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Obec Jesenice má zpracovaný platný územní plán z roku 2017 (projektant - Ing. arch. Jiřina 
Ečerová). Územní plán byl vydán usnesením ZO č. 9/2017 ze dne 16.11.2017, s účinností od 
7.12.2017.  

 
Změna č.1 územního plánu Jesenice řeší změnu funkčního uspořádání území obce v osmi 

lokalitách. Tyto lokality jsou ve Změně č. 1 vyznačeny, vymezeny hranicí a popisem řešených území 
v grafické a textové části. Označení lokalit:  Z1- (Změna č.1) ZXX (pořadí lokality) YY (funkční využití). 

 
Změna č.1 územního plánu Jesenice se vydává v rozsahu měněných částí území. Výkresy jsou 

řešeny jako výřezy výkresů územního plánu se Změnou č.1 dotčeným územím. 
 
 
A.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ   
 

Obec Jesenice měla v platném územním plánu vymezená zastavěná území k 1. 5. 2016.  
 
Změna č.1 územního plánu Jesenice aktualizuje zastavěná území nad platnými aktuálními 

katastrálními mapami k.ú. Jesenice u Sedlčan, k.ú. Mezné, k.ú. Dobrošovice a k.ú. Bolechovice II 
k datu 19. 10. 2021. 

 
 
A.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT   
 
A.2.1.  ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 
 

Základní koncepce rozvoje území v katastrálních územích obce Jesenice se Změnou č.1 územního 
plánu nemění.  

 
A.2.2.  ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT NA ÚZEMÍ OBCE 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot se v území řešeném změnou č.1 územního plánu nenachází 
žádná registrovaná kulturní památka, památkově chráněné území, památková rezervace, památková 
zóna, ani jejich ochranná pásma. 

Stávající historické, kulturní a urbanistické hodnoty na území obce se Změnou č.1 územního plánu 
nemění. Změnou zůstává zachován charakter místních částí. V co nejvyšší možné míře bude 
chráněno životního prostředí.  

 
 
A.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH 

S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ   

 
A.3.1.  URBANISTICKÁ KONCEPCE A URBANISTICKÁ KOMPOZICE 
 

Základní urbanistická koncepce obce Jesenice se Změnou č.1 územního plánu nemění.  
Zastavěné a zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou stabilizované ve svých 

polohách. Je respektován stávající systém komunikací. 
 
Změnou č.1 územního plánu jsou do území vloženy čtyři nové zastavitelné plochy. Tři plochy jsou 

určeny pro bydlení, jedna rozšiřuje aktualizací zastavěného území plochu zemědělské výroby. 
U dvou zastavitelných ploch se mění funkční využití. Jednou z plochy RI (Rekreace - Plochy staveb 

pro rodinnou rekreaci) na plochu BV (Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské) a jednou 
z plochy ZS (zeleň – soukromá a vyhrazená) na plochu BV (Plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské). 
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Části dvou zastavitelných lokalit (Z13 BV v Jesenici a Z36 BV v Dobrošovicích), s funkčním 
využitím pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské, jsou zrušeny jako zastavitelné a 
navráceny do zemědělské půdy. 

 
A.3.2.  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 

Lokality řešené Změnou č.1 jsou určeny k rozdílnému způsobu využití podle jednotlivých § 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění.  

Pro grafickou část Změny č.1 platí legendy platného územního plánu, které jsou ve výkresech 
Změny č.1 doplněny o označení řešených ploch, případně jsou doplněné novými prvky legendy, nebo 
prvky usnadňujícími orientaci.   

 
Lokality řešené Změnou č.1 s následující základní charakteristikou, limity a podmínkami využití území: 

 
Katastrální území Jesenice u Sedlčan 
 
Z13 BV  plocha určená pro BV - plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 

Plocha zastavitelné lokality Z13 BV, která leží v platném územním plánu při severní hranici 
obce Jesenice, je Změnou územního plánu zmenšena o 12754 m2. Rozloha lokality Z13 BV 
je nově cca 0,743 ha.  

 
Z1 - Z17a BV    plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 

 Obsahem Změny územního plánu je změna funkčního využití plochy, určené v územním 
plánu pro zeleň soukromou a vyhrazenou (ZS), na funkční využití pro bydlení BV (rozloha 
3433 m2). Bude respektována zpracovaná územní studie (Ing.arch.I.Slavková), stávající 
vodovodní a kanalizační řady, komunikační vedení, OP silnice II. třídy a navrhovaná 
trafostanice TS 3. U části lokality situované u pozemní komunikace (silnice II. třídy) budou v 
rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb splněny limity hluku z pozemní dopravy pro 
venkovní chráněný prostor staveb. 

 
Z1 - Z39 BV  plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 

Obsahem Změny územního plánu je změna funkčního využití ploch, vedených v platném 
územním plánu jako trvalý travní porost, na zastavitelnou plochu určenou pro plochy bydlení 
v rodinných domech - venkovské (BV). 
Lokalita leží při severozápadní hranici místní části Doublovičky o celkové ploše 477 m2. V 
území bude respektováno vymezené území archeologických nálezů. Podmínkou využití 
lokality je zajištění příjezdu k této ploše. 
 

Z1 – Z40 BV plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 
Obsahem Změny územního plánu je změna funkčního využití plochy, vedené v platném 
územním plánu jako orná půda, na zastavitelnou plochu určenou pro plochy bydlení v 
rodinných domech - venkovské (BV). 
Lokalita leží při severovýchodní hranici místní části Doublovičky o celkové ploše 14216 m2. V 
území bude respektováno vymezené území archeologických nálezů a na jihu procházející 
kanalizace. V rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb v jižní části lokality u pozemní 
komunikace (silnice II. třídy) budou v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb splněny 
limity hluku z pozemní dopravy pro venkovní chráněný prostor staveb.  
V území bude před započetím výstavby vyřešena parcelace lokality, včetně návrhu 
komunikací s ohledem na zpřístupnění všech pozemků a vyřešení napojení jednotlivých 
parcel na technickou infrastrukturu. 
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Z1 – Z41 BV plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 
Obsahem Změny územního plánu je změna funkčního využití jižní části plochy, vedené v 
platném územním plánu jako zastavitelná plocha pro rodinnou rekreaci Z27 RI, na plochu 
určenou pro plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV). 
Lokalita leží v jihozápadní části řešeného území, při jižní hranici místní části Přední Boudy, o 
celkové velikosti 1019 m2. Bude zde respektováno ochranné pásmo lesa.  
 

Z1 – Z42 VZ  plocha určená pro VZ - Výroba a skladování - zemědělská výroba 
Obsahem Změny územního plánu je aktualizace zastavěného území změnou funkčního 
využití plochy, vedené v platném územním plánu jako orná půda a dle katastru nemovitostí 
jako zahrada, na zastavitelnou plochu, určenou pro plochy výroby a skladování - 
zemědělskou výrobu (VZ). 
Lokalita leží v jižní části řešeného území, při severní hranici místní části Zadní Boudy, o 
celkové velikosti 2831 m2. Bude zde respektováno na severu zasahující ochranné pásmo 
elektrického vedení VN a procházející trasa telekomunikačního vedení. 
 

Katastrální území Dobrošovice 
 

Z36 BV plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 
Obsahem Změny územního plánu je redukce této zastavitelné plochy, určené pro bydlení v 
rodinných domech - venkovské (BV), o pozemek p.č. 435/5 (5047 m2). Zastavitelná plocha 
tohoto pozemku a této části lokality Z36 BV je navrácena do orné půdy. Rozloha lokality Z36 
BV je nově cca 0,985 ha. 
 

Z1 – Z43 BV plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 
Obsahem Změny územního plánu je změna funkčního využití plochy, vedené v platném 
územním plánu jako orná půda, na zastavitelnou plochu určenou pro plochy bydlení v 
rodinných domech - venkovské (BV). 
Lokalita leží při jihovýchodní hranici místní části Dobrošovice o celkové ploše 3229 m2. V 
území bude respektováno vymezené území archeologických nálezů.  
Podmínkou využití lokality je zajištění příjezdu k této ploše. 
 

Na všechny zastavitelné lokality v území zasahuje zájmové území Ministerstva obrany ČR, 
které výškově omezuje nadzemní výstavbu! 
 
A.3.3.  VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 
 

Změnou č.1 územního plánu Jesenice nejsou nově vymezeny plochy přestavby. 
 

A.3.4.  VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
 

Změnou č.1 územního plánu Jesenice nejsou vymezeny nové plochy sídelní zeleně. U zastavitelné 
plochy v územním plánu značené jako Z17a dojde ke změně funkčního využití z plochy „ZS – Zeleň 
soukromá a vyhrazená“ na „BV – Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské“. Odpovídající 
plochy zeleně soukromé se budou v přilehlé lokalitě Z16 BV, dle zpracované studie, vyskytovat v jižní i 
severní části této lokality. 

 
 

A.4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, 
VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

 
A.4.1. DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURA 
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Silniční doprava 
Komunikační systém a koncepce jeho  rozvoje v obci se nemění. 
 
Pěší a cyklistická doprava 
Platí stávající územní plán. V území je zrealizovaná územním plánem navrhovaná cyklostezka. 
 

A.4.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 

Zásobování pitnou vodou 
Změnou č.1 územního plánu se koncepce zásobování pitnou obce nemění.  
Nově zastavitelné lokality budou zásobovány v Doublovičkách a Dobrošovicích z veřejného 

vodovodu, v Boudách individuálními studnami. 
 
Odkanalizování 
Změnou č.1 územního plánu se koncepce odkanalizování nemění.  
Nově zastavitelné lokality budou Doublovičkách a Dobrošovicích odkanalizovány do ČOV 

v Jesenici. Likvidace odpadních vod z nemovitostí v Boudách bude zajištěna buď vyvážením jímek, 
nebo výstavbou domovních čistíren v souladu s platnou legislativou.  

 
Zásobování el. energií 
Změnou č.1 územního plánu Jesenice se koncepce vedení el. energie a trafostanic v řešeném 

 území oproti schválenému územnímu plánu nemění. 
 
Zásobování teplem 
Změnou č.1 územního plánu Jesenice se nemění koncepce stávajícího vytápění.  
 
Nakládání s odpady 
Změnou č.1 územního plánu Jesenice se nemění nakládání s odpady. 
 

A.4.3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍ OBČANSKÉ VYBAVENÍ, 
CIVILNÍ OCHRANA 

 
Stávající koncepce občanské vybavenosti se Změnou č.1 územního plánu nemění.  
 
Nemění se stávající systém řešení civilní ochrany. 
 

A.4.4. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
 

Změna č.1 územního plánu Jesenice nenavrhuje nové plochy veřejných prostranství a nemění 
koncepci veřejných prostranství v územním plánu. 

 
 

A.5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH 
ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, 
OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH 
SUROVIN 

 
A.5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ  
 

Změna č.1 územního plánu Jesenice nemění koncepci uspořádání krajiny.  
 
 



                                                                                                 Změna č.1  Územního plánu Jesenice k opakovanému VP 
 

9 

A.5.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
 

Změna č.1 územního plánu Jesenice nemění koncepci uspořádání prvků územního systému 
ekologické stability v území. Nové zastavitelné plochy do prvků ÚSES nezasahují. 

 
A.5.3. PROSTUPNOST KRAJINY 
 

Návrh koncepce cest v krajině, včetně pěších tras, se Změnou č.1 územního plánu Jesenice 
nemění, prostupnost krajiny pro bude zachována. V území je zrealizovaná územním plánem 
navrhovaná cyklostezka. 

 
A.5.4. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A OCHRANA PŘED POVODNĚNI 
 

Lokality řešené Změnou č.1 územního plánu nezasahují do vyhlášeného záplavového území. Dle 
ÚAP ORP Sedlčany je doporučeno eliminovat činnost v záplavových územích v centru Jesenice a u 
Strnadovského Mlýna, případně zde řešit protipovodňová opatření. 

 
A.5.5. REKREACE 
 

Změna č.1 územního plánu Jesenice mění část jedné zastavitelné lokality s funkcí rekreace (Z27 
RI) na plochu pro bydlení (Z1-Z41 BV). 
 
A.5.6. DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN   
 

Změna č.1 územního plánu Jesenice nemění platný územní plán. 
 
 

A.6. STANOVENÍ  PODMÍNEK  PRO  VYUŽITÍ  PLOCH  S  ROZDÍLNÝM  ZPŮSOBEM  VYUŽITÍ  
A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU   

 
A.6.1.  ČLENĚNÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
 

Plochy s rozdílným způsobem využití, vyznačené ve Změně č.1 územního plánu Jesenice, jsou na 
výkresech rozlišeny a vyznačeny grafikou dle platného územního plánu. Platí pro ně legendy dle 
platného územního plánu, doplněné orientační, nebo doplňující legendou na jednotlivých výkresech 
Změny č.1. 

 
Změnou č.1 územního plánu Jesenice jsou řešené plochy:  

Lokalita Z13 BV  Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 
Lokalita Z1 – Z17a BV Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 
Lokalita Z36 BV  Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 
Lokalita Z1 - Z39 BV Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 
Lokalita Z1 - Z40 BV Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 
Lokalita Z1 - Z41 BV Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 
Lokalita Z1 - Z42 VZ Výroba a skladování - zemědělská výroba (VZ) 
Lokalita Z1 - Z43 BV Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 

 
A.6.2. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNKY 

PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
 

Pro Změnu č.1 územního plánu Jesenice platí podmínky využití ploch a podmínky prostorového 
uspořádání dle platného územního plánu, doplněné konkrétními podmínkami pro jednotlivé lokality viz 
kapitola A.3.2. této zprávy. 



                                                                                                 Změna č.1  Územního plánu Jesenice k opakovanému VP 
 

10 

Změnou č.1 územního plánu je doplněna podmínka prostorového uspořádání, stanovující 
minimální výměry pozemků pro stavbu rodinných domů: 

 
Minimální výměra pozemku pro stavbu rodinného domu je stanovena na 800m2, u stavby 

dvojdomků na 700m2, pro dvojdomek tedy celkem 1400 m2.  
 
A.6.3.  PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 
 

Změna č.1 územního plánu nenarušuje ochranu krajiny a podmínkami pro využití nových ploch ji 
ovlivňuje tak, aby byla v území udržena hodnota krajinného rázu. Lokality, řešené Změnou č.1 
územního plánu Jesenice, rozšiřují plochy pro zástavbu v jednotlivých místních částech v přímé 
návaznosti na zastavěná území. U dvou lokalit je jejich zastavitelný rozsah zmenšen. 
 
 
A.7. 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   

 
 
A.7.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 

VYVLASTNIT   
 

Změna č.1 územního plánu nevymezuje v územním plánu Jesenice nové plochy pro veřejně 
prospěšné stavby, které je možno vyvlastnit.  

Změnou č.1 jsou do územního plánu doplněny již zrealizované veřejně prospěšné stavby a tyto 
jsou ze seznamu VPS vypuštěny. Jedná se o VD3 - Krčínovu cyklostezku, VD11, VD12 A VD13 – 
Kanalizaci v Dobrošovicích a VD15 – Vodovod v Dobrošovicích. 

 
A.7.2. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, PRO KTERÁ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 

VYVLASTNIT   
 

Změna č.1 územního plánu Jesenice nevymezuje nová veřejně prospěšná opatření, pro která lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

 
A.7.3.  STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU 
 

Změna č.1 územního plánu Jesenice se nedotýká objektů, ani zájmů státu v oblasti civilní ochrany, 
obrany a bezpečnosti státu. Zájmové území Ministerstva obrany ČR, které výškově omezuje 
nadzemní výstavbu, bude respektováno. 

Z hlediska obrany a ochrany obyvatelstva platí stávající územní plán a Změnou č.1 nejsou 
navrženy nové plochy a prostory pro tyto potřeby. 

 
A.7.4.  PLOCHY URČENÉ PRO ASANACI 
 

V lokalitách Změny č.1 územního plánu Jesenice nejsou navrženy asanace.  
 
 

A.8.  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO   

 
Změna č.1 územního plánu Jesenice nevymezuje nové plochy pro veřejně prospěšné stavby, ani 

veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo.  
 
 



                                                                                                 Změna č.1  Územního plánu Jesenice k opakovanému VP 
 

11 

A.9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST.6 STAVEBNÍHO ZÁKONA  
  

Ve Změně č.1 územního plánu Jesenice nebylo nutno řešit kompenzační opatření podle § 50 odst. 
6 stavebního zákona.  

 
 

A.10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 
Ve Změně č.1 územního plánu Jesenice nejsou vymezeny nové plochy pro územní rezervy.  

 
 
A.11. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 

PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 
 

Ve Změně č.1 územního plánu Jesenice nejsou vymezeny nové plochy, ve kterých je rozhodování 
o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci. 

 
 
A.12. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 

V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 
 
Ve Změně č.1 územního plánu Jesenice nejsou vymezeny lokality, ve kterých je jejich využití 

podmíněno pořízením a zpracováním územní studie. 
 
 
A.13. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 

V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU 
 

Ve Změně č.1 územního plánu Jesenice nejsou vymezeny plochy, pro které je podmínkou pořízení 
a vydání regulačního plánu.  

 
 

A.14. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
 

Etapizace (pořadí změn v území) není v platném územním, ani ve Změně č.1 územního plánu 
Jesenice řešena. 

 
 

A.15. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY, NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB  
 

Ve Změně č.1 územního plánu Jesenice nejsou vymezeny významné stavby, pro které by musel 
vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. 

 
 

A.16. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ JEJÍ 
GRAFICKÉ   ČÁSTI 

 
Textová část Změny č.1 územního plánu Jesenice obsahuje 11 listů formátu A4.  
Grafická část Změny č.1 územního plánu Jesenice obsahuje 4 výkresy. 
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A.    JESENICE,  ZMĚNA č.1  ÚZEMNÍHO  PLÁNU 
 

GRAFICKÁ ČÁST 
 
 

 
OBSAH: 
 
 

Výřezy výkresů: 

1. VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ   1 : 5 000 

2. HLAVNÍ VÝKRES   1 : 5 000 

3. VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ  1 : 5 000 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY        1 : 5 000 

 
 
Výkresy Změny č.1 jsou řešeny jako výřezy výkresů územního plánu se Změnou dotčeným 
územím. 
Celé aktualizované výkresy budou vydány v rámci úplného znění územního plánu Jesenice 
po vydání Změny č.1.  
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B.    JESENICE,  ZMĚNA č.1  ÚZEMNÍHO  PLÁNU  -  ODŮVODNĚNÍ 
 

TEXTOVÁ ČÁST 
 

OBSAH: strana 
 
B.1. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  14 
 
B.2. SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
 15 
B.2.1. Požadavky Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací 
B.2.2. Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 
B.2.3. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Sedlčany 

 
B.3. VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ, S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A S POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ   15 
 

B.4. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A 
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 16 

 
B.5. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ  16 
 

B.6. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53 ODSTAVCE 4 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 16 
 

B.7. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ, VČETNĚ 
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 16 
 

B.8. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU (PODLE § 50 ODSTAVEC 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA) 16 
 

B.9. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODSTAVEC 5 SZ ZOHLEDNĚNO, S 
UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY 
ZOHLEDNĚNY NEBYLY 16 

 
B.10. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  17 
 

B.10.1. Vymezení zastavěného území 
B.10.2. Zdůvodnění návrhu změn 
B.10.3. Dopravní infrastruktura - odůvodnění přijatého řešení  
B.10.4. Technická infrastruktura a nakládání s odpady - odůvodnění přijatého řešení   
B.10.5. Občanská vybavenost - odůvodnění přijatého řešení 
B.10.6. Veřejně prospěšné stavby, asanace  - odůvodnění přijatého řešení 
B.10.7. Zdůvodnění návrhu úprav ÚSES 
B.10.8. Obrana státu, civilní ochrana 

 
B.11. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 

POTŘEBY VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH 19 
 

B.12. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
V ÚZEMÍ 20 
 

B.13. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ - OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ 
ZKRÁCENÝM POSTUPEM 20 
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B.14. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V 
ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S 
ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 21 
 

B.15. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ 21 
 

 
B.16. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 21 
 
B.16.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na zemědělský půdní 

fond 
B.16.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na pozemky určené  
 k plnění funkce lesa 
 

B.17. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 23 
 

B.18. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 23 
 

 
 
 
 
 
 

B.1. POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

Obec Jesenice má zpracovaný platný územní plán z roku 2017 s účinností od 7.12.2017. Do roku 
2021 nebyla zpracována, ani schválena žádná změna územního plánu.  

 
Na základě žádostí zastupitelstvo obce Jesenice rozhodlo dne 12.5.2021 o pořízení Změny č. 1 

územního plánu, která je pořizována podle § 55a Stavebního zákona zkráceným postupem pořizování. 
Zároveň na svém zasedání zastupitelstvo rozhodlo o tom, že pořizovatelem Změny č. 1 územního 

plánu bude Městský úřad Sedlčany, Odbor výstavby a územního plánování, s kvalifikovanou úřední 
osobou Ing. Veronikou Stiborovou. Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem bude 
starosta pan Miloslav Hrazánek. 

 
Pořizovatel požádal Krajský úřad Středočeského kraje o stanoviska k obsahu změny a Krajský 

úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství souhlasil s obsahem Změny č.1 
územního plánu a vyloučil vliv změny územního plánu na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost 
evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí a nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů Změny 
č.1 územního plánu Jesenice na životní prostředí (SEA). 

 
Byl vybrán zpracovatel zhotovitel Změny územního plánu a poté byl vypracován návrh Změny č.1 

územního plánu Jesenice pro veřejné projednání v režimu zkráceného pořizování a v rozsahu 
měněných částí území. 

 
Po vyhotovení návrhu Změny č.1 územního plánu Jesenice bylo zahájeno řízení o vydání této 

Změny zkráceným postupem.  
Veřejná vyhláška byla na úřední desce zveřejněna od 12. srpna do 30. září 2021. Veřejné 

projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Jesenice  uskutečnilo v budově Obecního úřadu 
v Jesenici dne 23. září 2021. Byl pořízen písemný záznam a prezenční listina.  

Ve stanovené lhůtě byla uplatněna stanoviska a vyjádření dotčených orgánů.  
Po vyhodnocení stanovisek bylo rozhodnuto o úpravě obsahu zadání, které bylo schváleno 

usnesením zastupitelstva obce dne 10.11.2021. Potom byla zpracována dokumentace 
k opakovanému veřejnému projednání. 

 
Dále bude postupně doplněno.  
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B.2. SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
 

B.2.1. POŽADAVKY POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR, ve znění Aktualizací 
 
Území obce Jesenice není dle Politiky územního rozvoje ČR, v aktuálním znění, zařazeno do 

žádné rozvojové oblasti, rozvojové osy, ani není součástí žádné specifické oblasti republikového 
významu, koridoru a plochy dopravy, nebo koridoru a plochy technické infrastruktury. 

 V územích, řešených Změnou č.1 Jesenice platí totéž. Pro zpracování Změny č.1 územního plánu 
platí obecné požadavky dané Politikou územního rozvoje České republiky. Tyto požadavky územního 
plánování Změna územního plánu Jesenice nenarušuje a je s nimi v souladu. 

Změna č.1 zachovává ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení i hodnoty krajiny.  
 
 

B.2.2. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
 

Změna č.1 územního plánu Jesenice je řešena v souladu s územně plánovací dokumentací kraje, 
tj. Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 1. a 2. Aktualizace.  

Jednotlivé lokality, řešené změnou č.1 územního plánu, nenarušují priority územního plánování 
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území.  

Ve Změně územního plánu se v řešených územích nenachází národní kulturní památky, 
památkové rezervace, ani památkové zóny.  Lokality Změny č.1 nezasahují do limitů Zásad územního 
rozvoje, kterými v území Jesenice jsou - stanovené záplavové území, v ZÚR vymezené cyklotrasy, 
radioreléové paprsky a „relativně vyvážená krajina N16“ .  
 

B.2.3.POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ (ÚAP) ORP  
SEDLČANY 

Pro území Jesenice platí Územně analytické podklady ORP Sedlčany (4. aktualizace 2016)  

Jednotlivé lokality a záměry, řešené Změnou č.1 územního plánu Jesenice, nejsou s těmito s ÚAP 
v kolizi. 

Dle ÚAP ORP Sedlčany je do územního plánu Změnou č.1 doplněno doporučení eliminovat 
v území činnost v záplavových územích v centru Jesenice a u Strnadovského Mlýna, případně zde 
řešit protipovodňová opatření. 

 
 

B.3. VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ, S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A S POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ   

 
Cíle a úkoly územního plánování, stanovené v § 18 a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změna č.1 územního plánu Jesenice 
nenarušuje a je s nimi v souladu.  

Vliv prováděných změn nenarušuje koncepci platného územního plánu i se snahou o nenarušení 
okolní krajiny. 
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B.4. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA 
A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  
 

Změna územního plánu je vypracována v rozsahu dle přílohy č.7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti a je v souladu s vyhláškou č. 501/2006., o obecných požadavcích na využívání 
území, v platných zněních. Splňuje požadavky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, v platném znění.  Jsou respektovány 
všechny ostatní související právní předpisy. 

 
 

B.5. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 
Bude doplněno v další fázi projednávání Změny č.1 územního plánu. 
 

 
B.6. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53 ODSTAVCE 4 

STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 

Změna č.1 územního plánu Jesenice je v souladu příslušnou Politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky 
Stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy. 

 
Dále bude doplněno v další fázi projednávání Změny č.1 územního plánu. 
 
 

B.7. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ, VČETNĚ VÝSLEDKŮ 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní 

orgán ochrany přírody a krajiny a orgán posuzování vlivů na životní prostředí, nepožadoval posouzení 
Změny č.1 územního plánu Jesenice z hlediska vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí (SEA). 
Proto součástí Změny č.1 územního plánu Jesenice není ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. 

 
 

B.8. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU (PODLE § 50 ODSTAVEC 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA) 
 

Vyhodnocení vlivů Změny č.1 územního plánu Jesenice na udržitelný rozvoj území nebylo 
požadováno a zpracováno. 
 
 
B.9. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODSTAVEC 5 SZ ZOHLEDNĚNO, S 

UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY 
ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

 
Vyhodnocení vlivů Změny č.1 územního plánu Jesenice na udržitelný rozvoj území nebylo 

požadováno a zpracováno. 
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B.10. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
 

Navržené změny odpovídají požadavkům obce podle rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu 
změny č.1 územního plánu, pořizované zkráceným postupem. Varianty řešení nebyly požadovány.  

Vliv těchto změn nenarušuje koncepci platného územního plánu a podporuje cíle územního 
plánování vytvářet vyvážený vztah pro celkový udržitelný rozvoj. 

 
B.10.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 

Změna č.1 územního plánu Jesenice aktualizuje zastavěné území k 19.10.2021. Je vymezené ve 
výřezech výkresu základního členění území a výřezech ostatních jednotlivých výkresů. 

 
B.10.2. ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚN  
 

V návaznosti na podněty na prověření, doplnění a provedení změn v územním plánu, schválilo 
zastupitelstvo změnit funkci následujících ploch v území:  

 
Katastrální území Jesenice u Sedlčan 
 
Lokalita Z13 BV  plocha určená pro BV - plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 

Změna územního plánu zmenšuje zastavitelnou lokalitu Z13 BV o 12754 m2. Na rušených 
pozemcích se nestaví a v dohledné době se zde s výstavbou nepočítá. 

 
Z1 - Z17a BV    plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 

Změnou územního plánu se mění funkční využití plochy, určené v územním plánu pro zeleň 
soukromou (ZS), na funkční využití pro bydlení (BV). Dle zpracované studie pro tuto lokalitu 
budou plochy zeleně v území dislokovány do severní a jižní části plochy Z16 BV.   

 
Lokalita Z1 - Z39 BV  plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 

Změna územního plánu mění funkčního využití plochy orné půdy na zastavitelnou plochu pro 
plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV). 
Změna byla provedena na žádost majitele a umožňuje využití parcely pro jeden RD, v místě, 
kde již je zahájena výstavba. Zastavitelné území zarovnává výřez zástavby. Je nutné zajistit 
příjezd k této ploše. 
 

Lokalita Z1 – Z40 BV  plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 
Změna územního plánu mění funkční využití plochy orné půdy na zastavitelnou plochu pro 
plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV). 
Změna byla provedena na žádost majitele a umožňuje využití parcely pro výstavbu 
rodinných domů v území.  
 

Lokalita Z1 – Z41 BV  plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 
Změna územního plánu mění funkční využití jižní části zastavitelné plochy pro rodinnou 
rekreaci Z27 RI, na plochu určenou pro plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 
(BV). 
Změna byla provedena na žádost majitele a umožňuje využití parcely pro výstavbu 
rodinného domu pro bydlení. 
 

Lokalita Z1 – Z42 VZ  plocha určená pro VZ - Výroba a skladování - zemědělská výroba 
Změna územního plánu aktualizuje zastavěné území a mění funkci zahrady na zastavitelnou 
plochu pro doplnění plochy výroby a skladování - zemědělskou výrobu (VZ). 
Změna byla provedena na žádost majitele a umožňuje využití celé parcely pro výběh ovcí. 
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Katastrální území Dobrošovice 
 

Lokalita Z36 BV  plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 
Změna územního plánu redukuje rozlohu této zastavitelné plochy o pozemek p.č. 435/5. 
Zastavitelná plocha této části lokality Z36 BV je navrácena do orné půdy. V dohledné době 
zde není uvažováno s výstavbou. 

 
Lokalita Z1 – Z43 BV  plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 

Změna územního plánu mění funkční využití plochy orné půdy na zastavitelnou plochu pro 
plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV). 
Změna byla provedena na žádost majitele a umožňuje využití parcely pro výstavbu 
rodinných domů v území. Je nutné zajistit příjezd k této ploše. 

 
B.10.3. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - ODŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  
 

Doprava silniční  
Komunikační systém a koncepce jeho  rozvoje v obci se nemění. Nově vzniklé lokality budou 

připojeny na komunikace místních částí. U dvou lokalit musí vlastníci vyřešit napojení na dopravní síť.  
 
V území je již zrealizovaná územním plánem navrhovaná cyklostezka.  
 

B.10.4. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - ODŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO 
ŘEŠENÍ  

 
Zásobování vodou 
Změnou č. 1 nedochází k úpravám koncepce územního plánu. V Dobrošovicích je zrealizováno 

plánované rozšíření veřejného vodovodu.  
 
Odkanalizování 
Změnou č. 1 se způsob odkanalizování oproti koncepci územního plánu nemění. Na ČOV  

v Jesenici je nově zrealizováno plánované napojení místní části Dobrošovice.  
 
Vodní plochy a vodoteče, vodohospodářské poměry 
Změnou č. 1 nedochází k žádným úpravám. Platí územní plán. 
 
Zásobování el. energií 
Změnou č. 1 nedochází k žádným úpravám. Platí územní plán. 
 

B.10.5. OBČANSKÁ VYBAVENOST - ODŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  
 

Změnou č.1 územního plánu nejsou řešeny, ani dotčeny plochy vymezené pro občanskou 
vybavenost. Platí územní plán. 
 
B.10.6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, ASANACE  - ODŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  
 

Změnou č. 1 nedochází k žádným úpravám. Platí územní plán. 
 

B.10.7. ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚPRAV ÚSES 
 

Změnou č. 1 nedochází k žádným úpravám. Platí územní plán. 
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B.10.8. OBRANA STÁTU, CIVILNÍ OCHRANA  
 

Změna č.1 územního plánu Jesenice nemění koncepci řešení potřeb ochrany státu a civilní 
ochrany. Rozsah a obsah Změny územního plánu nezakládá potřebu úpravy. Platí platný územní 
plán. 

 
 

B.11. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 
Změna č.1 územního plánu obce Jesenice je navržena v souladu s požadavky zastupitelstva, 

uvedenými v novém obsahu změny, zpracovaném pořizovatelem a určeným zastupitelem, kteří 
vyhodnotili požadavky obce a požadavky v žádostech majitelů pozemků na rozsah a rozvoj území. 

V rámci Změny č.1 územního plánu bylo aktualizované zastavěné území a to ve vazbě na aktuální 
katastrální mapy všech čtyř katastrů v řešeném území. Stav byl prověřen i pochozím průzkumem. Od  
nabytí účinnosti územního plánu v roce 2017 do zpracování Změny č.1 územního plánu se celkový 
rozsah zastavěného území a počet domů a obyvatel v území zvýšil.  

 
Současný počet obyvatel v obci je 551 a trend v posledních letech mírně, ale stále stoupá, kromě 

roku 2020, kde pokles vznikl vystěhování jedné větší rodiny.  
Vývoj počtu obyvatel: rok          obyvatel 
    2011   510 
    2013   518 
    2015   523 
    2017  540 
    2019   564 
    2020   553     
    2021     551 
Ve správním území obce Jesenice leží více místních částí, které působí z hlediska rozvoje 

výstavby samostatně. Poloha Jesenice a místních částí Doublovičky a Dobrošovice, kde je ve Změně 
územního plánu zájem o rozvoj výstavby, je nedaleko Příbrami a v blízkosti Sedlčan. Výstavba 
v těchto místních částech nabízí klidné a příjemné bydlení v místě s kvalitním ovzduším a přírodou a 
se zázemím a vyšší vybaveností právě v nedalekých městech. Tyto silné stránky jsou kladně 
hodnoceny obyvateli i SWOT analýzou ÚAP OPR Sedlčany. 

 
V územním plánu navržené zastavitelné plochy jsou částečně zastavěny v Jesenici (částečná 

zástavba Z11 BV), v Dobrošovicích (část Z35 BV) a v Doublovičkách (část Z18 BV).  
Lokalitu pro bydlení Z16 mezi Jesenicí a Doublovičkami nově vlastní realitní kancelář, která již dělá 

kroky pro realizaci zástavby. Výstavba v lokalitě pro bydlení Z13 v Jesenici je současné době brzděna 
majitelem a její rozloha byla zmenšena.  

 
Rozvoj a zájem o bydlení se nadále projevuje ve Změně č.1 územního plánu, a to právě 

v Doublovičkách, kde byla téměř dostavěna lokalita Z18 BV a kde se jeví zájem o další rozšiřování 
zástavby (lokalita Z1-Z40 BV).  

V ostatních lokalitách Změny č.1 se jedná o jednotlivé zastavitelné pozemky pro vyřešení 
individuálních potřeb místních obyvatel (Z1-Z39 BV a Z1-Z43 BV), u dvou zastavitelných ploch se 
mění funkční využití z rekreace na bydlení (Z1-Z41 BV) a ze zeleně soukromé na bydlení (Z17a BV).  

 
Obec Jesenice rozvoj bydlení podporuje a má zájem o nabídku parcel pro nové místní mladé i 

nové obyvatele. 
Ve správním území Jesenice jsou Změnou č.1 územního plánu navrženy zastavitelné plochy nejen 

pro bydlení, ale i pro zemědělskou výrobu. Lokalita Z1-Z42 VZ rozšiřuje zastavěného území dle 
aktualizované hranice zahrady v katastru nemovitostí, která je již dnes využívaná pro výběh domácích 
zvířat - ovcí. 
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Nově navržené lokality v této Změně územního plánu jsou úměrné svou rozlohou, lokalizací a 
určeným funkčním využitím k potřebám obce, okolnímu prostředí a k rozsahu již využitých, respektive 
požadovaných funkcí. Rozsah přispívá k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů v rozvoji území. Zároveň je rozloha dvou zastavitelných lokalit pro bydlení 
v Jesenici a Dobrošovicích poměrně výrazně zmenšena. 

 
 

B.12. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
V ÚZEMÍ 

 
Širší vztahy v systému osídlení 
Z hlediska širších vztahů osídlení se oproti platnému územnímu plánu vazby obce nemění. Změna 

č.1 územního plánu Jesenice širší vztahy neovlivňuje. 
 
Širší vztahy ÚSES a přírodních systémů  
Změnou č. 1 územního plánu Jesenice nedochází k žádným úpravám. Platí územní plán. 
 
Širší vztahy dopravní infrastruktury  
Z hlediska širších dopravních vztahů Změna č.1 územního plánu Jesenice nemění platný územní 

plán.  
 
Širší vztahy technické infrastruktury  
Změna č.1 územního plánu Jesenice z hlediska širších vztahů technické infrastruktury nemění 

platný územní plán.  
 

 
B.13. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ - OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ 
ZKRÁCENÝM POSTUPEM 
 

Změna č.1 územního plánu Jesenice je vypracována na základě požadavků a rozhodnutí 
zastupitelstva o obsahu Změny územního plánu, pořizovaného zkráceným postupem, formulovaných 
v odsouhlaseném obsahu Změny.  

 
Všechny požadavky z obsahu Změny územního plánu, vzešlé z podnětů, jsou splněny:  
 
Požadavek P1  =  Lokalita Z1-Z43 BV (Dobrošovice, k.ú. Dobrošovice)    
Požadavek P2 =  Lokalita Z1-Z40 BV (Doublovičky, k.ú. Jesenice u Sedlčan)  
Požadavek P3 =  Lokalita Z1-Z41 BV (Přední Boudy, k.ú. Jesenice u Sedlčan)   
Požadavek P4 =  Lokalita Z1-Z39 BV (Doublovičky, k.ú. Jesenice u Sedlčan) 
Požadavek P5 =  Lokalita Z1-Z42 VZ (Zadní Boudy, k.ú. Jesenice u Sedlčan)    
 
Změna č.1 územního plánu Jesenice dále splnila požadavek na aktualizaci zastavěného území, 

byly prověřeny regulativy územního plánu a byla stanovena minimální výměra pozemku pro stavbu 
rodinného domu a dvoj domů. Je splněn požadovaný rozsah a byla provedena kontrola dle nadřízené 
územně plánovací dokumentace. 

Byla provedena redukce zastavitelné plochy Z36 (o pozemek p.č. 435/5 v katastrálním území 
Dobrošovice) a redukce zastavitelné plochy Z13 (o pozemky p.č. 798/12, p.č. 795/3, p.č. 792/1 a p.č. 
798/3 v katastrálním území Jesenice u Sedlčan).  

 
U zastavitelné plochy v ÚP značené jako Z17a došlo ke změně funkčního využití z plochy „ZS – 

Zeleň soukromá a vyhrazená“ na „BV – Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské“. 
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B.14. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V 
ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S 
ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

 
Změna č.1 územního plánu Jesenice nevymezuje nové prvky nemístního významu, které svojí 

povahou patří do zásad územního rozvoje.  
 
 

B.15. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ 
 

Změna č.1 územního plánu Jesenice nemá vymezené části s prvky regulačního plánu. 
 
 

B.16. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 
B.16.1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA    

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
 

Jednotlivé lokality ve Změně č.1 územního plánu jsou funkčně určeny pro bydlení (BV) a plochy 
zemědělské výroby (VZ). 

 
Grafické zobrazení záboru půdního fondu a změn kultury je provedeno na výkrese č.5 odůvodnění 

„Výkres předpokládaných záborů půdních fondů“.  
 

JEDNOTLIVÉ LOKALITY ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY – TABULKOVÁ ČÁST: 
 

Lo
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a 
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nk
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Celková 
výměra 
lokality 

m2 

Celková 
výměra zem. 

půdy m2 
BPEJ 

St
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dn

os
ti 
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ě Kultura m2 

Pr
ov

ed
en

é 
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vo
dn

ěn
í m

2  

C
el

k.
vý

m
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a 
ne
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m
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 m

2  

v 
zastav. 
území  

mimo 
zastav. 
území  

orná 
půda TTP 

za
hr

ad
a 

k.ú. Jesenice u Sedlčan        
Z1-Z17a BV 3433 0 2773 5.32.51 IV 0 2773 0 0 660 
Z1-Z39 BV 477 0 477 5.32.14 V 0 477 0 0 0 

  Z1-Z40  BV  14216      0 14216 
5.29.11 II 84 0 0 0 

    0 
5.32.11 IV 14132 0 0 0 

Z1-Z41 BV 1019 0 1019 5.32.54 V 0 0 931 0 88 

Z1-Z42 VZ 2831 0 2831 
5.32.11 IV 0 0 2587 0 

0 
5.29.01 II 0 0 244 0 

k.ú. Dobrošovice         

Z1-Z43 BV 3229 0 3229 
5.32.11 IV 736 0 0 0 

0 
5.50.01 III 2493 0 0 0 

            
celkem      17445 477 2831 0 0 

celkem ZPF 
 

   20753   
 

Poznámka:  
Lokality Z1-Z17a a Z1-Z41 mění funkční využití zastavitelné plochy. Zábor ZPF je již započítán 

v platném územním plánu. Lokalita Z-40 byla k opakovanému VP zmenšena o 0,968 ha. 
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JEDNOTLIVÉ LOKALITY NAVRÁCENÉ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY DO ZPF – TABULKOVÁ ČÁST: 
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výměra 
lokality 
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m2 
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pův.ZPF/z toho 
zpět do ZPF m2 Navrácené 
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zem. půdy m2 
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2 
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 m
2  

v 
zastav. 
území  

mimo 
zastav. 
území  

orná 
půda TTP 

za
hr

ad
a 

k.ú. Jesenice u Sedlčan        

Z13 BV 
19960 

 /  
7430 

0 
18115 

/ 
10290 

5.32.54 V 0 757 0 0 
2240 

5.32.14 V 0 9533 0 0 

k.ú. Dobrošovice         

Z36 BV 
14901 

 /  
9854 

0 
14607 

/ 
5047 

5.50.01 III 5047 0 0 0 0 

            
celkem      5047 10290 0 0 2240 

celkem navrácené ZPF   15337   
 
 

Celkový zábor půdního fondu Změnou č.1 územního plánu činí 2,0753 ha. 
Zároveň je do zemědělského půdního fondu Změnou č.1 územního plánu navráceno 1,5337 ha. 

 
Investice do půdy 
 
V lokalitách řešených Změnou č.1 územního plánu Jesenice není zrealizováno odvodnění viz 

výkresová a tabulková část. 
 
Zdůvodnění navrhovaného řešení z hlediska ochrany ZPF 
 
V případě záborů půdy je řešení vedeno snahou o dodržení zásad tvorby životního prostředí a 

snahou o vytvoření celistvých jednotlivých místních částí. Rozvojová území jsou řešena v přímé 
vazbě na zastavěná území místních částí.  

Na katastru obce Jesenice se v blízkosti místní části Doublovičky a části Zadní Boudy vyskytují i 
půdy BPEJ ve II., třídě ochrany ZPF. V obou případech se při záboru této půdy jedná o malou část 
území pro zastavění, trojúhelníky přiléhající ke komunikacím. V Doublovičkách (Z1-Z40 BV) se jedná 
o pás půdy v šířce 0-3 m podél komunikace, v Boudách (Z1-Z42 VZ) je to severní roh uceleného 
pozemku zahrady. Obě lokality leží v přímé návaznosti na zastavěné území a hodnotné půdě se zde 
při rozvoji není možno zcela vyhnout.  

Změnou č.1 územního plánu je zároveň rozloha dvou zastavitelných lokalit pro bydlení v Jesenici 
a v Dobrošovicích poměrně výrazně zmenšena a plochy jsou navráceny do ZPF. 

 
B.16.2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY 

URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
 

Změna č.1 územního plánu obce Jesenice nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa 
a nezabírá lesní půdu. Jedna lokalita Z1-Z41 BV zasahuje do ochranného pásma lesa. Možné 
výjimky z tohoto pásma budou řešeny samostatným stanoviskem orgánu správy lesů. 
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B.17. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 
 

Bude doplněno v další fázi pořizovatelem. 
 
 
B.18. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 

Bude doplněno v další fázi pořizovatelem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.    JESENICE,  ZMĚNA č.1  ÚZEMNÍHO  PLÁNU  -  ODŮVODNĚNÍ 
 
 

GRAFICKÁ ČÁST 
 
 
 

OBSAH:  
 
 

Výřezy výkresů: 

5. KOORDINAČNÍ VÝKRES   1 : 5 000 

6. VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍCH FONDŮ   1 : 5 000 

 

 

Výkresy Změny č.1 jsou řešeny jako výřezy výkresů územního plánu se Změnou dotčeným 
územím. 
Celé aktualizované výkresy budou vydány v rámci úplného znění územního plánu Jesenice 
po vydání Změny č.1.  
 

 

PŘÍLOHA č. 1 -   SROVNÁVACÍ TEXT ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENICE 
 Změnou č.1 dotčené stránky s vyznačením změn  


	UPOŘIZOVATEL
	UZPRACOVATEL
	OBSAH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO  PLÁNU
	1. Výkres základního členění území   1 : 5 000
	2. Hlavní výkres   1 : 5 000
	3. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
	4. KONCEPCE VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY       1 : 5 000
	5. KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 : 5000
	6. Výkres PŘEDPOKLÁDANÝCH záborů PŮDNÍCH FONDŮ 1 : 5000
	VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - není předmětem změny č.1 ÚP - zůstává beze změny

	OBSAH:                                 strana
	A.1. Vymezení zastavěného území   5
	A.2. ZÁKLADNÍ Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  5
	A.3. Urbanistická koncepce, VČETNĚ urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně   5
	A.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, ...
	A.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a STANOVENÍ podmínek prostorového uspořádání, včETNĚ ZÁKLADNÍCH podmínek ochrany krajinného rázu   9
	A.6.1. Členění ploch s rozdílným způsobem využití
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	A.7. 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   10
	A.7.1. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
	A.7.2. Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
	A.7.3. Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
	A.7.4. Plochy určené pro asanaci
	A.8. vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejnÝCH PROSTRANSTVÍ, pro které lze uplatnit předkupní právo   10
	A.9. stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona   11
	A.10. vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ podmínek pro jehO PROVĚŘENí 11
	A.11. vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci 11
	A.12. vymezení ploch a koridorů, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM územní studie 11
	A.13. vymezení ploch a koridorů, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM regulačního plánu 11
	A.14. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (Etapizace) 11
	A.15. vymezení ARCHITEKTONICKY, NEBO URBANISTICKY významných staveb  11
	A.16. Údaje o počtu listů změny územního plánu a POČTU výkresů její grafické části   11
	Obec Jesenice má zpracovaný platný územní plán z roku 2017 (projektant - Ing. arch. Jiřina Ečerová). Územní plán byl vydán usnesením ZO č. 9/2017 ze dne 16.11.2017, s účinností od 7.12.2017.
	Změna č.1 územního plánu Jesenice se vydává v rozsahu měněných částí území. Výkresy jsou řešeny jako výřezy výkresů územního plánu se Změnou č.1 dotčeným územím.
	A.1. UVymezení zastavěného území
	Obec Jesenice měla v platném územním plánu vymezená zastavěná území k 1. 5. 2016.
	Změna č.1 územního plánu Jesenice aktualizuje zastavěná území nad platnými aktuálními katastrálními mapami k.ú. Jesenice u Sedlčan, k.ú. Mezné, k.ú. Dobrošovice a k.ú. Bolechovice II k datu 19. 10. 2021.
	A.2. UZákladní Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
	A.2.1.  ZÁKLADNÍ Koncepce rozvoje území obce
	Základní koncepce rozvoje území v katastrálních územích obce Jesenice se Změnou č.1 územního plánu nemění.
	A.2.2.  ZÁKLADNÍ Koncepce ochrany a rozvoje hodnot na území obce
	Z hlediska ochrany kulturních hodnot se v území řešeném změnou č.1 územního plánu nenachází žádná registrovaná kulturní památka, památkově chráněné území, památková rezervace, památková zóna, ani jejich ochranná pásma.
	A.3. UUrbanistická koncepce, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, vymezení PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
	A.3.1.  Urbanistická koncepce a urbanistická kompozice
	Základní urbanistická koncepce obce Jesenice se Změnou č.1 územního plánu nemění.
	Zastavěné a zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou stabilizované ve svých polohách. Je respektován stávající systém komunikací.
	Změnou č.1 územního plánu jsou do území vloženy čtyři nové zastavitelné plochy. Tři plochy jsou určeny pro bydlení, jedna rozšiřuje aktualizací zastavěného území plochu zemědělské výroby.
	U dvou zastavitelných ploch se mění funkční využití. Jednou z plochy RI (Rekreace - Plochy staveb pro rodinnou rekreaci) na plochu BV (Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské) a jednou z plochy ZS (zeleň – soukromá a vyhrazená) na plochu BV (Plo...
	Části dvou zastavitelných lokalit (Z13 BV v Jesenici a Z36 BV v Dobrošovicích), s funkčním využitím pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské, jsou zrušeny jako zastavitelné a navráceny do zemědělské půdy.
	A.3.2.  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
	UZ13 BV  plocha určená pro BV - plochy bydlení v rodinných domech – venkovské
	Plocha zastavitelné lokality Z13 BV, která leží v platném územním plánu při severní hranici obce Jesenice, je Změnou územního plánu zmenšena o 12754 mP2P. Rozloha lokality Z13 BV je nově cca 0,743 ha.
	UZ1 - Z17a BV    plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
	Obsahem Změny územního plánu je změna funkčního využití plochy, určené v územním plánu pro zeleň soukromou a vyhrazenou (ZS), na funkční využití pro bydlení BV (rozloha 3433 mP2P). Bude respektována zpracovaná územní studie (Ing.arch.I.Slavková), stá...
	UZ1 - Z39 BV  plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
	Obsahem Změny územního plánu je změna funkčního využití ploch, vedených v platném územním plánu jako trvalý travní porost, na zastavitelnou plochu určenou pro plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV).
	Lokalita leží při severozápadní hranici místní části Doublovičky o celkové ploše 477 mP2P. V území bude respektováno vymezené území archeologických nálezů. Podmínkou využití lokality je zajištění příjezdu k této ploše.
	UZ1 – Z40 BV  plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
	Obsahem Změny územního plánu je změna funkčního využití plochy, vedené v platném územním plánu jako orná půda, na zastavitelnou plochu určenou pro plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV).
	Lokalita leží při severovýchodní hranici místní části Doublovičky o celkové ploše 14216 mP2P. V území bude respektováno vymezené území archeologických nálezů a na jihu procházející kanalizace. V rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb v jižní čá...
	V území bude před započetím výstavby vyřešena parcelace lokality, včetně návrhu komunikací s ohledem na zpřístupnění všech pozemků a vyřešení napojení jednotlivých parcel na technickou infrastrukturu.
	UZ1 – Z41 BV  plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
	Obsahem Změny územního plánu je změna funkčního využití jižní části plochy, vedené v platném územním plánu jako zastavitelná plocha pro rodinnou rekreaci Z27 RI, na plochu určenou pro plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV).
	UZ1 – Z42 VZ  plocha určená pro VZ - Výroba a skladování - zemědělská výroba
	Obsahem Změny územního plánu je aktualizace zastavěného území změnou funkčního využití plochy, vedené v platném územním plánu jako orná půda a dle katastru nemovitostí jako zahrada, na zastavitelnou plochu, určenou pro plochy výroby a skladování - zem...
	Lokalita leží v jižní části řešeného území, při severní hranici místní části Zadní Boudy, o celkové velikosti 2831 mP2P. Bude zde respektováno na severu zasahující ochranné pásmo elektrického vedení VN a procházející trasa telekomunikačního vedení.
	UZ36 BV plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
	Obsahem Změny územního plánu je redukce této zastavitelné plochy, určené pro bydlení v rodinných domech - venkovské (BV), o pozemek p.č. 435/5 (5047 m2). Zastavitelná plocha tohoto pozemku a této části lokality Z36 BV je navrácena do orné půdy. Rozloh...
	UZ1 – Z43 BV  plocha určená pro BV - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
	Obsahem Změny územního plánu je změna funkčního využití plochy, vedené v platném územním plánu jako orná půda, na zastavitelnou plochu určenou pro plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV).
	Lokalita leží při jihovýchodní hranici místní části Dobrošovice o celkové ploše 3229 mP2P. V území bude respektováno vymezené území archeologických nálezů.
	Podmínkou využití lokality je zajištění příjezdu k této ploše.
	Na všechny zastavitelné lokality v území zasahuje zájmové území Ministerstva obrany ČR, které výškově omezuje nadzemní výstavbu!
	A.3.3.  Vymezení ploch přestavby
	Změnou č.1 územního plánu Jesenice nejsou nově vymezeny plochy přestavby.
	A.3.4.  Vymezení systému sídelní zeleně
	Změnou č.1 územního plánu Jesenice nejsou vymezeny nové plochy sídelní zeleně. U zastavitelné plochy v územním plánu značené jako Z17a dojde ke změně funkčního využití z plochy „ZS – Zeleň soukromá a vyhrazená“ na „BV – Plochy bydlení v rodinných dome...
	Stávající koncepce občanské vybavenosti se Změnou č.1 územního plánu nemění.
	Nemění se stávající systém řešení civilní ochrany.
	Změna č.1 územního plánu Jesenice nenavrhuje nové plochy veřejných prostranství a nemění koncepci veřejných prostranství v územním plánu.
	A.5. UKoncepce uspořádání krajiny, S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LO...
	Změna č.1 územního plánu Jesenice nemění koncepci uspořádání krajiny.
	Lokality řešené Změnou č.1 územního plánu nezasahují do vyhlášeného záplavového území. Dle ÚAP ORP Sedlčany je doporučeno eliminovat činnost v záplavových územích v centru Jesenice a u Strnadovského Mlýna, případně zde řešit protipovodňová opatření.
	A.6. UStanovení  podmínek  pro  využití  ploch  s  rozdílným  způsobem  využití  a STANOVENÍ podmínek prostorového uspořádání, včETNĚ podmínek ochrany krajinnéhO rázu
	A.6.1.  Členění ploch s rozdílným způsobem využití
	Plochy s rozdílným způsobem využití, vyznačené ve Změně č.1 územního plánu Jesenice, jsou na výkresech rozlišeny a vyznačeny grafikou dle platného územního plánu. Platí pro ně legendy dle platného územního plánu, doplněné orientační, nebo doplňující l...
	Lokalita Z13 BV  Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV)
	Lokalita Z1 – Z17a BV Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV)
	Lokalita Z36 BV  Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV)
	Lokalita Z1 - Z39 BV Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV)
	Lokalita Z1 - Z40 BV Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV)
	Lokalita Z1 - Z41 BV Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV)
	Lokalita Z1 - Z42 VZ Výroba a skladování - zemědělská výroba (VZ)
	Lokalita Z1 - Z43 BV Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV)
	A.6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a Podmínky prostorového uspořádání
	Pro Změnu č.1 územního plánu Jesenice platí podmínky využití ploch a podmínky prostorového uspořádání dle platného územního plánu, doplněné konkrétními podmínkami pro jednotlivé lokality viz kapitola A.3.2. této zprávy.
	Změnou č.1 územního plánu je doplněna podmínka prostorového uspořádání, stanovující minimální výměry pozemků pro stavbu rodinných domů:
	UMinimální výměra pozemku pro stavbu rodinného domuU je stanovena na 800mP2P, u stavby dvojdomků na 700mP2P, pro dvojdomek tedy celkem 1400 mP2P.
	A.6.3.  podmínky Ochrany krajinného rázu
	A.7. UVymezení 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
	A.7.1. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit


	Změna č.1 územního plánu nevymezuje v územním plánu Jesenice nové plochy pro veřejně prospěšné stavby, které je možno vyvlastnit.
	Změnou č.1 jsou do územního plánu doplněny již zrealizované veřejně prospěšné stavby a tyto jsou ze seznamu VPS vypuštěny. Jedná se o VD3 - Krčínovu cyklostezku, VD11, VD12 A VD13 – Kanalizaci v Dobrošovicích a VD15 – Vodovod v Dobrošovicích.
	A.7.2. Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbÁm vyvlastnit
	A.7.3.  Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
	Změna č.1 územního plánu Jesenice se nedotýká objektů, ani zájmů státu v oblasti civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu. Zájmové území Ministerstva obrany ČR, které výškově omezuje nadzemní výstavbu, bude respektováno.
	A.7.4.  Plochy určené pro asanaci
	V lokalitách Změny č.1 územního plánu Jesenice nejsou navrženy asanace.
	a.8.  Uvymezení veřejně prospěšných staveb a veřejnÝCH prosTRANSTVÍ, pro které lze uplatnit předkupní právo
	Změna č.1 územního plánu Jesenice nevymezuje nové plochy pro veřejně prospěšné stavby, ani veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo.
	a.9. Ustanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst.6 stavebního zákona
	Ve Změně č.1 územního plánu Jesenice nebylo nutno řešit kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.
	a.10. Uvymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ podmínek pro jehO PROVĚŘENí
	Ve Změně č.1 územního plánu Jesenice nejsou vymezeny nové plochy pro územní rezervy.
	a.11. Uvymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci
	Ve Změně č.1 územního plánu Jesenice nejsou vymezeny nové plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.
	a.12. Uvymezení ploch a koridorů, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM územní studie
	Ve Změně č.1 územního plánu Jesenice nejsou vymezeny lokality, ve kterých je jejich využití podmíněno pořízením a zpracováním územní studie.
	a.13. Uvymezení ploch a koridorů, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM regulačního plánu
	Ve Změně č.1 územního plánu Jesenice nejsou vymezeny plochy, pro které je podmínkou pořízení a vydání regulačního plánu.
	a.14. USTANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (Etapizace)
	Etapizace (pořadí změn v území) není v platném územním, ani ve Změně č.1 územního plánu Jesenice řešena.
	a.15. Uvymezení ARCHITEKTONICKY, NEBO URBANISTICKY významných staveb
	Ve Změně č.1 územního plánu Jesenice nejsou vymezeny významné stavby, pro které by musel vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
	a.16. UÚdaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů její grafické   části
	Textová část Změny č.1 územního plánu Jesenice obsahuje 11 listů formátu A4.
	Grafická část Změny č.1 územního plánu Jesenice obsahuje 4 výkresy.
	1. Výkres základního členění území   1 : 5 000
	2. Hlavní výkres   1 : 5 000
	3. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000
	4. KONCEPCE VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY        1 : 5 000
	Výkresy Změny č.1 jsou řešeny jako výřezy výkresů územního plánu se Změnou dotčeným územím.
	Celé aktualizované výkresy budou vydány v rámci úplného znění územního plánu Jesenice po vydání Změny č.1.
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