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I.Návrh územního plánu - Příloha č.1 I.1P.1 Seznam a popis navrhovaných ploch v Nedrahovicích říjen 2021

původní 
označení

označení
současné 
funkční využití, 
umístění

pláno
vané 
funkč
ní 
využití

podrobnější popis navrhovaného využití,specifické 
podmínky výstavby

zastavitelná 
plocha/m2 - 
1etapa

max 
počet 
RD

infrastruktura
třída 
půdy

BPEJ plocha m2
číslo 

parcely 
dle KN

druh 
pozemku dle 

KN

způsob 
ochrany (ZPF)

plocha m2
další omezení (vyplývající z 
úap ORP Sedlčany, 
ochranná pásma)

plochy, ve kterých je 
prověření změn jejich využití 
územní studií podmínkou pro 
rozhodování

Nedrahovice ZN POPIS 1.etapa 1.etapa
třída 
půdy

BPEJ m2 p.č. m2

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Nedrahovice

P12 Nd-Z1 pastvina VZ

Rozšíření stávajícího zemědělského areálu, záměr je 
vybudovat stáj pro dobytek s novou příjezdovou cestou, 
sklady obilí, brambor, sena, slámy a strojů, v ploše 
budou realizovány i nové výběhy. Výška zástavby 
max.9m nad podlahou přízemí. V rámci dalších 
schvalovacích řízení bude doloženo, že při 
navrhovaném využití nebude  vliv hluku z této lokality 
negativně ovlivňovat  navazující stávající i navrhovanou 
obytnou zástavbu.

14451

Dopravní napojení z komunikace 
p.č.651,                 zásobování vodou, 
odvádění odpadních vod, zásobení el. 
Energií - napojeno na stávající 
zemědělský areál

*** *** *** 409/2 OS_P *** 147

IV. 53211 5699 414/38 OR ZPF 5699

IV. 53211 448 414/41 OR ZPF 448

IV. 53211 49 414/45 OR ZPF 49

IV. 53211 3360 414/48 OR ZPF 3360

IV. 53211 298 414/49 OR ZPF 298

IV. 53211 1490 414/50 OR ZPF 1490

IV. 53211 1473 414/51 OR ZPF 1473

IV. 53211 514 414/52 OR ZPF 514

IV. 53211 973 414/53 OR ZPF 973

ZZ 4950 *** *** *** 409/1 OS_P *** 198

*** *** *** 409/2 OS_P *** 125

IV. 53211 1329 411/1 TTP ZPF 1329

IV. 53211 160 414/38 OR ZPF 160

IV. 53211 2720 414/48 OR ZPF 2720

IV. 53211 418 414/67 OR ZPF 418

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Nedrahovice

P17 Nd-Z2 louka BV

Zástavba rodinnými domy, výška zástavby: 1NP+ 
podkroví, Pro pozemky do 2000m2 platí maximální 
koeficient zastavěnosti: 0,3 a minimální koeficient 
zeleně: 0,6. Pro pozemky nad 2000m2 platí maximální 
koeficient zastavěnosti: 0,2 a minimální koeficient 
zeleně: 0,7. Jednotlivé parcely budou mít minimální 
plochu 1000m2, pozemek, na kterém bude 
komunikace, bude mít minimální šířku uličního prostoru 
8m (tzn. mezi hranicemi protilehlých pozemků). 
Parcely, které budou sousedit s navrhovanou 
komunikací budou mít přednostně sjezdy na tuto novou 
komunikaci. V rámci dalších schvalovacích řízení bude 
doloženo, že při navrhovaném využití Nd-Z1 -VZ 
nebude vliv hluku z této lokality negativně ovlivňovat  
tuto navrhovanou obytnou zástavbu.

14711 8

Dopravní napojení, zásobování vodou, 
odvádění odpadních vod, zásobení el. 
Energií -z komunikace p.č.651 a přes 
přilehlý pozemek 448/8

IV. 53211 2268 448/8 TTP ZPF 2268

dohoda o parcelaci-
podrobnější podmínky viz
odstavec "podrobnější popis
navrhovaného 
využití,specifické podmínky
výstavby" a "infrastruktura"

IV. 53211 9683 448/10 TTP ZPF 9868

V. 56811 185

IV. 53211 2486 452 TTP ZPF 2486

*** *** *** 455/6 OS_P *** 89

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Nedrahovice

P13 Nd-Z3 pole BV

stavba 1 rodinného domu pro majitele sousedního 
areálu rodinné firmy, která se zabývá zemědělstvím a 
autodopravou, výška zástavby: 1NP+ podkroví,   
maximální koeficient zastavěnosti: 0,2, minimální 
koeficient zeleně: 0,7. V rámci dalších schvalovacích 
řízení bude doloženo, že navrhované využití Nd-Z4-VD 
a stávající sousední plochy VD a VZ nebudou 
negativně ovlivňovat hlukem tuto navrhovanou obytnou 
zástavbu.

3177 1

dopravní napojení po 92/12 a 635/3 
(nutné zpevnit komunikaci), zásobení el. 
Energií - ze sloupu VN na komunikaci 
p.č 653/3, , zásobování vodou -  vlastní 
studna,   odvádění odpadních vod - 
domovní čistička, jímka odp.vod 

V. 53214 3177 92/1 OR ZPF 3177
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I.Návrh územního plánu - Příloha č.1 I.1P.1 Seznam a popis navrhovaných ploch v Nedrahovicích říjen 2021

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Nedrahovice

P14 Nd-Z4 pole VD

rozšíření areálu rodinné firmy, která se zabývá 
zemědělstvím a autodopravou, na pozemku je 
plánovaná výstavba technického zázemí firmy - 
přístřešky pro parkování strojů, mycí plochy, plochy 
určené pro sklad materiálu, Výška zástavby max.9m 
nad podlahou přízemí. V rámci dalších schvalovacích 
řízení bude doloženo, že při navrhovaném využití 
nebude vliv hluku z této lokality negativně ovlivňovat  
navazující stávající i navrhovanou obytnou zástavbu.

5256

dopravní napojení po 92/12(nutné 
zpevnit komunikaci), zásobení el. 
Energií -  ze sloupu VN na komunikaci 
p.č 653/3, zásobování vodou -  vlastní 
studna,   odvádění odpadních vod - 
domovní čistička, jímka odp.vod 

V. 53214 5256 92/1 OR ZPF 5256

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Nedrahovice

P16 Nd-Z5 louka BV

Zástavba rodinnými domy, výška zástavby: 1NP+ 
podkroví. Pro pozemky do 2000m2 platí maximální 
koeficient zastavěnosti: 0,3 a minimální koeficient 
zeleně: 0,6. Pro pozemky nad 2000m2 platí maximální 
koeficient zastavěnosti: 0,2 a minimální koeficient 
zeleně: 0,7. pozemek, na kterém bude komunikace, 
bude mít minimální šířku uličního prostoru 8m (tzn. 
mezi hranicemi protilehlých pozemků). Na tuto lokalitu 
spolu s Nd-P1 bylo vypracována studie s  několika 
variantami parcelace včetně dopravní obslužnosti a 
napojení na technickou infrastrukturu, bude použita 
jedna z variant této studie.

8817 6

Dopravní napojení z komunikace na 
p.č. 127/8, zásobování vodou -  vlastní 
studna,   odvádění odpadních vod - 
domovní čistička, jímka odp.vod,  
zásobení el. Energií - z trafostanice na 
pozemku p.č. 144/3

IV. 53251 4333 121/1 TTP ZPF 4333
ochranné pásmo vedení 
22kV

dohoda o parcelaci současně
s Nd-P1

IV. 53251 3458 121/4 TTP ZPF 3507

V. 53214 49

IV. 53251 298 121/5 TTP ZPF 298

IV. 53251 679 126/2 TTP ZPF 679

nezastavitelná 
plocha, k.ú. 
Nedrahovice

ZZ
navržená zahrada v nezastavitelném území k přilehlým 
navrhovaným pozemkům určeným pro bydlení

1878 IV. 53251 1760 121/1 TTP ZPF 1878

V. 53214 118

zastastavěné 
území k.ú. 
Nedrahovice

Nd-P1

Pozemky kolem 
přízemního 
objektu, který 
náleží ke Štičí 
líhni Essox, ten 
je částečně 
využívaný ke 
skladování. 

BV

Pozemky kolem přízemního objektu, který náleží ke 
Štičí líhni Essox, ten je částečně využívaný ke 
skladování. Pozemky budou částečně sloužit k 
zástavbě rodinnými domy - parcelace bude navržena 
zároveň s Nd-Z5 , částečně jako přístupová cesta k RD 
a ke stávajícímu objektu. Výška zástavby: 1NP+ 
podkroví,  min.plocha parcely:1000m2.  Pro pozemky 
do 2000m2 platí maximální koeficient zastavěnosti: 0,3 
a minimální koeficient zeleně: 0,6. Pro pozemky nad 
2000m2 platí maximální koeficient zastavěnosti: 0,2 a 
minimální koeficient zeleně: 0,7. Pozemek, na kterém 
bude komunikace, bude mít minimální šířku uličního 
prostoru 8m (tzn. mezi hranicemi protilehlých 
pozemků). V případě využití stávajícího skladovacího 
objektu k drobné výrobě bude v rámci schvalovacích 
řízení doložen vliv hluku z této lokality na navazující 
stávající i navrhovanou obytnou zástavbu.

4757
dopravní napojení a napojení na 
technickou infrastrukturu stejné jako u 
Nd-Z5

IV. 53251 3885 127/1 TTP ZPF 3885
ochranné pásmo vedení 
22kV

dohoda o parcelaci s Nd-Z5

*** *** *** 127/4 OS_P *** 872

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Nedrahovice

Nd-Z6 pole BV
stavba 1 rodinného domu, výška zástavby: 1NP+ 
podkroví,  maximální koeficient zastavěnosti: 0,3, 
minimální koeficient zeleně: 0,6 

1216 1

dopravní napojení po 92/12 a 635/3 
(nutné zpevnit komunikaci), zásobení el. 
Energií - ze sloupu VN na komunikaci 
p.č 635/3, , zásobování vodou -  vlastní 
studna,   odvádění odpadních vod - 
domovní čistička, jímka odp.vod 

V. 53214 567 26 OR ZPF 567
ochranné pásmo vedení 
22kV

V. 53214 649 133/13 OR ZPF 649
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původní 
označení

označení
současné 
funkční využití, 
umístění

pláno
vané 
funkč
ní 
využití

podrobnější popis navrhovaného využití,specifické 
podmínky výstavby

zastavitelná 
plocha/m2 - 
1etapa

max 
počet 
RD

infrastruktura
třída 
půdy

BPEJ plocha m2
číslo 

parcely 
dle KN

druh 
pozemku dle 

KN

způsob 
ochrany (ZPF)

plocha m2
další omezení (vyplývající z 
úap ORP Sedlčany, 
ochranná pásma)

plochy, ve kterých je 
prověření změn jejich využití 
územní studií podmínkou pro 
rozhodování

Bor u 
Sedlčan

ZN POPIS 1.etapa 1.etapa
třída 
půdy

BPEJ m2 p.č. m2

zastavitelná 
plocha, k.ú. 
Bor u Sedlčan

P1 Bo-Z1

pastviny, 
manipulační 
plochy pro 
zemědělský 
areál - 
nezpevněné

VZ

rozšíření stávajícího zemědělského areálu, který je 
zaměřen na chov skotu a produkci mléka, v navržené 
lokalitě, která přímo navazuje na areál jsou plánované 
stavby pro chov skotu, stavby pro skladování krmiv a 
statkových hnojiv, stavby pro zpracování zemědělských 
produktů a pro související obchod a služby, obslužné 
komunikace a manipulační plochy. Výška zástavby 
max.9m nad podlahou přízemí. V rámci dalších 
schvalovacích řízení bude doloženo, že při 
navrhovaném využití nebude  vliv hluku z této lokality 
negativně ovlivňovat  navazující stávající i navrhovanou 
obytnou zástavbu.

16345

dopravní napojení a napojení na 
technickou infrastrukturu: bude 
napojeno na stávající areálovou 
infrastrukturu

III. 53201 351 326/1 TTP ZPF 351

III. 53201 252 326/6 TTP ZPF 4721

III. 55001 4469

III. 53201 7212 326/12 TTP ZPF 7438

III. 55001 226

III. 53201 270 328 TTP ZPF 270

III. 55001 283 332/2 TTP ZPF 283

III. 53201 1423 332/10 TTP ZPF 3015

III. 55001 1592

III. 53201 171 332/12 TTP ZPF 267 16345

III. 55001 96

zastavitelná 
plocha, k.ú. 
Bor u Sedlčan

P2 Bo-Z2 louka BV
stavba 1 rodinného domu, výška zástavby: 1NP+ 
podkroví,  maximální koeficient zastavěnosti: 0,3, 
minimální koeficient zeleně: 0,6 

1707 1

dopravní napojení a napojení na 
rozvody NN ze stávající komunikace 
p.č.371, zásobování vodou -  vlastní 
studna,   odvádění odpadních vod - 
domovní čistička, jímka odp.vod 

III. 53201 1707 367/13 TTP ZPF 1707

zastavitelná 
plocha, k.ú. 
Bor u Sedlčan

P3 Bo-Z3 ovocný sad BV
stavba 1 rodinného domu, výška zástavby: 1NP+ 
podkroví,  maximální koeficient zastavěnosti: 0,2, 
minimální koeficient zeleně: 0,7 

2280 1

dopravní napojení a napojení na 
rozvody NN z komunikace p.č.375 
(nutné zpevnit komunikaci), zásobování 
vodou -  vlastní studna,   odvádění 
odpadních vod - domovní čistička, jímka 
odp.vod 

III. 53201 2280 23/1 OS ZPF 2280

zastavitelná 
plocha, k.ú. 
Bor u Sedlčan

P6 Bo-Z4 pole BV

Zástavba 2 rodinnými domy, výška zástavby: 1NP+ 
podkroví,  min.plocha parcely:1000m2, Pro pozemky 
do 2000m2 platí maximální koeficient zastavěnosti: 0,3 
a minimální koeficient zeleně: 0,6. Pro pozemky nad 
2000m2 platí maximální koeficient zastavěnosti: 0,2 a 
minimální koeficient zeleně: 0,7 ,

3667 2

dopravní napojení a napojení na 
rozvody NN z komunikace p.č.375 
(nutné zpevnit komunikaci), zásobování 
vodou -  vlastní studna,   odvádění 
odpadních vod - domovní čistička, jímka 
odp.vod 

III. 53201 151 102 OR ZPF 151

III. 53201 3516 103 OR ZPF 3516

zastavitelná 
plocha, k.ú. 
Bor u Sedlčan

P5 Bo-Z5 pole BV

Zástavba maximálně 3 rodinnými domy, výška 
zástavby: 1NP+ podkroví,  min.plocha parcely:1000m2. 
Pro pozemky do 2000m2 platí maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,3 a minimální koeficient zeleně: 0,6. Pro 
pozemky nad 2000m2 platí maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,2 a minimální koeficient zeleně: 0,7 , u 
části lokality bude zohledněn vliv hluku ze stávající 
trafostanice na navržené bydlení.

4541 3

dopravní napojení: jednotlivé parcely 
budou navrženy tak, aby jejich sjezdy 
byly v co největší míře realizovány ze 
stávající komunikace z návse 
p.č.370/19, 107/2 a ze stávající 
komunikace 123/2,napojení na rozvody 
NN z trafostanice na pozemku 221/11, 
zásobování vodou -  vlastní studna,   
odvádění odpadních vod - domovní 
čistička, jímka odp.vod 

III. 53201 3840 221/11 OR ZPF 3840

*** *** *** 221/2 OS_P *** 701
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původní 
označení

označení
současné 
funkční využití, 
umístění

pláno
vané 
funkč
ní 
využití

podrobnější popis navrhovaného využití,specifické 
podmínky výstavby

zastavitelná 
plocha/m2 - 
1etapa

max 
počet 
RD

infrastruktura
třída 
půdy

BPEJ plocha m2
číslo 

parcely 
dle KN

druh 
pozemku dle 

KN

způsob 
ochrany (ZPF)

plocha m2
další omezení (vyplývající z 
úap ORP Sedlčany, 
ochranná pásma)

plochy, ve kterých je 
prověření změn jejich využití 
územní studií podmínkou pro 
rozhodování

ZN POPIS 1.etapa 1.etapa
třída 
půdy

BPEJ m2 p.č. m2

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Kamenice u 
Nedrahovic

P18 Ka-Z1 BV

stavba 1 rodinného domu, výška zástavby: 1NP+ 
podkroví,  maximální koeficient zastavěnosti: 0,3, 
minimální koeficient zeleně: 0,6, v části pozemku, kde 
je záplavové území Q100 bude možná pouze stavba 
plotu

1509 1

dopravní napojení a napojení na 
rozvody NN po pozemku p.č.450 (nutné 
zpevnit příjezd k RD), zásobování vodou 
-  vlastní studna,   odvádění odpadních 
vod - domovní čistička, jímka odp.vod 

V. 56811 1270 69/2 TTP ZPF 1509
při jižním okraji navrhované 
plochy zasahuje záplavové 
území Q100

IV. 53211 21

IV. 53241 218

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Kamenice u 
Nedrahovic

Ka-Z2 BV
stavba 1 rodinného domu, výška zástavby: 1NP+ 
podkroví,  maximální koeficient zastavěnosti: 0,3, 
minimální koeficient zeleně: 0,6 

1618 1

dopravní napojení: ze stávající 
komunikace p.č.482/3, napojení na 
rozvody NN - stávající, zásobování 
vodou -  vlastní studna,   odvádění 
odpadních vod - domovní čistička, jímka 
odp.vod 

IV. 53204 1278 53/6 OR ZPF 1618

IV. 53211 340

původní 
označení

označení
současné 
funkční využití, 
umístění

pláno
vané 
funkč
ní 
využití

podrobnější popis navrhovaného využití,specifické 
podmínky výstavby

zastavitelná 
plocha/m2 - 
1etapa

max 
počet 
RD

infrastruktura
třída 
půdy

BPEJ plocha m2
číslo 

parcely 
dle KN

druh 
pozemku dle 

KN

způsob 
ochrany (ZPF)

plocha m2
další omezení (vyplývající z 
úap ORP Sedlčany, 
ochranná pásma)

plochy, ve kterých je 
prověření změn jejich využití 
územní studií podmínkou pro 
rozhodování

ZN POPIS 1.etapa 1.etapa
třída 
půdy

BPEJ m2 p.č. m2

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Kamenice u 
Nedrahovic

NP-Z1 BV

Zástavba max 2 rodinnými domy, výška zástavby: 
1NP+ podkroví, min.plocha parcely:1000m2, Pro 
pozemky do 2000m2 platí maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,3 a minimální koeficient zeleně: 0,6. Pro 
pozemky nad 2000m2 platí maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,2 a minimální koeficient zeleně: 0,7. 

4060 2
dopravní napojení, napojení na rozvody 
NN: ze stávající komunikace p.č.310, 
zásobování vodou -  vlastní studna,   
odvádění odpadních vod - domovní 
čistička, jímka odp.vod 

III. 55001 4060 271/4 TTP ZPF 4060

původní 
označení

označení
současné 
funkční využití, 
umístění

pláno
vané 
funkč
ní 
využití

podrobnější popis navrhovaného využití,specifické 
podmínky výstavby

zastavitelná 
plocha/m2 - 
1etapa

max 
počet 
RD

infrastruktura
třída 
půdy

BPEJ plocha m2
číslo 

parcely 
dle KN

druh 
pozemku dle 

KN

způsob 
ochrany (ZPF)

plocha m2
další omezení (vyplývající z 
úap ORP Sedlčany, 
ochranná pásma)

plochy, ve kterých je 
prověření změn jejich využití 
územní studií podmínkou pro 
rozhodování

ZN POPIS 1.etapa 1.etapa
třída 
půdy

BPEJ m2 p.č. m2

zastavitelná 
plocha, k.ú. 
Radeč u 
Nedrahovic

P8 Ra-Z1 BV

Zástavba max 2 rodinnými domy, výška zástavby: 
1NP+ podkroví, min.plocha parcely:1000m2, Pro 
pozemky do 2000m2 platí maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,3 a minimální koeficient zeleně: 0,6. Pro 
pozemky nad 2000m2 platí maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,2 a minimální koeficient zeleně: 0,7. 

5661 2

dopravní napojení, napojení na rozvody 
NN: ze stávající komunikace p.č.2804/6, 
zásobování vodou -  vlastní studna,   
odvádění odpadních vod - domovní 
čistička, jímka odp.vod 

IV. 53211 2267 346/6 OR ZPF 5661
významný radioreleový 
paprsek

V. 53254 3394

zastavitelná 
plocha, k.ú. 
Radeč u 
Nedrahovic

P9 Ra-Z2 BV
stavba 1 rodinného domu, výška zástavby: 1NP+ 
podkroví,  maximální koeficient zastavěnosti: 0,2, 
minimální koeficient zeleně: 0,7

2537 1

dopravní napojení, napojení na rozvody 
NN: ze stávající komunikace p.č.2804/6, 
zásobování vodou -  vlastní studna,   
odvádění odpadních vod - domovní 
čistička, jímka odp.vod 

V. 53254 2107 342/10 TTP ZPF 2107
komunikační vedení na 
pozemku, významný 
radioreleový paprsek

V. 53254 430 342/11 TTP ZPF 430

zastavitelná 
plocha, k.ú. 
Radeč u 
Nedrahovic

P10 Ra-Z3 BV
stavba 1 rodinného domu, výška zástavby: 1NP+ 
podkroví,  maximální koeficient zastavěnosti: 0,2, 
minimální koeficient zeleně: 0,7

3384 1

dopravní napojení, napojení na rozvody 
NN: z komunikace p.č.2804/6 (nutno 
zpevnit příjezd k RD), zásobování vodou 
-  vlastní studna,   odvádění odpadních 
vod - domovní čistička, jímka odp.vod 

IV. 53211 3076 175/6 OR ZPF 3384
významný radioreleový 
paprsek

V. 53254 146

Kamenice u 
Nedrahovic

Nedrahovické Podhájí

Radeč u Nedrahovic
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V. 56811 162

zastavitelná 
plocha, k.ú. 
Radeč u 
Nedrahovic

P11 Ra-Z4 BV

Zástavba max 2 rodinnými domy, výška zástavby: 
1NP+ podkroví, min.plocha parcely:1000m2, Pro 
pozemky do 2000m2 platí maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,3 a minimální koeficient zeleně: 0,6. Pro 
pozemky nad 2000m2 platí maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,2 a minimální koeficient zeleně: 0,7. 

3543 2

dopravní napojení, napojení na rozvody 
NN: z komunikace p.č.364/1(nutné 
zpevnit komunikaci), zásobování vodou -  
vlastní studna,   odvádění odpadních 
vod - domovní čistička, jímka odp.vod 

IV. 53211 230 11/1 TTP ZPF 230 ochranné pásmo lesa

IV. 53211 328 11/2 TTP ZPF 328

IV. 53211 123 11/3 TTP ZPF 123

IV. 53211 50 11/4 TTP ZPF 62

V. 53214 12

V. 56811 10 170/3 TTP ZPF 2800

IV. 53211 2790

zastavitelná 
plocha, k.ú. 
Radeč u 
Nedrahovic

Ra-Z5 BV
stavba 1 rodinného domu, výška zástavby: 1NP+ 
podkroví,  maximální koeficient zastavěnosti: 0,2, 
minimální koeficient zeleně: 0,7

6694 1

dopravní napojení, napojení na rozvody 
NN: ze stávající komunikace p.č.2804/6, 
zásobování vodou -  vlastní studna,   
odvádění odpadních vod - domovní 
čistička, jímka odp.vod 

IV. 53211 5968 27/11 OR ZPF 6694 vedení NN na pozemku

v. 53254 726

původní 
označení

označení
současné 
funkční využití, 
umístění

pláno
vané 
funkč
ní 
využití

podrobnější popis navrhovaného využití,specifické 
podmínky výstavby

zastavitelná 
plocha/m2 - 
1etapa

max 
počet 
RD

infrastruktura
třída 
půdy

BPEJ plocha m2
číslo 

parcely 
dle KN

druh 
pozemku dle 

KN

způsob 
ochrany (ZPF)

plocha m2
další omezení (vyplývající z 
úap ORP Sedlčany, 
ochranná pásma)

plochy, ve kterých je 
prověření změn jejich využití 
územní studií podmínkou pro 
rozhodování

ZN POPIS 1.etapa 1.etapa
třída 
půdy

BPEJ m2 p.č. m2

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Kamenice u 
Nedrahovic

Tr-Z1 BV

Zástavba max 2 rodinnými domy, výška zástavby: 
1NP+ podkroví, min.plocha parcely:1000m2, Pro 
pozemky do 2000m2 platí maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,3 a minimální koeficient zeleně: 0,6. Pro 
pozemky nad 2000m2 platí maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,2 a minimální koeficient zeleně: 0,7. 

3041 2

dopravní napojení, napojení na rozvody 
NN: ze stávající komunikace p.č.467/11, 
zásobování vodou -  vlastní studna,   
odvádění odpadních vod - domovní 
čistička, jímka odp.vod 

IV. 53211 771 363/1 OR ZPF 3041
vedení VN a trafostanice na 
pozemku

III. 55001 2270

původní 
označení

označení
současné 
funkční využití, 
umístění

pláno
vané 
funkč
ní 
využití

podrobnější popis navrhovaného využití,specifické 
podmínky výstavby

zastavitelná 
plocha/m2 - 
1etapa

max 
počet 
RD

infrastruktura
třída 
půdy

BPEJ plocha m2
číslo 

parcely 
dle KN

druh 
pozemku dle 

KN

způsob 
ochrany (ZPF)

plocha m2
další omezení (vyplývající z 
úap ORP Sedlčany, 
ochranná pásma)

plochy, ve kterých je 
prověření změn jejich využití 
územní studií podmínkou pro 
rozhodování

Úklid ZN POPIS 1.etapa 1.etapa
třída 
půdy

BPEJ m2 p.č. m2

zastavěná 
plocha, k.ú. 
Bor u Sedlčan

P7 Úk-P1
plocha se 
stavbou 
bývalého seníku

BV

stavba 1 rodinného domu v místě stávajícího seníku, 
který bude zbourán, výška zástavby: 1NP+ podkroví,  
maximální koeficient zastavěnosti: 0,3, minimální 
koeficient zeleně: 0,6 

1872 1

dopravní napojení: ze stávající 
komunikace p.č.559/1, napojení na 
rozvody NN z trafostanice na pozemku 
415/3, zásobování vodou -  vlastní 
studna,   odvádění odpadních vod - 
domovní čistička, jímka odp.vod 

*** *** *** st. 36 ZSaN *** 1872

zastavitelná 
plocha, k.ú. 
Bor u Sedlčan

P7 Úk-Z1 pole BV

Zástavba maximálně 3 rodinnými domy, výška 
zástavby: 1NP+ podkroví,  min.plocha parcely:1000m2, 
Pro pozemky do 2000m2 platí maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,3 a minimální koeficient zeleně: 0,6. Pro 
pozemky nad 2000m2 platí maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,2 a minimální koeficient zeleně: 0,7. 

4859 3

dopravní napojení: ze stávající 
komunikace p.č.559/1 a 561/31, 
napojení na rozvody NN z trafostanice 
na pozemku 415/3, zásobování vodou -  
vlastní studna,   odvádění odpadních 
vod - domovní čistička, jímka odp.vod 

III. 55001 4785 419/1 OR ZPF 4785
komunikační vedení na 
pozemku

*** *** *** 419/2 OS_P *** 74

126531 40 120575 126531

Trkov
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*…  zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění .                                                                                                § 67 Omezení v záplavových 
územích  
  (1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí 
opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění 
srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených 
podle zákona č. 97/1996 Sb. , o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové 
průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.                                                                                                                                                                                                            
(2) V aktivní zóně je dále zakázáno    
a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,    
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,    
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,    d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které 
byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.                                                                                                                                                    
(3) Mimo aktivní zónu v záplavovém území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení opatřením obecné povahy omezující podmínky. Při změně 
podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.   

Vysvětlivky: ZPF - zemědělský půdní fond, OR - orná půda, TTP - trvalý travní porost, OS_P - ostatní plocha, ZSaN - zastavěná plocha a nádvoří, OS - ovocný sad
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