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a) vymezení zastavěného území, 

Území obce Nedrahovice zaujímá celkovou rozlohu 1644 ha,  

tvoří ho 5 katastrálních území: 

 

- k. ú. Nedrahovice 702251 – 545 ha 

- k. ú. Bor u Sedlčan 702234 – 325 ha 

- k. ú. Kamenice u Nedrahovic 702242 – 446 ha 

- k. ú. Nedrahovické Podhájí 702269 – 142 ha 

- k. ú. Radeč u Nedrahovic 702277 – 187 ha 

8 místních částí –  

- Nedrahovice (k. ú. Nedrahovice) 

- Bor (k. ú. Bor u Sedlčan) 

- Kamenice (k. ú. Kamence u Nedrahovic) 

- Nedrahovické Podhájí (i název k. ú.) 

- Radeč (k. ú. Radeč u Nedrahovic) 

- Rudolec (leží v k. ú. Bor u Sedlčan) 

- Trkov (leží v k. ú. Kamence u Nedrahovic) 

- Úklid (leží v k. ú. Bor u Sedlčan) 

 

Stávající zastavěné území bylo vymezeno k 31.6.2020 

 

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot, 

Obec bude rozvíjena jako soustava vzájemně uspořádaných sídel. Rozvoj zastavitelných ploch je 
soustředěn do obce Nedrahovice, v omezeném rozsahu pak v ostatních místních částech 

Bor (k. ú. Bor u Sedlčan) 

Kamenice (k. ú. Kamence u Nedrahovic) 

Nedrahovické Podhájí (i název k. ú.) 

Radeč (k. ú. Radeč u Nedrahovic) 

Rudolec (leží v k. ú. Bor u Sedlčan) 

Trkov (leží v k. ú. Kamence u Nedrahovic) 

Úklid (leží v k. ú. Bor u Sedlčan) 

 

Koncepce rozvoje území obce Nedrahovice 

• podporuje funkci bydlení v obci a její hospodářský rozvoj při zachování kvalitního životního 
prostředí. Snahou je zachovat původní obraz osídlení, který je zde zastoupen poměrně hustou 
strukturou menších obcí a izolovaných usedlostí v krajině a novou výstavbu citlivě začlenit do stávající 
struktury krajiny a obcí. 

• Rozvoj území je orientován na bydlení – to je zastoupeno hlavně v plochách venkovského bydlení 

BV a v plochách smíšeného bydlení venkovského - SV, kde se předpokládá bydlení s integrovanou 

drobnou řemeslnou výrobou nebo se zemědělskou výrobou nerušící bezprostřední okolí staveb. 

• Územní plán stabilizuje a dále rozvíjí plochy zemědělské prvovýroby zastoupené v plochách VZ  

• Územní plán stabilizuje a dále rozvíjí plochy drobné řemeslné výroby zastoupené v 
plochách VD 

• stanovuje podmínky všech zásahů do krajiny a obce, aby tyto zásahy byly ve prospěch životního 
prostředí a jeho zkvalitnění na celém řešeném území v návaznosti na okolí obce 

 

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot obce 

Ochrana bude zajištěna: 

• Stanovením podmínek pro různé funkční využití a prostorové uspořádání v zastavěném a 
zastavitelném území obce – s cílem zachovat urbanistické hodnoty sídla, jako klidného místa pro 
bydlení v kvalitním přírodním rámci. 

• Respektováním významných krajinných prvků, jejichž ochrana je dána ze zákona č. 114/1992 Sb. 
O ochraně krajiny – ochrana lesů, rybníků, vodních toků a niv toků. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bor_(Nedrahovice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenice_(Nedrahovice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nedrahovick%C3%A9_Podh%C3%A1j%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rade%C4%8D_(Nedrahovice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolec_(Nedrahovice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trkov
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aklid_(Nedrahovice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bor_(Nedrahovice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenice_(Nedrahovice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nedrahovick%C3%A9_Podh%C3%A1j%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rade%C4%8D_(Nedrahovice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolec_(Nedrahovice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trkov
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aklid_(Nedrahovice)
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• Respektovat zájmy ochrany přírody - bude zachován přírodní ráz zejména v okrajových částech 
nové zástavby doplněním vzrostlé zeleně  po obvodu zástavby a stromořadí jako součást veřejných 
prostranství v souladu s par.22 vyhl. č. 501/2006 Sb. o využívání území, budou zachovány nebo 
obnoveny kamenné zídky podél cest nebo na rozhraní pozemků 

• Respektovat par. 18 odst.2,3,4,5 a par.55 zákona 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním 
řádu – další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání 
nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 

• Respektováním a ochranou památek místního významu, historicky významných staveb a 
Souborů (kulturní památky v řešeném území nejsou) 

památky místního významu nacházející se na řešeném území (viz soupis NPÚ): 

- Kaplička v Boru na návsi, katalogové číslo: 2000003647 Kaplička z roku 1885. 
Památka místního významu. 

- Vantroky Lipského mlýna čp.1, katalogové číslo: 2000005204 Kamenné vantroky za 
mlýnicí, tesané z žulových desek a s datací 1866. Náročná kamenická práce na 
technickém díle. Vzácná technická památka. 

- Zvonička s křížkem v Úklidu, katalogové číslo: 2000003648, Žulová zvonička 
datovaná rokem 1887. Soubor s litinovým křížkem na vysokém žulovém podstavci 
datovaném k roku 1880. Cenná památka místního významu. 

- Kaplička v Nedrahovicích, katalogové číslo: 2000003610, Kaplička na návsi z první 
poloviny 19. století, s náročnějším ztvárněním průčelí. Řadí se do hmotově tradičních 
drobných objektů klasicistního období. Hodnotná památka místního významu. 

- Lávka přes potok v Kamenici, katalogové číslo: 2000003616, Lávka přes potok z 
mohutných žulových desek. Na boku datování roku 1861. Ojedinělý příklad náročné 
kamenické práce na technickém zařízení. Cenná památka místního významu. 

Dalšími architektonicky cennými a historicky významnými objekty jsou: 

- hospodářský dvůr na st. parc. 31/1 kú. Nedrahovice 

- venkovská usedlost čp. 3 a hospodářský dvůr na st. parc. 30/1 kú. Kamenice u 
Nedrahovic 

- pomník obětem války v Boru 

• Nemovité kulturní památky ani historicky významné stavby nebo soubory staveb nejsou novými 
zastavitelnými plochami v úp dotčeny. 

• Vlastník kulturní památky, která se nachází v řešeném území při provádění údržby, opravy, 
rekonstrukce, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen „obnova“), 
je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko správního orgánu. 

• Respektováním území jako regionu lidové architektury. Pro region jsou charakteristické úhlové 
usedlosti, pilířové brány, kamenné ohradní zdi dvorů a zahrad, kamenné opěrné zdi v obcích i na 
přístupových komunikací i tradiční dřevěné plaňkové oplocení, štíty stavení opatřené štukovou výzdobou 
a výklenky pro sošky světců. Typické barvy jsou bílá, písková, šedá a okrová barva fasád a červená 
barva pálené krytiny. 

• Pro všechna sídla v řešeném území je charakteristický převažující podíl individuální zástavby s 
navazujícími plochami zahrad a sadů. Zástavba je téměř výhradně přízemní, případně s využitým 
podkrovím. Pro sídla Nedrahovice, Bor, Rudolec a Úklid je charakteristická velká náves s vysokým 
podílem zeleně. Ve všech osadách kromě Radče a Čachořic se často v centru nebo poblíž centra 
uplatňují vodní prvky převážně rybníky. Nedrahovice a Nedrahovické Podhájí mají zástavbu 
koncentrovanou kolem centrální návsi, na okraji Nedrahovic se další zástavba koncentruje podél cest 
vedoucích z obce. Ostatní osady mají nepravidelnou strukturu zástavby probíhající většinou kolem 
komunikací spojujících sousední sídla. 

• Respektováním území s archeologickými nálezy. Celé území obce je třeba respektovat jako území 
s archeologickými nálezy, kde platí oznamovací povinnost dle §22 odst. 2 zákona ČNR č. 20/87 sb. 
Lokality Nd-Z1, Nd.Z2, Nd-Z3, Nd-Z4, Nd-Z5, Nd-Z6, Nd-P1, Bo-Z1, Bo-Z2, Bo-Z3, Bo-Z4, Bo-Z5, Ka-Z1, 
Ka-Z2, NP-Z1, Ra-Z1, Ra-Z2, Ra-Z2, Ra-Z3, Ra-Z4, Ra-Z5, Tr-Z1, Úk-P1, Úk-Z1 vse dle ÚAP Sedlčan 
nachází v území s archeologickými nálezy, tj. v místech, kde už byl prováděn nebo se provádí 
archeologický průzkum, o kterých je známo, že obsahují movité  či nemovité archeologické památky. 

• V případě záměru stavební činnosti na území s archeologickými nálezy podléhá ohlašovací 
povinnost stavebníka podle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR, v.v.i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a povinnost umožnit na dotčeném území provést 
archeologický výzkum. 

• Kultivovat zeleň doprovázející liniové prvky v krajině především v zemědělsky využívané Vytvořit 
podmínky zajišťující funkčnost regionálních a lokálních ÚSES alespoň v minimálních přípustných 
parametrech 

• Zajistit podmínky pro ochranu a kultivaci civilizačních hodnot, kam patří: 

a) silnice II. třídy 
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b) značené turistické trasy 

c) veřejná hromadná doprava včetně autobusových zastávek 

d) technická infrastruktura v obci 

e) zařízení občanské vybavenosti. 

• Uplatnit zásadu, že u ploch smíšených obytných, nesmí jejich případné negativní vlivy z přípustných 
činností překročit hranici areálu resp. plochy vymezené v ÚP. U ploch výroby a skladování - zemědělská 
výroba a ploch technické infrastruktury – inženýrské sítě pak nesmí negativní účinky dosáhnout ploch 
citlivých funkcí. 

 

c) urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, 
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných 
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, 

 
Grafické znázornění viz výkres č. 2 Hlavní výkres 
Přehled  řešených  území  -  podrobnosti  viz.  Příloha  č.  1  –  Seznam  a  popis navrhovaných ploch 

 

c.1 Urbanistická koncepce a kompozice:  
 Územní plán stanovuje tyto základní zásady: 

• Akceptovat stávající plošné a prostorové uspořádání sídelního útvaru, akceptovat základní 
organizaci území, kultivovat kvalitu osídlení při zachování pozitivních hodnot území a autentičnosti 
obce. 

• Akceptovat  komplexní  řešení území  obce  vedoucí k  zabezpečení souladu 

přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. 

• Zaměřit se na dotvoření jádrové části sídla, do kompozice hlavního veřejného 

prostranství vhodně zapojit vodní plochy a vzrostlou zeleň. 

• Rozvoj bydlení směřovat na okraje sídel ve vazbě na stávající zástavbu rodinných domů. 

• Plochy občanského vybavení považovat za plochy územně stabilizované. 

• Nepřipustit další vizuální znehodnocování obrazu sídla umisťováním staveb a zařízení, které jsou 
svými proporcemi a velikostí cizí původním formám zastavění, 

• Zachovat současný venkovský  charakter  všech  staveb  v  jednotlivých  obcích  (tvar střechy, barva 

střešní krytiny, výška staveb, světlá barva fasády). Nově vznikající stavby musí respektovat charakter 

okolní zástavby. 

• Akceptovat systém sídelní zeleně 

- Územní plán respektuje stávající plochy sídelní zeleně. 

- Větší plochy veřejné zeleně se nachází na návsích v Nedrahovicích, Rudolci, Úklidu a v Kamenici 

- Sídelní  zeleň  je  v obci  zastoupena  drobnými plochami  v uličním prostoru, mezi zástavbou a dále v 

plochách na veřejných prostranství PP (vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch) a 

PZ (vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně) 

- Nedílnou součástí jsou plochy zahrad, které jsou většinou zahrnuty do funkčních ploch bydlení. 
Jen v lokalitách, kde se nacházejí nebo jsou navrženy větší plochy sadů a zahrádek bez staveb 
hlavních, jsou tyto plochy vymezovány jako samostatná funkční plocha s možností drobných staveb 

. 
c.2– Zastavitelné plochy  

místní část Nedrahovice 

  
označ
ení 

pláno
vané 
funkč
ní 
využití 

podrobnější popis navrhovaného využití, 
specifické podmínky výstavby 

Zastav
itelná 
ploch
a/m2 
- 
1etap
a 

max 
počet 
RD 

infrastruktura 
číslo 

parcely 
dle KN 

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

plochy, ve 
kterých je 
prověření 
změn jejich 
využití 
územní 
studií nebo 
dohodou o 
parcelaci 
podmínkou 
pro 
rozhodování 

Nedrahovice  ZN POPIS 
1.etap
a 

1.etap
a 

  p.č.     

zastav
itelná 
ploch
a k.ú. 

Nd-Z1 VZ 

Rozšíření stávajícího zemědělského areálu, 
záměr je vybudovat stáj pro dobytek s 
novou příjezdovou cestou, sklady obilí, 
brambor, sena, slámy a strojů, v ploše 

14451   

Dopravní napojení z 
komunikace p.č.651,                 
zásobování vodou, 
odvádění odpadních vod, 

409/2     
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Nedra
ho 
vice 

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. 

zásobení el. Energií - 
napojeno na stávající 
zemědělský areál 

              414/38     

              414/41     

              414/45     

              414/48     

              414/49     

              414/50     

              414/51     

              414/52     

              414/53     

    ZZ   4950     409/1     

       409/2   

       411/1   

              411/38     

       411/48   

              414/67     

zastav
itelná 
ploch
a k.ú. 
Nedra
hovice 

Nd-Z2 BV 

Zástavba rodinnými domy, výška zástavby: 
1NP+ podkroví, maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,3 pro pozemky do 2000m2, 
0,2 pro pozemky nad 2000m2,minimální 
koeficient zeleně:  0,6 pro pozemky do 
2000m2, 0,7 pro pozemky nad 2000m2. 
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 

448/8   
dohoda o 
parcelaci 

              448/10     

              452     

              455/6     

zastav
itelná 
ploch
a k.ú. 
Nedra
hovice 

Nd-Z3 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  

92/1     

zastav
itelná 
ploch
a k.ú. 
Nedra
hovice 

Nd-Z4 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  

92/1     

zastav
itelná 
ploch
a k.ú. 

Nd-Z5 BV 

Zástavba rodinnými domy, výška zástavby: 
1NP+ podkroví,  maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,3 pro pozemky do 2000m2, 
0,2 pro pozemky nad 2000m2, minimální 

8817 6 

Dopravní napojení z 
komunikace na p.č. 
127/8, zásobování vodou 
-  vlastní studna,   

121/1 
ochranné 
pásmo vedení 
22kV 

dohoda o 
parcelaci 
současně s 
Nd-P1 
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Nedra
hovice 

koeficient zeleně:  0,6 pro pozemky do 
2000m2, 0,7 pro pozemky nad 2000m2. 
Jednotlivé parcely budou mít minimální 
plochu 1000m2, 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. 

odvádění odpadních vod - 
domovní čistička, jímka 
odp.vod,  zásobení el. 
Energií - z trafostanice na 
pozemku p.č. 144/3 

              121/4     

              121/5     

              126/2     

nezast
avitel
ná 
ploch
a, k.ú. 
Nedra
hovice 

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

1878   121/1   

zastas
tavěn
é 
území 
k.ú. 
Nedra
hovice 

Nd-P1 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,  maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,3 pro pozemky do 2000m2, 
0,2 pro pozemky nad 2000m2, minimální 
koeficient zeleně:  0,6 pro pozemky do 
2000m2, 0,7 pro pozemky nad 2000m2. 
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 

127/1 
ochranné 
pásmo vedení 
22kV 

dohoda o 
parcelaci s 
Nd-Z5 

              127/4     

zastav
itelná 
ploch
a k.ú. 
Nedra
hovice 

Nd-Z6 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 

26 
ochranné 
pásmo vedení 
22kV 

 

       133/13   
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místní část Bor 

  Ozn. 

Plán 
ované 
funkční 
využití 

podrobnější popis 
navrhovaného 
využití,specifické podmínky 
výstavby 

Zastavi 
telná 
plocha/ 
m2 - 
1etapa 

max 
počet 
RD 

infrastruktura 
číslo 

parcely 
dle KN 

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

plochy, ve kterých 
je prověření změn 
jejich využití 
územní studií 
nebo dohodou o 
parcelaci 
podmínkou pro 
rozhodování 

Bor u 
Sedlčan 

  ZN POPIS 1.etapa 1.etapa   p.č.     

Zastavit 
elná 
plocha, k.ú. 
Bor u 
Sedlčan 

Bo-Z1 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 

326/1     

             326/6     

             326/12     

              328     

              332/2     

              332/10     

              332/12     

zastavitelná 
plocha, k.ú. 
Bor u 
Sedlčan 

Bo-Z2 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  

367/13    

zastavitelná 
plocha, k.ú. 
Bor u 
Sedlčan 

Bo-Z3 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  

23/1     

zastavitelná 
plocha, k.ú. 
Bor u 
Sedlčan 

Bo-Z4 BV 

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

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  

102     

              103    

zastavitelná 
plocha, k.ú. 
Bor u 
Sedlčan 

Bo-Z5 BV 

Zástavba maximálně 3 
rodinnými domy, výška 
zástavby: 1NP+ podkroví,  
min.plocha parcely:1000m2, 

4541 3 

dopravní napojení: 
jednotlivé parcely budou 
navrženy tak, aby jejich 
sjezdy byly v co největší 

221/11   
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maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,3 pro pozemky 
do 2000m2, 0,2 pro pozemky 
nad 2000m2, minimální 
koeficient zeleně:  0,6 pro 
pozemky do 2000m2, 0,7 pro 
pozemky nad 2000m2, u části 
lokality bude zohledněn vliv 
hluku ze stávající trafostanice 
na navržené bydlení. 

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  

              221/2     

 
místní část Kamenice 

  Ozn. 

Plán 
ovan
é 
funk
ční 
využi
tí 

podrobnější popis navrhovaného 
využití,specifické podmínky 
výstavby 

Zastavi 
tel ná 
plocha/
m2 - 
1etapa 

max 
počet 
RD 

infrastruktura 
číslo 

parcely 
dle KN 

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

plochy, ve kterých 
je prověření změn 
jejich využití 
územní studií 
nebo dohodou o 
parcelaci 
podmínkou pro 
rozhodování 

Kamenice u 
Nedrahovic  

ZN POPIS 1.etapa 
1.etap
a 

  p.č.     

zastaviteln
á plocha 
k.ú. 
Kamenice u 
Nedrahovic 

Ka-Z1 BV 

Zástavba rodinnými domy, výška 
zástavby: 1NP+ podkroví,  
min.plocha parcely:1000m2, max. 
zastavěná plocha pozemku: 30% 

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  

69/2 

při jižním 
okraji 
navrhované 
plochy 
zasahuje 
záplavové 
území Q100, 
*viz pozn pod 
tabulkami 

  

zastaviteln
á plocha 
k.ú. 
Kamenice u 
Nedrahovic 

Ka-Z2 BV 

Zástavba rodinnými domy, výška 
zástavby: 1NP+ podkroví,  
min.plocha parcely:1000m2, max. 
zastavěná plocha pozemku: 30% 

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  

53/6     

 
místní část Nedrahovické Podhájí 

  
označ
ení 

plánova
né 
funkční 
využití 

podrobnější popis 
navrhovaného 
využití,specifické podmínky 
výstavby 

zastavite
lná 
plocha/
m2 - 
1etapa 

max 
počet 
RD 

infrastruktura 
číslo 

parcely 
dle KN 

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

plochy, ve kterých 
je prověření změn 
jejich využití 
územní studií 
nebo dohodou o 
parcelaci 
podmínkou pro 
rozhodování 

Nedrahovické 
Podhájí 

ZN POPIS 1.etapa 1.etapa   p.č.     

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Kamenice u 
Nedrahovic NP-Z1 BV 

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

271/4 
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místní část Radeč 

  Ozn. 

plán
ova
né 
fun
kční 
vyu
žití 

podrobnější popis 
navrhovaného 
využití,specifické podmínky 
výstavby 

zastav
itelná 
ploch
a/m2 
- 
1etap
a 

max 
poč
et 
RD 

infrastruktura 
číslo 

parcely 
dle KN 

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

plochy, ve kterých 
je prověření změn 
jejich využití 
územní studií 
nebo dohodou o 
parcelaci 
podmínkou pro 
rozhodování 

Radeč u Nedrahovic ZN POPIS 
1.etap
a 

1.et
apa 

  p.č.     

zastaviteln
á plocha, 
k.ú. Radeč 
u 
Nedrahovic 

Ra-Z1 BV 

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

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  

346/6 
 významný 
radioreleový 
paprsek 

  

zastaviteln
á plocha, 
k.ú. Radeč 
u 
Nedrahovic 

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  

342/10 

komunikační 
vedení na 
pozemku, 
významný 
radioreleový 
paprsek 

  

              342/11     

zastaviteln
á plocha, 
k.ú. Radeč 
u 
Nedrahovic 

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  

175/6 
 významný 
radioreleový 
paprsek 

  

zastaviteln
á plocha, 
k.ú. Radeč 
u 
Nedrahovic 

Ra-Z4 BV 

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

3543 3 

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  

11/1 
ochranné 
pásmo lesa 

  

             11/2     

             11/3     

             11/4     

             170/3     

zastaviteln
á 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 

27/11   
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místní část Trkov 

  Ozn.  

Plán 
ované 
funkční 
využití 

podrobnější popis 
navrhovaného 
využití,specifické 
podmínky výstavby 

Zastavi 
telná 
plocha/m2 
- 1etapa 

max 
počet 
RD 

infrastruktura 
číslo 

parcely 
dle KN 

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

plochy, ve kterých 
je prověření změn 
jejich využití 
územní studií 
nebo dohodou o 
parcelaci 
podmínkou pro 
rozhodování 

Trkov   ZN POPIS 1.etapa 1.etapa   p.č.     

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Kamenice u 
Nedrahovic 
  

Tr-Z1 
  

BV 
  

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

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 
  

363/1 

 vedení VN a 
trafostanice 
na pozemku 
  

  
  

 
místní část Úklid 

  Ozn.  

Plán 
ované 
funkční 
využití 

podrobnější popis 
navrhovaného 
využití,specifické 
podmínky výstavby 

Zastavi 
telná 
plocha/m2 
- 1etapa 

max 
počet 
RD 

infrastruktura 
číslo 

parcely 
dle KN 

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   p.č.     

zastavěná 
plocha, k.ú. 
Bor u 
Sedlčan 

Úk-P1 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: z návse 
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     

zastavitelná 
plocha, k.ú. 
Bor u 
Sedlčan 

Úk-Z1 BV 

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

4859 3 

dopravní napojení: z návse 
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  

419/1 
komunikační 
vedení na 
pozemku 

  

              419/2     

*…  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,     
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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.    
 

d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou 
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití, 

Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

Přes řešené území vedou tyto silnice: 

• Komunikace II. třídy č.120, která odbočuje ze silnice II/105 u Klimětic a řešené území protíná od severu 

k jihu mezi Rudolcem a Nedrahovicemi, kde u štičí líhně řešené území opouští. Pokračuje do Jesenice 

a Sedlce-Prčice a dále na Táborsko. V návaznosti na silnici II/105 a dálnici D3 realizuje propojení mezi 

Táborem a Sedlčany. Je hlavní dopravní osou řešeného území, pro které má největší dopravní význam 

jako spojnice s městem Sedlčany a silnicí I/18. 

• Komunikace III. třídy č. 10524, propojuje silnici II/120 se silnici II/105 přes Úklid. Představuje dopravní 

propojení na městys Vysoký Chlumec. 

• Komunikace III. třídy č. 1202 napojuje obec Nedrahovice, jako centrum řešeného území na silnici II/120. 

• Komunikace III. třídy č. 0187 krátce protíná řešené území u Radče. Realizuje místní propojení sídel 

Mezné, Radeč, Dohnalova Lhota a Janov s městem Sedlčany a obcí Jesenice. 

• Ze silnic v majetku obce Nedrahovice mají největší dopravní význam následující: Nedrahovice – 

Kamenice – Úklid s odbočením na Nedrahovické Podhájí ; Nedrahovice – Jesenice ; Radeč – rozcestí u 

Nedrahovic ; Úklid – Bor – napojení na silnici II/120 ; Nedrahovice – Nové Dvory ; Kamenice – Trkov ; 

Místní dopravní význam má cesta z Kamenice do Čachořic. Až k rozcestí u studánky je součástí 

historického cestního propojení Kamenice s Ředičkami. 

• Nové lokality budou napojeny na stávající silniční síť, převážně na místní obslužné 

komunikace, minimální šířka uličního prostoru bude 8,0 m (mezi hranicemi protilehlých pozemků);   

• Návrhem jsou respektována ochranná pásma komunikací II. a III.třídy 15 metrů od osy jízdního 
pruhu, pro trasu mimo zastavěné území v souladu se zákonem č.13/97 Sb., o pozemních 
komunikacích 

• Plochy pro umístění nových komunikací včetně úprav komunikací stávajících musí odpovídat 
požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu techniky složek integrovaného záchranného systému 
včetně těžké techniky jednotek požární ochrany, a to i v návaznosti na nástupní plochy u objektů, kde 
jsou technickými a právními předpisy požadovány 

• Všechny nové zastavitelné plochy pro bydlení jsou situované u málo frekvenovaných silnic III.třídy 
(Úklid, Nedrahovice, Radeč) nebo u místních obslužných komunikací, všechny lokality pro bydlení jsou 
navrženy mimo hlavní silniční tahy, takže se nepředpokládá, že by na pozemcích byly překročeny limitní 
hladiny hluku z dopravy ve vnitřních chráněných prostorách staveb a ve venkovním chráněném prostoru 
staveb dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

• V ochranných pásmech pozemních komunikací nenavrhovat žádné, ani dočasné stavby, vyjma 
staveb dopravního charakteru (chodníky), popř. staveb, souvisejících s pozemními komunikacemi 
 

Doprava v klidu 

• Odstávka vozidel bude zajištěna na pozemcích vlastníků nemovitostí. 

 

Účelová doprava 

• Na území obce se nachází mnoho cest pro zemědělskou dopravu, které slouží pro obsluhu 

polí a pastvin. 

 

Pěší doprava a cyklistické stezky  

• Pěší provoz je převážně veden s motorovou dopravou po jednom tělese. 

• Územím probíhají tyto cyklotrasy: č. 8138, 0074, 11 a Krčínova cyklostezka, územím vede take 

několik turistických tras 

• Území je protkáno i množstvím dalších polních a lesních cest, které slouží jednak pro 

přístup k polím, pastvinám a lesům, ale i pro lepší prostupnost členité krajiny. 
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Technická infrastruktura 

Zásobování vodou 

• Nedrahovice jsou vybaveny místním vodovodem, který je napojen na vodovodní síť sousední obce 
Jesenice. Obec Jesenice má vlastní zdroj podzemní vody s úpravnou. Kvalita dopravované vody je velmi 
dobrá. V řešeném území nejsou zdroje podzemní vody vhodné pro hromadné zásobování obyvatelstva. 
Půvdní studny u rybníka Plužince byly z důvodu nevyhovující kvality a obtížné upravitelnosti opuštěny a 
do budoucna se nimi jako zdrojem vody nepočítá. 

• V Nedrahovicích budou nové lokality přednostně napojeny na místní vodovodní síť prostřednictvím 
přípojek, případně lokálních prodloužení vodovodních řadů.  

• V ostatních sídlech budou nové lokality zásobeny individuelně z vlastních studní. Většina sídel nemá 
dlouhodobě více jak 50 obyvatel. Budování veřejného vodovodu by bylo v tak malých sídlech ekonmicky 
problematické.  

• Pouze Kamenice dohromady s Nedrahovickým Podhájim mají více než 100 obyvatel. Prodloužení 
vodovodu podél místní komunikace z Nedrahovic do Kamenice a rozšíření sítě do Nedrahovického 
Podhájí je reálné. Vyžádalo by si vybudování AT stanice pro zvýšení tlaku. Připadá v úvahu v 
dlouhodobém časovém horizntu. 
 

Kanalizace 

• Nedrahovice jsou vybaveny systémem tlakové splaškové kanalizace. Výtlačný řad splaškové 
kanalizace je uložen spolu s přívodním řadem vodovodu v obecní silnici mezi Nedrahovicemi a Jesenicí. 
Splaškové vody z Nedrahovic jsou čerpány do stokové sítě obce Jesenice a jsou čištěny v čistírně 
odpadních vod Jesenice. Nové objekty budou přednostně napojeny přípojkami na řady tlakové 
kanalizace, případně na prodloužení stávajících kanalizačních řadů. V nových rozvojových plochách 
bude navržena tlaková splašková kanalizace napojená na stávající systém.  

• V dalších obcích není vybudovaná síť veřejné kanalizace. Tam i nadále budou odpadní vody 
akumulovány v bezodtokých jímkách (žumpách) a vyváženy na ČOV Jesenice nebo ČOV Sedlčany. V 
dosahu vodních toků je přípustné čištění odpadních vod domovními čistírnami odpadních vod, je možné 
realizovat i DČOV se vsakem. 

• V případě, že by se v dlouhodobém horizontu ralizovalo napojení sídel Kamenice a Nedrahovické 
Podhájí na veřejný vodovod z Nedrahovic, bylo by nutné spolu s vodoovodní sítí zřídit I síť tlakové 
spalškové kanalizace, která by byla napojena system Nedrahovice – Jesenice. 

 

Likvidace dešťových vod 

• Dešťové vody na soukromých pozemcích budou ze zpevněných ploch a střech akumulovány do 
jímek odkud budou využívány na zálivku zahrady nebo odvedeny do vsakovacího systému. U 
větších staveb je třeba řešit retenci. Při řešení bude upřednostněno zasakování v místě vzniku. 

• Srážkové vody budou likvidovány v souladu s § 5 vodního zákona a § 20 vyhl. č.501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území. Srážkové vody ze střech budou vsakovány nebo 
akumulovány na přilehlých pozemcích, srážkové vody z nových komunikací budou přednostně 
zasakovány v podélných zasakovacích zataravněných pásech či zasakovacích zařízeních. 

• Úsek samostatné dešťové kanalizace vyústěný do místního potoka odvodňuje náves v Nedrahovicích. 

 
Plynovod 

• V severní části řešeného území u osady Rudolec vede přes území VTL plynovod nad 40 barů DN 500, 
kabel protikorozní ochrany a v Rudolci je umístěna stanice katodové ochrany Rudolec, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody.  

• Umístění staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení je dle § 69 zákona č. 458/2000 Sb., 
Energetický zákon, v platném znění, podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu 
provozovatele. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším 
útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.  

• Umístit stavby v bezpečnostním pásmu plynových zařízení, lze pouze po předchozím písemném 
souhlasu provozovatele a pouze pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují. 

 

Elektrorozvody 

• Územní plán respektuje stávající systém zásobování obce elektrickou energií, umístění 
jednotlivých trafostanic a vedení včetně ochranných pásem. Stávající distribuční síť VN je dostačující, 
případné nové trasy budou řešeny podzemním vedením. 

• Dle potřeb rozvoje území je možné navrhnout případné posílení stávajících trafostanic. 

Jejich parametry budou navrženy v dalším stupni projektové dokumentace. 
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Vedení NN 

• Vedení je vedeno převážně po sloupech NN a po kabelech v zemi nebo na sloupech. V prostoru 

výstavby nových objektů doporučujeme kabelizaci kabely do země. 

 

Veřejné osvětlení 

• Je vedeno převážně po sloupech vedení NN (napájeno pátým vodičem), v nově budovaných 

lokalitách bude postupně rozšiřováno kabely v zemi s novými rozvody sítě NN. Pro lokality s novou 

zástavbou budou navrženy nové trasy. 

 

Nakládání s komunálním odpadem  

• Komunální odpady budou likvidovány dodavatelsky firmou oprávněnou k této činnosti, v souladu se 

zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a související předpisy. 

 

Občanské vybavení 

• V obci je zastoupena základní vybavenost v dostatečném rozsahu pro potřeby zájmového území. 
 

e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro 
jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti 
krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, 
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně, 

Koncepce uspořádání krajiny 

• Řešené území se nachází v  malebné kopcovité oblasti s nadmořskou výškou kolem 400-
500m n.m., která je stranou turistického ruchu. Řešené území se vyznačuje vysokou hustotou 
menších osad. Atraktivní kopcovitou krajinu umocňují dálkové výhledy. 

• V jižní polovině katastru je území výše položené, vyniká zde vrch Trkovská hora a Bílá skála a 
krajina více rozčleněná loukami a remízky, v této části mají také vyšší podíl lesní kultury, podobný 
krajinný typ najdeme i v severovýchodní části kolem Radče. 

• Přírodní hodnoty krajiny jsou vysoké a dále zvyšuje vyšší zastoupení ploch trvalých travních 
porostů a dostatek nelesní zeleně. Územní plán se záměrem zachování a zvýšení ekologické 
stability krajiny a estetických i přírodních hodnot krajiny vymezuje v území prvky ÚSES. Realizace 
těchto ploch trvalé vegetace bude mít za výsledek významné posílení přírodních hodnot zdejší krajiny. 

• Vzhledem k charakteru krajiny, která je členěná četnými potoky, je třeba dbát na dálkové 
průhledy krajinou. Tomuto požadavku přizpůsobit stavební zásahy do krajiny. V krajině je doporučeno 
zachovat a obnovit remízky. 

• Územím protékají 2 větší potoky - potok Slabá a Sedlecký potok – ty mají stanoveno záplavové 
území vyznačené v grafické části.  

• Vodní toky v katastrech obce Nedrahovice (k.ú. Bor u Sedlčan, Kamenice u Nedrahovic, Nedrahovice, Nedrahovické Podhájí, 
Radeč u Nedrahovic) 

ID vodního toku v 

CEVT 

Název vodního toku v CEVT Správce Název recipientu 

10 100 290 Sedlecký potok Povodí Vltavy, s.p. Mastník 

10 102 909 Libíňský potok Povodí Vltavy, s.p. Sedlecký potok 

10 240 601 neuveden správce se neurčuje neuveden 

10 241 438 neuveden správce se neurčuje Mastník 

10 242 916 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. Slabá 

10 245 302 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. Sedlecký potok 

10 245 392 PBP Slabá bezejmenný (Trkovský  potok) 
od samoty Čachořice 

Povodí Vltavy, s.p. Slabá 

10 245 928 bezejmenný tok Lesy ČR, s.p. Sedlecký potok 

10 255 253 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. neuveden 

10 256 548 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. Slabá 

10 256 734 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. Libíňský potok 

10 256 932 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. Sedlecký potok 

10 257 190 neuveden správce se neurčuje Sedlecký  potok 

10 259 266 neuveden správce se neurčuje Libíňský potok 

10 259 372 neuveden správce se neurčuje Slabá 

10 259 520 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. Sedlecký potok 

10 260 141 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. neuveden 

10 261 596 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. Slabá 

10 261 891 Slabá Povodí Vltavy, s.p. Sedlecký potok 
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10 264 623 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. neuveden 

10 266 258 neuveden správce se neurčuje neuveden 

10 267 342 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. Sedlecký potok 

10 267 582 neuveden správce se neurčuje neuveden 

10 269 380 neuveden správce se neurčuje neuveden 

10 269 548 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. Sedlecký potok 

10 272 572 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. Sedlecký potok 

10 272 608 neuveden správce se neurčuje neuveden 

10 272 700 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. neuveden 

10 274 818 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. neuveden 

10 281 824 neuveden správce se neurčuje Slabá 

10 282 461 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. neuveden 

10 283 243 bezejmenný tok Povodí Vltavy, s.p. Sedlecký potok 

• Řešené území spadá do následujících povodí čtvrtého řádu s čísly hydrologického pořadí:   

   1-08-05-0640-0-00 Sedlecký potok 

1-08-05-0650-0-00 Libíňský potok 

1-08-05-0620-0-00 Sedlecký potok 

   1-08-05-0610-0-00 Novodvorský potok 

   1-08-05-0600-0-00 Martinický potok 

   1-08-05-0630-0-00 Slabá 

   1-08-05-0590-0-00 Novodvorský potok 

• Na území je množství rybníků různých velikostí – tyto prvky v krajině je třeba důsledně udržovat, 
případně obnovovat 

• Vodní nádrže v katastrech obce Nedrahovice (k.ú. Bor u Sedlčan, Kamenice u Nedrahovic, 
Nedrahovice, Nedrahovické Podhájí, Radeč u Nedrahovic) 
Název nádrže ID Nádrže Katastrální území 

Kosmatka 108 050 590 001 Nedrahovice 

Dlouhý rybník 108 050 620 001 Nedrahovice 

Plužinec 108 050 620 012 Nedrahovice 

bez názvu 108 050 620 013 Nedrahovice 

bez názvu 108 050 620 014 Nedrahovice 

bez názvu 108 050 620 015 Nedrahovice 

bez názvu 108 050 620 016 Nedrahovice 

bez názvu 108 050 620 017 Nedrahovice 

bez názvu 108 050 620 018 Nedrahovice 

bez názvu 108 050 620 019 Nedrahovice 

bez názvu 108 050 620 020 Nedrahovice 

bez názvu 108 050 620 021 Nedrahovice 

Zámecký 
rybník 

108 050 630 001 Kamenice u 
Nedrahovic 

bez názvu 108 050 630 002 Nedrahovické Podhájí 

bez názvu 108 050 630 004 Kamenice u 

Nedrahovic 

bez názvu 108 050 630 009 Kamenice u 
Nedrahovic 

bez názvu 108 050 630 010 Kamenice u 

Nedrahovic 

bez názvu 108 050 630 028 Kamenice u 

Nedrahovic 

bez názvu 108 050 630 038 Kamenice u 

Nedrahovic 

bez názvu 108 050 630 040 Nedrahovické Podhájí 

bez názvu 108 050 630 048 Nedrahovice 

bez názvu 108 050 630 053 Kamenice u 

Nedrahovic 

Trkovský 
rybník 

108 050 630 059 Kamenice u 
Nedrahovic 

bez názvu 108 050 63 0063 Kamenice u 

Nedrahovic 

bez názvu 108 050 630 067 Nedrahovické Podhájí 

bez názvu 108 050 630 070 Nedrahovice 

bez názvu 108 050 630 071 Kamenice u 

Nedrahovic 

bez názvu 108 050 630 074 Kamenice u 
Nedrahovic 

bez názvu 108 050 630 075 Nedrahovické Podhájí 

bez názvu 108 050 630 076 Kamenice u 

Nedrahovic 

bez názvu 108 050 630 081 Nedrahovické Podhájí 

bez názvu 108 050 630 082 Nedrahovické Podhájí 

bez názvu 108 050 630 083 Kamenice u 

Nedrahovic 

Jezírko 108 050 640 001 Bor u Sedlčan 

Pustý rybník 108 050 640 002 Nedrahovice 

Pavlatovo 

jezírko 

108 050 640 003   Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 004   Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 006 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 007 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 008 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 009   Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 010 Radeč u Nedrahovic 

bez názvu 108 050 640 011 Radeč u Nedrahovic 

bez názvu 108 050 640 012 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 013 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 014 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 015 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 016 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 017 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 019 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 020 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 021 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 022 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 023 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 025 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 027 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 028 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 029 Radeč u Nedrahovic 

bez názvu 108 050 640 031 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 032 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 034 Bor u Sedlčan 

Olešný 108 050 650 005 Nedrahovické Podhájí 

bez názvu 108 050 650 008 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 650 017 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 640 024 Bor u Sedlčan 

bez názvu 108 050 650 029 Nedrahovické Podhájí 

• Poblíž Čachořic je navržena soustava několika rybníků 

• V nezastavěných plochách budou umožněna vytvořit opatření pro zadržení vody v krajině (rybníky, 
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tůně, mokřady apod.), podmínkou je souhlas příslušného odboru životního prostředí. Pokud se tato 
opatření budou navrhovat v plochách systému ÚSES případně v jeho sousedství je potřeba odborného 
posouzení, zda opatření nenaruší navržený system ÚSES. 

 

Návrh uspořádání krajiny – vymezení ploch 

• Funkční plochy krajiny ve správním území obce Nedrahovice jsou vymezeny takto: 

• Plochy zemědělské (A) –pole (AP), louky (AL), trvalé kultury (AT)  - převažuje zemědělské využívání 

• Plochy lesní (LE) – plochy pro plnění funkce lesa 

• Plochy vodní a hospodářské (W)- Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za 

účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, plochy (WT) Vodní plochy a toky 

• Plochy - Zeleň - přírodního charakteru (ZP) - významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v 

nezastavěném území, udržované v přírodě blízkém stavu lze využít například pro průchod územního 

systému ekologické stability zastavěným územím. Plochy vymezené za účelem ochrany krajiny 

• Plochy Zeleň – zahrady a sady (ZZ) - plochy většinou soukromé zeleně v sídlech, výjimečně i v 

nezastavěném území umožňující založení produkční zahrady 

• Plochy přírodní v nezastavěném území (NP) - plochy s převažující přírodní funkcí 

zahrnující mimo jiné: 

- plochy zvláště chráněných území 

- plochy evropsky významných lokalit, pozemky smluvně chráněné, 

- prvky ÚSES apod. 

- významnější přírodní prvky v krajině – vysoká zeleň, zapojené porosty vyššího významu – 
interakční prvky ÚSES – meze, remízky aleje 

- Hlavní využití:   zachování a obnova přírodních a krajinných hodnot území, činnosti zajišťující 
uchování druhového bohatství rostlinné a živočišné sféry, činnosti vedoucí ke zvyšování ekologické 
stability území s příznivým působením na okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny, 

- do ploch přírodní zeleně jsou zahrnuty zejména: významné krajinné prvky, prvky územního systému 
ekologické stability včetně interakčních prvků, stabilizované travnaté plochy – louky, pastviny 

• Plochy smíšené nezastavěného území (MN) MN.p – s přírodními prioritami, MN.z – zemědělské, 

MN.l – lesnické 

 

• ve všech zastavitelných i nezastavitelných plochách je umožněno umísťovat vodní prvky a 

opatření, které umožňují zadržování vody v krajině 

 

Podrobný popis využití ploch viz Příloha č.2 Definice zkratek funkčních ploch s rozdílným způsobem 

využitím 

 
Stanovení podmínek pro využití ploch 

• Prosazovat ekologicky šetrné vytápění objektů. 

• Respektovat  významné  krajinné  prvky,  jejichž  ochrana  je  dána „ze  zákona“  –  lesů, rybníků, 

vodních toků a niv toků 

• Podél vodních toků budou zachovány nezastavěné plochy do vzdálenosti 6 metrů od 

břehové hrany toků. 

• Ochrana pozemků plnících funkci lesa je dána jejich ochranným pásmem - 50m od okraje pozemků. 
V případě lokalit, ve kterých je předloženým návrhem územního plánu předpokládáno využití 
pozemku do vzdálenosti do 50-ti metrů od okraje lesa, rozhodne orgán státní správy lesu první 
instance podle § 14 odst. 2 lesního zákona, což je v tomto případě Městský úřad Sedlčany. Rovněž 
tak o dotčení PUPFL. V případě odnětí PUPFL bude nutné vydat samostatné správní rozhodnutí o 
odnětí PUPFL. Případná žádost o odnětí pozemku určených k plnění funkcí lesa musí splňovat 
náležitosti dle vyhlášky MZe 

c.  77/1999  Sb.,  o náležitostech  žádosti  

o odnětí nebo  omezení a  

podrobnostech o 

ochraně pozemku určených k plnění funkcí 

lesa v platném znění. 

• Řešení změn v krajině  nebude 
snižovat ekologickou stabilitu území. 
změny jednotlivých kultur ZPF směřovat 
především k posílení ekologické stability. 

• Udržovat a doplňovat stávající prvky v 
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krajině i v zastavěných částech sídel. 

• Respektovat významné vyhlídkové body 

• Respektovat významné krajinné prvky zastoupených lesními porosty, krajinnou 

mimolesní zelení a četnými vodními plochami. 

• Respektovat jižní část katastrálního území jako migračně významné území (viz. ÚAP OR Sedlčany) 

• Respektovat drobné architektonické prvky v krajině (kapličky, boží muka, křížky, členící zídky).  

• Zvyšovat podíl porostů s přirozenou skladbou dřevin. 

• Vytvářet účinná protierozní opatření a to vhodným pěstováním zemědělských produktů, 

vysazováním nových překážek. 

• Chránit zdejší přírodní památky a oblasti Natura 2000:  

- Přírodní památka Jezera, kód 5833, III - přírodní památka, Předmět 

ochrany: Populace kuňky ohnivé (Bombina bombina), která je zvláště 

chráněným, silně ohroženým druhem – vlastní chráněné území je na 

parcelách 430/25, 430/3, 432, 433/1, 433/3, 433/4, 433/5, 433/6, 433/7, 

433/8 a 434/1 k.ú. Kamenice u Nedrahovic, ochranné pásmo přírodní 

památky Jezero je pak na parcelách: 429/15 (část), 430/19, 430/21, 

430/22, 430/23, 430/29, 430/30(část), 430/33(část), 430/34(část), 

430/35(část), 430/49(část), 430/50(část), 430/51(část), 430/52(část), 

430/54, 465/1(část) k.ú.Kamenice u Nedrahovic  

- Přírodní památka Jezera se zároveň překrývá s Evropsky významnou 

lokalitou Natura 2000 – kód 2539, kód Natura 2000 – CZ0213791, 

Předmět ochrany: kuňka ohnivá (Bombina bombina)  

- Přírodní památka Vápenické jezero, III - přírodní památka, Předmět 

ochrany: Populace kuňky ohnivé (Bombina bombina), která je zvláště 

chráněným, silně ohroženým druhem – vlastní chráněné území je na 

parcelách 166/2, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 169/6, 321/1, 321/2 

k.ú. Nedrahovické Podhájí, ochranné pásmo přírodní památky Vápenické 

jezero je pak na parcelách: 170/1 k.ú. Nedrahovické Podhájí  

- Přírodní památka Vápenické jezero se zároveň překrývá s Evropsky 

významnou lokalitou Natura 2000 – kód 2616, kód Natura 2000 – 

CZ0213081, Předmět ochrany: kuňka ohnivá (Bombina bombina)  

-  

 

• Chránit památné stromy – 

- 103476 Husova lípa v Úklidu, p.č.555/1, k.ú.Bor u Sedlčan - lípa malolistá, Na návsi v osadě Úklid v 
místě, kde byl původní strom, vysazena nová lípa 

• Podporovat ekologické hospodaření na ZPF. 

• Podmínky  pro  změnu  využití  ploch  jsou  stanoveny  v  souvislosti  s  navrhovanými plochami. 

• Konkrétní podmínky využití ploch jsou uvedeny v příloze č.1 – Seznam a popis navrhovaných ploch 
územního plánu a v příloze č.2 – Definice zkratek funkčních ploch s rozdílným způsobem využití 

• Navrhované změny využití území nesmí způsobovat významné ovlivnění životního prostředí nad 

úroveň stanovenou podle zvláštních předpisů vztahujících se k ochraně 

jednotlivých složek životního prostředí a nesmí ohrozit ochranu veřejného zdraví stanovenou ve smyslu 
zákona 258/2000 Sb. v pozdějším znění 

• Ke zvýšení ekologické stability území doporučujeme podél existujících polních cest, případně nových 
komunikací, pěších cest a cyklostezek, navrhnout alespoň jednostranné pásy zeleně, které budou 
krajinotvorným, stabilizačním a estetickým prvkem zeleně, prvkem snižující vodní a větrnou erozi. 

• Územní plán respektuje stávající zeleň, která není VKP ze zákona – např. meze a 

remízky. 

• Komunikace nebudou rozšiřovány na úkor lesních pozemků, vodních ploch, atd. – VKP ze zákona (§3 

zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny) 

• Nebudou uzavřeny plochy podél vodních toků (údolní niva) minimálně 3 m. V nezastavěném území je 
vyloučena možnost oplocení bez souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny. 

 

Prostupnost krajiny – návrh koncepce systému cest v krajině, včetně pěších cest a cyklostezek 

Prostupnost krajinou je dána stávajícími lesními a polními cestami. Stávající systém bude zachován. 
Budou obnoveny propojovací cesty. 
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Vymezení ploch pro protierozní opatření, podmínky pro využití těchto ploch 
Eroze hrozí při všech činnostech spojených se zemským povrchem. V řešeném území se jedná zejména o 
činnost zemědělskou, činnost lesního hospodářství a stavební činnost. Protierozní opatření spočívají v 
zachování pěstebních postupů, vysazováním krajinných překážek bránících eroznímu působení větru a 
vody. 
Na vodních tocích bude probíhat pravidelná údržba. Proti erozi působí pásy trvalých travních porostů. 

 

Návrh systému ÚSES, vymezení ploch pro ÚSES 
Důvod a požadavky na vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) jsou stanoveny v 

zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V něm je ÚSES definován takto: „Územní systém 
ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu 
krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ Biocentrum je 
definováno prováděcí vyhláškou č.395/1992 Sb. (§ 1 písm. a) k zákonu č. 114/1992 Sb. jako biotop nebo 
soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či 
pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor je definován prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. b) k zákonu č. 114/1992 Sb. 
jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje 
jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

ÚSES tvoří hierarchický systém s nadregionální, regionální a lokální úrovní. 

V řešeném území se vyskytují prvky ÚSES regionálního a lokálního významu. Nadregionální ÚSES do 
řešeného území nezasahuje. 

Návrh ÚSES zpracovaný v rámci územního plánu Nechvalice umísťuje na jednotlivé pozemky prvky 
regionálního systému ÚSES a navrhuje nové prvky systému lokálního. 

 

K návrhu ÚSES jsou využity následující podklady: 
ZÚR Středočeského kraje (2016)  
ÚAP ORP Sedlčany (2016) 
Územní plány obcí: 

- ÚP Sedlčany 

- ÚP Kosova Hora 

- ÚP Jesenice 

- ÚP Sedlec Prčice 

- ÚP Nechvalice 

- ÚP Počepice 

- ÚP Vysoký Chlumec 
Mapové podklady ÚHÚL Brandýs nad Labem - služba wms. 
Typologický klasifikační systém ÚHÚL, Ing Karel Plíva, 1987 
METODIKA VYMEZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, 
Metodický podklad pro zpracování plánů územního systému ekologické stability v rámci PO4 OPŽP 
2014-2020 (aktivity 4.1.1 a 4.3.2) MŽP ČR březen 2017 
Průzkum na místě 
 

Návrh ÚSES vychází z následujících geobicenologických podmínek: 

V návrhu ÚP je zpřesněno vymezení částí regionálního ÚSES dle ZÚR. Prvky regionální úrovně 
jsou zpřesněny dle aktuálního stavu území a stanovištních podmínek. 

 

Zpracování ÚSES a revize vymezení je provedeno v souladu s Metodikou vymezování ÚSES - 
především revize 

minimálních parametrů prvků ÚSES a zajištění jejich návaznosti na ÚSES v sousedních 
katastrálních územích. 

V rámci návrhu územního plánu je navržena spojitá síť prvků ÚSES navazující na sousední území. 

ÚSES z dosud platného územního plánu nebylo možné pro neaktuálnost použít. 

 

Prvky ÚSES jsou, pokud to bylo možné, upřesněny do parcel. Pokud nebylo možné zahrnout do 
ÚSES celé pozemky, je hranice prvků ÚSES stanovena podle lomových bodů. 

 

Dle ZÚR prochází řešeným územím regionální biokoridor a je zde vymezeno 1 regionální 
biocentrum. 

Z regionálních biocenter leží z největší části na jihu řešeného území biocentrum 835 Trkovská hora  
V návaznosti na RC 835 Trkovská hora zasahuje v jižní části do řešeného území regionální biokoridor RK 



20 

Územní plán obce Nedrahovice říjen 2021 
 

 

294 Trkovská hora – Cunkovský hřbet – v k.ú. Nedrahovice a Kamenice u Nedrahovic. Okrajově do 
jihovýchodníchodní části území zasahuje RK 293 Pod Markem - Trkovská hora – v k.ú. Kamenice 
u Nedrahovic. 

 

Krajina v řešeném území není na rozdíl od jiných oblastí Čech narušena zemědělskou 
velkovýrobou tak, aby byla blokována možnost migrace. K tomu zejména přispívá lesnatost a vysoký podíl 
přirozeně vzniklé rozptýlené zeleně. Tento relativně příznivý stav vykazuje tendence ke zlepšování vlivem 
útlumu zemědělství a rozšiřování ploch krajinné zeleně přirozenou sukcesí – zarůstání mezí, úvozů, okolí 
skalních výchozů, apod. V posledních létech stoupá podíl obhospodařovaných luk. 

 

Na lokální úrovni je v řešeném území navrženo 11 lokálních biocenter a 1 regionální :  

 
ND-LC1 Rudolec, k.ú. Bor u Sedlčan  
Charakteristika: 2,76 ha, navazuje na LBC 2 vymezené v ÚP Sedlčany. Tím je doplněna plocha do 
potřebného minima 3 ha. 

Funkční lokální biocentrum. 

Zahrnuje břehové porosty podél Sedleckého potoka a mlýnského náhonu, louky a extenzivně (bez orby) 

zemědělsky využívané plochy v nivě Sedleckého potoka. 

 
ND-LC2 u Sedleckého potoka k.ú. Bor u Sedlčan, Radeč, Nedrahovice  

Charakteristika: 9,90 ha 

Funkční lokální biocentrum. 

Biocentrum v nivě Sedleckého potoka v oblasti soutoku s Radečským potokem pod Lipským mlýnem. 

Zahrnuje břehové porosty podél Sedleckého potoka, Radečského potoka a mlýnského náhonu a 

extenzivně využívané louky v nivě Sedleckého potoka. 

 

ND-LC3 – Dlouhý rybník, k.ú. Nedrahovice 

Charakteristika: 6,63 ha 

Funkční lokální biocentrum. Tvořené vodní plochou Dlouhého rybníka, litorálními pásmy a břehovými 

porosty. Na jihu navazuje na lokální biokoridor LBK 4 vymezený v územním plánu Jesenice. 

 

ND-LC4 - k.ú. Bor u Sedlčan 

Charakteristika: 1,45 ha, navazuje na LBC1 vymezené v ÚP Sedlčany (kat. úz. Libíň). Tím je doplněna 

plocha do potřebného minima 3 ha. 

Funkční lokální biocentrum. V řešeném území tvořené lesem. Vegetační stupeň bukodubový, kyselá 

buková doubrava. Přirozená skladba - db7, bk3, bo, bř, jř (hb). Převážně velmi dobrý stav porostu. 

Cílem je udržovat v rámci lesního hospodaření přirozenou skladbu porostu. 

 

ND-LC5 – Olešný, k.ú. Nedrahovické Podhájí 

Charakteristika: 8,06 ha 

Funkční lokální biocentrum. 

Tvořené vodní plochou rybníka Olešný s litorálním pásmem, břehovými porosty, loukami na jižním břehu 

rybníka a lesíkem na pozemku p.č. 190. 

Biocentrum navazuje na severozápadní straně na lokalitu Narura 2000, CZ0213081 Vápenické jezero 

(přírodní památka).  

 

ND-LC6 - Úklid – Obora, k.ú. Bor u Sedlčan 

Charakteristika: 4,34 ha 

Funkční lokální biocentrum. 

Tvořené lesem a pruhen extenzivně využívaných luk. 

Les je klasifikován jako kyselá buková doubrava. Přirozená skladba - db7, bk3, bo, bř, jř (hb). Ćástečně 

jako svěží buková doubrava s přirozenou skladbou - db8, hb1, bo1, bř, lp. 

Stav lesního porostu je převážně dobrý. 

Cílem je chránit společenstva ekotonu a udržovat v rámci lesního hospodaření přirozenou skladbu 

porostu. 

 

ND-LC7 – Trkovský rybník – k.ú. Kamenice u Nedrahovic 

Charakteristika: 6,76 ha 

Funkční lokální biocentrum. 

Tvořené hladinou Trkovského rybníka s břehovými porosty a soustavou tří dalších vodních nádrží pod 

jeho hrází se zamokřenými plochami, litorálem a břehovými porosty. Dále  
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ND-LC8 – Sedliště – k.ú. Kamenice u Nedrahovic 

Charakteristika: 4,39 ha 

Funkční lokální biocentrum. 

Biocentrum tvoří rybník Sedliště – vodní plocha, litorál a břehové porosty. Dále přírodní zeleň a extrnzivně 

využívané louky v nivě bezejmenného pravostranného přítoku Slabé. 

Součástí biocentra je lesní porost na pozemku 350/2. Svěží buková doubrava s přirozenou skladbou - 

db8, hb1, bo1, bř, lp. V poměrně dobrém stavu. S cilem v rámci lesního hospodaření udržovat přirozenou 

skladbu porostu. 

 

ND-LC9 (RK 294) – U Studánek – k.ú. Nedrahovice 

Charakteristika: 9,21 ha, vložené biocentrum v regionálním biokoridoru RK 294. 

Funkční biocentrum tvořené lesními porosty. V jihozápadní části je travnatá paseka, kde probíhá obnova 

lesa. Vegetační stupeň dubobukový. Převažují svěží dubové bučiny s přirozenou skladbou - bk6, db3, lp1, 

hb. Menší podíl představuji kyselé dubové bučiny s přirozenou skladbou - bk6, db3, jd1, bo, (lp) a vlhké 

dubové bučiny s přirozenou skladbou - bk3, db3, jd3, jv1. Stav porostu je převážně velmi dobrý.  

Cílem je udržovat v rámci lesního hospodaření přirozenou skladbu porostu. 

 

ND-LC10 (RK 294) – Bílá skála – k.ú. Nedrahovice 

Charakteristika: 8,01 ha, vložené biocentrum v regionálním biokoridoru RK 294. 

Navazuje na LBC 294/5 na správním území města Sedlec-Prčice. 

Funkční lokální biocentrum. 

Tvořené lesními porosty. Vegetační stupeň dubobukový. Převažují kyselé dubové bučiny na svazích. 

Přirozená skladba - bk6, db3, jd1, bo, (lp) 

Stav porostu je v níže položené části svahu dobrý. Severní okraj biocentra tvoří paseky s probíhající 

obnovou. Části porostů se smrkem jsou napadené kůrovcem. 

Cílem je udržovat v rámci lesního hospodaření přirozenou skladbu porostu. 

 

ND-LC11 – Radeč – k.ú. Radeč u Nedrahovic 

Charakteristika: 4,03 ha 

Funkční lokální biocentrum.  Je vymezené v biologicky nejhodnotnější části lesního porostu na návrší “Za 

Pasekou”, vrchol 456 m n.m., severně od Radče. 

Vegetační stupeň bukodubový. Kyselá buková doubrava, přirozená skladba - db7, bk3, bo, bř, jř (hb). 

Stav porostu je převážně velmi dobrý.  

Cílem je udržovat v rámci lesního hospodaření přirozenou skladbu porostu. 

 

BC 835 – Trkovská Hora – k.ú. Kamenice u Nedrahovic 

Charakteristika: 66,64 ha v řešeném území, přesahuje na správní území obce Nechvalice. 

Funkční regionální biocentrum. 

Tvořené převážně lesními porosty na vrcholové části a převážně severních a západních svazích Trkovské 

hory, 498 m n.m.. Vegetační stupeň dubobukový. Převažují kyselé dubové bučiny na středně hlubokých 

půdách. Přirozená skladba - bk6, db3, jd1, bo, (lp). 

V menší míře jsou zastoupené uléhavé kyselé dubové bučiny a bukové doubravy, místně kamenité kyselé 

bukové doubravy. 

Stav porostu je převážně velmi dobrý.  

Cílem je udržovat v rámci lesního hospodaření přirozenou skladbu porostu. 

 

Dále je navrženo 15 lokálních biokoridorů a 2 regionální: 

 
ND LK 1-2 podél Sedleckého potoka, k.ú. Bor u Sedlčan  

Charakteristika: délka 1047 m, funkční biokoridor. 

Je tvořen břehovými porosty po obou březích Sedleckého potoka a extenzivně využívanými loukami.  

 

ND LK 2-3 podél Sedleckého potoka, k.ú. Nedrahovice  
Charakteristika: délka 955 m, funkční biokoridor. 

Je tvořen břehovými porosty po obou březích Sedleckého potoka a extenzivně využívanými loukami.  

Na soutoku Slabé a Sedleckého potoka odbočuje biokoridor ND LK 7-3. 

 
ND LK 4-1- podél Libíňského potoka, k.ú. Bor u Sedlčan  
Charakteristika:  dékla 1125 m, funkční biokoridor 
Je tvořen břehovými porosty převážně na pravém břehu Libíňského potoka. Jeho odpovídající levobřežní 
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část je vymezena částečně na katastru Libíň, správní území města Sedlčany v územním plánu Sedlčany 
jako LBK 21.  
V koncové části biokoridoru severně od Rudolce se navrhuje odstranit tvrdé opevnění vodního toku a 
provést jeho revitalizaci. Po dokončení opatření bude uvedeno do souladu skutečné využití pozemků se 
stavem evidovaným v KN. 
 
ND LK 5-31 – k Olešnému, k.ú. Nedrahovické Podhájí 
Charakteristika: biokoridor navržený částečně k doplnění. V následujících úsecích: 
147 m, funkční biokoridor 
92 m, k doplnění 
Celková dékla biokoridoru: 239 m. 
Propojuje ND LC 5 s biokoridoridorem LBK (31,32) vymezeným na katastru Vápenice u Vysokého 
Chlumce v rámci ÚP Vysoký Chlumec. 
V části vymezené k doplnění bude převedena orná půda do ploch smíšených nezastavitelného území 
s přírodními prioritami, které mohou být využívány jako extenzivně využívané louky s porosty 
autochtonních křovin. 
 
ND LK 5-4 – Pod Sady – k.ú. Bor 
Biokoridor navržený k doplnění. Jde o doplnění biokoridoru na pravém břehu Libíňského potoka do 
potřebné minimální šíře 20 m. Hlavní část biokoridoru leží na k.ú. Libíň a je vymezená v ÚP Sedlčany 
jako LBK 21. 
Pruh orné půdy podél potoka bude nahrazen plochou přírodní. Bude provedena výsadba břehového 

porostu z autochtonních dřevin. 
 
ND LK 5-6 – k.ú. Bor, Nedrahovické Podhájí 
Charakteristika: délka 279 m, funkční biokoridor 
Lesní a luční společnstva, mezofilní. V porostech podporovat přirozenou druhovou skladbu. 
 
ND LK 6-2 – Dlouhá Luka – k.ú. Bor 
Charakteristika: biokoridor navržený částečně k doplnění. V následujících úsecích: 
142 m, funkční biokoridor 
120 m, k doplnění 
46 m, funkční biokoridor 
31 m, k doplnění 
79 m, funkční biokoridor 
195 m, k doplnění 
1385 m, funkční biokoridor 
Celková dékla biokoridoru: 1998 m. 
Lesní a luční společnstva, mezofilní.  
Úseky navržené k doplnění leží mezi ND LC 6 a Úklidským jezírkem. Orná půda bude nahrazena 
plochami extrnzivně využívaných luk s porosty autochtonních křovin, které budou zařazeny do smíšených 
ploch nezastavitelného území s přírodními prioritami. 
Dál biokoridor pokračuje po jižních svazích podél bezejmenné vodoteče směrem k Jakubovskému rybníku 
a ND LC 2. 
Přes ND LC 2 navazuje na další mezofilní řadu tvořenou ND LK 2-11, ND LC 11 a ND LK 11-1. 
 
V porostech stávajících podporovat přirozenou druhovou skladbu. 
 
ND LK 835-7 – k.ú. Kamenice u Nedrahovic 
Charakteristika: délka 654 m, funkční biokoridor 

Je tvořen břehovými porosty po obou březích toku Slabá, břehovým porostem u západního břehu 

Zámeckého rybníka a extenzivně využívanými loukami v nivě Slabé. 

 
ND LK 7-3 – k.ú. Kamenice u Nedrahovic, Nedrahovice 
Charakteristika: délka 871 m, funkční biokoridor. 
Je tvořen břehovými porosty a extenzivně využívanými loukami v nivě Slabé. Podél koryta Slabé prochází 

zástavbou Kamenice. Krátkým propojením ND LK 8-7-3 je koridor napojen na ND LK 8. Podél Slabé 
pokračuje až k jejímu ústí do Sedleckého potoka. 
 
ND LK 8-9 – k.ú. Kamenice u Nedrahovic, Nedrahovice 
Charakteristika: biokoridor navržený částečně k doplnění. V následujících úsecích: 
92 m, funkční biokoridor 
985 m, k doplnění 
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918 m, funkční biokoridor 
Biokoridor probíhá podél drobné bezejmenné vodoteče, která protéká od Hlubokého lesa (trať “U 
studánek”) do rybníka Sedliště a krátce na to se vlévá do toku Slabá jako pravostranný přítok. Jeho funkční 
část vede po západním okraji lesního komplexu. V části vymezené k doplnění budou doplněny především 
chybějící břehové porosty. Nad ND LC 8 je krátký úsek funkční s kvalitními porosty podél toku. 
Tento biokoridor bude doplněn významným interakčním prvkem, který bude tvořit soustava tří rybníků 
(Čachořické rybníky), které budou vybudovány na levosranném přítoku výše uvedené vodoteče, který vede 
od studánky “U Čachořic”. Studánka I s okolím leží na okraji regionálního biocentra BC 835 Trkovská hora 
v místě bapojení regionálního biokoridoru RK 294. Interakční prvek budou tvořit nově vybudované rybníky 
a koryto drobného toku s břehovými porosty. 
 
ND LK 2-11 – k.ú. Radeč u Nedrahovic 
Charakteristika: délka 1191 m, funkční biokoridor. 
Lesní a luční společnstva, mezofilní.  
V porostech podporovat přirozenou druhovou skladbu. 
 
ND LK 11-1 – k.ú. Radeč u Nedrahovic 
Charakteristika: biokoridor navržený částečně k doplnění. V následujících úsecích: 
54 m, k doplnění 
239 m, funkční biokoridor 
57 m, k doplnění 
34 m, funkční biokoridor 

19 m, k doplnění 
107 m, funkční biokoridor 
Lesní a luční společnstva, mezofilní.  
V úsecích vymezených k doplnění bude orná půda nahrazena plochami přírodními a plochami extrnzivně 
využívaných luk s porosty autochtonních křovin, které budou zařazeny do smíšených ploch 
nezastavitelného území s přírodními prioritami. 
V porostech stávajících podporovat přirozenou druhovou skladbu. 
Biokoridor se napojuje na biokoridor LBK 1 vymezený v katastru Mezné v ÚP Jesenice. 
 
ND LK 10-5-1 – Novodvorský potok – k.ú. Nedrahovice 
Charakteristika: délka 586 m, funkční biokoridor vymezený podél Novodvorského potoka po jeho levém 
břehu. Druhá polovina biokoridoru na pravé straně potoka leží v katastru Jesenice u Sedlčan a je 
vymezena v ÚP Jesenice. 
 
ND LK 8-7-3– v k.ú. Nedrahovice 
Charakteristika: délka 74 m, funkční biokoridor. Odbočka z ND LK 7-3 k ND LC 8. 
Břehové porosty podél bezejmenného pravostarnného přítoku Slabé od rybníka Sedliště. 

 
ND LK N5-835 – Pod Čachořicemi - v k.ú. Kamenice u Nedrahovic 
Charakteristika: délka 775 m, funkční biokoridor. 
Biokoridor je hranici řešeného území rozdělen na dvě části o délkách 559 m a 216 m. 
Jde o doplnění pravobřežní části funkčního biokoridoru, který je vymezen převážně v ÚP Nechvalice na 
k.ú. Křemenice jako LK N5. 
Je tvořen břehovými porosty podél toku Slabá. 
 
RK 294 Trkovská hora – Cunkovský hřbet – v k.ú. Nedrahovice, Kamenice u Nedrahovic 
Dělí se v řešeném území na dva následující úseky: 
 

- ND LC 10 – ND LC 9 - v k.ú. Nedrahovice 
Charakteristika: Funkční regionální biokoridor, délka: 651 m. 
Veden v lesním porostu. Svěží dubová bučina, přirozená skladba - bk6, db3, lp1, hb. 

Stav porostu je převážně velmi dobrý.  

Cílem je udržovat v rámci lesního hospodaření přirozenou skladbu porostu. 

 

- LC 9 - BC 835 - v k.ú. Kamenice u Nedrahovic 
Charakteristika: Regionální biokoridor navržený částečně k doplnění v následujících úsecích: 
258 m, k doplnění 
211 m, funkční biokoridor  
193 m, k doplnění 
Celková délka: 662 m. 
Funkční úsek biokoridoru je veden lesním porostem. Svěží dubová bučina, přirozená skladba - bk6, db3, 
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lp1, hb. Stav porostu je dobrý.  

Cílem je udržovat v rámci lesního hospodaření přirozenou skladbu porostu. 

V úsecích navržených k doplnění bude nahrazena orná půda plochami přírodními s výsadbou 

autochtonních dřevin stromového i keřového patra. 

   
RK 293 Pod Markem - Trkovská hora - v k.ú. Kamenice u Nedrahovic 
Charakteristika: Funkční regionální biokoridor, délka: 89 m. 
V řešeném území jde o krátký úsek regionálního biokoridoru, který přechází nivu toku Slabá a dale 
pokračuje podél hranice katastrů Rovina (obec Počepice) a Křemenice (obec Nechvalice) a následně se 
stáčí k severozápadu na území obce Počepice. 
 
Podmínky využití ploch v koridorech ÚSES:  
• nelze umisťovat stavby a zpevňovat plochy, s výjimkou realizace veřejné dopravní a technické 
infrastruktury (křížení), kterou pro nepřiměřené náklady nelze realizovat jinde, a která nebude mít 
významně negativní vliv na funkčnost ÚSES a vyjma staveb určených pro zadržování vody v krajině 
(vliv posoudí specialista v relevantním oboru); 
• lze ojediněle provádět terénní úpravy za splnění podmínky, že nedojde k narušení funkcí prvku 
ÚSES (např. snížení převýšení); posouzení míry narušení bude provedeno specialistou (biolog, 
fytocenolog, entomolog aj.) nebo autorizovaným projektantem ÚSES; 
• Na plochách ÚSES nelze provozovat orbu a plochu využívat jako ornou půdu. Přípustné je 
využití pro extenzivní louky (seč dvakrát do roka) nebo pro pěstování rychle rostoucích dřevin. Z 
dřevin jsou vyloučené neautochtonní druhy. Např. Jilm sibiřský apod. Doporučuje se realizovat prvky 
rozptýlené zeleně v krajině. 
• lze ojediněle umístit pouze dočasné oplocení (např. pro ochranu nové výsadby) za podmínky, že 
nebudou oploceny celé úseky koridorů nebo větší části biocenter a za splnění podmínek pro oplocení 
definovaných (v odst. § 18 odst. 5 stavebního zákona); 
• lze umístit cestu pro bezmotorovou dopravu (pěší, cyklistika, jezdectví), za splnění podmínky, že 
nedojde k narušení funkcí prvku ÚSES (např. degradace porostů, eroze aj.), posouzení míry 
předpokládaného nebo akutního narušení bude provedeno specialistou (na provoz jezdeckých 
stezek, biolog, fytocenolog aj.) a/nebo autorizovaným projektantem ÚSES. 

 

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je 
možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití 
(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného 
využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury 
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních 
pozemků a intenzity jejich využití), 

 
Podrobný  popis ploch viz.  Příloha č. 2 – Definice  zkratek  funkčních ploch s rozdílným  
způsobem využitím  

 

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

BH - bydlení hromadné, BV - bydlení venkovské 

Plochy občanského vybavení 

OV - občanské vybavení veřejné, OK - občanské vybavení komerční 

Plochy veřejných prostranství 

PP – vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch, PZ - vybraná veřejná prostranství 

s převahou zeleně 

Plochy systému sídelní zeleně 

ZZ - zeleň – zahrady a sady, ZP - zeleň 

- přírodního charakteru 
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Plochy smíšené obytné 

SV - plochy smíšené obytné – venkovské 

Plochy dopravní infrastruktury 

DS - dopravní infrastruktura – silniční, DX.c - významné polní a lesní cesty, DX.u - významné 

účelové cesty 

Plochy technické infrastruktury 

TE - technická infrastruktura – energetika,  

Plochy výroby a skladování 

VL - Výroba lehká, VZ - Výroba zemědělská a lesnická 

Plochy vodní a vodohospodářské 

WT - Vodní plochy a toky 

Plochy zemědělské 

AP – pole, AL – Louky a pastviny, AT – Trvalé kultury 

Plochy lesní 

LE – plochy lesní 

Plochy přírodní 

NP – plochy přírodní 

Plochy smíšené nezastavěného území 

 MN.p - plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, MN.z - plochy smíšené nezastavěného 

území – zemědělské využití, MN.l - plochy smíšené nezastavěného území – lesnické 

 

- U ploch VL - Výroba lehká a SV – smíšené venkovské území (v něm j možné také navrhnout 

drobnou výrobu) - v případě stavby pro drobnou výrobu bude v rámci schvalovacích řízení 

doložen vliv hluku z této lokality na navazující stávající i navrženou obytnou zástavbu 

 

- Při návrhu staveb je potřeba v maximální možné míře respektovat OP lesa v rozsahu 50 m od okraje 
lesních pozemků. K dotčení pozemků v OP lesa je nutný souhlas státní správy lesů. 

 

- V řešeném území nebudou povolovány fotovoltaické elektrárny ani větrné elektrárny. 

 

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

VÝPIS VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ: 

V území jsou vymezena veřejně prospěšná opatření, která se týkají prvků ÚSES, které se nachází na 

orné půdě. Výše uvedené opatření se týkají převodu orné půdy na NP pro potřeby realizace ÚSESu. Na 

těchto plochách nebude možná orba. U těchto vymezených ploch je možné vyvlastnění (pouze v 

nezbytně nutné ploše) 

 jsou to tato opatření: 

1)  VU-K1 - ZALOŽENÍ PRVKU ÚSES, ZMĚNA VYUŽITÍ – ND  LK 5-4  
2)  VU-K2 - ZALOŽENÍ PRVKU ÚSES, ZMĚNA VYUŽITÍ – ND LK 5-31  

3)  VU-K3, VU-K4, VU-K5, VU-K6 - ZALOŽENÍ PRVKU ÚSES, ZMĚNA VYUŽITÍ – ND LK 6-2 

4)  VU-K7-11 - ZALOŽENÍ PRVKU ÚSES, ZMĚNA VYUŽITÍ – ND LK 8-9 

5)  VU-K12, VU-K13, VU-K14 - ZALOŽENÍ PRVKU ÚSES, ZMĚNA VYUŽITÍ – ND LK 11-1 
6)  VU-K15-16, VU-K17 - ZALOŽENÍ PRVKU ÚSES, ZMĚNA VYUŽITÍ – RK 294 

Další veřejně prospěšná opatření jsou vymezena pro obslužné komunikace a sítě technického vybavení 
(u ploch s počátečním písmenem V je možné vyvlastnění v nezbytně nutné ploše, u ploch s počátečním 
písmenem P je možné uplatnit předkupní právo obce v nezbytně nutné ploše): 

1) PD-KA-1, PD-KA-2, PD-KA-3 - stávající přístupové komunikace (jejich části) pro osadu 
Kamenice 

2) PD-ND-1, PD-ND-2, PD-ND-6 - stávající přístupové komunikace (jejich části) pro obec 
Nedrahovice 

3) PD-NP-1 - stávající přístupová komunikace pro osadu Nedrahovické Podhájí 
4) PD-RA-1, PD-RA-2, PD-RA-3 - stávající přístupové komunikace (jejich části) pro osadu Radeč 
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5) PD-RU-1, PD-ND-3, PD-ND-4, PD-ND-5 - stávající komunikace II.třídy č.120 mezi Rudolcem a 
Nedrahovicemi - části komunikace v soukromém vlastnictví 

6) PD-TR-1, PD-TR-2, PD-TR3 - stávající přístupová komunikace pro osadu Trkov 
7) PD-ÚK-1, PD-ÚK-2, PD-ÚK-3, PD-ÚK-4 - stávající přístupové komunikace (jejich části) pro 

osadu Úklid 
8) PD-ČA-1 - stávající přístupová komunikace pro osadu Čachořice 

 

Zajišťování obrany a bezpečnosti státu. 

- Vojenské stavby se v území nevyskytují. 

- Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany – Koridor RR směrů – 
zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. 
o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikací. V tomto vymezeném 
území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba 
omezena.  

- Vyjmenované druhy staveb, pro které je vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu 

s § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů na základě závazného stanoviska ČR – Ministerstva obrany:  

1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném 

pásmu.  

2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a 

rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy.  

3)  Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a 

přidružených objektů a zařízení.  

 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše.  

 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu.  

6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou 

energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, 

radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních 

systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných 

ochranných pásem.  

7) Výstavba  a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a 

staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu.  

 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren  

MO  si  vyhrazuje  právo  změnit  pokyny  pro  civilní  výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.  

 
- Pro potřeby CO není nutno v rámci návrhu územního plánu obce vyčleňovat další speciální plochy s 

jednoúčelovým využitím. 
- Místo pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události: V současné době lze úkryt trvale bydlícího 

obyvatelstva zabezpečit především domovními sklepy. Kapacitnější úkryty, které mohou sloužit i 
návštěvníkům a zaměstnancům občanské vybavenosti i části obyvatelstva, je možné provizorně zřídit v 
obecním úřadu Nedrahovice, v hasičárně v Kamenici, v hasičárně v Boru, v hostinci „U Kachny“ (v 
Nedrahovicích) 

- Místo pro evakuaci obyvatelstva a jeho ubytování: v hasičárně v Kamenici, v hasičárně v Boru, v hostinci 
„U Kachny“ (v Nedrahovicích) 

- Místo pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci: Obecní úřad obce Nedrahovice 
čp.49 

- Místo pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a 
zastavitelná území obce: nezpracovává se 

- Místo nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií: Při rozsáhlejším znehodnocení 
zdrojů místního vodovodu je možné dočasně využít místních zdrojů - domovních studní. Při jejich 
kontaminaci bude nutné zajistit zásobování pitnou vodou cisternami. Pro zásobování elektrickou energií 
má obec 3 menší mobilní elektrocentrály. 

- V obci a osadách jako zdroje požární vody slouží místní rybníky: 
- Nedrahovice – rybník na návsi 
- Nedrahovice – část Ovčín – rybník při silnici směrem na Úklid 

- Čachořice: plánované 4 rybníky u Čachořic směrem na Kamenici 
- Trkov: Nový rybník a Zámecký rybník v centru osady 

- Kamenice: rybník U Sosnovců 
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- Nedrahovické Podhájí: rybník na návsi 

- Úklid – rybník na návsi 
- Bor – návesní rybníčky 

- Rudolec: rybník na kraji osady při silnici II/120 
- Radeč: rybník na zahradě Bláhových nebo Dlouhý rybník na Sedleckém potoku  vzdálený necelé 

2km 
- Varování a informování občanů: Přes Infokanál – sms zprávy 

 

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro 
které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je 
předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního 
zákona, 

Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo jsou vymezeny stávající přístupové 
komunikace, které nejsou ve vlastnictví obce Nedrahovice. 
Na těchto pozemcích přístupových komunikací bude zřízeno předkupní právo ve prospěch obce 
Nedrahovice: 
1)stávající přístupové komunikace (jejich části) pro osadu Kamenice  
PD-KA-1: 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 451/5, 451/7, 451/8, 451/9, 451/10, 451/11, k.ú.Kamenice u 
Nedrahovic,  
PD-KA-2: 294/1, k.ú. Nedrahovické Podhájí 
 
2) stávající přístupové komunikace (jejich části) pro obec Nedrahovice 
PD-ND-1: 620/1, 620/8, 620/10, 620/11, 620/12, 620/20, 620/22, 620/23, 620/25 k.ú.Nedrahovice 
PD-ND-2: 620/16část, 622/1 k.ú.Nedrahovice 
PD-ND-6: 332/1(část), 338/8(část), 633/2, 633/3, 633/4, 633/6, 633/8, 633/10, 633/11, 633/14, 633/15, 
633/16, 633/17, 633/18, 633/19, 633/21, k.ú.Nedrahovice  
 
3)stávající přístupová komunikace pro osadu Nedrahovické Podhájí 
PD-NP-1: 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 317/6, 317/7, 317/9, 317/11, 317/10, 317/14, 317/15, 317/16, k.ú. 
Nedrahovické Podhájí,  
459/16, 559/5  k.ú.Bor u Sedlčan,  
630/2, 630/3, 630/4, 630/5, 630/6, 630/7, k.ú.Nedrahovice  
 
4) stávající přístupové komunikace (jejich části) pro osadu Radeč 
PD-RA-1: 366/10 k.ú.Radeč u Nedrahovic 
PD-RA-2: 366/1 k.ú.Radeč u Nedrahovic 
PD-RA-3: 366/12, 264/3 k.ú.Radeč u Nedrahovic   
 
5)stávající komunikace II.třídy č.120 mezi Rudolcem a Nedrahovicemi  
PD-RU-1: p.č.378/1, 378/15, 378/16, 358/57 k.ú.Bor u Sedlčan 
PD-ND-3: 626/2, 626/3, 626/4, k.ú.Nedrahovice 
PD-ND-4: 627/1, 627/5, 627/6, 627/8, 627/9, 627/10, 627/11, 627/14, k.ú.Nedrahovice 
PD-ND-5: 378/4, 378/5, 378/6, 378/7, 378/8, 378/9, 378/10, 378/11, 378/12, 378/17, 378/18, 378/19, 
378/20, 378/21, 378/22, 378/23, 378/24, 378/25, 378/29, 378/30, 378/31, 378/32, 378/33, 378/34, 378/35, 
378/36, 378/37, 378/38, 378/39, 378/40, 378/42, 378/43, 378/45, 378/46, 378/47, 378/50, 378/51, 378/52  
k.ú.Bor u Sedlčan 
 
6) stávající přístupová komunikace pro osadu Trkov: 
PD-TR-1: 465/10, 467/3, 467/4, 467/5, 467/6, 467/7, 467/8, 467/9, 467/12, 467/13, 467/14, 467/15, 467/17, 
467/18, 467/19, 467/21 k.ú.Kamenice u Nedrahovic  
PD-TR-2:465/7, k.ú.Kamenice u Nedrahovic 
PD-TR3:465/2, k.ú.Kamenice u Nedrahovic 
  
7) stávající přístupové komunikace (jejich části) pro osadu Úklid: 
PD-ÚK-1: 559/2, k.ú.Bor u Sedlčan  
236/3, 236/13, 236/14, 236/16, 236/17, 236/18, 630/9, 630/10, 630/11, 630/12 k.ú.Nedrahovice 
PD-ÚK-2: 628/1, 628/2, 628/3,  628/4,  628/5, 628/6, 628/8, 628/11, 628/12, 628/13, 628/14, 628/15, 
628/16, 628/17, 628/19, 628/20, 628/22, 628/23, 628/24, 628/25, k.ú.Nedrahovice 
PD-ÚK-3: 561/1, 561/4, 561/5, 561/6, 561/7, 561/11, 561/12, 561/14, 561/15, 561/16, 561/17, 561/18, 
561/19, 561/20, 561/22, 561/23, 561/24, 561/25, k.ú.Bor u Sedlčan, 
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186/2, 314/2, 314/3, 314/6, 314/7, 314/8, 314/9, 314/10, 314/11, 314/12, 314/13, 314/14, 314/15, 314/16, 
314/18,  k.ú. Nedrahovické Podhájí 
 
9) stávající přístupová komunikace pro osadu Čachořice  
PD-ČA-1: 287/1 (část), 287/2 (část), 287/3, 287/4, 290/9(část), 290/20(část), 290/31(část), 290/35(část), 
290/36(část), 290/37(část), 290/41, 290/42(část), 290/43, 290/44(část), 290/45(část), 298(část),  
 

i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního 
zákona. 

Kompenzační opatření nebyla stanovena. 

 

j) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno dohodou o parcelaci, 

U ploch Nd-Z2, Nd-Z5 společně s Nd-P1 je další rozhodování o změnách podmíněno dohodou o 
parcelaci. 
 
Nd-Z2 – dopravní napojení i napojení sítí technického vybavení bude řešeno z komunikace p.č.651 a 
přes přilehlý pozemek 448/8. Navržená obslužná komunikace bude na stávající komunikaci napojena na 
2 místech – bude mít vjezd a výjezd. Jednotlivé parcely budou mít minimální plochu 1000m2, pozemek, 
na kterém bude komunikace, bude mít minimální šířku 8m. Parcely, které budou sousedit s navrhovanou 
komunikací budou mít přednostně sjezdy na tuto novou komunikaci. 
 
Nd-Z5 + Nd-P1 - dopravní napojení pozemků pro bydlení a stávajících skladů bude navrženo 
pokračováním stávající komunikace na p.č. 127/8. Komunikace bude navržena tak, aby obsloužila i 
stávající sklady a pozemek pro komunikaci bude navržen minimální šíře 8m. Pokud se bude jednat o 
slepou komunikaci budou její parametry umožňovat otočení hasičského auta. Jednotlivé parcely budou 
mít minimální plochu 1000m2. 
 
• Všechny plochy pro umístění nových komunikací včetně úprav komunikací stávajících by měla 
odpovídat požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu techniky složek integrovaného záchranného 
systému včetně těžké techniky jednotek požární ochrany, a to i v návaznosti na nástupní plochy u 
objektů, kde jsou technickými a právními předpisy požadovány 

 

k) stanovení pořadí změn v území (etapizaci), 
územní plán nenavrhuje etapizaci 

 

l) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části. 
počet listů Územního plánu obce Nedrahovice včetně odůvodnění – 57 listů 

V1 – Základní členění území 1:10 000  

V2-0 – Hlavní výkres 1:10 000 

V2-1 – Hlavní výkres výřez 1:5000 

V2-2 - Hlavní výkres výřez 1:5 000  

V2-3 - Hlavní výkres výřez 1:5 000 

V3 – Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací 1: 10 000 

V4 - Výkres dopravní a technické infrastruktury 1 : 10 000 
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II. Odůvodnění územního plánu 

a) Postup při pořízení územního plánu 
Zastupitelstvo obce Nedrahovice na svém veřejném zasedání dne 28.8.2019 ve svém 

usnesení rozhodlo v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním 
řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o pořízení nového ÚP Nedrahovice. 
Pořizovatelem je MěÚ Sedlčany, odbor výstavby a územního plánování.  

Návrh zadání ÚP obce Nedrahovice byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona. K 
návrhu zadání byla uplatněna vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a organizací. Na základě 
posouzení těchto stanovisek k návrhu zadání ÚP úřad územního plánování upravil návrh zadání 
ÚPO a předložil jej ke schválení zastupitelstvu obce v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona. 
Zadání ÚP bylo schváleno zastupitelstvem obce Nedrahovice dne 18.12.2019, usnesení č. 12/2019.   

 

b) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

 
b.1) Soulad s politikou územního rozvoje ČR 

V současné době je Politika uzemního rozvoje ve znění závazném od 1.9.2021. 
Z tohoto dokumentu vyplývá, že správní území obce Nedrahovice nespadá do žádné rozvojové 

oblasti ani rozvojové osy. Z Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) dále vyplývá, že se 
řešeného území netýká vymezení specifických oblastí, vymezení technické infrastruktury, ani 
související rozvojové záměry, uvedené v kapitole 6. 

Návrhem ÚP je respektována specifická oblast SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje 
aktuální problém ohrožení území suchem 
Úkoly pro územní plánování: 

a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování  
jejích retenčních a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a 
zachování odolné stabilní vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem ploch lesů, 
mezí, luk, vodních ploch a vodních toků (zejména neregulované vodní toky s doprovodnou zelení), 
cestní sítě (s doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm.velké plochy orné půdy rozčleněné mezemi, 
cestní sítí, vsakovacími travními pruhy), 

b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu 
ostatních vodních prvků v krajině, 

c) vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, 
tj. dbát na dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a zasakování vody, 

d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. 
zatravněním a zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí, 
zasakovacích pásů a příkopů, 

e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro 
zabezpečení požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, zejm. pro 
infrastrukturu k zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější vodohospodářskou situací a s ohledem 
na místní podmínky pro budování nových zejm. povrchových zdrojů vody, 

f) pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. 
navrhovat i další vhodná opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) využívat zejména 
územní studie krajiny 

 
Návrhem ÚP jsou respektovány republikové priority územního plánování obsažené v Politice, (čl. 

(14) až (32) PÚR). Ze stanovených priorit územního plánování stanovených Politikou se v řešení 
návrhu ÚP uplatňují zejména zásady stanovené v následujících bodech: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.  

Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.  

V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je 
třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, 
který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  

Rozvoj území spočívá ve využití jeho přirozeného potenciálu – kvalitního prostředí pro bydlení i 
rekreaci – při zachování a zkvalitnění místní dopravní a technické infrastruktury, stejně jako základní 
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občanské vybavenosti. Naznačený rozvoj území vychází ze Zadání, a zároveň zohledňuje obsah 
dokumentu PROGRAM ROZVOJE OBCE NEDRAHOVICE 2014 – 2020, schváleného zastupitelstvem 
obce Nedrahovice usnesením č. 02/2015 dne 18.02.2015. 

V případě společenské poptávky lze v budoucnosti přijmout i další rozvoj bydlení.  
Návrh územního plánu obsahuje rozvojové plochy pro “BYDLENÍ VENKOVSKÉ” na území všech 

katastrálních území.  
Návrh územního plánu dále počítá s jistou mírou rozvoje zemědělské výroby – v katastrálních 

územích Bor u Sedlčan a Nedrahovice. Ostatní krajina a sídla nejsou územním plánem prakticky 
dotčena, důraz je veden na ochranu a prohloubení hodnot – jádrové plochy obcí. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru 
zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné 
půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Nově navržená území jsou navrženy na plochách s třídou půdy III., IV., V., mimo trasy ÚSES 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve 
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, 
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Návrh územního plánu vymezuje veřejný prostor a podporuje užívání území ve smyslu zvyšování 
kvality života obyvatel (všechny místní části) a hospodářského rozvoje v obci Nedrahovice, včetně 
všech jejích částí. 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu vč. území bývalých vojenských 
újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a 
zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné 
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území 
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný 
rozvoj území. 

V řešeném území se vyskytují funkční výrobní a zemědělské areály. Zemědělská půda jako 
hlavní zdroj obživy je ochráněna minimalizací dalšího rozvoje. Návrh územního plánu využívá pro 
energetické a vodohospodářské krytí potřeb růstu stávající zařízení. 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na 
to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. 
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany 
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních 
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a 
lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních 
systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických 
funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných 
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací 
činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy 
krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Rozvojové záměry jsou umístěny tak, aby byl minimalizován vliv na charakter krajiny. 
Navrženými záměry nejsou zásadním způsobem dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. 

(20a)    Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování  
ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti 
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, 
uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů. 

Rozvojové záměry jsou umístěny tak, aby byla zajištěna migrační propustnost krajiny pro volně 
žijící živočichy. Na podporu této migrační propustnosti krajiny územní plán navrhuje síť lokálních 
biocenter, propojených biokoridory. V návrhu jsou vymezeny plochy, ve kterých je třeba lokální 
biokoridory doplnit, aby byla zajištěna jejich návaznost. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. 
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které 
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Územní plán podporuje propojení krajiny turistickými cestami, cyklostezkami, místními cestami, 
propojující osady a samoty, lesními cestami. Zachovává také dosavadní strukturu krajiny a vytváří tím 
podmínky pro obnovu cest původních. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
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dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a 

technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li 

to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, 

kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které 

jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní 

železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit 

ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou 

zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, 

silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní 

stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví 

obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

Územní plán počítá se stávající sítí komunikací. Na ni jsou z převážné části navázány i 
navržené rozvojové plochy, v plochách Nd-Z2, Nd-P1, Nd-Z5 bude navržena místní obslužná 
komunikace v rámci dohody o parcelaci. Síť komunikací tedy není nutné nijak zásadně doplňovat.  Ve 
všech navrhovaných    plochách    bude    nová    technická    infrastruktura    navržena    v souběhu 
s navrženými nebo stávajícími obslužnými komunikacemi. 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim 
předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch 
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území 
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových 
vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, 
kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření 
v případě dopadů změny klimatu. 

V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody 
a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit 
hospodaření se srážkovými vodami. 

V řešeném území se nachází záplavové území Sedleckého potoka a potoka Slabá. Z nových 
zastavitelných ploch zasahuje do záplavového území 100-leté vody lokalita Ka-Z1, ale hranice 
záplavového území 100-leté vody vede podél hranice pozemku, v záplavovém území 100-leté vody 
bude na pozemku možná pouze stavba plotu. V aktivní zóně záplavových území není navržena 
žádná rozvojová plocha. 

Sedlecký potok prochází stávající zástavbou na severu Nedrahovic a potok Slabá prochází 
stávající zástavbou potok Slabá, před oběma vesnicemi jsou rybníky, které mohou do určité míry 
regulovat průtok výše jmenovaných potoků.  

Vsakování dešťových vod bude řešeno na pozemcích investora.  

V nezastavěných plochách budou umožněna vytvořit opatření pro zadržení vody v krajině 
(rybníky, tůně, mokřady apod.), podmínkou je souhlas příslušného odboru životního prostředí, pokud 
se tato opatření budou navrhovat v plochách systému ÚSES případně v jeho sousedství je potřeba 
odborného posouzení, zda opatření nenaruší navržený systém ÚSES. 

 
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 
škod. 

V řešeném území se nachází záplavové území Sedleckého potoka a potoka Slabá. Z nových 
zastavitelných ploch zasahuje do záplavového území 100-leté vody lokalita Ka-Z1, ale hranice 
záplavového území 100-leté vody vede podél hranice pozemku, v záplavovém území 100-leté vody 
bude na pozemku možná pouze stavba plotu. V aktivní zóně záplavových území není navržena žádná 
rozvojová plocha. 

V záplavových územích není navržena nová technická infrastruktura. 
 
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 

nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 
budoucnosti. 

V řešeném území se vyskytuje stabilní vodohospodářská soustava určená pro současné 
řešené území i jeho rozvoj dle návrhu územního plánu. 

 

b.2) Soulad  se  zásadami  územního  rozvoje  Středočeského  kraje   
V současné době jsou ZÚR Středočeského kraje ve znění po Aktualizaci č. 2 ze dne 5.9.2018. 

Nový ÚP obce Nedrahovice musí respektovat tuto nadřazenou územně plánovací dokumentaci 
Středočeského kraje, především musí být respektovány Priority územního plánování kraje pro 
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zajištění udržitelného rozvoje území uvedené v bodech v článích 01-09 ZÚR.  
Správní území obce Nedrahovice není v ZÚR vedeno ve vymezených rozvojových oblastech nebo 

osách, ať už republikového, nebo krajského významu. Nezasahuje sem žádná ze specifických oblastí 
krajského významu. 

Nový Územní plán obce Nedrahovice neobsahuje takové nové záměry, které by přesahovaly na 
území sousedních obcí. Při koordinaci využívání území a s ohledem na širší územní vztahy nesmí 
dojít ke kolizím při řešení rozvojových záměrů.  

Na území katastrů obce Nedrahovice ZÚR Středočeského kraje stanovuje dva krajinné typy: H01 a 
N01. Krajinný typ H01 (Krajina zvýšených hodnot kulturních a přírodních) zahrnuje katastrální území 
Nedrahovické Podhájí a Kamenice u Nedrahovic. 
Krajinný typ N01 (Krajina relativně vyvážená) zahrnuje katastrální území Nedrahovice, Bor u Sedlčan 
a Radeč u Nedrahovic.  
98% rozvojových ploch územní plán umisťuje na území stabilnějšího krajinného typu N01, pouze 2% 
rozvojových ploch jsou situována na území relativně zranitelněnšího krajinného typu H01.   

(91) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: a) prověřit možnosti využití rekreačního 

potenciálu území a rozvojových předpokladů možných středisek cestovního ruchu; b) prověřit 

možnosti zlepšení parametrů silnic II. třídy a místní silniční sítě; c) prověřit možnosti rozvoje vodní 

dopravy pro obsluhu území vč. vazeb na silniční síť; d) ověřit rozsah zastavitelných ploch v 

sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou 

infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny; e) respektovat požadavky na ochranu 

vesnických památkových zón Kojetín a Porešín; f) respektovat požadavky na ochranu přírodních 

památek - Husova kazatelna a Vrškámen; evropsky významných lokalit - Bohostice, Horní a Dolní 

obděnický rybník, Štola Jarnice, Trhovky; g) respektovat  požadavky na ochranu a upřesnit 

vymezení  skladebných  částí ÚSES: g.1) regionálních biocenter 833 Branišov, 826 Šumava, 835 

Trkovská hora a navrhované 892 Kamýk, 842 Radešínská, 847 Ráj, 834 Sádka – Zbirov, 845 

Struhy, 824 Žíkov; 

Územní systém ekologické stability - ÚSES 

Co se týče ochrany přírodních hodnot ve správním území obce ZÚR ve správním území obce 
identifikuje tyto nadregionální a regionální prvky ÚSES (Územního systému ekologické stability): RC 
835 – regionální biocentrum Trkovská hora – k.ú. Kamenice u Nedrahovic a RK 294 – regionální 
biokoridor Trkovská hora – Cunkovský hřbet – k.ú. Kamenice u Nedrahovic. Tyto prvky ÚSES leží 
mimo zastavěné území obce, ale i mimo nově vymezené rozvojové plochy, rozvojem obce tedy 
nebudou dotčeny. 
V řešeném území byly vymezeny prvky lokálního ÚSES, lokální biocentra a biokoridory k ochraně 
místních ekosystémů. Celkově lze říci, že prvky ÚSES se v řešeném území nikde nepřekrývají ani 
nekolidují s navrženými rozvojovými plochami.  
Na území katastrů obce Nedrahovice dále leží dvě maloplošná zvláště chráněná území, v obou 
případech jde o evropsky významné lokality. Nacházejí se v katastrálním území Nedrahovické Podhájí 
a Kamenice u Nedrahovic. 
V Nedrahovickém Podhájí jde o území Vápenické jezero, v návrhu územního plánu je zde funkční 
plocha AL - Louky a pastviny. V Kamenicích u Nedrahovic jde o území Jezera, v návrhu územního 
plánu jsou zde kromě vodní plochy Trkovského jezera funkční plochy AP – pole a AL – Louky a 
pastviny. Zmíněná zvláště chráněná území jsou dostatečně vzdálena od navržených rozvojových 
ploch.  
Veřejně prospěšné stavby a opatření 
Ve správním území obce se nenachází žádné veřejně prospěšné stavby z oblasti dopravy, stavby 
vodovodů, elektroenergetiky, plynárenství, VPS dálkovodů, ani v oblasti protipovodňové ochrany, 
jenž by byly vymezeny v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. 

 

b.3) Soulad s územně analytickými podklady ORP Sedlčany 

Z územně analytických podkladů ORP Sedlčany 2016, z kapitoly C.2 Priority ORP Sedlčany v 
územně plánovací činnosti, vyplývají pouze obecné požadavky specifikované v dalších 
kapitolách tohoto návrhu zadání.  

Kapitola ÚAP Problémy k řešení na území jednotlivých obcí – v kapitole je identifikován místní 
problem č.96 v osadě Rudolec, k.ú.Bor u Sedlčan - Q100, AZ x zastavěné území. Záplavové území a 
aktivní zóna Sedleckého potoka v tomto místě zasahuje do objektu historického mlýna, kde není 
žádná návrhová plocha, na ploše aktivní zóny a záplavového území 100-leté vody se v případě 
jakékoliv stavby bude postupovat podle: 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 
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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.                                                                                                    

 
Rozvoj území navazuje na SWOT analýzu zpracovanou k obci Nedrahovice v rámci ÚAP: 

 
Výpis silných stránek 

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Dobrá věková struktura obyvatelstva 
Existence základní a mateřské školy a základní občanské vybavenosti 
Turistické trasy a cyklotrasy 

Výpis slabých stránek 
Malý počet trvale žijících obyvatel v ostatních částech obce  
Složitá a nákladná údržba místních komunikací v obci  
Deficit technické infrastruktury 
Vyšší nezaměstnanost 
Špatná dopravní dostupnost veřejnou dopravou  
Obec není přímo napojena na státní komunikace 
Dlouhodobý pokles obyvatelstva 

Výpis příležitostí 
Rozvoj bydlení, 
služeb Stabilizace 
obyvatelstva 

Výpis hrozeb 

Další odliv obyvatelstva 

Tato SWOT analýza je již 4 roky stará a některá tvrzení již neplatí – v obci není základní ani mateřská 
škola, v obci Nedrahovice byla vybudována kanalizace a vodovod 

 

Z této SWOT analýzy vyplývá: 

- Stabilizovat počet obyvatel obce a zajistit kvalitní prostředí pro život 

- Zajistit dostatek zastavitelných ploch pro bydlení (realizovatelných), včetně kladení důrazu na 
vymezování dostatečného rozsahu veřejných prostranství v návaznosti na tyto plochy, tak aby bylo 
zamezeno vzniku „satelitních typů“ částí obce 

- Využít potenciálu krajiny k cestovnímu ruchu a rekreaci 

- Posilovat návaznost na historickou strukturu sídel, zlepšovat kvalitní přírodní, krajinné 
zázemí a životní prostředí, nedopustit větší roztříštěnost malých sídel v krajině 

- Zachovat a rozvíjet občanskou vybavenost v obci 

- Rozvíjet a zkvalitňovat dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost území 

- Smysluplně rozvíjet a zkvalitňovat technickou infrastrukturu 
 
Územní plán vymezuje dostatečný počet zastavitelných ploch pro bydlení, které z velké části 
vychází z aktuálních potřeb a požadavků místních obyvatel a jejich rodin. Ve větších lokalitách 
je podmínkou pro další rozhodování Dohoda o parcelaci.  
Územní plán stabilizuje plochy center obcí a jejich přirozenou strukturu. Návrhové plochy se 
týkají hlavně bydlení na okrajích sídel. Větší plochy bydlení jsou navrženy hlavně v Nedrahovicích. 
V území je hustá síť menších vesnic a osamocených usedlostí v krajině, to územní plán 
respektuje a zachovává. 
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Občanská vybavenost je v obci dostatečná, s částečnou rezervou v rámci stávajících objektů. 
Technická infrastruktura je navržená k doplnění pro rozvojové lokality v rozsahu, který odpovídá 
možnostem jednotlivých lokalit. 

 

c) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s 
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

 
Cíle územního plánu 

- Koncepce územního plánu navrhuje opatření směřující k optimálnímu využívání území, 
které umožňuje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená opatření 
územního plánu dávají jasná pravidla pro využívání území v souladu s principem 
udržitelného rozvoje území. 

- Územní plán se zabývá komplexním řešením celého správního území obce Nechvalice. Pro 
území obce jsou stanoveny požadavky na účelné využívání území a podmínky 
prostorového uspořádání území. Změny v území směřují především do ploch bydlení v 
rodinných domech venkovského typu, které jsou zde určeny pro venkovský  způsob užívání 
a vyhovují potřebám a nárokům různých sociálních skupin obyvatel. Zároveň je řešena 
problematika cestovního ruchu dopravní a technické infrastruktury. 

- Rozvoj území je koordinován působením dotčených orgánů na území i na území 
sousedních obcí. Jedná se o záměry především na úseku dopravní a technické 
infrastruktury i koordinace na úseku lokálních ÚSES. Přednosti území reprezentované 
hmotnými i nehmotnými hodnotami území jsou územním plánem rozvíjeny tak, aby byly co 
nejúčelněji naplněny a koordinovány veřejné i soukromé záměry změn v území v 
souladu s dlouhodobými potřebami společnosti. 

 
 

Požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území  

- Ve veřejném zájmu ÚP Nedrahovice a chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní 
hodnoty území, respektuje hodnoty urbanistické a kulturní: 

- V zastavěném území je kladen důraz na využívání stávajícího domovního fondu a 
využití disponibilních ploch, avšak za podmínky zachování venkovského charakteru 
obce. 

- památky místního významu nacházející se na řešeném území (viz soupis 
NPÚ): 
   - Kaplička v Boru na návsi, katalogové číslo: 2000003647 Kaplička z roku 
1885. Památka místního významu. 

  -  Vantroky Lipského mlýna čp.1, katalogové číslo: 2000005204 Kamenné vantroky za 
mlýnicí, tesané z žulových desek a s datací 1866. Náročná kamenická práce na technickém díle. 
Vzácná technická památka. 

   - Zvonička s křížkem v Úklidu, katalogové číslo: 2000003648, Žulová zvonička 
datovaná rokem 1887. Soubor s litinovým křížkem na vysokém žulovém podstavci datovaném k 
roku 1880. Cenná památka místního významu. 

  -  Kaplička v Nedrahovicích, katalogové číslo: 2000003610, Kaplička na návsi z první 
poloviny 19. století, s náročnějším ztvárněním průčelí. Řadí se do hmotově tradičních drobných 
objektů klasicistního období. Hodnotná památka místního významu. 
-   Lávka přes potok v Kamenici, katalogové číslo: 2000003616, Lávka přes potok z 
mohutných žulových desek. Na boku datování roku 1861. Ojedinělý příklad náročné kamenické 
práce na technickém zařízení. Cenná památka místního významu. 
Dalšími architektonicky cennými a historicky významnými objekty jsou: 

- zbytky tvrze na st. parc. 31/1 k.ú. Nedrahovice 
- venkovská usedlost čp. 3 k.ú. Kamenice u Nedrahovic  
- hospodářský dvůr na st. parc. 30/1 v Čachořicích, k.ú. Kamenice u Nedrahovic 
- pomník obětem války v Boru 

- Kromě kulturních hodnot, které mají právní ochranu, ÚP chrání kulturní historické hodnoty, které 
obec identifikují (např. urbanistické utváření sídla) 

- Územní plán apeluje na důležitost § 22 a § 23 zák. þ. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve 
znění pozdějších předpisů (archeologické výzkumy a nálezy), týkající se povinnosti stavebníků 
(investorů staveb) při zásazích do stávajícího terénu. 

- Zařízení občanského vybavení jsou na území obce územně stabilizována s možností 

kvalitativního rozvoje. 
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- Dobrá dostupnost občanské infrastruktury, veřejných prostranství, ploch denní rekreace i dobré 
možnosti bydlení patří mezi důležité formy sociálně udržitelného uspořádání prostředí obce. 

- Vymezení zastavitelných ploch je účelné a přiměřené velikosti obce a jeho postavení ve 

struktuře osídlení. 

 

Požadavky na ochranu nezastavěného území 

- V zemědělsky využívané krajině je posilována ekologická stabilita především na orné 

půdě. 

- Jako vzájemně propojený soubor přirozených i přírodě blízkých ekosystémů udržujících 

přírodní rovnováhu je vymezen územní systém ekologické stability. 

- Uspořádání území zachovává prostupnost krajiny. Denní relaxaci obyvatel rozvojových ploch 
obce Nedrahovice a jejích osad jsou určeny vymezené plochy veřejných prostranství, pro 
ostatní místní části je žádoucí využít charisma současných jádrových ploch a přírodní útvary, 
které na místní části navazují. 

- Respektovat významné vyhlídkové body 

- Respektovat významné krajinné prvky zastoupených lesními porosty, krajinnou mimolesní 
zelení a četnými vodními plochami. 

- Respektovat drobné architektonické prvky v krajině (kapličky, boží muka, křížky, členící 

zídky). 

- Zvyšovat podíl porostů s přirozenou skladbou dřevin. 

- Vytvářet účinná protierozní opatření a to vhodným pěstováním zemědělských produktů, 

vysazováním nových překážek. 

- Chránit památné stromy – 

- 103476 Husova lípa v Úklidu, p.č.555/1, k.ú.Bor u Sedlčan - lípa 

malolistá, Na návsi v osadě Úklid v místě, kde byl původní strom, 

vysazena nová lípa 

- Podporovat ekologické hospodaření na ZPF. 

 

d) Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů 

Stavební zákon a prováděcí vyhlášky. 
ÚP splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.  
ÚP je zpracován a byl pořizován v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a § 
19 stavebního zákona (viz kap. A.3. Odůvodnění ÚP).  
ÚP splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 a § 54 
stavebního zákona a v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů.  
ÚP rovněž splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.  
V souladu s § 158 stavebního zákona byl ÚP zpracován fyzickou osobou, která má oprávnění k 
výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon 
č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
V souladu s § 6 odst. 1 a s § 24 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem Městský úřad Sedlčany, 
Odbor výstavby a územního plánování, splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací 
činnosti. 

 

e) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, jmenovitě v případě 
řešeného území zejména se zákonem: 

 
• č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu; 
• č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; 
• č. 254/2001 Sb., o vodách; 
• č. 289/1995 Sb., o lesích; 
• č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; 
• č. 49/1997 Sb., o civilním letectví; 
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• č. 266/1994 Sb., o drahách; 
• č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích; 
• č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích; 
• č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; 
• č. 185/2001 Sb., o odpadech; 
• č. 20/1987 Sb., o statní památkové péči; 
• č. 128/2000 Sb., o obcích; 
• č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon); 
Popřípadě s prováděcími vyhláškami těchto zákonů. 

 

f) Zpráva   o  vyhodnocení   vlivů   na  udržitelný   rozvoj   území 
obsahující základní informace o výsledcích tohoto 
vyhodnocení včetně vlivů na životní prostředí 

 
Dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebyla vyhotovena.  

 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) 
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon) je na základě ust. § 10 i odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a 
předběžného návrhu zadání nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu Nedrahovice 
na životní prostředí (tzv. SEA) (Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a 
zemědělství – Stanovisko k návrhu zadání ÚP Nedrahovice č.j. OVÚP/ 22768/2019). 
 
Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy NATURA 2 000 
V řešeném území se nachází Evropsky významné lokality – Jezera (k.ú. Kamenice) – CZ0213791, 
Vápenické jezero (k.ú. Nedrahovické Podhájí) – CZ0213081. Žádný z navrhovaných záměrů 
územního plánu nebude umisťován v bezprostředním kontaktu s evropsky významnými lokalitami. 
Příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem č.j. 142249/2019/KUSK ze dne 4.11.2019 
vyloučil významný vliv koncepce na území Natura 2000 podle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Krajský úřad 
Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – Stanovisko k návrhu zadání ÚP 
Nedrahovice č.j. OVÚP/ 22768/2019). 
 

g) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního 
zákona 

Dotčený orgán, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského 
kraje, neuplatnil v zadání územního plánu požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území. 

 

h) Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 
5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 
zohledněny nebyly 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo v zadání územního plánu uplatněno. 

 

i)     komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané 
varianty 

Řešeným územím územního plánu je správní území obce Nedrahovice, které tvoří 5 katastrální 
území  
- k. ú. Nedrahovice 702251 – 545 ha,   
- k. ú. Bor u Sedlčan 702234 – 325 ha,  
- k. ú. Kamenice u Nedrahovic 702242 – 446 ha 
- k. ú. Nedrahovické Podhájí 702269 – 142 ha 
- k. ú. Radeč u Nedrahovic 702277 – 187 ha 
Ve správním území obce Nechvalice leží osady Bor, Kamenice, Nedrahovické Podhájí, Radeč, 
Rudolec, Trkov a Úklid. 
Řešené území leží z velké části mimo hlavní tah silnice II/120 Sedlčany - Sedlec-Prčice v  
malebné kopcovité oblasti s nadmořskou výškou kolem 400-500m n.m., která je stranou 
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turistického ruchu. Řešené území se vyznačuje vysokou hustotou menších osad. Atraktivní 
kopcovitou krajinu umocňují dálkové výhledy. 
V jižní polovině katastru je území výše položené, vyniká zde vrch Trkovská hora a Bílá skála a 
krajina více rozčleněná loukami a remízky, v této části mají také vyšší podíl lesní kultury, 
podobný krajinný typ najdeme i v severovýchodní části kolem Radče. 

 

NEDRAHOVICE 
Historie Nedrahovic sahá daleko 

do minulosti. Snad ve 12. nebo 

13. století se zde usadil zeman 

Nedrah (Nedrahý) a s ním 

členové jeho rodu - Nedrahovici. 

Založili pospolu statky ve dvou 

téměř rovnoběžných řadách, na 

severním okraji osady si 

vystavěli tvrz a okolo ní vysoké 

a pevné zdi. Pro tvrz zvolili 

příhodné místo na návrší, které 

se od západu a severu příkře 

zdvíhá nad potokem. Odtud byla 

dobře chráněna. Na ostatních 

stranách, proti vsi, byl vykopán 

široký a hluboký příkop. Zdi, 

příkopy a náspy zmizely již 

dávno beze stopy. 

Z prvních vladyků na Nedrahovicích jmenují dějiny bratry Jaroslava a Mikuláše. Po nich to byl 

Jindřich Mikuláš z Nedrahovic, který byl v roce 1465 purkrabím na Chlumci. Po roce 1457 se na 

Nedrahovicích připomíná Jan z Nedrahovic. Do dějin obce se zapsal pozoruhodným činem: 

Nedrahovice trpěly nedostatkem vody a 

Jan dal vybudovat otevřenou stoku, 

kterou odváděl přebytečnou vodu z 

rybníka v Nových Dvorech do svého 

rybníka Plužince a odtud do 

Nedrahovic. Za tuto výhodu musel 

ovšem řádně zaplatit majiteli Nového 

Dvora. Byla o tom vyhotovena 

důkladná kupní smlouva, kterou oba 

rytíři dali zapsat v roce 1486 do 

zemských desek. Stoka zůstala 

zachována dosud. 

Dále se na Nedrahovicích 

vystřídala řada dalších majitelů, 

z nichž k rozvoji obce 

významnou měrou přispěl Jan 

Kalenický z Kalenic, který 

Nedrahovice koupil po roce 

1530. Přikoupil další vsi a zřídil 

při nedrahovické tvrzi pivovar a 

sladovnu. A opět Nedrahovice 

měnily majitele, až je v roce 

1562 získal Jan Černín z 

Chudenic. Nový majitel zastával 

po více let úřad hejtmana kraje 

vltavského a byl od roku 1571 

výběrčím královské daně. 

Nepohodlnou tvrz v 

Nedrahovicích dal přestavět na 

zámek. Jan Černín měl sedm 

dětí - čtyři syny a tři dcery. Do dějin vstoupil nejvíce Diviš Černín, který zdědil Nedrahovice. V roce 
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1605 byl jmenován hejtmanem kraje vltavského, později místodržitelem a hejtmanem hradu 

pražského. Úřad na pražském hradě se stal Divišovi osudným. Když vpustil na rozkaz nejvyššího 

purkrabího Adama ze Šternberka v roce 1618 do hradu ozbrojené sbory odbojných českých pánů, 

kteří pak z oken hradní kanceláře vyhodili místodržící Martinice a Slavatu s písařem Fabriciem, byl 

Diviš Černín obžalován a odsouzen jako povstalec a popraven 21. června 1621. Pozoruhodné je, že 

jeho bratr Heřman, který zastával vlivné místo a byl oblíbencem císaře, nepomohl ani bratrovi, ani 

jeho rodině. Celý Divišův majetek byl zabaven. 

V roce 1622 koupila Nedrahovice, k nimž v té době patřily 

vsi Jesenice, Úklid, Bor, Radeč, Martinice a Doublovičky, 

Polyxena Lobkovicová. V nedrahovickém zámku žila řadu 

let po smrti svého manžela Zdeňka z Lobkovic. Později 

odkázala Nedrahovice svému synu Václavu z Lobkovic. Ve 

2. polovině 18. století zřídil kníže Ferdinand z Lobkovic ve 

zdejším dvoře hřebčinec o 24 koních. V roce 1795 vypukl v 

Nedrahovicích požár, který zasáhl i celý panský dvůr se 

zámkem. Z někdejšího panského sídla se dochovaly jen 

rozvaliny. Nedrahovický dvůr dále patřil ke chlumeckému 

panství až do roku 1923, kdy byl na základě pozemkové 

reformy rozparcelován a přidělen drobným zemědělcům.  

kaplička 

Kaplička na návsi z první poloviny 19. století, s 

náročnějším ztvárněním průčelí. Řadí se do hmotově 

tradičních drobných objektů klasicistního období. Hodnotná 

památka místního významu. 

 
Bor 

Bor je malá vesnice, část obce Nedrahovice. Nachází se asi 3 km na sever od Nedrahovic.  

Osada Bor patří k 

Nedrahovicím od roku 

1537. Před 16. stoletím 

patřily zdejší selské statky 

rytířům z Nového Dvora. 

Od nich je koupil již 

zmíněný Jan Kalenický z 

Kalenic a připojil k 

Nedrahovicům, s nimiž 

pak Bor sdílel všechny 

osudy. Od roku 1623 ves 

náležela spolu s 

Nedrahovicemi a s celým okolím ke Chlumci. "Berní rule" 

panství chlumeckého připomíná odtud v roce 1654 tři 

grunty: Chocholouškův, Duchoňův a Soukupův. Jejich 

majitelé patřili k nejstarším selským rodům na Sedlčansku. 

Na okraji vsi byl v roce 1923 postaven pomník padlým 

vojínům v 1. světové válce. Je z černého leštěného syenitu 

v podobě jehlanu a pod vytesaným křížkem má 9 jmen 

padlých. Pomník pochází z umělecké dílny kameníka 

Bursíka v Sedlčanech. 

Je zde evidováno 19 adres. Trvale zde žije 37 obyvatel. 

kaplička 

Za povšimnutí stojí místní zvonička z roku 1885, v níž je 

oltář se sochou Panny Marie Bolestné, pocházející původně 

z jesenického kostela. Nade dveřmi zvoničky je nápis: 

https://www.pamatkovykatalog.cz/kaplicka-23198907
https://www.pamatkovykatalog.cz/kaplicka-23203667
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„Sláva Bohu na Výsosti ! CH. V. D. P. 1885 D. P. Na památku obci“. Předmětem dohadů jsou 

uvedená písmena. Podle některých pramenů jde o zkratku věty: „Chvála Vám Dobří Přátelé“, podle 

jiných jsou to začáteční písmena hospodářů, kteří nejvíce přispěli na stavbu – Chocholoušek, 

Všetečka, Duchoň a Pešta. Památka místního významu.  

Lipský mlýn 

Nedaleko Boru na Sedleckém potoce se 

nachází Lipský mlýn – mlýn s vodním kolem, 

který vyrábí elektřinu. V mlýně se nachází 

kamenné vantroky za mlýnicí, tesané z 

žulových desek a s datací 1866. Náročná 

kamenická práce na technickém díle. Vzácná 

technická památka. 

Čachořice - tvrz 

Ke Kamenici patří i bývalý chlumecký poplužní dvůr, dřívější ves a od 16. století tvrz Čachořice. Je 
asi 2,5 km jižně od Kamenice na návrší (508 m n. m.) mezi lesy. Jako ves se Čachořice prvně 
připomínají v roce 1382. Před rokem 1545 patřily Lidmile z Nového Dvora. V roce 1572 byly 
odděleny od Nových Dvorů a pak náležely Ladislavu staršímu Měděnci z Ratibořic, který vystavěl 
vedle dvora dřevěnou tvrz. Zde později hospodařil Ladislavův syn Jan. Za účast ve vzpouře českých 
pánů proti Ferdinandu II. byly Čachořice i Nové Dvory Janu Měděnci odňaty a v roce 1623 prodány 
Polyxeně z Lobkovic. Tak byly připojeny ke Chlumci. Již tehdy byla tvrz velice chatrná a tak byla po 
roce 1667 zbořena. Ve stejném století ves zanikla a zůstal tu poplužní dvůr a myslivna. Dvůr byl na 
základě pozemkové reformy v letech 1922 – 1923 rozparcelován. 

 

Kamenice  
 Další osadou, patřící k 

Nedrahovicím je Kamenice. 

Kamenice je rozložena na březích 

Kamenického potoka v hluboké 

rokli, kterou vymlel kdysi dravý 

proud a nakupil na sebe navalené 

kameny, jinde je zase rozmetal na 

všechny strany. Proto má osada 

případné jméno Kamenice. 

 Nachází se asi 1,5 km na 

severozápad od Nedrahovic. 

Vesnicí protéká potok Slabá. Již od 

14. století zde stával poplužní dvůr 

se sídlem vladyků, kteří se psali 

Kameničtí z Kamenice. Kromě vladyckého sídla 

zde bylo ve 14. století několik selských dvorů, 

mlýn a krčma. Před rokem 1534 je na Kamenici 

připomínán Ondřej z Chmelného a po něm Lidmila 

z Nového Dvora, která zdejší dvůr prodala v roce 

1537 Janovi z Kalenic na Nedrahovicích. I potom 

měla Kamenice pohnuté osudy. K panství na 

Chlumci náležela od roku 1697. Na pravém břehu 

potoka u mostu stojí zvonička. Je téměř čtvercová 

a má na střeše věžičku s osmi sloupky a se 

zakulacenou stříškou. Vnitřek zdobí obraz sv. 

Václava a sošky svatých. 

https://www.pamatkovykatalog.cz/lavka-pres-potok-23200559
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Je zde evidováno 36 adres. Trvale zde žije 67 obyvatel. V katastrálním území Kamenice u 

Nedrahovic leží i Trkov a samota, býv. panský poplužní dvůr a později tvrz, Čachořice 

lávka přes potok 

Lávka přes potok z mohutných žulových desek. Na boku datování roku 1861. Ojedinělý příklad 

náročné kamenické práce na technickém zařízení. Cenná památka místního významu. 

NEDRAHOVICKÉ PODHÁJÍ 

Asi 400 metrů od Kamenice se nachází 

osada Nedrahovické Podhájí . Zprvu se 

jmenovala pouze Podhájí. Přívlastek 

Nedrahovické (dříve Chlumecké) dostala, 

aby se lišila od Podhájí Nalžovického. 

Jméno osady pochází patrně od toho, že 

byla založena pod hájem, který se kdysi 

rozkládal na návrší severně od vsi. V 

minulosti sdílelo Nedrahovické Podhájí 

všechny své osudy spolu s Kamenicí. 

Podhájí patřilo ve 14. století vladykovi 

Dobši, který vlastnil ještě statky v 

Obděnicích. Jeho dědicové se připomínají v 

letech 1369 – 1373 mezi patrony obděnického kostela. 

Zajímavou památkou v Nedrahovickém Podhájí je žulová zvonička. Z nízkého komolého jehlanu s 

letopočtem 1872 vstupuje čtyřboký hranol, vpředu ozdobený vytesaným dvojitým křížkem. Zvonička 

je zakončena železným křížkem, pod nímž visí zvonek. 

RADEČ 

Radeč je malá vesnice, část obce Nedrahovice v okrese Příbram. Nachází se asi 3 km na sever od 

Nedrahovic. Je zde evidováno 17 adres. Trvale zde žije 33 obyvatel. 

První písemná zmínka 

o vesnici pochází z 

roku 1542.  

Při vykopávkách na 

pozemcích bývalého 

Spilkova statku byly 

nalezeny renesanční kachle z nepolévané hlíny, pocházející ze 16. století. 

Kachle, zobrazující muže v oděvu ze 16. století a dívku s loutnou, jsou 

uloženy ve sbírkách Národního muzea v Praze. 

Nálezy svědčí o tom, že v těchto místech pravděpodobně býval poplužní 

dvůr pánů z Rožmberka, který posléze přešel do vlastnictví jesenických 

Růtů z Dírné. Po rozprodání jesenického statku se Radeč dostala do 

majetku rytířů z Kalenic a od roku 1623 patřila k vysokochlumeckému 

panství Lobkoviců. 

 

 

 

 

https://www.pamatkovykatalog.cz/lavka-pres-potok-23200559
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RUDOLEC 

Rudolec, původně patrně Rudoluc, naleznete asi 1 km 

na sever od Boru. Původní název je charvátského 

původu a značí hranici nebo hraniční místo. Jaké 

hraniční místo to bylo, to se však již nedozvíme. 

Rudolec patřil poddanstvím k chlumeckému panství. 

Severně od osady stával mlýn se zvláštním názvem 

„Habakuk“. 

Uprostřed vsi stojí mezi lipami kamenná zvonička z 

roku 1900. Má na hranolu zasklený výklenek s 

mariánskou soškou a nahoře zvonek. Vedle zvoničky 

je železnýkříž na žulovém podstavci s letopočtem 

1866. 

TRKOV 

Trkov. Těsné údolí od Kamenice se na jihozápad rozšiřuje v úrodnou rovinu s velkým rybníkem a 

bývalým poplužním dvorem Trkovem. Zde stávalo vladycké sídlo s tvrzí, zvané původně staročesky 

Trkuov (tj. Trkův dvůr) nebo podle jiných pramenů Trnkov. Tvrz, jak je dosud dobře patrno, bývala 

vodní, tj. ze všech stran obklopena vodou. Dostatek vody dodával prudký Kamenický potok a 

rybníky, z nichž se uchoval „Zámecký“. Trkovská tvrz pocházela asi ze 14. století. Prvním známým 

vladykou byl Petr z Trkova. V 

následujících staletích se 

vystřídala dlouhá řada majitelů. 

Zajímavé je, že po dobu 3 let 

(1580 – 1583) Trkov vlastnil i 

známý Jakub Krčín z Jelčan a 

Sedlčan na Křepenicích. V roce 

1629 koupil Trkov Šebestián 

Čabelický ze Soutic. V té době 

bylo panství v dobrém stavu, 

neboť v dokumentech je 

vyjmenován při tvrzi v Trkově 

kromě poplužního dvora též 

pivovar, ovčín a výsadní krčma. 

Čabeličtí vystavěli na místě staré 

a již sešlé tvrze zámek s kaplí. A 

opět se majitelé Trkova střídali, 

až se dostal v roce 1697 do majetku Lobkoviců, kteří ho připojili ke Chlumci. 
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Z bývalé tvrze se uchovala do poloviny 19. století přes 16 m vysoká a 8 m široká věž. Vnitřek věže 

měl 5 pater. Okolo věže i kolem tvrze byla 4 m vysoká zeď, obehnaná příkopem, napuštěným vodou. 

Když zámek, který připomíná jedině rybník zvaný Zámecký, zanikl a byl v roce 1771 přeměněn na 

hospodářské budovy, sloužil zbytek tvrze a věž za špejchar. Objekt chátral a v roce 1843 ho nechala 

chlumecká vrchnost rozbořit. Trkovský dvůr stihla jako všechny chlumecké dvory v letech 1922 – 

1925. pozemková reforma. Půda byla rozparcelována a přidělena drobným zemědělcům.  

ÚKLID 

Nachází se asi 2 km na severozápad od Nedrahovic.  

V minulých dobách se psal také Ouklid, Ouklidy i Ouklad. Kromě několika selských statků a výsadní 

krčmy tu stával velký poplužní dvůr. Některé statky patřívaly jesenickým Růtům z Dírného, ostatní 

rytířům z Nového Dvora. Růtové prodali své usedlosti v roce 1526 Janovi Kalenicovi z Kalenic, který 

je připojil k Nedrahovicům. A jak to bývalo v historii obvyklé, dále se i zde vystřídala dlouhá řada 

majitelů. Jedním z posledních majitelů největšího statku v okolí se stal na příklad Josef Budka, který 

byl řadu let kronikářem nedrahovické obce. Kroniku převzal od rodiny Bartáků (kroniku založil, jak 

jsme již uvedli, v roce 1882 Josef Barták z 

Kamenice, významná osobnost celého 

kraje). 

Významnou památkou je prastará lípa, či 

spíše její torzo. Její hlavní větve byly 

sraženy při velké vichřici v roce 1939, 

kmen postupně odumíral až padl na zem. 

Z kořenové části však vyrůstá nový strom. 

K lípě se váže pověst, že zde kázal Mistr 

Jan 

Hus a 

proto 

se 

nazývá "Husova lípa“.  

Stranou od lípy stojí několik set let starý kříž.  

zvonička s křížkem 

Na návsi postavili osadníci v roce 1887 kamennou zvoničku. V přední 

straně má obvyklý zasklený výklenek s mariánskou soškou a nahoře 

zvonek. Vedle zvoničky stojí železný kříž na žulovém podstavci s 

letopočtem 1880. Cenná památka místního významu. 

Je zde evidováno 11 adres. Trvale zde žije 36 obyvatel. 

Prameny:  
Habart,Č.: Sedlčansko, Sedlecko, Voticko, vydal Alfaprint nákladem měst Sedlčany, Sedlec-Prčice a 
Votice, 1994 
Wikipedie 
https://www.nedrahovice.cz/historie-nedrahovicka 
 

i.1/ Základní urbanistická koncepce 
V řešeném území Územního plánu obce Nedrahovice jsou již dnes vytvořeny dobré základní 

podmínky pro vyvážený vztah rozvoje území, kvalitních životních podmínek a sociálních podmínek, 
tedy podmínky pro trvale udržitelný rozvoj.  Územní plán obce Nedrahovice respektuje všechny 
stávající přírodní hodnoty v řešeném území. Nové rozvojové lokality jsou navrženy tak, že funkčně, 
plošně, urbanisticky i strukturálně navazují na stávající zastavěné území. 

Z hlediska civilizačních hodnot Územní plán obce Nedrahovice vymezuje nové plochy rozvoje tak, 
aby hospodárně využívaly stávajícího vybavení území technickou, dopravní a občanskou 
infrastrukturou. 

Z hlediska kulturních hodnot území Územní plán obce Nedrahovice respektuje a zachovává 
jedinečnosti území a jeho částí, zachovává stávající urbanistickou strukturu a kompozici jednotlivých 
částí zastavěného území. Základní urbanistická koncepce vychází z potřeby důsledné obnovy a 

https://www.pamatkovykatalog.cz/zvonicka-s-krizkem-23203778
https://www.pamatkovykatalog.cz/zvonicka-s-krizkem-23203778
https://www.nedrahovice.cz/historie-nedrahovicka
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udržení kvality původní, historické urbanistické struktury jednotlivých sídel i jedinečného charakteru 
volné krajiny v řešeném území. Územní plán navrhuje logické doplnění stávající struktury zástavby 
jednotlivých sídel novými rozvojovými lokalitami, vycházejícími z historického prostorového a 
funkčního uspořádání řešeného území. 

Volná krajina, obklopující jednotlivá sídla, bude důsledně chráněna.  
V řešeném území nebudou povolovány fotovoltaické elektrárny ani větrné elektrárny. 

 

Nedrahovice: 

Územní plán navrhuje rozvojové lokality pro rozšíření podnikatelských aktivit Nd-Z1-VZ a Nd-Z4-VD 
a pro nové bydlení na jižním a severním okraji obce. Jedná se o 2 větší lokality Nd-Z2 a Nd-Z5 (s Nd-
P1) pro bydlení určené pro 6 a 8 rodinných domů, zde je podmínkou zástavby dohoda o parcelaci. 
Lokality Nd-Z1-VZ a Nd-Z4-VD slouží pro rozšíření areálu rodinné firmy a k Nd-Z4-VD přiléhá i další 
nová lokalita Nd-Z3 navržená pro bydlení majitele této firmy. Další lokalita Nd-Z6-BV je určena pro 
bydlení v 1 rodinném domku pro místního občana. 

Nd-Z1–VZ (v zadání P12) – Rozšíření stávajícího zemědělského areálu – rodinné firmy 
soukromého zemědělce, 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 bude 
max.9m nad podlahou přízemí. Dopravní napojení bude z komunikace p.č.651. Plocha Nd-Z1 přímo 
navazuje na zastavitelné území. V území je navržena mezi sousední obytnou zástavbou a navrženou 
plochou rozšířeného zemědělského areálu plocha zahrad. 

Nd-Z2-BV (zadání P17) - je lokalita navržená pro bydlení v jižní části obce, nová parcelace bude 
navazovat na stávající zástavbu.  

V lokalitě je další rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci. Parcely 
budou dopravně napojeny na přilehlou komunikaci p.č.520 přes přilehlý pozemek 448/8 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. 

Technická infrastruktura bude navazovat na tu stávající v komunikaci p.č.520. 
V lokalitě se počítá s typicky venkovskou zástavbou přízemních domů s podkrovím na pozemcích 

větších než 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. 

Nd-Z3-BV (zadání P13) - je lokalita navržená pro bydlení pro 1 rodinný dům ve východní části obce. 
Jedná se o rodinný dům pro majitele sousedního areálu rodinné firmy, která se zabývá zemědělstvím a 
autodopravou. Rodinný dům bude přízemní s podkrovím. Je navržen 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. Lokalita přímo navazuje na 
stávající zastavěnou část obce. Dopravní napojení bude po obecních pozemcích 92/12 a 635/3 
(bude nutné zpevnit přístupovou komunikaci), zásobení el. energií je navrženo ze sloupu VN na 
komunikaci p.č 653/3, Další sítě vzhledem k poloze objektu nebudou napojeny na obecní rozvody: 
zásobování vodou -  vlastní studna,   odvádění odpadních vod - domovní čistička, jímka odpadních 
vod 

Ne-Z4-VD (zadání P14) – je lokalita navržená pro 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 bude 
max.9m nad podlahou přízemí. Dopravní napojení bude po obecních pozemcích 92/12 (bude nutné 
zpevnit přístupovou komunikaci), zásobení el. energií je navrženo ze sloupu VN na komunikaci p.č 
653/3, Další sítě vzhledem k poloze objektu nebudou napojeny na obecní rozvody: zásobování vodou -  
vlastní studna,   odvádění odpadních vod - domovní čistička, jímka odpadních vod. 

Nd-Z5-BV a Nd-P1-BV (zadání P16) - je lokalita navržená pro bydlení v severní části obce určená 
pro 6 rodinných domů přízemních s podkrovím, minimální 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.  

V lokalitě je další rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci. 
Navržené pozemky k bydlení budou navrženy kolem přízemního objektu, který náleží ke Štičí líhni 

Essox, ten je částečně využívaný ke skladování. Pozemky budou sloužit k zástavbě rodinnými domy - 
parcelace bude navržena současně na lokalitách Nd-Z5 i Nd-P1, v dohodě o parcelaci bude zohledněn 
přístup ke stávajícímu skladovacímu objektu, pozemek pro komunikaci bude navržen minimální šíře 
8m. 

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. 

 Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní napojení bude navrženo 
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pokračováním stávající komunikace na p.č. 127/8. Zásobování vodou bude z vlastních studen, 
odvádění odpadních vod - domovní čistička nebo jímka odpadních vod,  zásobení elektrickou energií z 
trafostanice na pozemku p.č. 144/3. 

V případě využití stávajícího skladovacího objektu k drobné výrobě bude v rámci schvalovacích 
řízení doložen vliv hluku z této lokality na navazující stávající obytnou zástavbu. 

Nd-Z6-BV je lokalita navržená pro bydlení v 1 rodinném domě v západní části obce, rodinný dům 
bude přízemní s podkrovím. Pozemek má plochu do 2000m2, proto platí maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,3, minimální koeficient zeleně: 0,6. Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou 
část obce. Dopravní napojení bude po obecních pozemcích 92/12 a 635/3 – stejné jako pro Nd-Z3-
BV. 

 
Bor:  
V Boru je navržena hlavně zástavba rodinných domů. Jedná se o individuální zástavbu, kromě 

lokality Bo-Z5-BV, kde jsou navrženy maximálně 3 rodinné domy. Dále je navržena lokalita Bo-Z1-VZ, 
pro rozšíření stávajícího zemědělského areálu soukromého zemědělce. Všechny nové lokality navazují 
na stávající zástavbu a navazují na původní strukturu obce. 

Bo-Z1-VZ (P1) - je lokalita navržená pro rozšíření stávajícího zemědělského areálu místního 
soukromého zemědělce, 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. Dopravní 
napojení a napojení na technickou infrastrukturu bude na stávající areálovou infrastrukturu. 

Bo-Z2-BV  (P2) – je lokalita navržená pro bydlení v 1 rodinném domě v západní části obce, rodinný 
dům bude přízemní s podkrovím. Pozemek má plochu do 2000m2, proto platí maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,3, minimální koeficient zeleně: 0,6. Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou 
část obce. Dopravní napojení bude z přilehlé komunikace. 

Bo-Z3-BV  (P3) – je lokalita navržená pro bydlení v 1 rodinném domě v severozápadní části obce v 
místě stávajícího ovocného sadu, rodinný dům bude přízemní s podkrovím. Pozemek má plochu nad 
2000m2, proto platí maximální koeficient zastavěnosti: 0,2, minimální koeficient zeleně: 0,7.  Lokalita 
přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní napojení bude z přilehlé komunikace 
p.č.375, kterou je nutné zpevnit. 

Bo-Z4-BV  (P6) – je lokalita navržená pro bydlení ve 2 rodinných domech v severní části obce, 
rodinné domy budou přízemní s podkrovím, s minimální plochou parcel 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. Lokalita 
přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní napojení bude z přilehlé komunikace 
p.č. 375, kterou je nutné zpevnit. 

Bo-Z5-BV  (P5) – je lokalita navržená pro bydlení ve 3 rodinných domech v severní části obce, 
rodinné domy budou přízemní s podkrovím, s minimální plochou parcel 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. Lokalita 
přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. 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 p.č.123/2. U části lokality bude zohledněn vliv hluku ze stávající trafostanice na 
navržené bydlení. 

 

Kamenice: 
V Kamenici je navržena pouze individuální zástavba ve 2 rodinných domech. 

Ka-Z1-BV  (P18) – je lokalita navržená pro bydlení v 1 rodinném domě ve východní části obce, 
rodinný dům bude přízemní s podkrovím.  Pozemek má plochu do 2000m2, proto platí maximální 
koeficient zastavěnosti: 0,3, minimální koeficient zeleně: 0,6. Lokalita přímo navazuje na stávající 
zastavěnou část obce. Dopravní napojení bude z přilehlé komunikace p.č.450 (nutné zpevnit příjezd 
k RD) , kterou je nutné zpevnit. V části pozemku, kde je záplavové území Q100 potoka Slabá, bude 
možná pouze stavba plotu. 

Ka-Z2-BV  (P18) je lokalita navržená pro bydlení v 1 rodinném domě v severní části obce, rodinný 
dům bude přízemní s podkrovím. Pozemek má plochu do 2000m2, proto platí maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,3, minimální koeficient zeleně: 0,6. Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou 
část obce. Dopravní napojení bude ze stávající komunikace p.č.482/3. 

 

Nedrahovické Podhájí: 
V Nedrahovickém Podhájí je navržena pouze individuální zástavba ve 2 rodinných domech. 

NP-Z1-BV – je lokalita navržená pro bydlení ve 2 rodinných domech v severní části obce, rodinné 
domy budou přízemní s podkrovím, s minimální plochou parcel 1000m2. Pro pozemky do 2000m2 
platí maximální koeficient zastavěnosti: 0,3 a minimální koeficient zeleně: 0,6. Pro pozemky nad 
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2000m2 platí maximální koeficient zastavěnosti: 0,2 a minimální koeficient zeleně: 0,7. Lokalita 
přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. Jednotlivé parcely budou navrženy tak, aby jejich 
sjezdy byly realizovány ze stávající komunikace p.č.310. 

 
Radeč u Nedrahovic:  
V Radči je navržena hlavně zástavba rodinných domů. Jedná se o 4 lokality pro individuální 

zástavbu velikosti pro 1-2 rodinné domy.  
Ra-Z1-BV  (P8) – je lokalita navržená pro bydlení ve 2 rodinných domech v jihovýchodní části 

obce, rodinné domy budou přízemní s podkrovím, s minimální plochou parcel 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. 
Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní napojení bude ze stávající 
komunikace p.č.2804/6. 

Ra-Z2-BV  (P9) – je lokalita navržená pro bydlení v 1 rodinném domě v jihovýchodní části obce, 
rodinný dům bude přízemní s podkrovím, pozemek má plochu nad 2000m2, proto platí maximální 
koeficient zastavěnosti: 0,2, minimální koeficient zeleně: 0,7. Lokalita přímo navazuje na stávající 
zastavěnou část obce. Dopravní napojení bude ze stávající komunikace p.č.2804/6. 

Ra-Z3-BV  (P10) – je lokalita navržená pro bydlení v 1 rodinném domě v severozápadní části obce, 
rodinný dům bude přízemní s podkrovím, pozemek má plochu nad 2000m2, proto platí maximální 
koeficient zastavěnosti: 0,2, minimální koeficient zeleně: 0,7. Lokalita přímo navazuje na stávající 
zastavěnou část obce. Dopravní napojení bude z komunikace p.č.2804/6 (nutno zpevnit příjezd k 
RD). 

Ra-Z4-BV  (P11) – je lokalita navržená pro bydlení ve 2 rodinných domech v severozápadní části 
obce, rodinné domy budou přízemní s podkrovím, s minimální plochou 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. 
Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní napojení bude z komunikace 
p.č.364/1(nutné zpevnit komunikaci). 

Ra-Z5-BV  – je lokalita navržená pro bydlení v 1 rodinném domě v jihovýchodní části obce, rodinný 
dům bude přízemní s podkrovím, pozemek má plochu nad 2000m2, proto platí maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,2, minimální koeficient zeleně: 0,7. Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou 
část obce. Dopravní napojení bude ze stávající komunikace p.č.2804/6. 

 

Trkov: 
V Kamenici je navržena pouze individuální zástavba ve 2 rodinných domech. 

Tr-Z1-BV – je lokalita navržená pro bydlení ve 2 rodinných domech v severovýchodní části obce, 
rodinné domy bude přízemní s podkrovím, s minimální plochou parcel 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. Lokalita 
přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce a doplňuje strukturu obce. Dopravní napojení bude 
ze stávající komunikace p.č.467/11.  

 
Úklid:  
V Úklidu je navržena jen zástavba rodinných domů. Jedná se v podstatě o 1 lokalitu na jihu osady, 

kterou dá dohromady Úk-P1-BV a Úk-Z1-BV (P7) pro individuální zástavbu celkem pro 4 rodinné 
domy. 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. Na místě Úk-P1-BV je v současnosti seník, který bude zbourán a místo něj 
vznikne 1 parcela pro rodinný dům. Dopravní napojení bude ze stávající komunikace p.č.559/1 a 
561/31. 

 
Nezastavěné území je tvořeno přírodními plochami, jejichž jedinečný krajinný ráz bude 

jednoznačně respektován. 
Výstavba fotovoltaických elektráren a větrných elektráren je v tomto území nepřípustná. Nové 

stavby dopravní a technické infrastruktury nesmí narušit stávající charakter tohoto území. 

 

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření 
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší 
podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická 
zařízení, ekologická a informační centra. V odůvodněných případech lze umísťovat rodinné domy. 
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Veškeré tyto stavby není možno umisťovat v plochách přírodních; v plochách zemědělských a v 
plochách lesních lze umisťovat pouze nezbytné liniové stavby a stavby, zařízení a jiná opatření s nimi 
nezbytně související; v případě staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní 
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, hygienických zařízení, ekologických a 
informačních center se může jednat pouze o stavby, zařízení a jiné opatření v nezbytně nutném 
rozsahu, jinak musí být umisťována v jiných funkčně odpovídajích plochách. 

 

V nezastavěném území nelze umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů. 

 
i.2/ Ochrana hodnot území 
V územním plánu obce jsou chráněny historické, kulturní a urbanistické hodnoty: 

- historický půdorys obce 

- Zeleň všeho druhu v zastavěném území i v krajině 

- lokální i regionální ÚSES 

- významné krajinné prvky 

- památky místního významu nacházející se na řešeném území (viz soupis NPÚ): 

• Kaplička v Boru na návsi, katalogové číslo: 2000003647 Kaplička z roku 1885. Památka 

místního významu. 

• Vantroky Lipského mlýna čp.1, katalogové číslo: 2000005204 Kamenné vantroky za 

mlýnicí, tesané z žulových desek a s datací 1866. Náročná kamenická práce na 

technickém díle. Vzácná technická památka. 

• Zvonička s křížkem v Úklidu, katalogové číslo: 2000003648, Žulová zvonička datovaná 

rokem 1887. Soubor s litinovým křížkem na vysokém žulovém podstavci datovaném k 

roku 1880. Cenná památka místního významu. 

• Kaplička v Nedrahovicích, katalogové číslo: 2000003610, Kaplička na návsi z první 

poloviny 19. století, s náročnějším ztvárněním průčelí. Řadí se do hmotově tradičních 

drobných objektů klasicistního období. Hodnotná památka místního významu. 

• Lávka přes potok v Kamenici, katalogové číslo: 2000003616, Lávka přes potok z 

mohutných žulových desek. Na boku datování roku 1861. Ojedinělý příklad náročné 

kamenické práce na technickém zařízení. Cenná památka místního významu. 

- Dalšími architektonicky cennými a historicky významnými objekty jsou: 

• - zbytky tvrze na st. parc. 31/1 k.ú. Nedrahovice 

• - venkovská usedlost čp. 3 k.ú. Kamenice u Nedrahovic  

• - hospodářský dvůr na st. parc. 30/1 v Čachořicích, k.ú. Kamenice u Nedrahovic 

• - pomník obětem války v Boru  

- přírodní památky a oblasti Natura 2000:  

- Přírodní památka Jezera, kód 5833, III - přírodní památka+ ochranné 

pásmo, Předmět ochrany: Populace kuňky ohnivé (Bombina bombina), 

která je zvláště chráněným, silně ohroženým druhem  

- Přírodní památka Jezera se zároveň překrývá s Evropsky významnou 

lokalitou Natura 2000 – kód 2539, kód Natura 2000 – CZ0213791, 

Předmět ochrany: kuňka ohnivá (Bombina bombina) 

- Přírodní památka Vápenické jezero, III - přírodní památka + ochranné 

pásmo, Předmět ochrany: Populace kuňky ohnivé (Bombina bombina), 

která je zvláště chráněným, silně ohroženým druhem – vlastní chráněné 

území je na parcelách 166/2, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 169/6, 

321/1, 321/2 k.ú. Nedrahovické Podhájí, ochranné pásmo přírodní 

památky Vápenické jezero je pak na parcelách: 170/1 k.ú. Nedrahovické 

Podhájí  

- Přírodní památka Vápenické jezero se zároveň překrývá s Evropsky 

významnou lokalitou Natura 2000 – kód 2616, kód Natura 2000 – 

-  
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CZ0213081, Předmět ochrany: kuňka ohnivá (Bombina bombina) 

- památné stromy – 103476 Husova lípa v Úklidu, p.č.555/1, k.ú.Bor u Sedlčan - lípa malolistá, Na 

návsi v osadě Úklid v místě, kde byl původní strom, vysazena nová lípa 

 

i.3/ Urbanistická koncepce - sídlení zeleň 
V rámci územního plánu jsou vymezeny v sídlech plochy pro veřejnou zeleň. Dále jsou v územním 

dány plánu plochy zeleně procentem zastoupení zeleně pro plochy s rozdílným způsobem využití. 
Veškerá stávající sídelní zeleň je územním plánem zachovávána a ctěna. Územní plán respektuje 
stávající plochy sídelní zeleně. 

Významné plochy veřejné zeleně jsou zastoupeny v územním plánu ve funkční ploše PZ - Vybraná 
veřejná prostranství s převahou zeleně. 

Dále je sídelní zeleň v obci zastoupena drobnými plochami v uličním prostoru, mezi zástavbou. 
Nedílnou součástí jsou plochy zahrad, které jsou většinou zahrnuty do funkčních ploch bydlení. Jen v 
lokalitách, kde se nacházejí nebo jsou navrženy větší plochy sadů a zahrádek bez staveb hlavních, 
jsou tyto plochy vymezovány jako samostatná funkční plocha. 

 

i.4/ Koncepce veřejné infrastruktury – dopravní, technická 
silniční doprava 

Silniční síť zůstane územním plánem nezměněna 

Nové  lokality  budou  napojeny  na  stávající  silniční  síť,  převážně  na  místní  obslužné 
komunikace. V návrhových lokalitách, kde se bude navrhovat nová komunikace, bude mít uliční 
prostor minimálně 8m 

Návrhem jsou respektována  ochranná  pásma komunikací II. a III.třídy 15 metrů od osy 
vozovky, pro trasu mimo zastavěné území v souladu se zákonem č.13/97 Sb., o pozemních 
komunikacích 

 
Doprava v klidu 

Nepředpokládá se zřizování samostatných odstavných ploch na komunikacích, tyto jsou uvažovány 

v rámci konkrétních ploch s rozdílným způsobem využití. Parkování bude zajištěno na pozemcích 

vlastníků 

 

Účelová doprava 
Na území obce se nachází mnoho cest pro zemědělskou dopravu, které slouží pro obsluhu 

polí a pastvin, ty jsou zachovány, případně je zde ponechána možnost pro obnovení. 

 

Pěší doprava a cyklistické stezky  

Pěší provoz je převážně veden s motorovou dopravou po jednom tělese. 

Jsou respektovány stávající cyklotrasy: č. 8138, 0074, 11 a Krčínova cyklostezka a stávající 
turistické trasy 

Jsou respektovány i polní a lesní cesty, které mají zpřístupnit a propojit krajinu. 

 
zásobování vodou 

Nedrahovice jsou vybaveny místním vodovodem, který je napojen na vodovodní síť sousední obce 

Jesenice. Obec Jesenice má vlastní zdroj podzemní vody s úpravnou. Kvalita dopravované vody je 

velmi dobrá. V řešeném území nejsou zdroje podzemní vody vhodné pro hromadné zásobování 

obyvatelstva. Původní studny u rybníka Plužince byly z důvodu nevyhovující kvality a obtížné 

upravitelnosti opuštěny a do budoucna se nimi jako zdrojem vody nepočítá. 

Zde budou nové lokality přednostně napojeny na místní vodovodní řad, v ostatních osadách budou 

nové lokality zásobeny z vlastních studní. V dlouhodobém horizontu lze počítat s napojením Kamenice 

a Nedrahovického Podhájí na vodovod Jesenice-Nedrahovice. Toto rozšíření sítě by si vyžádalo 

vybudování AT stanice pro zvýšení tlaku. 

 

V Nedrahovicích je v současnosti napojeno cca 200 obyvatel na veřejný vodovod. V sousední 

Jesenici je na stejný systém napojeno cca 350 obyvatel. Celý vodovod Jesenice – Nedrahovice 

zásobuje tedy cca 550 obyvatel. Územní plán vytváří podmínky pro výstavbu max. 15 rodinných domů 

v Nedrahovicích.  

Při maximálním využití rozvojových ploch a rodinných domů může být stávajícím vodovodem 

zásobováno až: 

200 + (15 x 4) = 260 obyvatel. 

Tomu odpovídá potřeba vody: 
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Směrné číslo roční spotřeby: 35 + 1 = 36 m3   (Příloha č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.)  

Roční spotřeba:                    260 x 36 =     9 360 m3 

Roční spotřeba pro vybavenost a výrobu:     2 250 m3  

Celkem:       11 610 m3 

 

Průměrná denní spotřeba:  31,8 m3  = 0,37 l/s  

Maximální denní spotřeba: 47,7 m3  = 0,55 l/s  

Maximální hodinová:                        1,2 l/s 

Tato kapacita je z vodovodního systému obce Jesenice zajištěna. 

 

Výhledové rozšíření vodovodu do Kamenice a Nedrahovického Podhájí 

Stávající počet obyvatel: 108 

Navržená výstavba 6 RD 

108 + (6 x 4) = 132 obyvatel. 

Roční spotřeba:                    132 x 36 =     4 752 m3 

Roční spotřeba pro vybavenost a výrobu:        950 m3  

Celkem:         5 702 m3 

Průměrná denní spotřeba:  15,6 m3  = 0,18 l/s  

Maximální denní spotřeba:  23,4 m3  = 0,27 l/s  

Maximální hodinová:                        0,6 l/s 

 

Místní vodovodní systém má rezervu pro novou zástavbu a jí odpovídající počet obyvatel, který lze 

považovat v dlouhodobém časovém horizontu za maximální. Bude rozvíjen prodloužením stávajících 

řadů. Navržené hlavní řady jsou vyznačeny ve výkresové části. Vodovodní síť bude rozvíjena v 

souladu s potřebami napojování nových nemovitostí. 

 

kanalizace 
Ze všech sídel, která jsou součástí řešeného území, mají vybudovanou splaškovou kanalizaci 

pouze Nedrahovice. Splaškové vody z Nedrahovic jsou čerpány do stokové sítě obce Jesenice a 
jsou čištěny v čistírně odpadních vod Jesenice. Nové objekty budou přednostně napojeny 
přípojkami na řady tlakové kanalizace, případně na prodloužení stávajících kanalizačních řadů. V 
nových rozvojových plochách bude navržena tlaková splašková kanalizace napojená na stávající 
systém. Tam budou objekty přednostně napojeny na nové kanalizační řady. V nových rozvojových 
plochách bude navržena oddílná kanalizace. Nová kanalizace má kapacitní rezervu pro novou 
výstavbu. 

 
V Nedrahovicích a v Jesenici je v současnosti napojeno cca 550 obyvatel v nemovitostech 

napojených na splaškovou kanalizaci. 
Splašková kanalizace je zakončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod o 

realizované kapacitě 700 EO. 
Územní plán vymezuje v Nedrahovicích v kanalizačním povodí výše uvedené ČOV plochy pro 

výstavbu 15 rodinných domů. Při úplném vyčerpání této nabídky ploch pro novou výstavbu a za 
předpokladu využití jednoho rodinného domu čtyřmi osobami, přibude v povodí ČOV Jesenice-
Nedrahovice dalších 4 x 15 = 60 obyvatel. Takový nárůst lze považovat za absolutní maximum, 
které s největší pravděpodobností nebude dosaženo. Systém odvádění a čištění odpadních vod 
má rezervu pro tento plánovaný nárůst. 

Ve všech ostatních sídlech jsou odpadní vody jímány v žumpách s vyvážením nebo jsou 
nemovitosti vybaveny individuálními domovními čistírnami odpadních vod. Zásadně nebudou u 
nových domů povolovány septiky s přepadem. Pro odvádění a likvidaci splaškových vod z 
návrhových ploch v zásadě platí, že do doby výstavby splaškové kanalizace budou u nových 
objektů zřizovány buď akumulační žumpy k vyvážení do ČOV nebo taková čistící zařízení, na 
jejichž odtoku do povrchových vod budou splněny podmínky nařízení vlády č. 401/2015, kterým se 
stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod nebo na jejichž odtoku do vod 
podzemních budou splněny podmínky nařízení vlády č. 57/2016 Sb., kterým se stanoví ukazatele 
a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod. 

V případě, že by se v dlouhodobém horizontu ralizovalo napojení sídel Kamenice a 
Nedrahovické Podhájí na veřejný vodovod z Nedrahovic, bylo by nutné spolu s vodoovodní sítí 
zřídit I síť tlakové spalškové kanalizace, která by byla napojena system Nedrahovice – Jesenice. 
Podmínkou je dostatečná kapacita zdrojů vody a čistírny odpadních vod obce Jesenice. 

 

Dešťové vody 
Dešťové vody na soukromých pozemcích budou ze zpevněných ploch a střech akumulovány do 
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jímek odkud budou využívány na zálivku zahrady nebo odvedeny do vsakovacího systému. U 
větších staveb je třeba řešit retenci. Při řešení bude upřednostněno zasakování v místě vzniku. 

Srážkové vody budou likvidovány v souladu s § 5 vodního zákona a § 20 vyhl. č.501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území. Srážkové vody ze střech budou vsakovány nebo 
akumulovány na přilehlých pozemcích, srážkové vody z nových komunikací budou přednostně 
zasakovány v podélných zasakovacích zataravněných pásech či zasakovacích zařízeních. 

 
Plynovod 

V severní části řešeného území u osady Rudolec vede přes území VTL plynovod nad 40 barů DN 500, 
kabel protikorozní ochrany a v Rudolci je umístěna stanice katodové ochrany Rudolec, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody.  
Umístění staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení je dle § 69 zákona č. 458/2000 Sb., 
Energetický zákon, v platném znění, podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu 
provozovatele. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším 
útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.  

Umístit stavby v bezpečnostním pásmu plynových zařízení, lze pouze po předchozím písemném 
souhlasu provozovatele a pouze pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují.  

 

Zásobování elektrickou energií  

Územní plán respektuje stávající systém zásobování obce elektrickou energií, umístění 
jednotlivých trafostanic a vedení včetně ochranných pásem. Stávající distribuční síť VN je dostačující, 
případné nové trasy budou řešeny podzemním vedením. 

Pro zajištění příkonu pro obytnou výstavbu v rozvojových lokalitách podle urbanistického návrhu 
rozvoje a posílení distribuce nejsou navržena žádná nová vedení a zařízení primární sítě VN. 
Rozvojové lokality by byly pokryty ze stávajících trafostanic sítí NN. V souladu s vývojem požadavků 
na zajištění příkonu v sídlech obdobného charakteru se v návrhu ÚP již nepředpokládá výhledová 
maximální elektrizace všech objektů se zajištěním elektrického vytápění. 

Dle potřeb rozvoje území je možné navrhnout případné posílení stávajících trafostanic. Jejich 
parametry budou navrženy v dalším stupni projektové dokumentace. 

Navrženým rozvojem území budou dotčena ochranná pásma stávajícího nadzemního vedení VN 
– 22 kV v některých lokalitách, určených zejména pro individuální výstavbu RD. V návrhu ÚP se 
předpokládá, že plošné využití území v těchto lokalitách (budoucí parcelace ve vazbě na 
urbanistické členění ploch) bude průběhu ochranného pásma přizpůsobeno, tzn., že vyhlášená 
ochranná pásma stávajících energetických zařízení budou respektována. 

 

Veřejné osvětlení  
Je vedeno převážně po sloupech vedení NN (napájeno pátým vodičem), v nově budovaných 

lokalitách bude postupně rozšiřováno kabely v zemi s novými rozvody sítě NN. Pro locality s novou 
zástavbou budou navrženy nové trasy. 

 

Nakládání s komunálním odpadem  
Komunální odpady budou likvidovány dodavatelsky firmou oprávněnou k této činnosti, 
v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a související předpisy. 

 

Občanské vybavení 

V obci je zastoupena základní vybavenost v dostatečném rozsahu pro potřeby zájmového území. 

 

i.5/ Koncepce uspořádání krajiny 
Řešené území se nachází v malebné kopcovité oblasti s nadmořskou výškou kolem 400-500m 

n.m., která je stranou turistického ruchu.. Řešené území se vyznačuje vysokou hustotou menších 
osad. Atraktivní kopcovitou krajinu umocňují dálkové výhledy. 

V jižní polovině katastru je území výše položené, vyniká zde vrch Trkovská hora a Bílá skála a 
krajina více rozčleněná loukami a remízky, v této části mají také vyšší podíl lesní kultury, podobný 
krajinný typ najdeme i v severovýchodní části kolem Radče. 

Přírodní hodnoty krajiny jsou vysoké a dále zvyšuje vyšší zastoupení ploch trvalých travních 
porostů a dostatek nelesní zeleně. Územní plán se záměrem zachování a zvýšení ekologické stability 
krajiny a estetických i přírodních hodnot krajiny vymezuje v území prvky ÚSES. Realizace těchto 
ploch trvalé vegetace bude mít za výsledek významné posílení přírodních hodnot zdejší krajiny. 

Vzhledem k charakteru krajiny, která je členěnou pahorkatinou s četnými potoky, je třeba dbát na 
dálkové průhledy krajinou. Tomuto požadavku přizpůsobit stavební zásahy do krajiny. V krajině je 
doporučeno zachovat a obnovit remízky. 
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Koncepcí územního plánu zajišťuje ochranu pozitivních hodnot krajinného rázu, případně krajinné 
hodnoty rozvíjí a vytváří nové. Záměry uplatněné v územním plánu akceptují reliéf krajiny s důležitými 
krajinnými horizonty utvářenými okraji lesů. Z důvodů přírodních i hydrologických není uvažováno s 
technickými úpravami toků ani dalšími odvodňovacími pracemi. 

Vlastní urbanistický rozvoj obce nepřináší snížení prostupnosti krajiny. Zastavitelné plochy navazují 
na zastavěné území.  Z důvodu zachování přiměřené velikosti bloků zemědělské půdy není možno 
dále podporovat další zcelování orné půdy. Biologická prostupnost území je zvýšena prvky lokálního 
ÚSES. 

Územní plán vymezuje tyto plochy v krajině: 

• Plochy zemědělské (A) –pole (AP), louky (AL), trvalé kultury (AT) - převažuje zemědělské 

využívání 

• Plochy lesní (LE) – plochy pro plnění funkce lesa 

• Plochy vodní a hospodářské (W)- Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za 

účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, plochy (WT) Vodní plochy a toky 

• Plochy - Zeleň - přírodního charakteru (ZP) - významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v 

nezastavěném území, udržované v přírodě blízkém stavu lze využít například pro průchod územního 

systému ekologické stability zastavěným územím. Plochy vymezené za účelem ochrany krajiny 

• Plochy Zeleň – zahrady a sady (ZZ) - plochy většinou soukromé zeleně v sídlech, výjimečně i v 

nezastavěném území umožňující založení produkční zahrady 

• Plochy Zeleň ochranná a izolační (ZO) - v sídlech nebo v nezastavěném území – sloužící jako 

izolace mezi plochami různých funkcí 

• Plochy přírodní v nezastavěném území (NP) - plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující 

mimo jiné zvláště chráněné plochy. 

• Plochy smíšené nezastavěného území (MN) MN.p – s přírodními prioritami, MN.z – 

zemědělské, MN.l – lesnické 

 
Územní plán stanovuje podmínky pro využití ploch v krajině 

• Prosazovat ekologicky šetrné vytápění objektů. 

• Respektovat  významné  krajinné  prvky,  jejichž ochrana  je  dána  „ze  zákona“  –  lesů, 

rybníků, vodních toků a niv toků 

• Podél vodních toků budou zachovány nezastavěné plochy do vzdálenosti 6 metrů od 
břehové hrany toků. 

• Ochrana pozemků plnících funkci lesa je dána jejich ochranným pásmem - 50m od okraje 
pozemků. V případě lokalit, ve kterých je předloženým návrhem územního plánu předpokládáno 
využití pozemku do vzdálenosti do 50-ti metrů od okraje lesa, rozhodne orgán státní správy lesu 
první instance podle § 14 odst. 2 lesního zákona, což je v tomto případě Městský úřad Sedlčany. 
Rovněž tak o dotčení PUPFL. V případě odnětí PUPFL bude nutné vydat samostatné správní 
rozhodnutí o odnětí PUPFL. Případná žádost o odnětí pozemku určených k plnění funkcí lesa musí 
splňovat náležitosti dle vyhlášky MZe 

c.  77/1999 Sb.,  o náležitostech  žádosti  o odnětí nebo  omezení  a podrobnostech o ochraně 
pozemku určených k plnění funkcí lesa v platném znění. 

• Řešení změn v krajině  nebude snižovat ekologickou stabilitu území. změny jednotlivých kultur 
ZPF směřovat především k posílení ekologické stability. 

• Udržovat a doplňovat stávající prvky v krajině i v zastavěných částech sídel. 

• Respektovat významné vyhlídkové body 

• Respektovat významné krajinné prvky zastoupených lesními porosty,

 krajinnou mimolesní zelení a četnými vodními plochami. 

• Respektovat drobné architektonické prvky v krajině (kapličky, boží muka, křížky, členící zídky). 

• Zvyšovat podíl porostů s přirozenou skladbou dřevin. 

• Vytvářet účinná protierozní opatření a to vhodným pěstováním zemědělských produktů, 
vysazováním nových překážek. 

•   Chránit zdejší přírodní památky a oblasti Natura 2000:  

- Přírodní památka Jezera, kód 5833, III - přírodní památka, Předmět 

ochrany: Populace kuňky ohnivé (Bombina bombina), která je zvláště 

chráněným, silně ohroženým druhem – vlastní chráněné území a 

ochranné pásmo přírodní památky  

- Přírodní památka Jezera se zároveň překrývá s Evropsky významnou 

lokalitou Natura 2000 – kód 2539, kód Natura 2000 – CZ0213791, 

Předmět ochrany: kuňka ohnivá (Bombina bombina) 
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- Přírodní památka Vápenické jezero, III - přírodní památka, Předmět 

ochrany: Populace kuňky ohnivé (Bombina bombina), která je zvláště 

chráněným, silně ohroženým druhem – vlastní chráněné území  a  

ochranné pásmo přírodní památky  

- Přírodní památka Vápenické jezero se zároveň překrývá s Evropsky 

významnou lokalitou Natura 2000 – kód 2616, kód Natura 2000 – 

CZ0213081, Předmět ochrany: kuňka ohnivá (Bombina bombina) 

•   Chránit památné stromy – 103476 Husova lípa v Úklidu, p.č.555/1, k.ú.Bor u Sedlčan - lípa 

malolistá, Na návsi v osadě Úklid v místě, kde byl původní strom, vysazena nová lípa 

• Podporovat ekologické hospodaření na ZPF. 

• Podmínky pro změnu využití ploch  jsou  stanoveny  v  souvislosti  s  navrhovanými plochami. 

• Konkrétní podmínky využití ploch jsou uvedeny v příloze č.1 – Seznam a popis navrhovaných 
ploch územního plánu a v příloze č.2 – Definice zkratek funkčních ploch s rozdílným způsobem využití 

• Navrhované změny využití území nesmí způsobovat významné ovlivnění životního prostředí nad 
úroveň stanovenou podle zvláštních předpisů vztahujících se k ochraně jednotlivých složek životního 
prostředí a nesmí ohrozit ochranu veřejného zdraví stanovenou ve smyslu zákona 258/2000 Sb. v 
pozdějším znění 

• Ke zvýšení ekologické stability území doporučujeme podél existujících polních cest, případně 
nových komunikací, pěších cest a cyklostezek, navrhnout alespoň jednostranné pásy zeleně, které 
budou krajinotvorným, stabilizačním a estetickým prvkem zeleně, prvkem snižující vodní a větrnou 
erozi. 

• Územní plán respektuje stávající zeleň, která není VKP ze zákona – např. meze a remízky. 

• Komunikace nebudou rozšiřovány na úkor lesních pozemků, vodních ploch, atd. – VKP ze 

zákona (§3 zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny) 

• Nebudou uzavřeny plochy podél vodních toků (údolní niva) minimálně 3 m. V nezastavěném 
území je vyloučena možnost oplocení bez souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny. 

 

Prostupnost krajiny – návrh koncepce systému cest v krajině, včetně pěších cest a 
cyklostezek 

Prostupnost krajinou je dána stávajícími lesními a polními cestami. Stávající systém bude 
zachován. Budou obnoveny propojovací cesty. 

 

Vymezení ploch pro protierozní opatření, podmínky pro využití těchto ploch 
Eroze hrozí při všech činnostech spojených se zemským povrchem. V řešeném území se jedná 

zejména o činnost zemědělskou, činnost lesního hospodářství a stavební činnost. Protierozní opatření 
spočívají v zachování pěstebních postupů, vysazováním krajinných překážek bránících eroznímu 
působení větru a vody. 

Na vodních tocích bude probíhat pravidelná údržba. Proti erozi působí pásy trvalých travních 
porostů. 

 

Návrh systému ÚSES, vymezení ploch pro ÚSES 

Důvod a požadavky na vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) jsou stanoveny v 
zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V něm je ÚSES definován takto: „Územní systém 
ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu 
krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ Biocentrum je 
definováno prováděcí vyhláškou č.395/1992 Sb. (§ 1 písm. a) k zákonu č. 114/1992 Sb. jako biotop 
nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či 
pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor je definován prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. b) k zákonu č. 114/1992 
Sb. jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak 
umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

ÚSES tvoří hierarchický systém s nadregionální, regionální a lokální úrovní. 
V řešeném území se vyskytují prvky ÚSES regionálního a lokálního významu. Nadregionální ÚSES 

do řešeného území nezasahuje. 

 
Návrh ÚSES zpracovaný v rámci územního plánu Nedrahovice umísťuje na jednotlivé pozemky 

prvky regionálního systému ÚSES a navrhuje nové prvky systému lokálního.  

Žádné plochy zastavitelného území nejsou v kolizi se systémem ÚSES.  
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V rámci návrhu územního plánu je navržena spojitá síť prvků ÚSES navazující na sousední území. 
ÚSES z dosud platného územního plánu nebylo možné pro neaktuálnost použít. 

 

Regionální ÚSES 
Dle ZÚR prochází řešeným územím 2 regionální biokoridory a je zde vymezeno 1 regionální 

biocentrum. 
Z regionálních biocenter leží z největší části na jihu řešeného území: 

- biocentrum 835 Trkovská hora  
 
V návaznosti na RC 835 Trkovská hora zasahuje v jižní části do řešeného území 2 regionální 

biokoridory: 

- RK 294 Trkovská hora – Cunkovský hřbet – v k.ú. Kamenice u Nedrahovic. 

- RK 293 Pod Markem - Trkovská hora - v k.ú. Kamenice u Nedrahovic 
 
Krajina v řešeném území není na rozdíl od jiných oblastí Čech narušena zemědělskou 

velkovýrobou tak, aby byla blokována možnost migrace. K tomu zejména přispívá lesnatost a vysoký 
podíl přirozeně vzniklé rozptýlené zeleně. Tento relativně příznivý stav vykazuje tendence ke 
zlepšování vlivem útlumu zemědělství a rozšiřování ploch krajinné zeleně přirozenou sukcesí – 
zarůstání mezí, úvozů, okolí skalních výchozů, apod. V posledních létech stoupá podíl 
obhospodařovaných luk. 

 

Lokální ÚSES 

Na lokální úrovni je v řešeném území navrženo 11 lokálních biocenter: 

ND-LC1 Rudolec, k.ú. Bor u Sedlčan 

ND-LC2 u Sedleckého potoka k.ú. Bor u Sedlčan, Radeč, Nedrahovice 

ND-LC3 – Dlouhý rybník, k.ú. Nedrahovice 

ND-LC4 - k.ú. Bor u Sedlčan 

ND-LC5 – Olešný, k.ú. Nedrahovické Podhájí 

ND-LC6 - Úklid – Obora, k.ú. Bor u Sedlčan 

ND-LC7 – Trkovský rybník – k.ú. Kamenice u Nedrahovic 

ND-LC8 – Sedliště – k.ú. Kamenice u Nedrahovic 

ND-LC9 (RK 294) – U Studánek – k.ú. Nedrahovice 

ND-LC10 (RK 294) – Bílá skála – k.ú. Nedrahovice 

ND-LC11 – Radeč – k.ú. Radeč u Nedrahovic 

 

Dále je navrženo 15 lokálních biokoridorů: 

ND LK 1-2 podél Sedleckého potoka, k.ú. Bor u Sedlčan 

ND LK 2-3 podél Sedleckého potoka, k.ú. Nedrahovice 

ND LK 4-1- podél Libíňského potoka, k.ú. Bor u Sedlčan 

ND LK 5-31 – k Olešnému, k.ú. Nedrahovické Podhájí 

 

ND LK 5-4 – Pod Sady – k.ú. Bor 

ND LK 5-6 – k.ú. Bor, Nedrahovické Podhájí 

ND LK 6-2 – Dlouhá Luka – k.ú. Bor 

ND LK 835-7 – k.ú. Kamenice u Nedrahovic 

ND LK 7-3 – k.ú. Kamenice u Nedrahovic, Nedrahovice 

ND LK 8-9 – k.ú. Kamenice u Nedrahovic, Nedrahovice 

ND LK 2-11 – k.ú. Radeč u Nedrahovic 

ND LK 11-1 – k.ú. Radeč u Nedrahovic 

ND LK 10-5-1 – Novodvorský potok – k.ú. Nedrahovice 

ND LK 8-7-3– v k.ú. Nedrahovice 

ND LK N5-835 – Pod Čachořicemi - v k.ú. Kamenice u Nedrahovic 

ND LC 10 – ND LC 9 - v k.ú. Nedrahovice 

LC 9 - BC 835 - v k.ú. Kamenice u Nedrahovic 

 
Podmínky využití ploch v koridorech ÚSES: 
- nelze umisťovat stavby a zpevňovat plochy, s výjimkou realizace veřejné dopravní a 

technické infrastruktury (křížení), kterou pro nepřiměřené náklady nelze realizovat jinde, a která nebude 
mít významně negativní vliv na funkčnost ÚSES a vyjma staveb určených pro zadržování vody v krajině 
(vliv posoudí specialista v relevantním oboru); 
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- lze ojediněle provádět terénní úpravy za splnění podmínky, že nedojde k narušení funkcí 
prvku ÚSES (např. snížení převýšení); posouzení míry narušení bude provedeno specialistou (biolog, 
fytocenolog, entomolog aj.) nebo autorizovaným projektantem ÚSES; 

- Na plochách ÚSES nelze provozovat orbu a plochu využívat jako ornou půdu. Přípustné je 
využití pro extenzivní louky (seč dvakrát do roka) nebo pro pěstování rychle rostoucích dřevin. Z dřevin 
jsou vyloučené neautochtonní druhy. Např. Jilm sibiřský apod. Doporučuje se realizovat prvky 
rozptýlené zeleně v krajině. 

- lze ojediněle umístit pouze dočasné oplocení (např. pro ochranu nové výsadby) za 
podmínky, že nebudou oploceny celé úseky koridorů nebo větší části biocenter a za splnění podmínek 
pro oplocení definovaných (v odst. § 18 odst. 5 stavebního zákona); 

- lze umístit cestu pro bezmotorovou dopravu (pěší, cyklistika, jezdectví), za splnění 
podmínky, že nedojde k narušení funkcí prvku ÚSES (např. degradace porostů, eroze aj.), posouzení 
míry předpokládaného nebo akutního narušení bude provedeno specialistou (na provoz jezdeckých 
stezek, biolog, fytocenolog aj.) a/nebo autorizovaným projektantem ÚSES. 

 

i.6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
podmínky prostorového uspořádání 

- Území obce je členěno dle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití na 
plochy s rozdílným způsobem využití. Vymezení ploch rozdílného způsobu využití je znázorněno v 
grafické části ÚP barevnou plochou se šrafou a písemnými znaky. 

- V textové části ÚP jsou pak stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s 
určením převažujícího (hlavního) účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě i 
podmíněně přípustného využití. Přípustné využití znamená optimální využití plochy, podmíněně 
přípustné využití značí využití plochy přípustnou činností nenarušující funkci území jako celku a které 
jsou slučitelné s hlavním využitím plochy. Nepřípustné využití znamená zakázaný způsob využívání či 
využití. Jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou od sebe odděleny hranicí. 

- Dosavadní způsob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy s 
rozdílným způsobem využití dle ÚP lze trpět, pokud není narušen veřejný zájem (§132, odst. 3, zák. þ. 
183/2006 Sb. v platném znění) a zde prováděné činnosti nepoškozují ŽP nad přípustnou míru. 

- Podmínky prostorového uspořádání - územní plán vytváří základní koncepční rámec 
pro usměrňování rozvoje celého území obce. Pro zachování, obnovu a kultivaci hodnot území stanoví 
ÚP podmínky (prvky) prostorového uspořádání, které jsou v podrobnosti přiměřené územnímu plánu a 
které budou včleněny do procesu rozhodování v území. Podmínky prostorového uspořádání včetně 
podmínek ochrany krajinného rázu jsou vyjádřeny především v textové části ÚP. Ve výkresové části 
ÚP omezeně s ohledem na rozlišovací schopnosti grafiky. Stanovená kritéria a podmínky pro 
usměrňování využívání území jsou nastaveny tak, aby byly dostatečně liberální a iniciovaly nalézání 
nových pro obec přínosných řešení, avšak jsou dostatečně účiným a přísným nástrojem k udržení 
kvality urbanisticko-architektonických souvislostí. 

 

 

i.7/ Vodní plochy a toky, povodí 
Území odvodňují toky: 

potok Slabá a Sedlecký potok – oba mají stanoveno záplavové území vyznačené v grafické části. 

V řešeném území se nacházejí významné vodní plochy: 

Rybník Kosmatka, Dlouhý rybník, rybník Plužinec, Zámecký ryník, Trkovský rybník, Jezírko, Pustý 

rybník, Pavlatovo jezírko, rybník Olešný. 

Kromě nich pak velké množství drobných vodních nádrží a tůní. Většinou nevyužívaných k 
hospodaření a ve špatném technickém stavu. 

Obnova drobných vodních nádrží v území je žádoucí z hlediska potřeb zadržení vody v krajině. 
Rovněž z důvodu vytváření biotopů.  

U Čachořic je navržena soustava 4 rybníků, v celém nezastavěném území budou umožněna vytvořit 
opatření pro zadržení vody v krajině (rybníky, tůně, mokřady apod.) 

 
i.8/ Limity využití území 

Územní plán obsahuje dle způsobu vzniku dvě skupiny limitů. Jde o limity využití území vyplývající 
z právních předpisů a právních rozhodnutí a pak jde o limity, které vychází z konkrétních podmínek 
řešeného území. 

x Hranice územních jednotek 
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- katastrální území obce Nechvalice 

- správní území obce Nechvalice 

x Ochrana technické a dopravní infrastruktury 

- silnice II. a III. třídy 15 m od osy na obě strany mimo ZÚ 

- nadzemní vedení VN 22 kV - 7 m od krajního vodiče na obě strany (zák. č. 458/2000 

Sb. ve znění pozdějších změn a zák. þ. 222/1997 Sb.) 

- 10 m od krajního vodiče na obě strany (vl. nařízení 80/1957 

Sb.) 

- TS 22/0,4 kVA stožárové viz nadzemní vedení VN 22 kV 

- kanalizační stoka do DN 500 mm - 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí 

- kanalizační stoka nad DN 500 mm - 2,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí 

- vodovodní řad do DN 500 mm  - 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí 

- vodovodní řad nad DN 500 mm - 2,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí 

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad ø 200 mm vč. s úrovní dna v hloubce >  2,5 
m pod upraveným terénem se vzdálenost od vnějšího líce potrubí zvyšuje o 1 m 

- telekom. kabel podzemní -  1,5 m od povrchu na obě strany 

- radioreléový paprsek druhá Fresnelova zóna 

- pro VTL plynovod nad 40 barů DN 500 je stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní 
pásmo na 150 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.  

- Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo anodového 

uzemnění a příslušných kabelových rozvodů 1 m, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost 

anodového uzemnění 100 m na všechny strany. 

x Ochrana podzemních a povrchových vod 

- provozní pásmo pro úpravu toků 6 m od břehové čáry vodního toku  
x Ochrana kulturních hodnot  

- archeologické nálezy § 22 a § 23 zák. þ. 20/1987 Sb. v platném znění 

- nemovité kulturní památky viz. Návrh kapitola b) 

x Ochrana přírodních hodnot a ŽP 

- památné stromy - viz. Návrh kapitola e) 

- ochr. pásmo památného stromu 10x průměr stromu ve výšce 130 cm (zák.č.114/1992 

Sb. v platném znění) 

- významný krajinný prvek § 3 odst. b) zák. þ. 114/1992 Sb., v platném znění 

- ochrana lesa 50 m od okraje PUPFL 

x Zájmy MO ČR 

 

Důležité limity určené územním plánem x Ochrana přírodních hodnot 

- prvky ÚSES 

- ochrana krajinného rázu určená koncepcí ÚP 

- ochrana ZPF 

x Ochrana podzemních a povrchových vod 

- vodní plochy a toky do 6 m od břehové hrany vodních toků 

- zastavitelná území - uplatnit významný podíl vsakování a zadržení dešťových vod na pozemku 

- ochranné pásmo vodního zdroje 

 

j) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

Obec Nedrahovice má v současné době cca 458 stálých obyvatel (31.12.2020), celková 
plocha celého správního území je 1644 ha. Stávající zastavěné území aktualizované k 
31.6.2020 a má rozlohu 76,08 ha. 
Stávající zastavěné území jednotlivých částí obce obce je poměrně intenzívně využito, z tohoto 
důvodu navrhuje územní plán nové rozvojové lokality, zastavitelné plochy, které logicky doplňují 
stávající strukturu jednotlivých sídel a umožňují jejich postupný nárůst.  

Navržené zastavitelné plochy určené pro bydlení (BV) tvoří 8,37 ha. 

Plocha zastavitelných území určených pro bydlení tvoří 11% z celkového zastavěného území, V obci 
se v návrhovém období předpokládá nárůst počtu do cca 550 obyvatel. Rozvoj přírůstku bytů se 
navrhuje hlavně formou individuální výstavby rodinných domů a dále domů pro bydlení s možností 
využití pro obslužnou sféru.  
Velikosti návrhových ploch byly optimalizovány tak, aby nové plochy co nejméně zasahovaly do 
volné krajiny a zároveň, aby se obec a jednotlivé osady mohly přiměřeně rozvíjet. 
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Srovnání vývoje počtu obyvatel s okolními vesnicemi (zdroj ČSÚ) 

 
VÝVOJ POČTU 
OBYVATEL 2001 - 
2017 

počet 
obyvatel 
2001 (k 1.1.) 

počet 
obyvatel 
2007 (k 
1.1.) 

počet 
obyvatel 
2013 (k 
1.1.) 

počet 
obyvatel 
2019 (k 1.1.) 

nárůst 
počtu 
obyvatel 
2001-2019 

Nárůst počtu 
obyvatel v 
% 

Vysoký Chlumec 789 798 844 829 40 5,07% 

Nedrahovice 466 464 456 454 -12 -2,58% 

Jesenice 500 502 514 551 51 10,20% 

Nalžovice 526 539 580 604 78 14,83% 

Prosenická Lhota 443 453 485 482 39 8,80% 

Nechvalice 617 588 641 659 42 6,80% 

 

Srovnání vývoje počtu bytů s okolními vesnicemi (zdroj ČSÚ) 
 
 
 
 
VÝVOJ POČTU 

 
 
 
 
trvale 

 

 

trvale 

 
 
 
 
Nárůst 

 
 
 
 
dokončené 

 

 

BYTY 

 

 

BYTY 

Průměrný 

počet 

obyvatel/ 

obydlené NÁRŮST NÁRŮST na 1 byt 

BYTŮ 2001 - obydlené byty byty 2001- byty 2012- 2001- 2001-2019 v roce 

2019 byty 2001 2011 2011 2019 2019 V % 2019 v % 

Vysoký Chlumec 273 294 21 18 39 14,29% 2,66 

Nedrahovice 164 162 -2 12   10 6,10% 2,61 

Jesenice 174 186 12 31 43 24,71% 2,54 

Nalžovice 162 194 32 11 43 26,54% 2,95 

Prosenická 
Lhota 

 
144 

 
154 

 
10 

 
22 

 
32 

 
22,22% 

2,74 

Nechvalice 202 201 -1 24 23 11,39%
%% 

2,93 
 
 

Srovnání vývoje počtu domů s okolními vesnicemi (zdroj ČSÚ) 
 
 
VÝVOJ POČTU 

 
 
trvale 

trvale 
 
 
nárůst 

 
 
dokončené 

DOMY DOMY 

obydlené NÁRŮST NÁRŮST 

DOMŮ 2001 - obydlené domy domy domy 2001- 2001-2019 

2019 domy 2001 2011 2001-2011 2012-2019 2019 V % 

Vysoký Chlumec 204 223 19 13 32 15,69% 

Nedrahovice 152 149 -3 9 6 3,95% 

Jesenice 130 149 19 23 42 32,31% 

Nalžovice 125 156 31 9 40 32,00% 

Prosenická 
Lhota 

 
120 

 
130 

 
10 

 
16 

 
26 

 
21,67% 

Nechvalice 167 159 -8 13 5 3,00% 

 

Ze srovnání s okolními obcemi vyplývá, že při nárůstu počtu obyvatel o 5,07-14,83%, je nárůst 
bytů vždy vyšší - o 11,39-26,54%.  

Na příkladu vývoje počtu obyvatelstva a výstavby nových bytů v Nedrahovicích za posledních 18 
let je patrné, že když se nedostatečně zvýší počet nově postavených bytů (o 6% za 18let), je velká 
pravděpodobnost vymírání obce (snížení počtu obyvatelstva o (-2,58% za 18 let). 

Rozdíl procentuálního zvýšení nárůstu bytů a domů oproti nárůstu počtu obyvatel je dán 
zvyšujícím se standartem a snižujícím se počtem obyvatel v 1 bytu. Tento stav probíhá na celém 
území ČR. Zatímco v roce 1991 byl v ČR počet osob na 1 trvale obydlený byt v ČR - 2,78 obyvatele / 
1byt, v roce 2001 už to bylo 2,64 obyvatele / 1 byt a v roce 2011 – 2,13obyvatele / 1 byt. V 
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Nedrahovicích byl tento koeficient v roce 2001 – 2,84 obyvatel / 1byt a v roce 2019 cca 2,61 
obyvatele / 1byt. Dá se tedy předpokládat další pozvolné snižování průměrného počtu obyvatel na 1 
byt. 

V Nedrahovicích se na rozdíl od okolních obcí snižuje počet obyvatel. Jedním z důvodů je i 
absence územního plánu a tím omezené možnosti nové výstavby.  

V Nedrahovicích se předpokládá výstavba jen rodinných domů. Územní plán vytváří podmínky 
pro mírný nárůst obyvatel v souvislosti s dnešním trendem bydlení na venkově v klidném prostředí. 
Nárůst nové výstavby by byl nutný, i kdyby si obec zachovala stejný počet obyvatel, to je dáno 
zkvalitňováním bydlení, odpadem bytů i snižováním počtu obyvatel na jeden byt. To je dáno i 
stárnutím populace ve stávající zástavbě (průměrný věk obyvatel je v Nedrahovicích k 31.12.2020 - 
42,7let). 

Záměrem obce i jejího územního plánu je předejít snižování počtu obyvatelstva nabídnutím 

variabilní možnosti pro výstavbu v rodinných domech hlavně pro mladé rodiny. 

V návrhu územního plánu obce Nedrahovice je maximální kapacita zastavitelných ploch pro 
bydlení navržena na 40 rodinných domů. 

Tak je vytvořená kapacita pro 24% nárůst bytů (v tomto případě je odhadován 1byt=1RD) oproti 
stávajícímu stavu a pro navýšení počtu obyvatelstva do zhruba 20% při zachování stávající průměrné 
obsazenosti 1 bytu v k.ú. Nedrahovice. Lze ale předpokládat, že této maximální kapacity nebude 
v navržených plochách dosaženo například z důvodu větších ploch pozemků, než je stanovené 
minimum. Tento jev je patrný zejména v menších sídlech, kde jsou ceny pozemků nižší oproti městům 
nebo střediskovým obcím.   

Navržená kapacita 40RD se tomuto výpočtu velmi blíží a při předpokladu, že maximální 

kapacity nebude v navržených plochách dosaženo z důvodu větších ploch pozemků, než je 

stanovené minimum, se jeví jako minimální možná. Nové lokality jsou rovnoměrně rozmístěny 

v jednotlivých sídlech s ohledem na velikost sídla, tak aby doplňovali stávající strukturu obce.  

Výběr velkých pozemků pro stavbu rodinných domů je patrný zejména v menších sídlech jako jsou 

Nedrahovice a přilehlé menší osady, kde jsou ceny pozemků nižší oproti městům nebo střediskovým 

obcím. Maximální kapacita (vycházející z předpokladu maximálního využití všech rozvojových etap 

jednotlivých lokalit) všech navržených rozvojových lokalit pro bydlení představuje: 

 
 
označení 

plánované 
funkční 
využití 

max počet 
bytů/ RD – 
1.etapa 

Nd-Z2 BV 8 

Nd-Z3 BV 1 

Nd-Z5 BV 6 

Nd-Z6 BV 1 

NEDRAHOVICE 
CELKEM 

  
16 

 

Bo-Z2 BV 1 

Bo-Z3 BV 1 

Bo-Z4 BV 2 

Bo-Z5 BV 3 

BOR CELKEM  7 

 

Ka-Z1 BV 1 

Ka-Z2 BV 1 

KAMENICE CELKEM  2 

 

NP-Z1 BV 2 

NEDRAHOVICKÉ 
PODHÁJÍ CELKEM 

 2 
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Ra-Z1 BV 2 

Ra-Z2 BV 1 

Ra-Z3 BV 1 

Ra-Z4 BV 2 

Ra-Z5 BV 1 

RADEČ CELKEM  7 

 

Tr-Z1 BV 2 

TRKOV CELKEM  2 

 

Úk-P1 BV 1 

Úk-Z1 BV 3 

ÚKLID CELKEM  4 
 
 

NEDRAHOVICE RD 
CELKEM 

 40 

 

Územní plán obce Nedrahovice vymezuje celkem 19 nových lokalit pro bydlení na ploše 8,37ha v 
plochách BV. 

Další rozvojové plochy jsou v územním plánu určené pro zemědělství – VZ – 3,08ha, drobnou 
výrobu – VD – 0,5ha, plochy soukromých zahrad – ZZ – 0,7ha 

 

Celková plocha správního území obce Nedrahovice je 1644 ha. 

 

Zastavěné plochy v katastrálním území obce Nedrahovice zabírají po aktualizaci 76,08 ha. 
Zastavitelné  plochy  určené  pro  bydlení  (BV)  územního  plánu  tvoří celkem 8,37 ha, tj. 
11% zastavěné plochy. 
 

Územní plán vytváří předpoklady – v souladu se zadáním – pro postupný nárůst obyvatel. 

 

k) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů v území, 

Ze širších vztahů nevyplývají pro navržené lokality žádné požadavky. 

 

l) vyhodnocení splnění požadavků zadání  
 

Zadání územního plánu obce Nedrahovice, upravené dle vydaných stanovisek, požadavků a 
podnětů v rámci projednání návrhu Zadání, bylo schváleno zastupitelstvem obce v roce 2019 a stalo 
se výchozím dokumentem pro zpracování návrhu územního plánu obce Nedrahovice. 

Územní plán vychází z tohoto schváleného Zadání a naplňuje jeho jednotlivé požadavky. Jedná se 
především o přiměřené doplnění stávajícího zastavěného území novými rozvojovými lokalitami pro 
rozvoj rodinných domů a o ochranu cenného přírodního prostředí a krajinného rázu. 

 

Červeně v textu jsou požadavky zadání 

 

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

Požadavky splněny viz. část a) a b) Odůvodnění 

 
(Zadání kapitola A.4) Dle vyjádření Krajské hygienické stanice (č.j.: OVÚP/21987/2019) 
-Orgán ochrany veřejného zdraví požaduje v dalším stupni ÚPD – v návrhu ÚP zohlednit a řešit 
jednotlivé navrhované lokality dle funkčního využití s ohledem na možné negativní ovlivnění hlukem 
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ze stávajících i navrhovaných ploch, zejména – vliv hluku z navržené lokality P12 /VZ/ na stávající 
a navrženou obytnou zástavbu P17 /SV/, vliv hluku z lokality P14 /VD/ a P15 /VZ/ na navrženou 
obytnou zástavbu – plocha P13 /SV/ a stávající obytnou zástavbu. 

Požadavky splněny, viz. Příloha č. 1 – Seznam a popis navrhovaných ploch 

 
(Zadání kapitola A.4) Dle vyjádření HZS Středočeského kraje, ÚO Příbram (č.j.: 
OVÚP/22680/2019) 
V souladu s § 2 odst. 1 písm. k) a § 19 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., se do územního 
plánu zpracuje návrh ploch (i víceúčelových) odpovídající potřebám obce, které vyplývají 
z požadavků civilní ochrany uvedených v § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. 

Viz str.20-21 kapitola Zajišťování obrany a bezpečnosti státu. 
 
(Zadání kapitola A.5) Dle vyjádření úřadu Středočeského kraje, OSSL – č.j. OVÚP/22768/2019). 
Ve výkresové části územního plánu bude vyznačeno tzv. ochranné pásmo lesa. V textové části 

územního plánu v příslušných plochách, které se nachází v tomto pásmu (50 m od pozemků 

určených k plnění funkcí lesa) bude uveden text, který bude upozorňovat investory staveb na 

nutnost souhlasu orgánu státní správy lesa dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o lesích 

s umístěním stavby v tomto ochranném pásmu  

Požadavky splněny, viz. Koordinační výkres 

 
(Zadání kapitola A.6.1)  Dle vyjádření MěÚ Sedlčany, Odbor školství a památkové péče (č.j.: 
OVÚP/22806/2019) 
V grafické části v koordinačním výkrese bude vyznačena drobná sakrální architektura místního 
významu, např. boží muka, kříže, kapličky, zvoničky a stavby lidové architektury, které nejsou 
památkami ve smyslu zákona 20/87 Sb., ale jsou z hlediska památkové péče hodnotné – mají 
zachovaný původní objem i detail. 
V textové části územního plánu bude charakterizován typ zástavby jednotlivých obcí a osad. 
V grafické části jsou označené kapličky, kříže, zvoničky a technické památky místního významu ze  

soupisu NPÚ 

 V textové části – charakterizován typ zástavby v kapitole Koncepce ochrany a rozvoje hodnot obce – 

str.5. 

(Zadání kapitola A.6.1) Dle vyjádření MěÚ Sedlčany, Odbor školství a památkové péče – č.j.: 
OVÚP/22806/2019:  
Z hlediska archeologie je celé území v oblasti archeologického zájmu (území s archeologickými 
nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů).  V případě záměru stavební činnosti na území s archeologickými nálezy podléhá 
ohlašovací povinnost stavebníka podle §22 odst. 2 zákona o státní památkové péči 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a povinnost umožnit na dotčeném území provést 
archeologický průzkum. 

V textové části viz. str.5 kapitola - Koncepce ochrany a rozvoje hodnot obce 
 

(Zadání kapitola A.6.4) Dle vyjádření MěÚ Sedlčany, Odbor životního prostředí – č.j.: 
OVÚP/23318/2019:  

V textové části ÚP bude v nepřípustném využití uvedeno oplocování prvků ÚSES. 

V textové části viz. str.18 kapitola - Podmínky využití ploch v koridorech ÚSES 
 

(Zadání kapitola A.6.8) Dle vyjádření MO, odboru ochrany územních zájmů (č.j.: 
OVÚP/21449/2019) 

V textové části bude zapracována příloha „Vyjmenované druhy staveb“, pro které je k vydání 
územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vždy nutné souhlasné stanovisko SNM 
Praha.  

Viz str.20-21 kapitola Zajišťování obrany a bezpečnosti státu. 
 

(Zadání kapitola A.6.8) Dle vyjádření HZS Středočeského kraje, ÚO Příbram (č.j.: 
OVÚP/22680/2019) 

Do návrhu ÚP bude zapracován návrh: 

- Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
- Evakuace obyvatelstva a jeho nouzové ubytování 
- Varování a informování občanů 
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- Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií  

Viz str.20-21 kapitola Zajišťování obrany a bezpečnosti státu. 

 

(Zadání kapitola A.7.2) Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor dopravy - č.j. 

OVÚP/ 22768/2019 

V ochranných pásmech pozemních komunikací nenavrhovat žádné, ani dočasné stavby, vyjma 

staveb dopravního charakteru (chodníky), popř. staveb, souvisejících s pozemními 

komunikacemi. 

Viz str.11 kapitola Silniční doprava. 

(Zadání kapitola A.7.2) Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor dopravy - č.j. 
OVÚP/ 22768/2019 

-  Vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení situovaných u silnic nebo u budoucích 
silnic navrhnout tak, aby byly splněny limitní hladiny hluku z dopravy ve vnitřních chráněných 
prostorách staveb a ve venkovním chráněném prostoru staveb dle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

Viz str.11 kapitola Silniční doprava. 

(Zadání kapitola A.7.2) Dle vyjádření HZS Středočeského kraje, ÚO Příbram -č.j.: 
OVÚP/22680/2019 

- Plochy pro umístění nových komunikací včetně úprav komunikací stávajících by měla 
odpovídat požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu techniky složek integrovaného 
záchranného systému včetně těžké techniky jednotek požární ochrany, a to i v návaznosti na 
nástupní plochy u objektů, kde jsou technickými a právními předpisy požadovány  

Viz str.11 kapitola Silniční doprava 

(Zadání kapitola A.7.3.1) Dle vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik (č.j.: OVÚP/22610/2019) 
 Srážkové vody budou likvidovány v souladu s §5 vodního zákona a § 20 vyhlášky č. 
501/2006 Sb. (resp. č. 413/2012 Sb.) o obecných požadavcích na využívání území. Srážkové vody 
ze střech rodinných domů budou vsakovány nebo akumulovány na přilehlých pozemcích, srážkové 
vody z nových komunikací budou přednostně zasakovány v podélných zasakovacích zatravněných 
pásech či zasakovacích zařízení. 

Viz str.12 kapitola Technická infrastruktura – likvidace dešťových vod 

 

(Zadání kapitola A.7.3.1)  Dle vyjádření HZS Středočeského kraje, ÚO Příbram - č.j.: 

OVÚP/22680/2019 

 Vypracovat koncepci zásobování vodou k hasebním účelům 

Viz str.20-21 kapitola Zajišťování obrany a bezpečnosti státu 

Ad B) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA 

STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 

Požadavky na vymezení konkrétních ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 

které bude nutné prověřit, nejsou stanoveny. 

 

Ad C/ POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT 
VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

V územním plánu jsou vymezena veřejně prospěšná opatření. 

 

Ad D/ POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 

V územním plánu jsou vymezeny plochy, kde bude rozhodování o změnách podmíněno uzavřením 

dohody o parcelaci.  

 

Ad E/ PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru navrhovaných změn v území nebude zpracováno variantní řešení 

návhu územního plánu. 
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Ad F/ POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 
USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 
VYHOTOVENÍ 

Dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území nebyla požadována. 

 

m) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního 
zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení, 

Územní plán neobsahuje žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v 
Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje 

 

n) výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich 
vymezení 

Územní plán neobsahuje žádné prvky regulačního plánu 

 

o) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění 
funkce lesa., 

Návrh územního plánu obce Nedrahovice předpokládá rozvoj sídla též na pozemcích vedených 
jako zemědělská půda.  Na vývoj půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf terénu, půdotvorný 
substrát a klimatické poměry. Půdy v zájmovém území jsou popsány bonitovanými půdně 
ekologickými jednotkami (dále BPEJ). Vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem. 
První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region, druhé dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní 
jednotky a poslední dvojčíslí charakterizuje kombinaci sklonitosti a expozice, přičemž poslední číslo 
charakterizuje skeletovitost a hloubku půdy. 
Rozvojem obce plánovaným v rámci návrhu ÚPD jsou postiženy půdy těchto BPEJ: 5.32.01, 5.32.04, 
5.32.11, 5.32.14, 5,32.41, 5.32.51, 5.32.54, 5.50.01, 5.50.04, 5.68.11. 

Jedná se o půdy následujících charakteristik: Charakteristika klimatických regionů 
5 – klimatický region MT 2 – mírně teplý 

 

Charakteristiky hlavních půdních jednotek:  
32 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, 
minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké 
lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu. 
50 – Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných 

horninách, středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k 

dočasnému zamokření. 

68 - Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních 

uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, 

středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim 

 

Charakteristiky sklonitosti a expozice (čtvrté číslo kódu BPEJ) 
0 – úplná rovina až rovina se všesměrnou expozicí 1 – mírný sklon (3-7º) se všesměrnou expozicí 
4 -  střední sklon (7-12°), jih (jihozápad až jihovýchod) 5 – střední sklon (7-12º) se severní expozicí, 

 

Charakteristiky skeletovitosti a hloubky půdy (pátá číslice kódu BPEJ)  

1 – bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, hluboká, středně hluboká 4 – středně skeletovitá, 
hluboká, středně hluboká 

 

Přehled rozvojových ploch s uvedením záborů ZPF – viz. Příloha č. 1 – Seznam a popis 
navrhovaných ploch 
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ZÁBORY ZPF - CELKEM 

 

TŘÍDA 

OCHRANY 

CELKOVÁ 
ROZLOHA 

 

III. 3,89 ha 

IV. 6,35 ha 

V. 1,81 ha 

 

Z celkové plochy rozvojových záměrů na území Nedrahovic se předpokládá 

- odnětí 12,05 ha zemědělské půdy v III., IV. a V. třídy ochrany v zastavitelných 
plochách, 

- z toho 8,0 ha v plochách BV, 

- 0,53ha v plochách VD, 

- 3,06ha v plochách VZ, 

- 0,46ha v plochách ZZ, 

- půda I. a II. třídy ochrany dotčena nebude. 

Lesy – tj. zábor PUPFL - změnou využití území podle návrhu ÚP dotčeny nebudou - nové plochy 
zasahují maximálně do ochranného pásma lesa, proto podrobnější charakteristiky neuvádíme. 

 
 
 
 

(2) Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje: 

O1-0 – Koordinační výkres 1:10 000 

O1-1 - Koordinační výkres - výřez 1:5 000  
O1-2 - Koordinační výkres - výřez 1:5 000  
O1-3 - Koordinační výkres - výřez 1:5 000  
O2 – Výkres širších vztahů 1:50 000 
O3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:10 000 


