~ený obsah Změny č. 1 ÚP Nový Telečkov 
a stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně pZírody a krajiny ve znění pozdějaích pZedpisů, které 
vydal dne 26. 5. 2021 Krajský úZad Kraje Vysočina, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství. V uvedeném 
stanovisku bylo konstatováno, ~e uvedená koncepce nemů~e mít významný vliv na pZedmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality (NATURA 2000) v územní působnosti krajského úZadu. 
 

V souladu s § 10i zákona EIA, po důkladném prostudování pZedlo~ených podkladů a na základě kritérií 
uvedených v pZíloze č. 8 zákona EIA byl pZedlo~ený návrh obsahu Změny územního plánu posouzen se závěrem, 
~e nebyla shledána nutnost jeho komplexního posouzení vlivů na ~ivotní prostZedí. Po~adavky na územně 
plánovací dokumentaci jsou navr~eny v rozsahu, který nepZedpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních 
vyu~ití území ve smyslu zákona EIA. Zájmy ochrany ~ivotního prostZedí a veZejného zdraví lze prosadit 
standardními postupy podle zvláatních pZedpisů. 
 

Krajský úZad Kraje Vysočina, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství v pZedlo~eném návrhu posuzoval: 
1. Obsah koncepce a na základě toho konstatuje, ~e zpracování variant Zeaení návrhu Změny územního 

plánu Nový Telečkov se nepo~aduje. PZedpokládaný pZínos posouzení územně plánovací dokumentace 
na ~ivotní prostZedí je ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na odlianých úrovních 
minimální. 

2. Charakteristiku vlivů koncepce na ~ivotní prostZedí a veZejné zdraví a charakteristiku dotčeného území, 
na jejich~ základě konstatuje, ~e územní plán nebude území obce zatě~ovat nad míru únosného zatí~ení, 
ať ji~ jednotlivě nebo kumulativně, má být zachována stávající koncepce rozvoje obce. PZeshraniční vlivy 
jsou u koncepce vyloučeny. 

3. Posouzení koncepce by nepZineslo ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na odlianých 
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úrovních v té~e oblasti obsahově jiné výsledky a pZedpokládaný pZínos posouzení na ~ivotní prostZedí je 
proto minimální. Návrh územního plánu nepZedpokládá takový rozvoj obce, který by měl záva~ný vliv 
na ~ivotní prostZedí. 
 

V pZedlo~eném obsahu změny č. 1 se nenachází záměry vy~adující posouzení vlivu na ~ivotní prostZedí. O}PZ 
KrÚ vaak upozorňuje na § 4 odst. 4 stavebního zákona, kdy mohou dotčené orgány v té~e věci uplatňovat 
navazující stanoviska na základě nově zjištěných a doložených skutečností nebo skutečností vyplývající 
z větaí podrobnosti poZízené územně plánovací dokumentace. Tedy v pZípadě, ~e dojde v návrhu územního plánu 
k neúměrnému nárůstu návrhových ploch, umístění ploch s různým funkčním vyu~itím v těsné návaznosti tak, 
~e by mohlo dojít k ovlivnění veZejného zdraví, ploch umístěných do volné krajiny, či vymezení ploch pro umístění 
záměrů dle pZílohy č. 1 zákona EIA, může krajský úřad v průběhu projednání návrhu změny územního plánu 
uplatnit požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 
i v následujících fázích projednávání. 
 

3. Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

Krajský úZad Kraje Vysočina, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství, jako pZísluaný správní orgán dle § 17a 
písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějaích pZedpisů (dále 
jen „zákon“), vydává vyjádZení dle § 5 odst. 2 zákona k návrhu obsahu Změny č. 1 územního plánu 
Nový Telečkov: 
 

Pokud dojde k dotčení pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, je nutno dodr~et zásady 
ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona. Návrh územního plánu podléhá projednání s orgány 
ochrany zemědělského půdního fondu a vydání jejich stanoviska dle § 5 odst. 2 zákona. 
 

Vyhodnocení musí být provedeno dle pZílohy k vyhláace č. 271/2019 Sb. U návrhových ploch, umístěných 

na půdách vysoce chráněných (I. a II. tZída ochrany), na pozemcích s vlo~enými investicemi do půdy (meliorace) 
a u lokalit poruaujících zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 a 5 zákona, je tZeba zdůvodnění, 
proč je navrhované Zeaení nejvýhodnějaí z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů, 
zejména ve srovnání s jiným mo~ným Zeaením. 
 

Na základě pZedbě~ného posouzení záměru orgán ochrany ZPF sděluje, ~e vymezení zastavitelných ploch 
pro bydlení je s ohledem na dotčení vysoce chráněných půd a dostatečné mno~ství nevyu~itých zastavitelných 
ploch pro bydlení v platném ÚP mo~né pouze za pZedpokladu, ~e vymezení ploch bude kompenzováno zruaením 
odpovídající výměry zastavitelné plochy pro bydlení z platného ÚP a to ve stejné (nebo vyaaí) tZídě ochrany půdy. 
Tato výměna ploch musí respektovat dalaí zásady ochrany zemědělského půdního fondu, napZ. dostupnost 
a obhospodaZovatelnost pozemků. 
 

}ádáme o pZedlo~ení jednoho paré vyhodnocení dle pZílohy k vyhláace č. 271/2019 Sb. společně s oznámením 
o projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Nový Telečkov. 
 

 

 Na základ� ustanovení § 55a stavebního zákona vydal Krajský úZad Kraje Vyso�ina, Odbor ~ivotního 
prostZedí a zem�d�lství jako pZíslubný úZad a pZíslubný orgán ochrany pZírody svá stanoviska 

k dopln�ní obsahu návrhu zm�ny územního plánu vyplývající z po~adavku obce: 

   

Krajský úZad Kraje Vyso�ina, Odbor ~ivotního prostZedí a zem�d�lství, }i~kova 57, 587 33 Jihlava 

16.12.2021   KUJI 111299/2021, OZP 734/2007    Ing. Salichová    

 

Návrh obsahu Změny územního plánu Nový Telečkov 

Dne 13. 12. 2021 jsme obdr~eli ~ádost o stanovisko dle § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. k obsahu Změny 
ÚP Nový Telečkov, která obsahuje záměry: 

1) Vymezení zastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu - plánována je výstavba zaZízení pro skladování krmiv 
skotu. Na dalaí části pozemku p.č. 138/20 v k.ú. Nový Telečkov. 
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Na základě jednotlivých slo~kových zákonů na úseku ~ivotního prostZedí sdělujeme následující: 

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny 

Krajský úZad Kraje Vysočina, Odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství, pZísluaný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pZírody a krajiny ve znění pozdějaích 
pZedpisů (dále jen „zákona"), konstatuje, ~e návrh obsahu Změny ÚP Nový Telečkov, nebude mít významný vliv 
na pZíznivý stav pZedmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). 

V Zeaeném území se tyto lokality nevyskytují. Vzhledem k charakteru navrhovaných změn, vzdálenosti nejbli~aích 
evropsky významných lokalit a jejich pZedmětů ochrany lze vyloučit i dálkové vlivy na tyto lokality. 

2. Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) 
Krajský úZad Kraje Vysočina, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství, jako pZísluaný orgán dle § 22 písm. b) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ~ivotní prostZedí a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějaích pZedpisů nepožaduje vyhodnocení vlivů návrhu obsahu Změny ÚP Nový Telečkov 
na ~ivotní prostZedí. 

Podklady pro udělení stanoviska podle zákona EIA, byl pZedlo~ený obsah Změny ÚP Nový Telečkov a stanovisko 
dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně pZírody a krajiny ve znění pozdějaích pZedpisů, které vydal dne 
16. 12. 2021 Krajský úZad Kraje Vysočina, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství. V uvedeném stanovisku bylo 
konstatováno, ~e uvedená koncepce nemů~e mít významný vliv na pZedmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality (NATURA 2000) v územní působnosti krajského úZadu. 

V souladu s § 10i zákona EIA, po důkladném prostudování pZedlo~ených podkladů a na základě kritérií 
uvedených v pZíloze č. 8 zákona EIA byl pZedlo~ený návrh obsahu Změny územního plánu posouzen se závěrem, 
~e nebyla shledána nutnost jeho komplexního posouzení vlivů na ~ivotní prostZedí. Po~adavky na územně 
plánovací dokumentaci jsou navr~eny v rozsahu, který nepZedpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních 
vyu~ití území ve smyslu zákona EIA. Zájmy ochrany ~ivotního prostZedí a veZejného zdraví lze prosadit 
standardními postupy podle zvláatních pZedpisů. 

Krajský úZad Kraje Vysočina, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství v pZedlo~eném návrhu posuzoval: 

1. Obsah koncepce a na základě toho konstatuje, ~e zpracování variant Zeaení návrhu Změny územního 
plánu Nový Telečkov se nepo~aduje. V územním plánu bude prověZena a pZípadně navr~ena jedna 
zastavitelná plocha pro dalaí rozaíZení stávajícího areálu zemědělské výroby. PZedpokládaný pZínos 
posouzení územně plánovací dokumentace na ~ivotní prostZedí je ve vztahu k posouzení jiných 
koncepcí zpracovávaných na odlianých úrovních minimální. 

2. Charakteristiku vlivů koncepce na ~ivotní prostZedí a veZejné zdraví a charakteristiku dotčeného území, 
na jejich~ základě konstatuje, ~e územní plán nebude území obce zatě~ovat nad míru únosného 
zatí~ení, ať ji~ jednotlivě nebo kumulativně, má být zachována stávající koncepce rozvoje obce. 

PZeshraniční vlivy jsou u koncepce vyloučeny. 

3. Posouzení koncepce by nepZineslo ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných 
na odlianých úrovních v té~e oblasti obsahově jiné výsledky a pZedpokládaný pZínos posouzení 
na ~ivotní prostZedí je proto minimální. Návrh územního plánu nepZedpokládá takový rozvoj obce, který 
by měl záva~ný vliv na ~ivotní prostZedí. 

V pZedlo~eném obsahu změny se nenachází záměry vy~adující posouzení vlivu na ~ivotní prostZedí. O}PZ KrÚ 
vaak upozorňuje na § 4 odst. 4 stavebního zákona, kdy mohou dotčené orgány v té~e věci uplatňovat navazující 
stanoviska na základě nově zjištěných a doložených skutečností nebo skutečností vyplývající z větaí 
podrobnosti poZízené územně plánovací dokumentace. Tedy v pZípadě, ~e dojde v návrhu územního plánu 
k neúměrnému nárůstu návrhových ploch, umístění ploch s různým funkčním vyu~itím v těsné návaznosti tak, 
~e by mohlo dojít k ovlivnění veZejného zdraví, ploch umístěných do volné krajiny, či vymezení ploch pro umístění 
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záměrů dle pZílohy č. 1 zákona EIA, může krajský úřad v průběhu projednání návrhu změny územního plánu 
uplatnit požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 
i v následujících fázích projednávání. 
 

Krajsky úZad Kraje Vysočina, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství nad rámec po~adavků zákona upozorňuje, 
~e v dalaí fázi projednávání se bude mimo jiné vyjadZovat na úseku ochrany zemědělského 
půdního fondu a vydává k tomu následující vyjádZení: 
 

3. Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

Krajský úZad Kraje Vysočina, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství, jako pZísluaný správní orgán dle § 17a 
písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějaích pZedpisů (dále 
jen „zákona“), vydává vyjádZení dle § 5 odst. 2 zákona k návrhu obsahu Změny územního plánu Nový Telečkov: 

Pokud dojde k dotčení pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, je nutno dodr~et zásady 
ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona. Návrh územního plánu podléhá projednání s orgány 
ochrany zemědělského půdního fondu a vydání jejich stanoviska dle § 5 odst. 2 zákona. 

Vyhodnocení musí být provedeno dle pZílohy k vyhláace č. 271/2019 Sb. U návrhových ploch, umístěných 
na půdách vysoce chráněných (I. a II. tZída ochrany), na pozemcích s vlo~enými investicemi do půdy (meliorace) 
a u lokalit poruaujících zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 a 5 zákona, je tZeba zdůvodnění, 
proč je navrhované Zeaení nejvýhodnějaí z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů, 
zejména ve srovnání s jiným mo~ným Zeaením. 

Vymezení plochy pro zemědělskou výrobu navazuje na stávající areál zemědělské výroby - výstavba zaZízení 
pro výkrm skotu. 

 

Krajský úZad Kraje Vyso�ina, Odbor ~ivotního prostZedí a zem�d�lství, }i~kova 57, 587 33 Jihlava 

31.03.2022   KUJI 8828/2022, OZP 734/2022   Ing. Salichová    

 

Návrh obsahu Změny územního plánu Nový Telečkov 

Dne 27. 1. 2022 jsme obdr~eli ~ádost o stanovisko dle § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. k obsahu Změny ÚP 
Nový Telečkov, která obsahuje záměr: 

1) Jedná se o pZízemní dZevostavbu s nízkou sedlovou stZechou o rozměrech 9 X 7 m s pZeta~enou stZechou 
k jedné straně slou~ící k uskladnění techniky k údr~bě pozemku. Stavba bude umístěná na části pozemku 
č. 228/1. 

Na základě jednotlivých slo~kových zákonů na úseku ~ivotního prostZedí sdělujeme následující: 

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny 

Krajský úZad Kraje Vysočina, Odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství, pZísluaný podle § 77a odst. 4 písm. o) 
zákona ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pZírody a krajiny ve znění pozdějaích pZedpisů 
(dále jen „zákona"), konstatuje, ~e návrh obsahu Změny ÚP Nový Telečkov, nebude mít významný vliv 
na pZíznivý stav pZedmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). 
 

Odůvodnění 
Podkladem pro posouzení vlivu koncepce jsou skutečnosti známé z úZední činnosti. Zde se jedná zejména 
o vymezení evropsky významných lokalit (dále té~ ,,EVL“) a pZedmět jejich ochrany, o vymezení ptačích oblastí 
(v Kraji Vysočina není ~ádná ptačí oblast, viz té~ 
http://www.nature.cz/natura2000design3/webjokality.php?cast=1804&akce=seznam&quickfilter =11&show_all=0), 

aktuální stav pZedmětů ochrany (inventarizační průzkumy pro EVL), odborné informace o pZírodních stanoviatích 
(napZ. http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php), ekologie, biologie, rozaíZení ohro~ení a péče o druhy (napZ. 

http://www.nature.cz/natura2000design3/webjokality.php?cast=1804&akce=seznam&quickfilter
http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php
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http://www.biomonitoring.cz/), plány péče zvláatě chráněných území ad. 

Na základě posouzení a po zvá~ení vaech známých skutečností, informací, zkuaeností a pZedevaím obsahu 
návrhu zadání doael správní orgán k názoru, ~e nedojde k ovlivnění ~ádné evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti, proto~e koncepce se týká území, které je mimo EVL. PZedlo~ená koncepce svou věcnou povahou 
nemá potenciál způsobit pZímé, nepZímé či sekundární vlivy na celistvost a pZíznivý stav pZedmětů ochrany 
evropsky významných lokalit. 
 

2. Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) 
Krajský úZad Kraje Vysočina, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství, jako pZísluaný orgán dle § 22 písm. b) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ~ivotní prostZedí a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějaích pZedpisů nepožaduje vyhodnocení vlivů návrhu obsahu Změny ÚP Nový Telečkov 
na prostZedí. 

Podklady pro udělení stanoviska podle zákona EIA, byl pZedlo~ený obsah Změny ÚP Nový Telečkov a stanovisko 
dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně pZírody a krajiny ve znění pozdějaích pZedpisů, které vydal dne 
31. 1. 2022 Krajský úZad Kraje Vysočina, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství. V uvedeném stanovisku bylo 

konstatováno, ~e uvedená koncepce nemů~e mít významný vliv na pZedmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality (NATURA 2000) v územní působnosti krajského úZadu. 

V souladu s § 10i zákona EIA, po důkladném prostudování pZedlo~ených podkladů a na základě kritérií 
uvedených v pZíloze č. 8 zákona EIA byl pZedlo~ený návrh obsahu Změny územního plánu posouzen se závěrem, 
~e nebyla shledána nutnost jeho komplexního posouzení vlivů na ~ivotní prostZedí. Po~adavky na územně 
plánovací dokumentaci jsou navr~eny v rozsahu, který nepZedpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních 
vyu~ití území ve smyslu zákona EIA. Zájmy ochrany ~ivotního prostZedí a veZejného zdraví lze prosadit 
standardními postupy podle zvláatních pZedpisů. 

Krajský úZad Kraje Vysočina, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství v pZedlo~eném návrhu posuzoval: 

I.  obsah koncepce a na základě toho konstatuje, ~e zpracování variant Zeaení návrhu obsahu změny 
územního plánu Nový Telečkov se nepo~aduje. Z hlediska cíle návrhu územního plánu Nový Telečkov a jeho 
potenciálních vlivů na ~ivotní prostZedí a veZejné zdraví je jednovariantní Zeaení dostačující (bod 1a pZílohy 8 
k zákonu EIA); je pZedlo~en konkrétní dílčí po~adavek, který má být součástí návrhu územního plánu. Základní 
koncepce rozvoje území ani prostorové uspoZádání území obce se dle návrhu zadání územního plánu nemění. 
PZedpokládaný pZínos posouzení územně plánovací dokumentace na ~ivotní prostZedí by byl ve vztahu 
k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na odlianých úrovních minimální (1c pZílohy 8 k zákonu EIA). 
Koncepce neZeaí po~adavky na ochranu ~ivotního prostZedí a veZejného zdraví (1d pZílohy 8 k zákonu EIA). 
Koncepce bude mít vliv na zajiatění pZedpokladů pro udr~itelný rozvoj území (1e pZílohy 8 k zákonu EIA) napZ. 
vymezením nových ploch pro zástavbu (plocha pro umístění stavby pro uskladnění techniky). V pZedmětném 
území nejsou známy problémy ~ivotního prostZedí a veZejného zdraví, které jsou záva~né pro koncepci a měly by 
být Zeaeny (1f pZílohy 8 k zákonu EIA). PZedlo~ený návrh neobsahuje takové záměry, které by pZedstavovaly 
významné dopady do oblastí uplatňování práva ~ivotního prostZedí EU (1g pZíl. 8 k zákonu EIA). 

II. charakteristiku vlivů koncepce na ~ivotní prostZedí a veZejné zdraví a charakteristiku dotčeného území, 
na jejich~ základě konstatuje, ~e: územní plán nebude území obce zatě~ovat nad míru únosného zatí~ení, ať ji~ 
jednotlivě nebo kumulativně, má být zachována stávající koncepce rozvoje obce. PZeshraniční vlivy jsou 
u koncepce vyloučeny. V rámci pZedlo~eného návrhu zadání územního plánu lze pZedpokládat vlivy trvalé 
a nevratné napZ. záborem zemědělského půdního fondu. Nejedná se o zranitelnou oblast. K negativnímu dopadu 
na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni 
nedojde. Orgán ochrany pZírody vyloučil vliv na Náturu 2000. PZísluaný úZad neshledal konkrétní změnu 
(po~adavek) zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, důle~itost 
a zranitelnost oblasti za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákona EIA. Avaak jak je 

http://www.biomonitoring.cz/
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výae uvedeno, s ohledem na kumulativní a synergickou povahu vlivů mů~e v následující fázi projednávání 
koncepce být vyhodnocení SEA po~adováno. 

III. lze uzavZít, ~e na základě porovnání koncepce s výae uvedenými kritérii pZílohy č. 8 k zákonu EIA 
a pZedlo~ených podkladů pZísluaný úZad dospěl k závěru, ~e posouzení vlivů návrhu obsahu změny územního 
plánu na ~ivotní prostZedí by bylo pouze formální procedurou bez dalaího pZínosu pro ochranu ~ivotního prostZedí. 
Posouzení koncepce by nepZineslo ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na odlianých úrovních 
v té~e oblasti obsahově jiné výsledky a pZedpokládaný pZínos posouzení na ~ivotní prostZedí je proto minimální. 

V pZedlo~eném obsahu změny se nenachází záměry vy~adující posouzení vlivu na ~ivotní prostZedí. O}PZ KrÚ 
vaak upozorňuje na § 4 odst. 4 stavebního zákona, kdy mohou dotčené orgány v té~e věci uplatňovat navazující 
stanoviska na základě nově zjištěných a doložených skutečností nebo skutečností vyplývající z větaí 
podrobnosti poZízené územně plánovací dokumentace. Tedy v pZípadě, ~e dojde v návrhu územního plánu 
k neúměrnému nárůstu návrhových ploch, umístění ploch s různým funkčním vyu~itím v těsné návaznosti tak, ~e 
by mohlo dojít k ovlivnění veZejného zdraví, ploch umístěných do volné krajiny, či vymezení ploch pro umístění 
záměrů dle pZílohy č. 1 zákona EIA, může krajský úřad v průběhu projednání návrhu změny územního plánu 
uplatnit požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 
i v následujících fázích projednávání. 

Krajsky úZad Kraje Vysočina, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství nad rámec po~adavků zákona upozorňuje, 
~e v dalaí fázi projednávání se bude mimo jiné vyjadZovat na úseku ochrany zemědělského půdního fondu 
a vydává k tomu následující vyjádZení: 

3. Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

Krajský úZad Kraje Vysočina, odbor ~ivotního prostZedí a zemědělství, jako pZísluaný správní orgán dle § 17a 
písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějaích pZedpisů (dále 
jen „zákona“), vydává vyjádZení dle § 5 odst. 2 zákona k návrhu obsahu Změny územního plánu Nový Telečkov: 

Pokud dojde k dotčení pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, je nutno dodr~et zásady 
ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona. Návrh územního plánu podléhá projednání s orgány 
ochrany zemědělského půdního fondu a vydání jejich stanoviska dle § 5 odst. 2 zákona. 

Vyhodnocení musí být provedeno dle pZílohy k vyhláace č. 271/2019 Sb. U návrhových ploch, umístěných 
na půdách vysoce chráněných (I. a II. tZída ochrany), na pozemcích s vlo~enými investicemi do půdy (meliorace) 
a u lokalit poruaujících zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 a 5 zákona, je tZeba zdůvodnění, 
proč je navrhované Zeaení nejvýhodnějaí z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů, 
zejména ve srovnání s jiným mo~ným Zeaením. 
 

Vymezení plochy pro uskladnění techniky navazuje na hranice zastavěného území. Vzhledem k § 4 zákona 
doporučujeme výměrově specifikovat plochu na daný záměr tak, aby nedocházelo k neodůvodněnému záboru 
zemědělské půdy nále~ející do zemědělského půdního fondu. 

  

Vyhodnocení: 
PZíslubný úZad nepo~adoval zpracování vlivp návrhu na ~ivotní prostZedí. 
 

                                                                                                                                                                                                    

8. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODN�NÍ 
 

 

Bude doplněno po veZejném projednání, budou-li námitky uplatněny. 
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9. VYHODNOCENÍ PYIPOMÍNEK 

 

 

Bude doplněno po veZejném projednání, budou-li pZipomínky uplatněny. 
 

 

 

10. POUENÍ 
 

Proti OpatZení obecné povahy Zm�na �. 1 Územního plánu Nový Tele�kov nelze podle § 173 odst. 2 zákona 
�. 500/2004 Sb., správní Zád v platném zn�ní (správní Zád), podat opravný prostZedek. 
Soulad opatZení obecné povahy s právními pZedpisy lze posoudit v pZezkumném Zízení, které musí být zahájeno 

nejpozd�ji do jednoho roku od nabytí ú�innosti tohoto opatZení obecné povahy. 
Toto opatZení obecné povahy nabývá ú�innosti dle ustanovení § 173 odst. 1 správního Zádu patnáctým dnem 
po dni vyv�bení veZejné vyhlábky na úZední desku. 
Územní plán ani jeho zm�nu nelze zm�nit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního Zádu. 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Monika Do�ekalová 
vedoucí odd�lení 
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Odbor rozvoje a územního plánování 
 

 

 




