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a) vymezení zastavěného území, 

Území města Krásná Hora and Vltavou zaujímá celkovou rozlohu 3680 ha,  

tvoří ho 10 katastrálních území: 
- k. ú. Krásná Hora nad Vltavou 673528 – 916ha  
- k. ú. Krašovice 674087 – 341ha  
- k. ú. Mokřice 674095 – 460 ha  
- k. ú. Plešiště 673536 – 272ha  
- k. ú. Podmoky 724092 – 328ha  
- k. ú. Švastalova Lhota 673544 – 217ha  
- k. ú. Tisovnice 673552 – 155 ha  
- k. ú. Vletice 673561 – 470ha  
-  k. ú. Proudkovice 724106 – 247ha  
- k. ú. Zhoř and Vltavou 673579 – 273ha  
 
11 místních částí - Hostovnice, Krásná Hora nad Vltavou, Krašovice, Mokřice, Plešiště, 
Podmoky, Švastalova Lhota, Tisovnice, Vletice, Vrbice, Zhoř, 
 
a 13 základních sídelních jednotek  - Hostovnice, Krásná Hora nad Vltavou, Krašovice, 
Mokřice, Plešiště, Podmoky, Proudkovice, Švastalova Lhota, Tisovnice, Vletice, Vrbice, Zhoř, 
Žákovec 
 

Stávající zastavěné území bylo vymezeno k 31.10.2020 

 

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 města Krásná Hora nad Vltavou, v omezeném rozsahu pak v ostatních  
místních částech, či osadách: 
Krásná Hora and Vltavou  a samota U Svatošů v k. ú. Krásná Hora nad Vltavou  
Krašovice v k. ú. Krašovice  
Mokřice a Vrbice v k. ú. Mokřice  
Plešiště a Smrčí v k. ú. Plešiště  
Podmoky a Mrázova v k. ú. Podmoky  
Švastalova Lhota a Břehy v k. ú. Švastalova Lhota  
Tisovnice v k. ú. Tisovnice  
Vletice a Hostovnice v k. ú. Vletice  
Proudkovice v k. ú. Proudkovice  
Zhoř v k. ú. Zhoř and Vltavou  
 
Koncepce rozvoje území města Krásná Hora nad Vltavou 
• podporuje funkci bydlení v Krásné Hoře a v přilehlých osadách a jejich 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 Krásné Hoře v plochách 
BI – bydlení individuální a BH – bydlení hromadné, v přilehlých menších osadách je zastoupeno 
především v plochách venkovského bydlení BV a v plochách smíšeného bydlení venkovského 
- SV, kde se předpokládá bydlení s integrovanou drobnou řemeslnou výrobou nebo s drobnou 
zemědělskou výrobou nerušící bezprostřední okolí staveb. 
• Územní plán stabilizuje a dále rozvíjí plochy lehké výroby zastoupené v plochách VL. 
• Územní plán stabilizuje plochy zemědělské výroby zastoupené v plochách VZ 
• Územní plán stabilizuje plochy rekreace RI, zejména v oblasti podél Vltavy, 
z původního územního plánu je převzatá 1 návrhová lokality pro rekreaci, navíc jsou 
navrženy 2 nové menší lokality pro individuální rekreaci ve Zhoři a Tisovnici. Další 
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rozvoj rekreace bude orientován hlavně na krátkodobou rekreaci, využívající 
cyklistické a turistické trasy.     

• 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 
Území obce Krásná Hora nad Vltavou nese všechny znaky historické kulturní krajiny, které je 
třeba v souladu se zásadami územního plánování respektovat, rozvíjet a chránit. 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. 
• 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 území jako regionu lidové architektury. Pro region jsou charakteristické 
roubené stavby, kamenné zdi a cihlové ostění. Barvy, které se objevují, jsou: bílá, žlutá, okrová 
a modrá. 
• Respektováním urbanistické struktury obcí a osad v rozsahu stabilního katastru 
• Respektováním památkové zóny lidové architektury Petrovicko – Sedlecko . k.ú. Krašovice, 
Mokřice a k.ú. Vrbice. Region lidové architektury Petrovicko – Sedlecko, který je definován pro 
typickou venkovskou architekturu a krajinný ráz území. V regionu lidové architektury byl rozvoj 
posuzován z hlediska vlivu na charakter sídel. Ochraně území dále přispívají podmínky využití 
ploch s rozdílným způsobem využití, vylučující prostorově a plošně neadekvátní výstavbu (výška 
staveb, koeficienty využití pozemků), výstavbu bez vazby na sídla nebo jinak neodpovídající 
charakteru území. 
• 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 KH-Z1a,b,c,d, KH-Z2, KH-Z3, KH-Z4a,b, KH-Z5, KH-Z7a,b, KH-Z8, KH-Z9, 
Bř-Z1, Bř-Z2 Kr-Z1, Kr-Z2, Mo-Z1, Mo-Z2, Mo-Z3, Mo-Z4, Po-Z1, Sm-Z1, ŠL-Z1, Ti-Z1, Ti-Z2, 
Ti-Z3, Vl-Z1, Vr-Z1, Vr-Z2, Zh-Z1, Zh-Z2, Zh-Z3, Zh-Z4, Žá-Z1, Žá-Z2 se 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. 
 
Koncepce a ochrana kulturních hodnot bude zajištěna:  
• Respektováním a ochranou památek, historicky významných staveb a souborů 

 
Kulturní památky ČR nacházející se na řešeném území: 

sýpka na náměstí Krásná Hora nad Vltavou, čp.45  
rejst. č. ÚSKP: 31482 / 2-4197  

pozemky:  st.51/1, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou - pozemek bez ochrany 

 
kostel sv. Mikuláše Krásná Hora nad Vltavou, západně od náměstí 

rejst. č. ÚSKP: 37027 / 2-2454 
pozemky: st. 1, celý pozemek,  
p.č. 1254/1, jen část pozemku,  
p.č. 1254/6, celý pozemek,  
p.č. 1254/40, celý pozemek, vše k.ú. Krásná Hora nad Vltavou 
 

Sloup se sochou Panny Marie, Krásná Hora nad Vltavou náměstí 
rejst. č. ÚSKP: 37609 / 2-2456 
pozemky: 1254/18, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou - pozemek bez ochrany 
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Kamenný korec, Krásná Hora nad Vltavou náměstí 

rejst. č. ÚSKP: 17551 / 2-2455 
pozemky: 1254/18, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou - pozemek bez ochrany 
 

Venkovská usedlost, Krašovice čp.14 
rejst. č. ÚSKP: 25300 / 2-2932 
pozemky: st. 14, pozemek chráněn jen s částí staveb,  
p.č.40, celý pozemek,  
p.č. 859, celý pozemek – vše k.ú. Krašovice 

 
Výklenková kaplička, Krašovice kaplička při silnici 

rejst. č. ÚSKP: 41494 / 2-2931 
pozemky: p.č. 842/1 k.ú. Krašovice, pozemek bez ochrany 

 
Kaple Panny Marie Královny, Krašovice kaplička při silnici na severním okraji obce 

rejst. č. ÚSKP: 37817 / 2-2930 
pozemky: p.č. 842/3 k.ú. Krašovice, pozemek bez ochrany 

 

Tvrz Holanova Turyně, Plešiště čp.1 

rejst. č. ÚSKP: 27545 / 2-2431 
pozemky: st. 2/2 - pozemek chráněn bez staveb 
st. 2/1, p.č. 25, 26/3, 30/1, 30/2, 30/5, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 239/1, - 

chráněn celý pozemek 
vše k.ú. Plešiště,  

 
Další historicky významné stavby nebo soubory a pamětihodnosti na řešeném 

území:  
- Radnice, Krásná Hora nad Vltavou 
- Památník padlým, Krásná Hora nad Vltavou 
- Památník letců, Krásná Hora nad Vltavou 
- Kobyla 
- Mlýny 
- Brány původních vesnických usedlostí 
- křížky a kaple podél cest a na návsích 
- zvoničky 
- opěrné zídky 

 
• 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. 
 
Koncepce a ochrana přírodních hodnot bude zajištěna: 
• 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. 
• 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 
• Respektováním části území podél Vltavy jako oblasti krajinného rázu – Střední Povltaví. 
Jedná se o krajinu relativně přírodní s vysokým zastoupením lesů podél koryta Vltavy.  
• Respektování zranitelné oblasti v celém k. ú. Krásná Hora nad Vltavou 673528, k. ú. 
Krašovice 674087 , k. ú. Mokřice 674095, k. ú. Plešiště 673536 ,k. ú. Podmoky 724092, k. ú. 
Švastalova Lhota 673544, k. ú. Tisovnice 673552, k. ú. Vletice 673561, k. ú. Proudkovice 724106 
, k. ú. Zhoř and Vltavou 673579, dle nařízení vlády 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 
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a akčním programu  

• Kultivovat zeleň doprovázející liniové prvky v krajině především v zemědělsky využívané 
vytvořit podmínky zajišťující funkčnost regionálních a lokálních ÚSES alespoň v minimálních 
přípustných parametrech 
• V pohledově exponovaných polohách krajiny jsou vyloučeny fotovoltaické elektrárny 
 
Koncepce a ochrana civilizačních hodnot bude zajištěna: 
• Zajistit podmínky pro ochranu a kultivaci civilizačních hodnot, kam patří: 

a) silnice II. třídy 
b) značené turistické trasy 
c) veřejná hromadná doprava včetně autobusových zastávek 
d) technická infrastruktura v obci 
e) zařízení občanské vybavenosti. 

• Respektováním poddolovaných území, starých důlních děl –  

Poddolovaná území a stará důlní díla Jsou zastoupena v oblasti Krásná Hora nad Vltavou a v 
lokalitě Proudkovice a Zhoř nad Vltavou.   
LOKALITA  CIS_OHLÁŠENÍKATASTR  MAPA OHLAŠENOSUROVINA  ROK_ZAJIŠTĚNÍ  
Brtevník        567Krásná Hora nad Vltavou     2221      1.1.2000ZR          2000  
jáma Zhoř     1922Zhoř nad Vltavou   2221  1.1.2007ZR   0  
jáma č.2  1924Zhoř nad Vltavou   2221  1.1.2007ZR   0  
jáma č.3  1925Zhoř nad Vltavou   2221  1.1.2007ZR   0  
Štola Kateřina  1920Proudkovice   2221  1.1.2007ZR   0  
Štola Viktor  1921Zhoř nad Vltavou   2221  1.1.2007ZR   0  
Štola Zhoř  1923Zhoř nad Vltavou   2221  1.1.2007ZR   0 

• V případě stavby na poddolovaných územích bude v dalším stupni dokumentace doložen 
expertní báňský posudek a navržen postup podle ČSN 73 00 39 
• 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  venkovský  charakter  všech  staveb  v  jednotlivých  obcích  (tvar střechy, barva 
střešní krytiny, výška staveb, světlá barva fasády) 

• nové plochy lehké výroby VL jsou umístěny v severovýchodní části města Krásná Hora nad 
Vltavou, do míst na okraji města, kde se v sousedství nachází areál Laktosu a ZD Krásná Hora 
a bydlení je dostatečně vzdálené. 
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• Akceptovat systém sídelní zeleně 
- Územní plán respektuje stávající plochy sídelní zeleně. 
- Větší plochou veřejné zeleně je hlavně střed náměstí města Krásná Hora nad Vltavou 
- 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 zejména na PZ (vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně), dále 
zeleň sídelní ZS a ZO – zeleň ochranná a izolační a ZP – zeleň přírodního charakteru  

- Nedílnou součástí jsou plochy zahrad, které jsou většinou zahrnuty částečně do funkčních 
ploch bydlení. Jen v lokalitách, kde se nacházejí nebo jsou navrženy větší plochy sadů a 
zahrádek bez staveb hlavních nebo na okraji sídel, kde je žádoucí větší podíl zeleně, jsou 
zahrady vymezeny i jako samostatná funkční plocha ZZ.  

 
c.2– Zastavitelné plochy  
 

KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU 
 

  
Ozn

. 

plán
o 

van
é 

funk
č ní 
vyu
žití 

podrobnější popis navrhovaného 
využití,specifické  podmínky výstavby 

Zastav
i telná 
plocha
/m2 - 
1.etap

a 

Zastav
i telná 
plocha

/m2   
2.etap

a 

max 
poč
et 

bytů
/RD 

max 
poč
et 

RD 

infrastruktura 
číslo 

parcely 
dle KN 

další 
omezení 
(vyplývaj
ící z úap 

ORP 
Sedlčan

y, 
ochrann

á 
pásma) 

plochy, ve 
kterých je 

prověření změn 
jejich využití 
územní studií 

podmínkou pro 
rozhodování 

Krásná Hora nad 
Vltavou 

ZN POPIS 
1.etap

a 
2.etap

a 
1.et
apa 

2.et
apa 

  p.č.     

zastaviteln
á plocha 

k.ú. Krásná 
Hora nad 
Vltavou 

  
  

KH-
Z1a 

  
  

BH 
  
  

a území je vypracovaná studie na 2 
bytové domy pro zaměstnance firmy 
Laktos,  max výška zástavby: 2NP + 

podkroví, maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,4 a minimální 

koeficient zeleně: 0,4, v lokalitě platí 
podmínka nezastavitelnosti 

manipulačního pruhu v šíři 6 m od  
břehových hran vodního toku Pivoňka. 
V této lokalitě je ponechána možnost 

postavit zde RD za podmínek stejných 
jako v plochách BI.2  

5221 
  
  
  

20 
  
  

  
  
  

Přístup k bytovým 
domům, i 

napojení na 
technickou 

infrastrukturu 
bude z nově 
vybudované 

komunikace k 
nově 

postavenému 
bytovému domu, 
který se nachází 

jižně od této 
lokality.  

512/120 

  
  
  

  
  
  

512/119 

512/137 

PP  119     

512/119 

  512/120 

512/137 

zastaviteln
á plocha 

k.ú. Krásná 
Hora nad 
Vltavou  

KH-
Z1b  

BI.2  

je lokalita navržená pro bydlení v 
rodinných domech v severní části 

obce. V lokalitě se počítá s rodinnými 
domy městského typu s maximální 
výškou 2NP+ podkroví, maximální 

koeficient zastavěnosti:  0,4, minimální 
velikost nové stavební parcely pro 

rodinný domek v nových 
zastavitelných plochách je navržena 
800m2, minimální koeficient zeleně:  

0,4, v lokalitě platí podmínka 
nezastavitelnosti manipulačního pruhu 

v šíři 6 m od  
břehových hran vodního toku Pivoňka.  

27320    12   

Přístup k 
rodinným domům 

bude z 
komunikace, 

která je v návrhu 
na ploše KH-Z1d 

a ze stávající 
nově vybudované 
komunikace na 
severu Krásné 

Hory – p.č.261/64 
(přes plochu 

návrhovou plochu 
ZO), sítě 

technického 
vybavení na 

pozemky budou 
umístěny 

primárně v ploše 
KH-Z1d 

512/12 

vedeníV

N  
 

512/74 

512/108 

512/111 

512/112 

512/113 

512/114 

512/115 

512/116 

512/117 

512/118 

ZO 

plocha ochranné zeleně mezi potokem 
Pivoňka a lokalitou pro bydlení KH-Z1-
BI. V ploše může kromě liniové zeleně 

být vybudovaná příjezdová cesta k 
parcelám na ploše KH-Z1b-BI 

3181     

512/112 zachovat 

manipula
ční pruh 
v šíři 6 m 

od  
břehovýc

h hran 
vodního 

toku 
Pivoňka 

 

512/114 

512/115 

512/116 
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zastaviteln
á plocha 

k.ú. Krásná 
Hora nad 
Vltavou  

KH-
Z1c 

BI.2  

V lokalitě se počítá s rodinnými domy 
městského typu s maximální výškou 
2NP + podkroví, maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,4, minimální velikost 
nové stavební parcely pro rodinný 

domek v nových zastavitelných 
plochách je navržena 800 m2, 

minimální koeficient zeleně: 0,4. V 
dalších schvalovacích řízeních bude 

zohledněn  vliv hluku ze stávající 
trafostanice na navrhované bydlení. 

 7491    4  

Přístup k 
rodinným domům 

bude z 
komunikace, 

která je v návrhu 
na ploše KH-Z1d, 
sítě technického 

vybavení na 
pozemky budou 

umístěny 
primárně v ploše 

KH-Z1d   

512/71 

vedení 
NN, VN, 
vodovod, 
kanaliza

ce 
  

 

512/126 

512/129 

512/131 

512/132 

512/133 

ZZ 

zastavitelná plocha zahrad navazující 
na plochu KH-Z1c-BI.2. Tato plocha je 

navržená jako územní rezerva pro 
bydlení - ÚR1 

3577 

   zahrady budou 
přístupné přes 

pozemky 
rodinných domů 
na ploše KH-Z1c 

nebo přes 
pozemek 512/37 

512/31 
   512/127 
   512/128 

   512/129 

   512/131 

zastaviteln
á plocha 

k.ú. Krásná 
Hora nad 
Vltavou 

KH-
Z1d 

PP 
plocha pro přístupovou komunikaci a 
sítě technického vybavení pro lokality 

KH-Z1a, KH-Z1b a KH-Z1c 
1756    

plocha navržená 
jako obslužná 

komunikace pro 
plochy KH-

Z1a,b,c, která 
propojuje stávající 
komunikace. Sítě 

technického 
vybavení budou 
umístěné v této 

komunikaci 

512/12 

vedení 
NN, VN, 
kanaliza

ce 

 

512/71 

512/74 

512/108 

512/113 

512/114 

512/115 

512/116 

512/117 

512/118 

512/119 

512/125 

512/129 

512/131 

zastaviteln
á plocha 

k.ú. Krásná 
Hora nad 
Vltavou 

  
  
  
  

KH-
Z2 
  
  
  
  

VL 
  
  
  
  

lokalita určená pro lehkou výrobu, Při 
návrhu rodinných domů 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.  
  

10022 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Lokalita bude 
napojena na 

elektrickou energii 
z trafostanice na 
pozemku 261/18, 
dopravně bude 

napojená z nově 
vytvořené 

komunikace na 
pozemcích 

261/70, 261/78, 
261/76. Po těchto 

pozemcích by 
vedly i případné 
trasy vodovodu a 

kanalizace.. 

189/11 

vedení 
VN, 

ochrann
é pásmo 

lesa 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

189/34 

261/18 

261/44 

281/70 

261/76 

261/78 

261/85 

zastaviteln
á plocha 

k.ú. Krásná 
Hora nad 
Vltavou 

KH-
Z3 

BI.3 

V lokalitě se počítá s velkými 
rodinnými domy městského typu na 

parcelách větších než 1000m2 s 
maximální výškou 1NP+podkroví, 

maximální koeficient zastavěnosti je 
navržen  0,3, minimální koeficient 
zeleně je navržen 0,6. Při návrhu 

rodinného domu 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 dalších schvalovacích 
řízeních budou splněny limitní hladiny 
hluku z dopravy ze silnice II.třídy a z 
plánované přeložky silnice II.tř. ve 
vnitřních chráněných prostorách 

staveb a ve venkovním chráněném 
prostoru staveb 

17249   8   

polohu nové 
obslužné 

komunikace a 
zajištění sítí 
technického 
vybavení na 

pozemky bude 

řešit územní 
studie 

588/1 

OCHRA
NNÉ 

PÁSMO 
LESA, 
vedení 
SEK 

územní studie 
určí parcelaci, 
tvar obslužné 
komunikace a 
zajištění sítí 
technického 
vybavení na 
pozemky. 

Objekty 
rodinných 

domů budou 
umístěny tak, 

aby byly 
splněny limitní 
hladiny hluku z 

dopravy ze 
silnice II.třídy 
ve vnitřních 
chráněných 
prostorách 
staveb a ve 

venkovním 
chráněném 

prostoru staveb 

zastaviteln
á plocha 

k.ú. Krásná 
Hora nad 
Vltavou  

KH-
Z4a 

BI.2  

Lokalita je rozparcelovaná s 
vymezenou sítí komunikací a částečně 

zasíťovaná. V lokalitě se počítá s 
rodinnými domy městského typu s 

maximální výškou 2NP + podkroví a 
maximálním koeficientem zastavěnosti 

0,4 a koeficientem zeleně 0,4, max. 
zastavěná plocha pozemku: 30%, v 

dalších schvalovacích řízeních budou 
splněny limitní hladiny hluku z dopravy 

6234     6  

RD budou 
napojeny na 

vodovod, 
kanalizace a 
rozvody NN v 
komunikacích 

528/12, 531/33 a 
531/36. 

531/20 

  
  
  
  

 

531/23 

531/29 

531/30 

531/31 

531/32 

531/34 

531/35 

531/45 

531/46 
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z plánované přeložky silnice II.třídy ve 
vnitřních chráněných prostorách 

staveb a ve venkovním chráněném 
prostoru staveb. Bude zohledněn vliv 
hluku z navrhované trafostanice na 
navrhované bydlení. Do první etapy 

byly zařazeny pozemky podél stávající 
komunikace. 

531/47 

TE 
nová trafostanice,  Bude zohledněn 
vliv hluku z navrhované trafostanice 
na stávající i na navrhované bydlení. 

75     531/48 

KH-
Z4b 

BI.2 

Lokalita je rozparcelovaná s 
vymezenou sítí komunikací a částečně 

zasíťovaná. V lokalitě se počítá s 
rodinnými domy městského typu s 

maximální výškou 2NP + podkroví a 
maximálním koeficientem zastavěnosti 

0,4 a koeficientem zeleně 0,4., max. 
zastavěná plocha pozemku: 30%, v 
lokalitě budou splněny limitní hladiny 
hluku z dopravy z plánované přeložky 
silnice II.třídy ve vnitřních chráněných 

prostorách staveb a ve venkovním 
chráněném prostoru staveb. Bude 
zohledněn vliv hluku z navrhované 
trafostanice na navrhované bydlení. 
Zástavbu ve druhé etapě je možné 

povolit po vydání stavebního povolení 
na 1/2 parcel z první etapy. 

 5612  6 

RD budou 
napojeny na 

vodovod, 
kanalizace a 
rozvody NN v 
komunikacích 

528/12, 531/33 a 
531/36. 

531/22 

531/24 

531/25 

531/26 

531/27 

531/28 

531/39 

531/40 

531/41 

531/42 

531/43 

531/44  

PP 
Obslužná komunikace k novým 

parcelám RD  
570      531/36 

vedení 
NN 

TE 
nová trafostanice,  Bude zohledněn 
vliv hluku z navrhované trafostanice 
na stávající i na navrhované bydlení. 

75     531/48 

zastaviteln
á plocha 

k.ú. Krásná 
Hora nad 
Vltavou 

KH-
Z5 

BI.2 

V lokalitě se počítá s rodinnými domy 
městského typu s maximální výškou 

2NP + podkroví, maximálním 
koeficientem zastavěnosti 0,4 a 

koeficientem zeleně 0,4.  V případě 
stavby na poddolovaných územích 
bude v dalším stupni dokumentace 
doložen expertní báňský posudek a 

navržen postup podle ČSN 73 00 39, v 
lokalitě budou splněny limitní hladiny 
hluku z dopravy z plánované přeložky 
silnice II.třídy ve vnitřních chráněných 

prostorách staveb a ve venkovním 
chráněném prostoru staveb 

2340   1   

Dopravně budou 
pozemky 

přístupné z 
komunikace 

1280/1, v této 
komunikaci budou 
prodlouženy i sítě 

technického 
vybavení pro tuto 

lokalitu.  

941/1 

KANALI
ZACE,  
plocha 

se 

nachází 
na 

poddolov
aném 
území 

  

zastaviteln
á plocha 

k.ú. Krásná 
Hora nad 
Vltavou 

  
  
  
  
  

KH-
Z7a 

  
  
  
  
  

BI.3 
  
  
  
  

V lokalitě se počítá s rodinnými domy 
městského typu s maximální výškou 

1NP+podkroví na parcelách 
s minimální plochou 1000m2, 

maximálním koeficientem zastavěnosti 
0,3 a koeficientem zeleně 0,6,  v 

lokalitě budou splněny limitní hladiny 
hluku z dopravy ze silnice II.třídy ve 

vnitřních chráněných prostorách 
staveb a ve venkovním chráněném 

prostoru staveb 

9497  
  

3 

 

polohu nové 
obslužné 

komunikace a 
zajištění sítí 
technického 
vybavení na 

pozemky bude 
řešit územní 

studie  

932/9 

vedení 
SEK  

 

 

932/11 

932/12 

   

zastaviteln
á plocha 

k.ú. Krásná 
Hora nad 
Vltavou 

  
  
  
  

KH-
Z7b 

  
  
  
  

BI.3 
  
  

V lokalitě se počítá s rodinnými domy 
městského typu s maximální výškou 

1NP+podkroví na parcelách s 
minimální plochou 1000m2, 

maximálním koeficientem zastavěnosti 
0,3 a koeficientem zeleně 0,6. V 

případě stavby na poddolovaných 
územích bude v dalším stupni 

dokumentace doložen expertní báňský 
posudek a navržen postup podle ČSN 

73 00 39,  v lokalitě budou splněny 
limitní hladiny hluku z dopravy ze 

silnice II.třídy ve vnitřních chráněných 
prostorách staveb a ve venkovním 

chráněném prostoru staveb 

 11761 
  
  
  

5 
  
  

dopravní 
napojenía 

zajištění sítí 
technického 

vybavení 
pozemků bude z 

komunikace 
1283/4 na severu 

lokality nebo z 
komunikace 

1296/1 a 1284/1 
při jižním okraji  

  
  

 

vedení 
SEK, 
část 

plochy 
se 

nachází 
na 

poddolov
aném 

území 
  
  

 

932/8 

932/10 

PZ zeleň lemující komunikaci   659       932/8 vedení 
NN, 

vedení 
SEK 

  

              932/10   

zastaviteln
á plocha 

k.ú. Krásná 
Hora nad 
Vltavou 

  
  
  

KH-
Z8  

BI.2 

V lokalitě se počítá s rodinnými domy 
městského typu s maximální výškou 

2NP + podkroví, maximálním 
koeficientem zastavěnosti 0,4 a 

koeficientem zeleně 0,4.  

3959 
  

  
  

2 
  

  
  

Domy budou 
dopravně 

napojeny z cest 
1248/2 a 1123/8. 
Sítě technického 
vybavení budou 

řešeny z těchto 
cest také.  

1248/1 

vedení 
SEK 

  

  
  

1248/3 

PP 
  
  

příjezdová komunikace pro jednu z 
parcel  

284 
  
  

  
  
  

  
  
  

   

1191/11   
  
  

  
  
  

1123/8 

1123/15 



Územní plán města Krásná Hora and Vltavou březen 2022 

11 

 

 

zastaviteln
á plocha 

k.ú. Krásná 
Hora nad 
Vltavou 

KH-
Z9  

BI.2 

V lokalitě se počítá s rodinnými domy 
městského typu s maximální výškou 

2NP + podkroví, maximálním 
koeficientem zastavěnosti 0,4 a 

koeficientem zeleně 0,4. V lokalitě 
budou splněny limitní hladiny hluku z 
dopravy ze silnice II.třídy ve vnitřních 
chráněných prostorách staveb a ve 

venkovním chráněném prostoru 
staveb 

5902  

  
  
  
  
  
  
  

4  
  
   

Domy budou 
dopravně 

napojeny z 
komunikace 
II.třídy směr 

Petrovice. Sítě 
technického 

vybavení budou 
řešeny také z této 

komunikace. 

1191/5 

vedení 
NN, 

vedení 

SEK 

   

1191/6 

1191/7 

1191/8 

1192/5 

1192/6 

1192/7 

 
BŘEHY 

  ozn 

Plán 
ované 
funkč

ní 
využit

í 

podrobnější popis navrhovaného 
využití,specifické podmínky výstavby 

Zasta
vi 

telná 
ploch
a/m2 

- 
1.eta
pa 

ma
x 

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 
podmínkou 

pro 
rozhodování 

Břehy   ZN POPIS 
1.eta
pa 

1.et
apa 

  p.č.     

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Švastalova 

Lhota 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

BŘ-
Z1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

RI 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

rozšíření rekreační oblasti, v 
původním úp, rozparcelováno, na 

pozemku 172/10 je stavební povolení 
na rekreační objekt. Ostatní rekreační 
objekty budou maximálně přízemní s 

podkrovím, maximální koeficient 
zastavěnosti: 0,25, maximální 
zastavěná plocha rekreačního 
objektu je 150 m2, minimální 

koeficient zeleně: 0,6. Při návrhu 
rekreačních domů 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 dalších schvalovacích 
řízeních bude zohledněn vliv hluku ze 

stávající trafostanice na venkovní 
chráněný prostor navrhované 

rekreace. 

8794 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11 
RO 

Pozemky 172/1 
a 172/2 budou 

sloužit pro 
umístění 

komunikace a 
rozvody NN (jsou 

již provedeny). 
Objekty budou 

mít vlastní 
studnu a jímku 
nebo domovní 

Čov. 
   

161/2 

vedení 
VVN, VN, 
ochranné 

pásmo 
lesa 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

172/3 

172/4 

172/5 

172/6 

172/7 

172/8 

172/9 

172/10 

172/11 

172/12 

PP 
pozemky pro komunikaci pro přilehlou 

zástavbu 

1323     
  
  

161/57 

     172/1 

      172/2 

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Švastalova 

Lhota 
  
 

BŘ-
Z2 

 
DV 

Stání na vltavské vodní cestě – 
lokalita Kamýk nad Vltavou, plocha je 
navržená u hráze vodního díla Kamýk 
a je určená pro 1/ servisní centrum – 

tj. provozní zázemí v podobě 
provozní budovy pro trvalou obsluhu, 
obslužného skladu, pracovní haly s 

dílnou a manipulačních ploch včetně 
přístupové komunikace, stáčecího 

místa, portálového jeřábu.  
Účelem stavby je zřízení veřejného 

servisního stání v lokalitě Kamýk nad 
Vltavou pro rekreační plavbu, tj. 

osobní lodě a malá plavidla. 
Zabezpečení možnosti vyzvednutí 
plavidel za účelem jejich povinné 

technické prohlídky a zabezpečení 
nezbytných havarijních oprav při 

jejich poruše. Zabezpečení 
příležitostného překladu 

nadrozměrných a těžkých kusů, 
včetně umožnění jejich převozu 

(napojení na veřejnou komunikaci). 
Dále je v dolní vodě i horní vodě VD 

navrženo čekací stání pro malá a 
návrhová plavidla (zde I. třídy). V 
horní vodě bude sjezd do vody 

umožňující spouštění malých plavidel 
na vodní cestu. V řešeném katastru je 

část týkající se horní vody. 

1707
5 

 

dopravní 
napojení a 

napojení sítí 
technické 

infrastruktury z 
komunikace na 

118/24 

117 

ochranné 
pásmo 
lesa, 

záplavové 
území 
Q100, 

nejvyšší 
známá 

povodeň 
2002, 

zvláštní 
povodeň 

pod 
vodním 
dílem 

 

118/3 

118/13 

118/16 

118/17 

118/19 

118/20 

118/21 

118/22 
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KRAŠOVICE 

  ozn 

Plán 
ované 
funkční 
využití 

podrobnější popis 
navrhovaného 

využití,specifické podmínky 
výstavby 

Zastavi 
telná 

plocha/ 
m2 - 

1.etapa 

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 

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

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Krašovice 

  
  
  

Kr-
Z1 
  
  
  

BV 
  
  
  

rodinné domy venkovského 
charakteru budou maximálně 

přízemní s podkrovím, 
maximální koeficient 

zastavěnosti je navržen 0,3, 
minimální velikost nové 

stavební parcely pro rodinný 
domek je navržena 1000m2, 
minimální koeficient zeleně je  

0,6. Při návrhu rodinných 
domů 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.  

5431 
  
  
  

2 
  
  
  

Dopravní 
napojení a 

napojení NN 
bude z přilehlé 
komunikace. 

Objekty budou 
mít vlastní studnu 

a jímku nebo 
domovní Čov. 

  
  
  

451/10 

ochranné 
pásmo lesa  

  
  
  
  

473/1 

474 

479 

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Krašovice 

  
 

Kr-
Z2 

 
BV 

rodinné domy venkovského 
charakteru budou maximálně 

přízemní s podkrovím, 
maximální koeficient 

zastavěnosti je navržen 0,3, 
minimální velikost nové 

stavební parcely pro rodinný 
domek je navržena 1000m2, 
minimální koeficient zeleně je  

0,6. 

2167 1 

Dopravní 
napojení bude z 

přilehlé 
komunikace. 

Napojení NN ze 
stávající 

trafostanice na 
sousedním 
pozemku. 

Objekty budou 
mít vlastní studnu 

a jímku nebo 
domovní Čov. 

136/5 

ochranné 
pásmo 
lesa, 

vedení 
NN,VN, 

trafostanice 

 

 
MOKŘICE 

  ozn 

Plán 
ované 
funkční 
využití 

podrobnější popis 
navrhovaného 

využití,specifické podmínky 
výstavby 

Zastavi 
telná 

plocha/ 
m2 - 

1.etapa 

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 

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

zastavitelná 
plocha k.ú. 

Mokřice 
  
  
  

MO-
Z1 
  
  
  

BV 
  
  
  

rodinné domy venkovského 
charakteru budou maximálně 

přízemní s podkrovím, 
maximální koeficient 

zastavěnosti je navržen 0,3, 
minimální velikost nové 

stavební parcely pro rodinný 
domek je navržena 1000m2, 
minimální koeficient zeleně je 

0,6. Při návrhu rodinných 
domů 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. 

12000 
  
  
  

4 
  
  
  

Dopravní 
napojení a 

napojení NN 
bude z přilehlé 

komunikace 69/4 
přes pozemek 
69/35 a 577. 

Objekt bude mít 
vlastní studnu a 

jímku nebo 
domovní Čov. 

  
  
  

69/7 

ochranné 
pásmo 
lesa, 

vedení 
NN, 

vedení 
SEK 

  
  
  

  

69/9   

69/35   

69/50   



Územní plán města Krásná Hora and Vltavou březen 2022 

13 

 

 

zastavitelná 
plocha k.ú. 

Mokřice 

MO-
Z2 

BV 

rodinné domy venkovského 
charakteru budou maximálně 

přízemní s podkrovím, 
maximální koeficient 

zastavěnosti je navržen 0,3, 
minimální velikost nové 

stavební parcely pro rodinný 
domek je navržena 1000m2, 
minimální koeficient zeleně je 

0,6. Při návrhu rodinných 
domů 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.  

3479 2 

Dopravní 
napojení a 

napojení NN 
bude z přilehlé 

komunikace 
69/43. Objekt 

bude mít vlastní 
studnu a jímku 
nebo domovní 

Čov. 

69/33 

ochranné 
pásmo 
lesa, 

vedení 
SEK 

  

            69/35     

            69/37     

zastavitelná 
plocha k.ú. 

Mokřice 

MO-
Z3 

BV 

rodinné domy venkovského 
charakteru budou maximálně 

přízemní s podkrovím, 
maximální koeficient 

zastavěnosti je navržen 0,3, 
minimální velikost nové 

stavební parcely pro rodinný 
domek je navržena 1000m2, 
minimální koeficient zeleně je 

0,6. Při návrhu rodinných 
domů 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.  

3459 1 

Dopravní 
napojení a 

napojení NN 
bude z přilehlé 

komunikace 
69/43. Objekt 

bude mít vlastní 
studnu a jímku 
nebo domovní 

Čov. 
  

63/4 

ochranné 
pásmo 
lesa, 

vedení 
SEK 

  

          63/7     

zastavitelná 
plocha k.ú. 

Mokřice 

MO-
Z4 

BV 

rodinné domy venkovského 
charakteru budou maximálně 

přízemní s podkrovím, 
maximální koeficient 

zastavěnosti je navržen 0,3, 
minimální velikost nové 

stavební parcely pro rodinný 
domek je navržena 1000m2, 
minimální koeficient zeleně je 

0,6. Při návrhu rodinných 
domů 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. 

1221 1 

Dopravní 
napojení a 

napojení NN 
bude z přilehlé 
komunikace na 
pozemku p.č. 
69/1. Objekt 

bude mít vlastní 
studnu a jímku 
nebo domovní 

Čov. 

56/2 

ochranné 
pásmo 

lesa 
 

69/30 

 
PODMOKY 

  ozn 

Plán 
ované 
funkč

ní 
využití 

podrobnější popis navrhovaného 
využití,specifické podmínky 

výstavby 

zasta
viteln

á 
ploch
a/m2 

- 
1.eta
pa 

max 
počet 
RD 

infrastruktura 
číslo 

parcely 
dle KN 

další 
omezení 
(vyplývají
cí z úap 

ORP 
Sedlčany, 
ochranná 
pásma) 

plochy, ve 
kterých je 
prověření 

změn jejich 
využití 

územní studií 
podmínkou 

pro 
rozhodování 

Podmoky   ZN POPIS 
1.eta
pa 

1.eta
pa 

  p.č.     

zastaviteln
á plocha 

k.ú. 
Podmoky 

PO-
Z1 

BV 

rodinné domy venkovského 
charakteru budou maximálně 

přízemní s podkrovím, maximální 
koeficient zastavěnosti je navržen 

0,3, minimální velikost nové 
stavební parcely pro rodinný 
domek je navržena 1000m2, 

minimální koeficient zeleně je 0,6. 

4710 2 

Dopravní napojení 
a napojení NN 
bude z přilehlé 

komunikace 653/2. 
Objekt bude mít 
vlastní studnu a 

jímku nebo 
domovní Čov. 

  

173/3 
ochranné 

pásmo 
VN 

  

          173/7     
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SMRČÍ 

  ozn 

Plán 
ované 
funkční 
využití 

podrobnější popis navrhovaného 
využití,specifické podmínky 

výstavby 

Zastavi 
telná 

plocha/ 
m2 - 

1.etapa 

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 

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

zastavitelná 
plocha k.ú. 

Plešiště 

SM-
Z1 

BV 

rodinný dům bude maximálně 
přízemní s podkrovím, maximální 
koeficient zastavěnosti je navržen 

0,3, minimální velikost nové 
stavební parcely pro rodinný 
domek je navržena 1000m2, 
minimální koeficient zeleně je 

0,6. Při návrhu rodinných domů 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. 
K dotčení bezpečnostního pásma  

VTL plynovodu nutný souhlas 
správce VTL plynovodu 

1960 1 

Dopravní 
napojení a 

napojení NN 
bude z přilehlé 

komunikace 
122/56. Objekt 
bude mít vlastní 
studnu a jímku 
nebo domovní 

Čov. 

122/11 

ochranné 
pásmo lesa, 
bezpečnostní 
pásmo VTL 
plynovodu 

  

 
ŠVASTALOVA LHOTA 

  ozn 

Plán 
ované 
funkční 
využití 

podrobnější popis 
navrhovaného 

využití,specifické podmínky 
výstavby 

Zastavi 
telná 

plocha/ 
m2 - 

1.etapa 

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 

Švastalova 
Lhota 

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

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Švastalova 

Lhota 

ŠL-
Z1 

BV.1 

plocha určená pro 1 RD, v 
současnosti je na pozemku 

jurta využívaná k bydlení a na 
pozemku je neoplocený sad, 

na ploše bude umožněna 
stavba rodinného domu pro 
stávající majitele, ten bude 

maximálně přízemní s 
podkrovím, maximální 

koeficient zastavěnosti je 
navržen 0,2, minimální 
koeficient zeleně je 0,7. 

Pozemek nebude mít pevné 
oplocení, aby byl umožněn 

průchod zvěře tak jak je tomu 
dodnes. 

2420 1 

Dopravní napojení 
a napojení NN je 
stávající z přilehlé 

komunikace. 
Objekt bude mít 
vlastní studnu a 

jímku nebo 
domovní Čov. 

213/3     
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Tisovnice 

  ozn 

Plán 
ované 
funkční 
využití 

podrobnější popis 
navrhovaného 

využití,specifické podmínky 
výstavby 

Zasta
vi 

telná 
ploch
a/m2 

- 
1.eta
pa 

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 

Tisovnice   ZN POPIS 
1.eta
pa 

1.eta
pa 

  p.č.     

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Tisovnice 

Ti-
Z1 

SV 

plocha určená pro 1 RD, ten 
bude maximálně přízemní s 

podkrovím, maximální 
koeficient zastavěnosti je 
navržen 0,3, minimální 
velikost nové stavební 

parcely pro rodinný domek je 
navržena 1000m2, možnost 

chovu hospodářského 
zvířectva 

1890 1 

Dopravní napojení a 
napojení NN je 

stávající z přilehlé 
komunikace. Objekt 

bude mít vlastní 
studnu a jímku nebo 

domovní Čov. 

131/1     

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Tisovnice 

Ti-
Z2 

RI 

plocha určená pro 1 rekreační 
objekt, ten bude maximálně 

přízemní s podkrovím, 
maximální koeficient 

zastavěnosti: 0,25, maximální 
zastavěná plocha 

rekreačního objektu je 150 
m2, minimální koeficient 

zeleně: 0,6 

1012 1RO 

Dopravní napojení a 
napojení NN je 

stávající z přilehlé 
komunikace. Objekt 

bude mít vlastní 
studnu a jímku nebo 

domovní Čov. 

126/1 
ochranné 

pásmo 
lesa 

 

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Tisovnice 

Ti-
Z3 

BV 

plocha určená pro 1 RD, ten 
bude maximálně přízemní s 

podkrovím, maximální 
koeficient zastavěnosti: 0,3,  
minimální koeficient zeleně: 

0,6 

3010 1 

Dopravní napojení a 
napojení NN je 

stávající z přilehlé 
komunikace. Objekt 

bude mít vlastní 
studnu a jímku nebo 

domovní Čov. 

1   

 
VLETICE 

  ozn 

Plán 
ované 
funkční 
využití 

podrobnější popis 
navrhovaného 

využití,specifické podmínky 
výstavby 

Zasta
vi 

telná 
ploch
a/m2 

- 
1.eta
pa 

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 

Vletice   ZN POPIS 
1.eta
pa 

1.eta
pa 

  p.č.     

zastavitelná 
plocha k.ú. 

Vletice 

VL-
Z1 

BV 

plocha určená pro 1 RD, ten 
bude maximálně přízemní s 

podkrovím, maximální 
koeficient zastavěnosti je 
navržen 0,3, minimální 
velikost nové stavební 

parcely pro rodinný domek je 
navržena 1000m2, minimální 

koeficient zeleně je 0,6.  

2000 1 

Dopravní napojení a 
napojení NN bude z 
přilehlé komunikace 
955/1. Objekt bude 
mít vlastní studnu a 
jímku nebo domovní 

Čov. 

36/6     

zastavitelná 
plocha k.ú. 

Vletice 

VL-
Z2 

ZZ 

zahrady ke stávající 
zástavbě, s možností postavit 
zde drobné přízemní stavby 
pro podporu hospodářsko-

zemědělské činnosti na 
sousední ploše SV 

3566  

Dopravní napojení a 
napojení NN bude z 
přilehlé komunikace 

955/1. 

18 

ochranné 
pásmo 

památnéh
o stromu 

 21 

22 
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VRBICE 

  ozn 

Plán 
ované 
funkční 
využití 

podrobnější popis navrhovaného 
využití,specifické podmínky 

výstavby 

Zasta
vi 

telná 
ploch
a/m2 

- 
1.eta
pa 

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 

Vrbice   ZN POPIS 
1.eta
pa 

1.etapa   p.č.     

zastavitelná 
plocha k.ú. 

Mokřice 

VR-
Z1 

BV 

plocha určená pro 1 RD, ten 
bude maximálně přízemní s 

podkrovím, maximální koeficient 
zastavěnosti je navržen 0,3, 

minimální velikost nové stavební 
parcely pro rodinný domek je 
navržena 1000m2, minimální 
koeficient zeleně je 0,6. Bude 

zohledněn vliv hluku ze stávající 
trafostanice na navrhované 

bydlení.  

4733 1 

Dopravní 
napojení a 

napojení NN 
bude z přilehlé 
cesty 579/3. 

Objekt bude mít 
vlastní studnu a 

jímku nebo 
domovní Čov. 

196/1 
ochranné 
pásmo VN 

  

zastavitelná 
plocha k.ú. 

Mokřice 

VR-
Z2 

BV 

plocha určená pro 1 RD, ten 
bude maximálně přízemní s 

podkrovím, maximální koeficient 
zastavěnosti je navržen 0,3, 

minimální velikost nové stavební 
parcely pro rodinný domek je 
navržena 1000m2, minimální 
koeficient zeleně je 0,6. Při 
návrhu rodinných domů 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.  

5908 1 

Dopravní 
napojení a 

napojení NN 
bude z přilehlé 

komunikace 
600/19. Objekt 

bude mít vlastní 
studnu a jímku 
nebo domovní 

Čov. 

199/1 
ochranné 

pásmo 
lesa 

  

 
ZHOŘ 

  ozn 

Plán 
ované 
funkční 
využití 

podrobnější popis navrhovaného 
využití,specifické podmínky 

výstavby 

Zasta
vi 

telná 
ploch
a/m2 

- 
1.eta
pa 

max 
počet 
RD 

infrastruktura 
číslo 

parcely 
dle KN 

další 
omezení 
(vyplývají
cí z úap 

ORP 
Sedlčany, 
ochranná 
pásma) 

plochy, ve 
kterých je 
prověření 

změn jejich 
využití 

územní studií 
podmínkou 

pro 
rozhodování 

Zhoř   ZN POPIS 
1.eta
pa 

1.eta
pa 

  p.č.     

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Zhoř nad 
Vltavou 

ZH-
Z1 

BV 

rodinný dům bude maximálně 
přízemní s podkrovím, maximální 
koeficient zastavěnosti je navržen 

0,3, minimální velikost nové 
stavební parcely pro rodinný 
domek je navržena 1000m2, 
minimální koeficient zeleně je 

0,6.Při návrhu rodinných domů 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.  

2031 1 

Dopravní napojení 
a napojení NN bude 

z přilehlé 
komunikace 437/1. 

Objekt bude mít 
vlastní studnu a 

jímku nebo 
domovní Čov. 

142/6 

ochranné 
pásmo 

lesa 
  

142/1 

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Zhoř nad 
Vltavou 

  
  
  
  

ZH-
Z2 

RI 
Rekreační domy budou 

maximálně přízemní s podkrovím, 
maximální koeficient 

zastavěnosti: 0,25, maximální 
zastavěná plocha rekreačního 
objektu je 150 m2, minimální 

koeficient zeleně: 0,6. Při návrhu 
rekreačních chat 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.   

2585 3RO 

Dopravní napojení 
a napojení NN bude 

z přilehlé cesty 
437/1. Objekt bude 
mít vlastní studnu a 

jímku nebo 
domovní Čov. 

  

140/2 

ochranné 
pásmo 

lesa 
  

  

       140/3   
       142/3   
       142/4   

        142/5   
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zastavitelná 
plocha k.ú. 
Zhoř nad 
Vltavou 

ZH-
Z3 

BV 

rodinný dům bude maximálně 
přízemní s podkrovím, maximální 
koeficient zastavěnosti je navržen 

0,3, minimální velikost nové 
stavební parcely pro rodinný 
domek je navržena 1000m2, 

minimální koeficient zeleně je 0,6. 

2034 1 

Dopravní napojení 
a napojení NN bude 

z přilehlé 
komunikace 445/1. 

Objekt bude mít 
vlastní studnu a 

jímku nebo 
domovní Čov. 

238/2     

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Zhoř nad 
Vltavou 

ZH-
Z4 

BV 

rodinný dům bude maximálně 
přízemní s podkrovím, maximální 
koeficient zastavěnosti je navržen 

0,3, minimální velikost nové 
stavební parcely pro rodinný 
domek je navržena 1000m2, 

minimální koeficient zeleně je 0,6. 

1201 1 

Dopravní napojení 
a napojení NN bude 

z přilehlé 
komunikace 445/1. 

Objekt bude mít 
vlastní studnu a 

jímku nebo 
domovní Čov. 

38 

ochranné 
pásmo 

VN 
 34/1 

36/4 

 
ŽÁKOVEC 

  ozn 

Plán 
ované 
funkční 
využití 

podrobnější popis 
navrhovaného 

využití,specifické podmínky 
výstavby 

Zastavi 
telná 

plocha/m2 
- 1.etapa 

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 

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

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Zhoř nad 
Vltavou 

ŽÁ-
Z1 

BV 

Rodinné domy budou 
maximálně přízemní s 
podkrovím, maximální 

koeficient zastavěnosti je 
navržen 0,3, minimální velikost 

nové stavební parcely pro 
rodinný domek je navržena 

1000m2, minimální koeficient 
zeleně je 0,6. Při návrhu 

rodinných domů 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.  

4439 2 

Dopravní 
napojení a 

napojení NN 
bude z přilehlé 

komunikace 
448/1. Objekt 

bude mít vlastní 
studnu a jímku 
nebo domovní 

Čov. 

400/1 
ochranné 

pásmo 
lesa 

  

           401/1     

            401/2     

zastavitelná 
plocha k.ú. 
Zhoř nad 
Vltavou 

ŽÁ-
Z2 

BV 

Rodinné domy budou 
maximálně přízemní s 
podkrovím, maximální 

koeficient zastavěnosti je 
navržen 0,3, minimální velikost 

nové stavební parcely pro 
rodinný domek je navržena 

1000m2, minimální koeficient 
zeleně je 0,6. 

2569 2   381/1     

            381/3     

 
VYSVĚTLIVKY: RO – rekreační objekt, RD – rodinný dům 
 

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. 102,118 , komunikace III. třídy č. 10528 

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

• 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 
• Na okraji Krásné Hory nad Vltavou je vymezen koridor nad plochami RZV vymezený územním 
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plánem CNU přeložka II/102.  
• u nových zastavitelných ploch pro bydlení situovaných u silnic II.třídy nebo u navrhované 

přeložky silnice II.třídy budou splněny limitní hladiny hluku z dopravy ve vnitřních chráněných 
prostorách staveb a ve venkovním chráněném prostoru staveb. 

• Nové stavby dopravní infrastruktury nesmí narušit stávající charakter tohoto území. 
 

Doprava v klidu 

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

uvažovány v rámci konkrétních ploch s rozdílným způsobem využití. 

• 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 ty zůstanou zachovány 
• v území zůstane zachována stávající síť místních a účelových komunikací, včetně těch které 

slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke 
spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k dopravnímu spojení 
výrobních závodů, uzavřených prostorů, osamělých objektů apod.   

 
Pěší doprava a cyklistické stezky  

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

• Chodníky jsou zahrnuty také v plochách veřejných prostranství PP a PZ 
• Územím probíhají tyto cyklotrasy: č. 7, 111, 301, 8141, 8142, 8138, Vltavská cyklostezka, 
územím vede 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. Tyto cesty 
zůstanou v rámci možností zachovány, případně obnovovány. 
 
Technická infrastruktura 
• Nové stavby technické infrastruktury nesmí narušit stávající charakter tohoto území. 
 
Zásobování vodou 

• Krásná Hora nad Vltavou je z velké části napojena na místní vodovod, ten zatím chybí v jižních 
částech města. Zde zatím probíhá projekční příprava pro chybějící napojení stávající zástavby. 
V Krásné Hoře budou nové lokality přednostně napojeny na místní vodovodní řad.  

• Krásná Hora má vodojem na pozemku p.č. 119/27 jižně od města s kapacitou 600 m3. 
Je zásobován ze studně na pozemku p.č. 531 výtlačným vodovodním řadem.  

• 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. Vodní zdroj 
je reálné posílit vybudováním další studně. 

•  v ostatních osadách budou nové lokality zásobeny z vlastních studní. 
 
Kanalizace 

• V Krásné Hoře nad Vltavou je vybudovaná kanalizace svedená do ČOV, nové objekty budou 
přednostně napojeny na nové kanalizační řady. V nových rozvojových plochách bude 
navržena oddílná kanalizace. Stávající ČOV byla vybudována v 90.letech a má dostatečnou 
kapacitu i pro navrhovanou zástavbu. Pokud by i přesto bylo dosaženo maximálního počtu 
obyvatel, muselo by dojít k intenzifikaci ČOV. Intenzifikace je možná na stávajícím pozemku ČOV, 
není potřeba vymezovat prostor pro intenzifikaci. 

• V dalších obcích není vybudovaná síť veřejné kanalizace. Tam i nadále budou odpadní vody 
řešeny jímkami nebo individuálními čističkami odpadních vod. 
 
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 
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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 zatravněných pásech či zasakovacích 
zařízeních. 

 

Plynovod 

Město Krásná Hora nad Vltavou ani okolní osady nejsou plynofikovány. Zatím jedinou možností 
plynofikace území je navržené přívodní vedení z Kamýku nad Vltavou do Krásné Hory nad 
Vltavou navržené v ZÚR Středočeského kraje. Územní plán respektuje veřejně prospěšnou 
stavbu nadmístního významu a vymezuje koridor CNZ pro umístění stavby (P06) - VTL 
plynovodu – trasa Kamýk nad Vltavou – Krásná Hora nad Vlt., včetně RS v Krásné Hoře nad 
Vlt. Plynovod je navržen v rámci Zásad Středočeského kraje.  

Územní plán respektuje stávající trasu vysokotlakého plynovodu a jeho ochranná pásma, která 
prochází severním okrajem území.  

 

Elektrorozvody 

• Územní plán respektuje stávající systém zásobování obce elektrickou energií, umístění 
jednotlivých trafostanic a vedení včetně ochranných pásem. Stávající distribuční síť VN je ve 
většině lokalit dostačující, jsou navrženy 2 nové trafostanice u ploch pro bydlení KH-Z3-BI.3 a 
KH-Z4-BI.2, nové trasy vedení k trafostanici budou řešeny podzemním vedením. 

• Dle potřeb rozvoje území je možné navrhnout případné posílení stávajících trafostanic. 
Jejich parametry budou navrženy v dalším stupni projektové dokumentace. 
• Výstavba fotovoltaických elektráren a větrných elektráren je v tomto území nepřípustná. 
 
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. 

• V severní části města Krásná Hora and Vltavou je umístěn sběrný dvůr, jehož součástí je místo 
na velkoobjemový odpad, dále kontejnery na elektroodpad, na nebezpečné složky KO, na odpad 
z kovu a na sklo a nádrž na vodu 
 
Občanské vybavení 

• V městě Krásná Hora nad Vltavou je zastoupena základní vybavenost v dostatečném rozsahu 
pro potřeby zájmového území: Základní škola, Mateřská škola, Pošta, Lékárna, Knihovna, 
Praktický lékař, Požární zbrojnice 
 

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, 
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Koncepce uspořádání krajiny 

• Řešené území se nachází v  malebné kopcovité oblasti s průměrnou nadmořskou výškou 
434 m n. m. Okolní krajina je typická svým zvlněným povrchem s vrcholy přesahujícími hodnoty 
500 m n. m. V bezprostřední blízkosti města se nachází např.: vrch Bukovec (554 m. n. m.), 
Strážník (524 m n. m.) nebo Homole (519 m n. m.).  Z hlediska geomorfologického členění spadá 
území do oblasti Středočeské pahorkatiny a následně do celku s názvem Benešovská 
pahorkatina. Krajina si zachovává svůj přirozený ráz. Z hlediska ochrany krajiny na území 
zasahuje nadregionální biokoridor kaňonu Vltavy. Půdy jsou využívány z velké míry pro 
zemědělskou činnost, jsou ohroženy erozí. Je potřeba zlepšit retenční funkci krajiny. Město 
pracuje na obnově a čištění malých vodních nádrží.  Řešené území se vyznačuje vysokou 
hustotou menších osad. Atraktivní kopcovitou krajinu umocňují dálkové výhledy. 

• V jižní a východní polovině katastru je území výše položené, směrem k Vltavě tj. na západ a 
na sever krajina klesá k řece, v této části mají také vyšší podíl lesní kultury. 

• Zdejší krajina se vyznačuje mírně nadprůměrným zastoupením lesa. 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. 

• V řešeném území se nevyskytují přírodní rezervace a přírodní památky. 

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

• V území jsou stanovena záplavová území pro řeku Vltavu a pro Brzinu a Počepický potok 

• Západní hranici území tvoří  
 -  řeka Vltava (ID toku 10100001, Recipient: Labe, správce toku: Povodí Vltavy, s.p.) 

• dále územím protéká: 
• Babský potok –ID toku 10278257,recipient: Vltava, správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• ID toku (CEVT):10 262 651, recipient: Vltava, správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• Mlýnský potok - ID toku (CEVT): 10 101 912 recipient: Vltava, správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• ID toku (CEVT): 10 257 640, Recipient: Mlýnský p., správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• ID toku (CEVT): 10 268 934, Recipient: Mlýnský p., správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• Pivoňka - ID toku (CEVT): 10 267 083, Recipient: Mlýnský p., správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• ID toku (CEVT): 10 264 275, Recipient: Mlýnský p., správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• ID toku (CEVT): 10 265 216, Recipient: Mlýnský p., správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• ID toku (CEVT): 10 245 117, Recipient: Mlýnský p., správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• ID toku (CEVT): 10 279 836, Recipient: Mlýnský p., správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• ID toku (CEVT): 10 248 931, Recipient: 10 279 836, správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• ID toku (CEVT): 12 001 657, Recipient: Mlýnský p., správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• ID toku (CEVT): 10 246 937, recipient: Vltava, správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• Jahodový potok - ID toku (CEVT): 10 279 320, Recipient: Hrachovka, správce toku: Lesy ČR, 
s. p. 

• Mokrý potok, ID toku (CEVT): 10 252 677, Recipient: Jahodový p., správce toku: Lesy ČR, s. 
p. 

• ID toku (CEVT): 10 277 317, Recipient: Mokrý p. 

• ID toku (CEVT): 10 247 522, Recipient: Mokrý p. 

• Předbořický potok, ID toku (CEVT): 10 278 417, Recipient: Brzina, správce toku: Povodí 
Vltavy, s.p. 

• Mokřický potok, ID toku (CEVT): 10 276 145, Recipient: Předbořický p., správce toku: Lesy 
ČR, s. p. 

• ID toku (CEVT): 10 247 809, Recipient: Předbořický p. 

• ID toku (CEVT): 10 275 603, Recipient: Brzina, správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

• ID toku (CEVT): 10 248 474, Recipient: 10 275 603 

• Strážník, ID toku (CEVT): 10 251 864, Recipient: Brzina, správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

• ID toku (CEVT): 10 243 705, Recipient: Strážník, správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

• ID toku (CEVT): 10 281 257, Recipient: Brzina, správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

• Počepický potok, ID toku (CEVT): 10 257 129, Recipient: Brzina, správce toku: Povodí Vltavy, 
s.p. 
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• Plešiště, ID toku (CEVT): 10 245 548, Recipient: Počepický potok, správce toku: Povodí 
Vltavy, s.p. 

• ID toku (CEVT): 10 252 950, Recipient: Brzina, správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• ID toku (CEVT): 10 280 283, Recipient: 10 252 950 

• ID toku (CEVT): 10 255 458, Recipient: 10 252 950, správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• Velký potok, ID toku (CEVT): 10 240 865, Recipient: Brzina, správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• ID toku (CEVT): 12 002 202, Recipient: Brzina, správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• ID toku (CEVT): 10 277 995, Recipient: Brzina 

• ID toku (CEVT): 10 280 454, Recipient: Brzina 

• Brzina, ID toku (CEVT): 10 100 196, Recipient: Vltava, správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

• Selný (Selský) potok, ID toku (CEVT): 10 251 458, Recipient: Brzina, správce toku: Lesy ČR, 
s. p.  

• ID toku (CEVT): 10 277 705, Recipient: Selný p., správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

• ID toku (CEVT): 10 248 059, Recipient: Selný p., , správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• ID toku (CEVT): 10 280 981, Recipient: Selný p., správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

• ID toku (CEVT): 10 242 716, Recipient: Selný p., správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

• ID toku (CEVT): 10 281 147, Recipient: Selný p. 

• IDVT: 10 252 859, Recipient: Brzina, správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

• Tisovnický potok - IDVT: 10 265 572  , správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

• IDVT: 10 252 563, Recipient: Brzina, správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

• IDVT: 12 003 987, Recipient: Vltava, správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

 

Ve zdejší krajině je množství menších rybníků např. v Krásné Hoře nad Vltavou – Krajiňák, 
Obecňák, Brodce, Lazna, Mezihoří, u samoty U Svatošů – Stodoliště a spoustu menších 
bezejmenných rybníků – tyto prvky v krajině je třeba důsledně udržovat, případně obnovovat.  

Obnova drobných vodních nádrží v území je žádoucí ve všech typech funkčních ploch z hlediska 
potřeb zadržení vody v krajině. Rovněž z důvodu vytváření biotopů. 
 
Návrh uspořádání krajiny – vymezení ploch 

• Funkční plochy krajiny ve správním území města Krásná Hora and Vltavou jsou vymezeny 

takto: 

• Plochy zemědělské (A) – pole (AP), louky (AL) - 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 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 

• Plochy smíšené nezastavěného území (MN) MN.p – s přírodními prioritami, MN.z – 
zemědělské, MN.l – lesnické, MN.w – vodohospodářské, MN.r – rekreace nepobytová 

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

způsobem využitím 

• V nezastavěném území jsou vymezeny návrhové plochy krajiny, K1-K30 jsou navrhované části 
ÚSES, K31-K33 jsou plochy zahrad v nezastavěném území, zde je kromě zeleně možné 
umístit ploty a obslužnou komunikaci pro domy na sousedních plochách 

 
Stanovení podmínek pro využití ploch 

• Prosazovat ekologicky šetrné vytápění objektů. 
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• 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 např. Na kopci Kobyla, Strážník, Zajícův vrch, 

Bukovec a vrch Bor 

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

• Respektovat, že většina řešeného území kromě města Krásná Hora and Vltavou, Krašovic a 
části Mokřice je migračně významným územím 

• 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 – 

• 103490 Krašovický habr – Habr obecný, k.ú. Krašovice p.č.582/6 – Za obcí po pravé straně v 
remízku směrem ke Krásné Hoře. Původní kmen rozpadlý na dvě samostatné, poměrně vitální 
části. 
• 103489 Krašovická hrušeň - hrušeň obecná, k.ú. Krašovice p.č.842/2 - U polní cesty na 
Hostovnici. 
• 103488 Buk v Mokřicích – k.ú. Mokřice p.č. 463/1 - Mohutný buk na křižovatce lesních cest. 
• 103487 Vrbický černý topol - k.ú. Mokřice p.č. 265/1 - U silnice Krasná Hora-Krašovice na 
rozcestí k Mokřici. 
• 103492 Vletický dub - Dub letní – k.ú. Vletice, p.č. 26/1 - V zahradě u čp.11 
• 103491 Vletická lípa (Kovářova lípa) - Lípa malolistá – k.ú. Vletice, p.č. 537 - Pod Papežovou 
cihelnou u polní cesty směrem na Krašovice. U stromu torzo křížku s čitelným letopočtem 1860. 

• 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. 

• Významné krajinné prvky (VKP) tvoří základní kostru ekologické stability v krajině a jsou  

základem pro územní systém ekologické stability. Významný krajinný prvek je ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky významná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo 
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přispívá k udržení její stability. 

• Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze 

tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační 

funkce. Nově navržené plochy určené pro zástavbu, případně k jinému funkčnímu využití 

nebudou v kolizi s VKP. 

• 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.  
Návrhy opatření ke snížení erozních rizik: 

- Vymezení a návrh ploch přírodních (NP) a vodních (WT) v nivách vodních toků, tedy 
podpora retence a ekologické stability krajiny  

- Vymezení stávajících ploch drobné krajinné zeleně (meze, údolnice, liniová vegetace cest 
aj.) a respektování vymezených krajinných prvků zejména v plochách smíšených 
nezastavěného území s funkcí přírodní MN.p, zemědělskou MN.z, lesnickou – MN.l  

- Zachování ploch lesních (LE) s vysokou retenční funkcí. 
- 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. 

 
Ochrana před povodněmi 
Konkrétní návrhy na snížení nebo eliminaci povodňových rizik jsou koncepcí navrženy v podobě 
obnovy vodních ploch, jež jsou součástí údolních niv a která mají potenciál ke zvýšení retence 
vody v území. 
V případě potřeby lze v odůvodněných případech opatření pro ochranu před povodněmi umisťovat 
v nezastavěném území v souladu a odstavcem (5) §18 stavebního zákona. 
Nejsou navrženy plochy významně zvyšující povodňová rizika v řešeném území. 
 
Obecná opatření pro snižování povodňových rizik: 

- Funkční nivy vodních toků spolu s přirozenými vodními toky a plochami, kde je umožněn 
přirozený vývoj, které jsou v návrhu územního plánu upevněny nebo navrženy zejména jako 
plochy přírodní (NP) a vodní (WT). 

-  Zachování a rozvoj historických záplavových luk (plochy NP, MN.z, MN.p). 
-  Přípustné využití ploch s rozdílným způsobem využití, zahrnující obnovu a zakládání 

drobných vodních ploch přírodního charakteru a související charakteristické vegetace ve 
většině ploch v krajině i v plochách sídel. 

- Dobrá retence krajiny a funkční protierozní opatření (viz kapitola výše). 
 
Stavební činnost v záplavových územích se bude řídit podle zákona 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 



Územní plán města Krásná Hora and Vltavou březen 2022 

24 

 

 

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.    

 
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 nadregionálního, regionálního a lokálního významu. 
Návrh ÚSES zpracovaný v rámci územního plánu Krásná Hora umísťuje na jednotlivé pozemky 
prvkynadregionálního a 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 Kamýk nad Vltavou 
- ÚP Svatý Jan 
- ÚP Vysoký Chlumec 
- ÚP Petrovice 
- ÚP Kovářov 
- ÚP Klučenice 
- ÚP Milešov 
- ÚP Zduchovice 

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 
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Návrh ÚSES vychází z následujících geobicenologických podmínek: 
V návrhu ÚP je zpřesněno vymezení částí nadregionálního a regionálního ÚSES dle ZÚR. Prvky 
nadregionální a 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 hranic pozemků, 
případně podle hranic porostů. 
 
Nejvýznamnějším prvkem ÚSES v řešeném území je nadregionální biokoridor NK 60, Štěchovice 
– Hlubocká obora. Tento biokoridor je reprezentován třemi osami. Dvě z nich zasahují do řešeného 
území   
- osa nadregionálního biokoridoru K60 - vodní.  
  (pro kterou se nevylišují vložená biocentra) 
- osa nadregionálního biokoridoru K60 - mezofilní hájová. 
  V řešeném území s jedním vloženým regionálním biocentrem RC 845 Struhy (přesahuje na k.ú. 
Přední Chlum, obec Milešov) a se čtyřmi vloženými lokálními biocentry KH LC 23 až 26. 
 
Dle ZÚR procházejí řešeným územím regionální biokoridory:   
RK 285 Radešínská – Struhy 
RK 288 Sádka Zbirov – Velký Hájek 
RK 289 Sádka Zbirov – Radešínská, zasahuje do řešeného území pouze okrajem při jihovýchodní 
hranici v katastru Krašovice. 
 
Dle ZÚR jsou v řešeném území vymezena, resp. do něho zasahují následující regionální biocentra: 
RC 845 Struhy 
RC 842 Radešínská 
 
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 vymezeno 26 biocenter :  

 
KH LC 1 Nad Zhoří, k.ú. Zhoř nad Vltavou 
Charakteristika: 5,91ha,  
Funkční lokální biocentrum. 
Tvořené lesem. Lesní typ zakrslá doubrava ; kyselá buková doubrava 
 
KH LC 2 , Pod Strání, k.ú. Tisovnice 

Charakteristika: 4,19 ha,  
Funkční lokální biocentrum. Vložené do RK 288. 
Zahrnuje břehové porosty podél Brziny, louky a extenzivně (bez orby) zemědělsky využívané 
plochy v nivě. 
 
KH LC 3 U Holana, k.ú. Zhoř nad Vltavou 
Charakteristika: 3,91ha,  
Funkční lokální biocentrum. 
Tvořené lesem. Lesní typ kyselá buková doubrava ; jasanová olšina 
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KH LC 4 Na Krámcích, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou 
Charakteristika: 6,06 ha,  
Funkční lokální biocentrum. 
Tvořené lesem. Lesní typ svěží buková doubrava ; kyselá buková doubrava 
 
KH LC 5, Pod Tisovnicí, k.ú. Tisovnice, k.ú. Plešiště 
Charakteristika: 3,31 ha,  
Funkční lokální biocentrum. Vložené do RK 288. 
Zahrnuje břehové porosty podél Brziny, louky a extenzivně (bez orby) zemědělsky využívané 
plochy v nivě. 
 
KH LC 6, Pod Hrby, k.ú. Plešiště 
Charakteristika: 2,63 ha, v řešeném území. Navazuje na LBC D, ÚP Vysoký Chlumec. 
Funkční lokální biocentrum. 
Tvořené převážně lesem. Lesní typ svěží dubová bučina ; kyselá dubová bučina 
 

KH LC 7 Lukšův Vrch, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou 
Charakteristika: 7,38 ha,  
Funkční lokální biocentrum. 
Tvořené lesem. Lesní typ svěží buková doubrava ; vysýchavá buková doubrava 
 
KH LC 8 Pod Zajícovým vrchem, k.ú. Vletice, k.ú. Tisovnice 
Charakteristika: 4,14 ha,  
Funkční lokální biocentrum. 
Tvořené lesem. Lesní typ kyselá buková doubrava, svěží dubová bučina, kamenitá kyselá 
buková doubrava 
 
KH LC 9, Soutok pod Vleticemi, k.ú. Vletice 
Charakteristika: 3,46 ha,  
Funkční lokální biocentrum. Vložené do RK 288. 
Zahrnuje břehové porosty při soutoku Brziny a Počepického potoka, louky a extenzivně (bez orby) 
zemědělsky využívané plochy v nivě. 
 

KH LC 10 Na Řežábkách, k.ú. Plešiště 
Charakteristika: 9,70 ha,  
Funkční lokální biocentrum. 
Tvořené lesem. Lesní typ kyselá dubová bučina, chudá dubová bučina, vysýchavá dubová 
bučina 
 
KH LC 11, Vletice Za Potokem, k.ú. Vletice 
Charakteristika: 3,31 ha,  
Funkční lokální biocentrum. Vložené do RK 288. 
Zahrnuje břehové porosty podél Brziny, louky a extenzivně (bez orby) zemědělsky využívané 
plochy v nivě. 
 
KH LC 12, Pod Hrbem, k.ú. Vletice, k.ú. Krašovice 
Charakteristika: 1,03 ha, Plochu doplňuje navazující LBC 2 v ÚP Petrovice. 
Funkční lokální biocentrum. Vložené do RK 288. 
Zahrnuje břehové porosty podél Brziny, louky a extenzivně (bez orby) zemědělsky využívané 
plochy v nivě. 
 
KH LC 13, Nad Hostovnicí, k.ú. Vletice 
Charakteristika: 4,38 ha,  
Funkční lokální biocentrum. 
Tvořené lesem. Lesní typ obohacená buková doubrava, kyselá buková doubrava, kyselá dubová 
bučina 
 

KH LC 14, U Svatošů, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou, k.ú. Podmoky 
Charakteristika: 3,81 ha,  
Funkční lokální biocentrum. 
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Tvořené převážně lesem, Lesní typ obohacená buková doubrava.  
Břehovými porosty podél Mlýnského potoka, vodními plochami a extenzivně využívanými 
loukami. 
 
KH LC 15, Nad Podmoky, k.ú. Podmoky 
Charakteristika: 3,97 ha,  
Funkční lokální biocentrum. Vložené do RK 285 
Tvořené lesem. Lesní typ kyselá buková doubrava. 
 

KH LC 16, Mírovka, k.ú. Podmoky 
Charakteristika: 4,23 ha,  
Funkční lokální biocentrum. Vložené do RK 285 
Tvořené lesem. Lesní typ vysýchavá buková doubrava, kyselá dubová bučina. 
 
KH LC 17, Mírovka, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou 
Charakteristika: 3,50 ha,  
Funkční lokální biocentrum. Vložené do RK 285 
Tvořené lesem. Lesní typ vysýchavá buková doubrava. 
 
KH LC 18, Mírovka, k.ú. Krašovice, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou 
Charakteristika: 26,58 ha,  
Funkční lokální biocentrum. 
Tvořené lesem. Lesní typ kyselá dubová bučina. 
 
KH LC 19, Pod Krašovicemi, k.ú. Krašovice 
Charakteristika: 3,32 ha,  
Funkční lokální biocentrum. 
Tvořené břehovými porosty podél bezejmenného (Krašovického) potoka, přírodními plochami s 
porosty vrb a olší a extenzivně využívanými loukami. 
Částečně lesem, Lesní typ kyselá buková doubrava, obohacená buková doubrava. 
 
KH LC 20, Červený Mlýn, k.ú. Krašovice 
Charakteristika: 2,08 ha. Plochu doplňuje navazující LBC 1 v ÚP Petrovice. 
Funkční lokální biocentrum. Vložené do RK 288. 
Zahrnuje břehové porosty podél Brziny, louky a extenzivně (bez orby) zemědělsky využívané 
plochy v nivě. 
 
KH LC 21, Ostrov, k.ú. Mokřice 
Charakteristika: 3,80 ha,  
Lokální biocentrum nefunkční (k založení). Vložené do RK 285. 
Tvořené lesem, který vyžaduje obnovu. Lesní typ kyselá dubová bučina, uléhavá kyselá dubová 
bučina. 
 
KH LC 22, V Sečích, k.ú. Mokřice 
Charakteristika: 4,34 ha. Vložené do RK 285. 
Funkční lokální biocentrum. 
Tvořené lesem. Lesní typ kyselá dubová jedlina. 
 
KH LC 23, Pahorek, k.ú. Proudkovice 
Charakteristika: 3,89 ha. Vložené do NK 60, větev mezofilní hájová. 
Funkční lokální biocentrum. 
Tvořené lesem. Lesní typ svěží buková doubrava, kyselá buková doubrava. 
 

KH LC 24, V Jedlích, k.ú. Zhoř nad Vltavou 
Charakteristika: 3,15 ha. Vložené do NK 60, větev mezofilní hájová. 
Funkční lokální biocentrum. 
Tvořené lesem. Lesní typ svahová dubová bučina, kamenitá kyselá buková doubrava, lipová 
javořina. 
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KH LC 25, Nad Břehy, k.ú. Švastalova Lhota 
Charakteristika: 7,17 ha. Vložené do NK 60, větev mezofilní hájová. 
Funkční lokální biocentrum. 
Tvořené lesem. Lesní typ svěží buková doubrava, kyselá buková doubrava. 
 
KH LC 26, Nad Přehradou, k.ú. Švastalova Lhota 
Charakteristika: 1,41 ha. Plochu doplňuje navazující BC 10 v ÚP Kamýk nad Vltavou. 
Vložené do NK 60, větev mezofilní hájová. 
Funkční lokální biocentrum. 
Tvořené lesem a porosty vysoké nelesní zeleně. Lesní typ kyselá buková doubrava, svěží 
dubová bučina. 
 
Na regionální úrovni je v řešeném území upřesněna poloha 2 biocenter :  
 
RC 845 - Struhy -  k.ú. Proudkovice 
Charakteristika: 30,41 ha v řešeném území, přesahuje na správní území obce Milešov, kat. úz. 
Přední Chlum. 
Funkční regionální biocentrum. 
Tvořené lesem a porosty vysoké nelesní zeleně. Lesní typ převážně kyselá buková doubrava, 
svěží buková doubrava, na skalních výchozech s přirozenou obnovou borovice. 
 
 
RC 842 - Radešínská -  k.ú. Mokřice 
Charakteristika: 14,63 ha v řešeném území, větší část biocentra leží na správním území obce 
Petrovice, k.ú. Radešín. 
Funkční regionální biocentrum. 
Tvořené lesem a porosty vysoké nelesní zeleně. Lesní typ v řešeném území převážně kyselá 
buková doubrava. 
 
V řešeném území je vymezeno 22 lokálních biokoridorů: 
 
KH LK 1 – SV16 k.ú. Zhoř nad Vltavou, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou. 
Charakteristika: funkční biokoridor, částečně k doplnění. V následujících úsecích: 
576 m, funkční biokoridor 
66 m, k doplnění 
860 m, funkční biokoridor 
Celková dékla biokoridoru: 1502 m. 
Je tvořen lesními porosty, převážně druhově bohatými okrajovými částmi lesů a plochami 
hodnotné nelesní zeleně. 
V úseku k doplnění bude orná půda nahrazena plochami přírodními s porosty autochtonních 
dřevin. 
 
Podél hranice řešeného území s obcí Svatý Jan, k.ú. Drážkov - okolí sidla Řadovy a k.ú. Bražná, 
přesahují na řešené území části lokálních biokoridorů LBK 8 a LBK 9 vymezených v ÚP Svatý 
Jan. 
Jde o segmenty funkčních biokoridorů, jejichž druhá hranice leží na sousedním území. V řešeném 
území jsou vymezeny na lesních porostech a plochách extenzivně využívaných luk. 
Protože jde o ojedinělé plochy, není jim přiděleno vlastní pořadové číslo biokoridorů v systému ÚP 
Krásná Hora. 
 
KH LK 1 – 4 k.ú. Zhoř nad Vltavou, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou. 
Charakteristika: funkční biokoridor, částečně k doplnění. V následujících úsecích: 
346 m, k doplnění 
757 m, funkční biokoridor 
Celková dékla biokoridoru: 1103 m. 
Funkční část je tvořena lesními porosty, převážně druhově bohatými okrajovými částmi lesů. 
V úseku k doplnění bude doplněna rozptýlená zeleň a orná půda nahrazena plochami přírodními 
s porosty autochtonních dřevin. 
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KH LK 2 – 6 k.ú. Tisovnice. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 

Celková dékla biokoridoru: 2170 m. 
Biokoridor je tvořen břehovými porosty po obou březích Velkého potoka a extenzivně využívanými 
loukami. Část protější hranice biokoridoru leží na území městyse Vysoký Chlumec, kde je tentýž 
biokoridor vymezen jako lokální biokoridor č. 15. 
Na biokoridor v trase navazuje při ústí Smetákova potoka do Velkého potoka biokoridor 
vymezený na území městyse Vysoký Chlumec jako lokální biokoridor č. 16. Na něm leží ve 
vzdálenosti cca 350 m lokální biocentrum LBC C. Se zapčítáním tohoto funkčního biocentra na 
odbočné větvi není maximální odlehlost biocenter 2000 m překročena. V údolí Velkého potoka 
není vhodná poloha pro vymezení dalšího biocentra. Ani návrh ÚSES v ÚP Vysoký Chlumec tu 
lokální biocentrum nevymezuje. 
 
KH LK 3 – 4 k.ú. Zhoř nad Vltavou, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 

Celková dékla biokoridoru: 1193 m. 
Je tvořen lesními porosty, převážně druhově bohatými okrajovými částmi lesů, plochami luk a 
hodnotné nelesní zeleně. 
 
KH LK 3 – 14 k.ú. Zhoř nad Vltavou, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 

Celková dékla biokoridoru: 1675 m. 
Je tvořen kvalitními lesními porosty. V okolí usedlosti U Svatošů plochami extenzivně využívaných 
luk s rozptýlenými nelesními dřevinami. 
 
KH LK3 – K60 k.ú. Zhoř nad Vltavou. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 803 m. 
Je tvořen lesními porosty, které se v dané oblasti nejvíce blíží přirozené druhové skladbě. Tvoří 
propojení na nadregionální ÚSES.  
 
KH LK 4 – 7 k.ú. Krásná Hora nad Vltavou. 
Charakteristika: nefunkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 1132 m. 
Doplňuje chybějící krajinnou zeleň a propojuje ekologicky stabilní části části krajiny ve směru 
západo-východním. Bude tvořen nově vysazenými porosty autochtonních dřevin. 
 
KH LK 5 – SV10 k.ú. Tisovnice. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 1235 m. 
Je tvořen lesními porosty, které se v dané oblasti nejvíce blíží přirozené druhové skladbě, přes 
sedlo pod Valovou horou přechází přes louky. Tvoří propojení na ÚSES vymezený v ÚP Svatý 
Jan a to LBK 10.  
 
KH LK 7 – 8 k.ú. Krásná Hora nad Vltavou, k.ú. Vletice, k.ú. Tisovnice. 
Charakteristika: funkční biokoridor, částečně k doplnění. V následujících úsecích: 

370 m, k doplnění 
746 m, funkční biokoridor 
Celková dékla biokoridoru: 1116 m. 
Část k doplnění mezi Lukášovým a Zajícovým vrchem bude vytvořena nově vysazenými porosty 
autochtonních dřevin na nově vymezeném pruhu přírodních ploch, který využívá I stávající 
porosty vázené na historickou mez. 
Jako funkční koridor dál pokračuje po severním úbočí Zajícova vrchu k LC 8, kde je tvořen lesními 
porosty, které se v dané oblasti nejvíce blíží přirozené druhové skladbě. 
 
KH LK 7 – 13 k.ú. k.ú. Vletice. 
Charakteristika: funkční biokoridor, částečně k doplnění. V následujících úsecích: 

572 m, funkční biokoridor 
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588 m, k doplnění 
346 m, funkční biokoridor 
Celková dékla biokoridoru: 1506 m. 
Navazuje na nefunkční část LK 7 – 8 pod Zajícovým a pokračuje v okrajích lesního porostu na 
jih k silnici do Vletic. 
Část k doplnění bude vytvořena nově vysazenými porosty autochtonních dřevin na nově 
vymezeném pruhu přírodních ploch. 
Navazující funkční úsek je tvořen lesními porosty a extenzivně využívanými loukami v členitém 
terénu nad Hostovnicí. 
 
KH LK 8 – 9 k.ú. Vletice. 
Charakteristika: funkční biokoridor, částečně k doplnění. V následujících úsecích: 
344 m, funkční biokoridor 
216 m, k doplnění 
392 m, funkční biokoridor 
Celková dékla biokoridoru: 1506 m. 
Je tvořen převážně okrajovými partiemi lesních porostů.  
Část k doplnění bude vytvořena nově vysazenými porosty autochtonních dřevin na nově 
vymezeném pruhu přírodních ploch navazujících na stávající rozptýlené porosty dřevin. 
 
KH LK 9 – 10 k.ú. Plešiště. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 1362 m. 
Je tvořen převážně okrajovými partiemi lesních porostů a přírodními plochami v údolí pod 
Plešištěm. 
 
KH LK 9 – P14 k.ú. Vletice. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 

Celková dékla biokoridoru: 1541 m. 
Je tvořen břehovými porosty podél Počepického potoka a pozemky extenzivně 
obhospodařovaných luk v nivě. Navazuje na lokální biokoridor 14 vymezený v ÚP Vysoký 
Chlumec. 
 
KH LK 10 – 6 k.ú. Plešiště. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 803 m. 
Je tvořen lesními porosty, které se v dané oblasti nejvíce blíží přirozené druhové skladbě. 
 
KH LK 13 – 18 k.ú. Vletice, k.ú. Mokřice. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 1244 m. 
Je tvořen převážně okrajovými partiemi lesních porostů a přírodními plochami v údolí drobného 
toku Stážník. 
 
KH LK 14 – 17 k.ú. Krásná Hora nad Vltavou. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 884 m. 
Je tvořen břehovými porosty a extenzivně obhospodařovanými loukami v nivě Mlýnského potoka 
a přilehlým okrajem lesa. 
 
KH LK 18 – R285 k.ú. Mokřice. 
Charakteristika: částečně funkční, převážně k doplnění. V následujících úsecích: 
1332 m, k doplnění 
575 m, funkční biokoridor 
Celková dékla biokoridoru: 1907 m. 
Část k doplnění bude vytvořena nově vysazenými porosty autochtonních dřevin na nově 
vymezených přírodních plochách navazujících na stávající rozptýlené porosty dřevin a drobné 
lesní pozemky. 
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Funkční úsek vede lesními porosty, které se v dané oblasti nejvíce blíží přirozené druhové 
skladbě. 
 
KH LK 18 – R842 k.ú. Krašovice. 
Charakteristika: funkční biokoridor, částečně k doplnění. V následujících úsecích: 
639 m, funkční biokoridor 
165 m, k doplnění 
230 m, funkční biokoridor 
Celková dékla biokoridoru: 1034 m. 
Koridor je veden v první funkční části po lesních pozemcích. 
V částech k doplnění bude provedena výsadba autochtonních dřevin na nově vymezených 
přírodních plochách. 
Až k napojení na biokoridor KH LK 19 – R842 je koridor vymezen na stávajících přírodních 
plochách. 
 
KH LK 19 – R842 k.ú. Krašovice, k.ú. Mokřice. 
Charakteristika: funkční biokoridor, částečně k doplnění. V následujících úsecích: 

873 m, funkční biokoridor 
200 m, k doplnění 
144 m, funkční biokoridor 
63 m, k doplnění 
Celková dékla biokoridoru: 1280 m. 
Funkční část biokoridoru je vedena v nivě Krašovického potoka. V částech k doplnění bude 
provedena výsadba autochtonních dřevin na nově vymezených přírodních plochách. 
 
KH LK 19 – 20 k.ú. Krašovice. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 

Celková dékla biokoridoru: 576 m. 
Koridor je vymezen v nivě Krašovického potoka. Je tvořen břehovými porosty a extenzivně 
využívanými loukami. 
 
KH LK 22 – KL3-5 k.ú. Mokřice. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 634 m. 
Koridor je vymezen na lesních pozemcích. 
 
Řešeným územím procházejí tři regionální biokoridory. Jsou vymezeny v následujících 
úsecích: 
 
RBK 285 Radešínská – Struhy 
Dělí se na tyto následující úseky: 
 

RBC 842 – LC 22 k.ú. Mokřice. 
Charakteristika: nefunkční biokoridor. 

Celková dékla biokoridoru: 536 m. 
Bude vytvořen výsadbou autochtonních dřevin na nově vymezených přírodních plochách, která 
doplní současnou sporadickou rozptýllenou krajinnou zeleň. 
 
LC 22 – LC 21 k.ú. Mokřice. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 

Celková dékla biokoridoru: 648 m. 
Je veden po lesních pozemcích. Cílem je podporovat v rámci lesního hospodaření přirozenou 
skladbu porostu. 
 
LC 21 – LC 17 k.ú. Mokřice, k.ú. Krásná Horan ad Vltavou. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 705 m. 
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Je veden po lesních pozemcích. Cílem je podporovat v rámci lesního hospodaření přirozenou 
skladbu porostu. 
 
LC 17 – LC 16 k.ú. Krásná Horan ad Vltavou, k.ú. Podmoky . 
Charakteristika: funkční biokoridor, částečně k doplnění. V následujících úsecích: 
271 m, k doplnění 
382 m, funkční biokoridor 
Celková dékla biokoridoru: 653 m. 
Koridor bude doplněn výsadbou autochtonních dřevin na nově vymezených přírodních plochách. 
Funkční část je vymezena na lesních pozemcích. 
 
LC 16 – LC 15 k.ú. Podmoky. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 566 m. 
Koridor je vymezen na lesních pozemcích. Východně od Podmok přechází přes extrnzivně 
využívané louky. 
 
LC 15 – hranice území k.ú. Podmoky. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 573 m. 
Koridor je vymezen na lesních pozemcích, na pozemcích s kvalitními porosty dřevin na nelesních 
pozemcích a plochou extenzivně využívané louky. 
 
hranice území -  RC 845 k.ú. Proudkovice. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 462 m. 
Koridor je vymezen na lesních pozemcích. 
 
RBK 289 Sádka-Zbirov – Radešínská 
Do řešeného území zasahuje pouze na jihovýchodním okraji v katastru Krašovice. Jde o přesah 
koridoru s druhou hranicí v katastru Kuní, obec Petrovice. 
Část zasahující do řešeného území je vymezena podle hranice břehových porostů v nivě 
Předbořického potoka v návaznosti na hranice vymezené v ÚP Petrovice. 
 
RBK 288 Velký Hejk - Sádka-Zbirov 
Dělí se na tyto úseky oddělené vloženými lokálními biocentry: 
 

LC 2 – LC 5 k.ú. Tisovnice, k.ú. Plešiště. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 902 m. 
Koridor tvoří břehové porosty a louky v nivě Brziny. 
 

LC 5 – LC 9 k.ú. Tisovnice, k.ú. Plešiště. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 281 m. 
Koridor tvoří břehové porosty a louky v nivě Brziny. 
 
LC 9 – LC 11 k.ú. Vletice. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 680 m. 
Koridor tvoří břehové porosty a louky v nivě Brziny. 
 
LC 11 – LC 12 k.ú. Vletice. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 

Celková dékla biokoridoru: 734 m. 
Koridor tvoří břehové porosty a louky v nivě Brziny. 
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LC 12 – LC 20 k.ú. Krašovice. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 

Celková dékla biokoridoru: 877 m. 
Koridor tvoří břehové porosty a louky v nivě Brziny. Do řešeného území zasahuje jen částečně. 
Osa běží přibližně po hranici řešeného území v toku Brziny. Druhá polovina koridoru zasahuje 
na katastry Mezihoří u Týnčan a Týnčany na území obce Petrovice. 
 
LC 20 – hranice území k.ú. Krašovice. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 

Celková dékla biokoridoru: 195 m. 
Koridor tvoří břehové porosty a louky v nivě Brziny. Do řešeného území zasahuje jen částečně. 
Osa běží přibližně po hranici řešeného území v toku Brziny. Druhá polovina koridoru zasahuje 
na katastr Týnčany na území obce Petrovice. 
 
Řešeným územím prochází nadregionální biokoridor NK 60 Štěchovice – Hlubocká 
obora.  V území jsou vymezeny koridory dvou z jeho tří os: 

 
Koridor vodní osy 
Je vymezen plochou zátopy vodní nádrže Kamýk nad Vltavou a přilehlými břehovými porosty. 
Do koridoru vodní osy se nevkládají biocentra. 
 
 
Koridor mezofilní hájové osy 
Je vymezen po zalesněných pravobřežních stráních vltavského údolí. 
Dělí se na tyto úseky oddělené vloženými lokálními biocentry (šířka neklesá pod 50 m): 

 
RC 845 – LC 23 k.ú. Proudkovice. 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 642 m. 
 
LC 23 – LC 24 k.ú. Proudkovice, k.ú. Zhoř nad Vltavou 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 621 m. 
 
LC 24 – LC 25 k.ú. Zhoř nad Vltavou, k.ú. Švastalova Lhota 
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 684 m. 
 
LC 25 – LC 26 k.ú. k.ú. Švastalova Lhota  
Charakteristika: funkční biokoridor. 
Celková dékla biokoridoru: 650 m. 
Koridor je vymezen na lesních porostech, částečně I na extenzivně využívaných loukách 
s rozptýlenými porosty dřevin. 
  
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 (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. 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 
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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, BI - bydlení individuální (podkategorie BI.1, BI.2, BI.3), BV - 
bydlení venkovské 
Plochy rekreace: 

RI - Rekreace individuální, RH - rekreace hromadná – rekreační areály 
Plochy občanského vybavení 

OV - občanské vybavení veřejné, OK - občanské vybavení komerční, OS - občanské 
vybavení - sport, OH - občanské vybavení - hřbitovy 

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, ZS – zeleň sídelní, ZO - zeleň - ochranná a izolační, ZP – 

zeleň - přírodního charakteru 
Plochy smíšené obytné 

SM - plochy smíšené obytné městské SV - plochy smíšené obytné – venkovské 
Plochy dopravní infrastruktury 

DS - dopravní infrastruktura – silniční, DV - Doprava vodní, DX.c - významné polní a 
lesní cesty, DX.u - významné účelové cesty 
Plochy technické infrastruktury 

TW - technická infrastruktura - vodní hospodářství, TE - technická infrastruktura – 
energetika, TO - nakládání s odpady  

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 
Plochy lesní 

LE – plochy lesní 
Plochy přírodní 

NP – plochy přírodní 
Plochy smíšené nezastavěného území 
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 MN.p - plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, MN.z - plochy smíšené 
nezastavěného území – zemědělské využití, MN.l - plochy smíšené nezastavěného území – 
lesnické, MN.w - plochy smíšené nezastavěného území –vodohospodářské zájmy, MN.r - plochy 
smíšené nezastavěného území – rekreace nepobytová 

 
• U ploch VL - Výroba lehká, SM - plochy smíšené obytné městské 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 nezastavěném území jsou vymezeny návrhové plochy krajiny, K1-K30 jsou navrhované části 
ÚSES, K31-K33 jsou plochy zahrad v nezastavěném území, zde je kromě zeleně možné 
umístit ploty a obslužnou komunikaci pro domy na sousedních plochách 

 

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: 
 
VU-K1 - založení prvku ÚSES, změna využití - KH LK 1 - SV16 

VU-K2, VU-K3, VU-K4 - založení prvku ÚSES, změna využití - KH LK 1 - 4 

VU-K5, VU-K6, VU-K7, VU-K8 - založení prvku ÚSES, změna využití - KH LK 4 - 7  

VU-K9, VU-K10, VU-K11 - založení prvku ÚSES, změna využití - KH LK 7 - 8  

VU-K12, VU-K13 - založení prvku ÚSES, změna využití - KH LK 8 - 9 

VU-K14, VU-K15 - založení prvku ÚSES, změna využití - KH LK 7 - 13 

VU-K17, VU-K18, VU-K19 - založení prvku ÚSES, změna využití - RBK 285 

VU-K20, VU-K21, VU-K22, VU-23, VU-K24 - založení prvku ÚSES, změna využití - KH LK 18 - 

R285 

VU-K25 - založení prvku ÚSES, změna využití - KH LK 18 - R842 

VU-K26, VU-K27, VU-K28 - založení prvku ÚSES, změna využití - KH LK 19 - R842 

VU-K29, VU-K30 - založení prvku ÚSES, změna využití - RBK 285 

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): 
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VD-KH-Z7b – obslužná komunikace pro návrhovou lokalitu KH-Z7b 

VD-KH-Z8 - obslužná komunikace pro návrhovou lokalitu KH-Z8 

VD-II/102 – koridor pro přeložku silnice II/102 – koridor bude upřesněn v dalších stupních 

dokumentace 

VT-VTL – koridor pro přívodní řad VTL plynu – koridor bude upřesněn v dalších stupních 

dokumentace 

PD-SV-Z1 - obslužná komunikace pro návrhovou lokalitu SV-Z1 

PD-BŘ-Z1 - obslužná komunikace pro návrhovou lokalitu BŘ-Z1 

PD-BŘ-1 - stávající přístupová komunikace pro osadu Břehy 

VD-BŘ-2 - navrhovaná úprava přístupové komunikace pro osadu Břehy 

PD-ŠL-1 - stávající přístupová komunikace pro osadu Švastalova Lhota 

PD-ŠL-2 - stávající přístupová komunikace pro samotu u Švastalovy Lhoty 

PD-ŽÁ-1 - stávající přístupová komunikace pro osadu Žákovec 

PD-MR-1 - stávající přístupová komunikace pro samotu Na Mrázovech 

PD-MR-2 - stávající přístupová komunikace pro samotu poblíž samoty Na Mrázovech 

PD-PR-1 - stávající přístupová komunikace pro osadu Proudkovice 

PD-HO-1 - stávající přístupová komunikace pro osadu Hostovnice 

PD-VR-1 - stávající přístupová komunikace pro osadu Vrbice 

PD-MO-1 - stávající přístupová komunikace pro osadu Mokřice (Vrbice - V Doubí) 

PD-MO-2 - stávající přístupová komunikace pro osadu Mokřice (V Doubí - Mokřice + průjezdná 

komunikace v Mokřici) 

PD-MO-3 - stávající přístupová komunikace pro osadu Mokřice (Mokřice - Krašovice) 

PD-KR-1 - stávající přístupová komunikace mezi osadou Mokřice a osadou Krašovice  

 
Zajišťování obrany a bezpečnosti státu. 

- Vojenské stavby se v území nevyskytují. 
- 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, případně sklepy 
veřejných budov, které je možné upravit na jednoduchý domovní úkryt. Kapacitnější úkryty, 
které mohou sloužit i návštěvníkům a zaměstnancům občanské vybavenosti i části 
obyvatelstva je možné provizorně zřídit v budově komunitního centra čp.14 a v tělocvičně ZŠ 
Krásná Hora nad Vltavou 

- Místo pro evakuaci obyvatelstva a jeho ubytování: v budově komunitního centra čp.14 
a v tělocvičně ZŠ Krásná Hora nad Vltavou 

- Místo pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci: Městský úřad 
Krásná Hora nad Vltavou 

- 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 SDH Krásná Hora nad Vltavou mobilní elektrocentrálu. 

- V obci a osadách jako zdroje požární vody slouží 3 požární hydranty v Krásné Hoře nad Vltavou, 
dalšími zdroji vody jsou místní rybníky, potoky, Vltava a místní náhony: 
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- Krásná Hora nad Vltavou  - rybník Mezihoří asi 600m severně od Krásné Hory nad Vltavou 
- Vrbice – rybník před návsí při vjezdu do Vrbice 
- Krašovice – rybník na návsi 
- Mokřice – rybník severně od kulturního domu (bývalý vepřín) 
- Švastalova Lhota – rybník vlevo u silnice u vjezdu do obce 
- Zhoř – Kamýcká přehrada na Vltavě – 1,5km 
- Žákovec  - rybník jižně od osady 
- Tisovnice – rybník na návsi 
- Smrčí – potok Brzina, Vlčí (Velký) potok 
- Podmoky – rybník na návsi při čp.7 
- Vletice – potok Brzina nebo rybník p.Chadimy – vlevo and Vleticemi 
- Plešiště – menší rybník jižně od Plešiště při silnici nebo potok Brzina (cca 2km) 
- Hostovnice – potok Strážník + rybník Strážník jižně od komunikace do Vletic 
- Proudkovice – Kamýcká Přehrada na Vltavě 
- Mrázova (samota) – Kamýcká přehrada na Vltavě (cca 2km) nebo rybník Stodoliště jižně od 
samoty U Svatošů (cca 1,5km) 

- U Svatošů (samota) – rybník Stodoliště v jižní části samoty 
- Červený mlýn (samota) – náhonový rybník a potok Brzina 
- Rekreační oblast Na Dolcích, rekreační oblast Břehy - Kamýcká Přehrada na Vltavě 

 

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 města Krásná Hora nad Vltavou. 
Na těchto pozemcích přístupových komunikací bude zřízeno předkupní právo ve prospěch 
města Krásná Hora nad Vltavou: 
 
VD-KH-Z7b – obslužná komunikace pro návrhovou lokalitu KH-Z7b –  
932/10 (část), 935/3 (část), 1283/5, 1283/6,  
 
VD-KH-Z8 - obslužná komunikace pro návrhovou lokalitu KH-Z8 -  
1123/17, 1241/91, 1248/2, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou 
 
PD-SV-Z1 - obslužná komunikace pro novou zástavbu U Svatošů -  
892/3, k.ú.Krásná Hora nad Vltavou 
 
PD-BŘ-Z1 - obslužná komunikace pro návrhovou lokalitu BŘ-Z1 -  
161/57, 172/1, 172/2 k.ú. Švastalova Lhota 
 
PD-BŘ-1 - stávající přístupová komunikace pro osadu Břehy –  
173/1 část, k.ú. Švastalova Lhota 
 
VD-BŘ-2 - navrhovaná úprava přístupové komunikace pro osadu Břehy –  
152/2, 161/55, 152/8, 155/1 (část), 155/11(část), k.ú. Švastalova Lhota 
 
PD-ŠL-1 - stávající přístupová komunikace pro osadu Švastalova Lhota –  
276/2(část), 276/3(část), 275, 284/3 (část), 284/1 (část), 291/1 (část), 291/7, 291/2 (část), 285/6 
(část), 318 (část), 21/1 (část), k.ú. Švastalova Lhota 
 
PD-ŠL-2 - stávající přístupová komunikace pro samotu u Švastalovy Lhoty –  
263/4, 260/13, 268/10, 268/5, 268/13, 258/2, 255/1, k.ú. Švastalova Lhota 
 
PD-ŽÁ-1 - stávající přístupová komunikace pro osadu Žákovec –  
388/6, 388/5, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou,  
394/6, 384/1, k.ú. Zhoř nad Vltavou 
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PD-MR-1 - stávající přístupová komunikace pro samotu Na Mrázovech –  
102/1(část), 102/5, 436/9 (část), k.ú. Zhoř nad Vltavou,  
638/1, 638/9, 638/4, 638/8, k.ú. Podmoky,  
 
PD-MR-2 - stávající přístupová komunikace pro samotu poblíž samoty Na Mrázovech –  
720/2, 720/5, 1279/11k.ú. Krásná Hora nad Vltavou 
 
PD-PR-1 - stávající přístupová komunikace pro osadu Proudkovice –  
95/1 (část), 97(část), 98 (část), 102 (část), 182/1(část), 182/3 (část), 182/4 (část) 
k.ú.Proudkovice 
 
PD-HO-1 - stávající přístupová komunikace pro osadu Hostovnice –  
499 (část), 502/1 (část), 502/4 (část), 504/1 (část), 504/2 (část), 504/3, 506 (část), 510/2, 510/3 
(část), 510/5 (část), 524/1 (část), 524/3 (část), 525/1 (část), 528/2 (část), 528/4 (část), 968/2 
(část), 968/4 (část), 968/7, 968/8 (část), 968/9 (část), 968/10, 968/11 (část), 968/12 (část), 
968/13 (část), 968/15 (část), 968/16, 968/22 (část), 968/23 (část), 968/24 (část), 968/26, 968/27, 
969/1, k.ú. Vletice,  
1255/13, 1255/14, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou 
 
PD-VR-1 - stávající přístupová komunikace pro osadu Vrbice –  
584/7, 584/11(část), 584/13, 584/14, 584/15, 584/16, 584/17, 584/18, 584/19, 584/20, 584/21, 
584/23, 584/26, 584/28, 584/30, 584/31 (část), 584/33 (část), 584/34, 535/7 (část) k.ú. Mokřice, 
535/5 (část) k.ú. Krašovice 
 
PD-MO-1 - stávající přístupová komunikace pro osadu Mokřice (Mokřice - Krašovice) –  
97/7 (část), 99 (část), k.ú. Mokřice 
 
PD-MO-2 - stávající přístupová komunikace pro osadu Mokřice (V Doubí - Mokřice + průjezdná 
komunikace v Mokřici) – 
101/3 (část), 102/4 (část), 102/6, 600/2 (část), 600/7, 600/21(část), 600/22 (část), k.ú. Mokřice 
 
PD-MO-3 - stávající přístupová komunikace pro osadu Mokřice (Vrbice - V Doubí) –  
569/13, 600/1, 600/3, 600/4, 600/8, 600/10, 600/11, 600/12, 600/13, 600/14, 600/15, 600/17, 
600/20, kú. Mokřice 
 
PD-KR-1 - stávající přístupová komunikace mezi osadou Mokřice a osadou Krašovice – 363/12 
(část), 390 (část), 400/2 (část), 401, k.ú. Krašovice 
 

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

Kompenzační opatření nebyla stanovena. 
 

j) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření, 

1/ je vymezen koridor nad plochami RZV vymezený územním plánem CNU 
přeložka II/102 

2/ dále je vymezen koridor CNZ pro veřejně prospěšnou stavbu nadmístního významu v 
oblasti plynárenství – vymezený z nadřazené dokumentace ZUR Středočeského kraje 
jako koridor pro umístění stavby P06 - VTL - plynovod/Sv. Jan - Kamýk n. Vlt. - Krásná 
Hora n. Vlt., včetně regulační stanice v Krásné Hoře nad Vltavou.   

3/ je vymezena územní rezerva ÚR1 určená pro bydlení na části pozemků 512/131 a 
512/129. Plocha územní rezervy odpovídá zastavitelné ploše KH-Z1c-ZZ 

4/ je vymezená územní rezerva určená pro bydlení ÚR2 na částech pozemků 512/111, 
512/112, 512/113. Plocha územní rezervy odpovídá nezastavitelné ploše zahrad K31-
ZZ 
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k) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v 
území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek 
pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do 
evidence územně plánovací činnosti, 

Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územní studie: 
KH-Z3 
 
KH-Z3 - BI.3 – Na lokalitu bude zpracovaná územní studie, která určí parcelaci, tvar obslužné 

komunikace a zajištění sítí technického vybavení na pozemky. Je to lokalita navržená pro bydlení 
v rodinných domech (8 RD) v severní části obce. V lokalitě se počítá s velkými rodinnými domy 
městského typu na parcelách větších než 1000m2 s maximální výškou 1NP + podkroví, maximální 
koeficient zastavěnosti je navržen 0,3, minimální koeficient zeleně je navržen 0,6. 

 
Lhůta pro schválení územní studie a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti se 

stanovuje na 7 let od vydání ÚP města Krásná Hora opatřením obecné povahy. 
 

l) stanovení pořadí změn v území (etapizaci), 
Územní plán navrhuje etapizaci u ploch KH-Z4a a KH-Z4b 

KH-Z4b -  K zástavbě v této lokalitě může dojít až bude minimálně na ½ plochy v KH-Z4a 
vydáno stavební povolení. 

 

m)  údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části. 
počet listů Územního plánu města Krásná Hora včetně odůvodnění – 77 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 



Územní plán města Krásná Hora and Vltavou březen 2022 

40 

 

 

 

II. Odůvodnění územního plánu 

a) Postup při pořízení územního plánu 
Město Krásná Hora nad Vltavou má platný územní plán obce schválený zastupitelstvem 

dne 7.7.2003. Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou na svém veřejném zasedání 
dne 31.10.2013 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 Krásná Hora nad Vltavou. Město Krásná Hora nad Vltavou 
schválilo návrh zadání územního plánu 

 

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 územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 2 a 3, s platností ode 
dne 1.10.2019. 

Z tohoto dokumentu vyplývá, že správní území města Krásná Hora and Vltavou nespadá 
do žádné rozvojové oblasti. Z Politiky plyne, že správního území města se netýká vymezení 
specifických oblastí ČR. Z Politiky plyne, že správního území města se nedotýká vymezení 
koridorů a ploch technické ani dopravní infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů, 
uvedených v kapitole 6 Politiky. 

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.   Bránit  upadání  venkovské  
krajiny  jako  důsledku nedostatku lidských zásahů. 

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 občanské vybavenosti.  
V případě společenské poptávky lze v budoucnosti přijmout i další rozvoj bydlení.  
Návrh územního plánu obsahuje rozvojové plochy zejména pro BI – bydlení individuální ve 
městě Krásná Hora nad Vltavou a BV -  bydlení venkovské na území všech katastrálních 
území.  
Návrh územního plánu dále počítá s jistou mírou rozvoje lehké průmyslové výroby na okraji 
města Krásná Hora nad Vltavou. Ostatní krajina a sídla jsou územním plánem dotčeny 
minimálně, důraz je veden na ochranu a prohloubení hodnot – jádrové plochy obcí. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Nově navržená území jsou navržena převážně na plochách s třídou půdy III., IV., V., mimo 
trasy ÚSES. Třída půdy II. Je zastoupena pouze v lokalitě KH-Z7a lokálně podél hranice 
pozemků a v lokalitě KH-Z7b – dle průzkumů byla zjištěná třída půdy vyšší a dochází 
k přebonitování oblasti. 

(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. 
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Návrh územního plánu vymezuje veřejný prostor a podporuje užívání území ve smyslu 
zvyšování kvality života obyvatel (všechny místní části) a hospodářského rozvoje ve městě 
Krásná Hora and Vltavou a jejích osad. 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). 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 i nefunkční výrobní a  zemědělské areály, územní 
plán umožňuje u nefunkčních areálů možnost víceúčelového využití. 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. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti 
a prostupnosti krajiny. 

Rozvojové záměry jsou umístěny tak, aby byla zajištěna migrační propustnost krajiny 
pro volně žijící živočichy. 

(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 vytváří podmínky pro rozvoj cykloturistiky a poznávací turistiky, podporuje 
propojení krajiny turistickými cestami, cyklostezkami, místními cestami propojující osady a 
samoty, lesními cestami. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
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. 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, pro plochy KH-Z1b a KH-Z1c je vymezena 
komunikace na ploše KH-Z1d, pro plochu KH-Z3 bude navržena místní obslužná 
komunikace v rámci územní studie. Ve všech dalších navrhovaných    plochách    bude    
nová    dopravní a technická    infrastruktura    navržena    v souběhu s navrženými nebo 
stávajícími obslužnými komunikacemi. 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
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přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat 
rozsah případných škod. 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 s 
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k  umělé akumulaci vod.  V 
zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

V řešeném území se nachází záplavové území Vltavy, Brsiny a Počepického potoka, v 
záplavových územích není navrhována žádná nová výstavba. Vsakování dešťových vod 
bude řešeno na pozemcích investora. 

(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 Vltavy, Brsiny, a Počepického potoka, v 
záplavových územích není navrhována žádná nová výstavba. 

(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 města Krásná Hora and Vltavou musí respektovat tuto nadřazenou územně 
plánovací dokumentaci Středočeského kraje, především musí být respektovány Priority 
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území uvedené v bodech v 
článích 01-09 ZÚR. Nový Územní plán města Krásná Hora and Vltavou obsahuje záměr - 
koridor CNZ pro umístění stavby (P06) - VTL plynovodu – trasa Kamýk nad Vltavou – Krásná 
Hora nad Vlt., včetně RS v Krásné Hoře nad Vlt., který by přesahuje na území sousedních 
obcí. Při koordinaci využívání území a s ohledem na širší územní vztahy nesmí dojít ke 
kolizím při řešení rozvojových záměrů. Správní území města Krásná Hora and Vltavou není 
v ZÚR vedeno ve vymezených rozvojových oblastech nebo osách, ať už republikového, 
nebo krajského významu.  
Správní území města Krásná Hora and Vltavou je součástí specifické oblasti krajského 
významu SOBk2 Klučenicko – Petrovicko. ZÚR k této oblasti uvádějí následující: 

(91) ZÚR  stanovují  tyto  zásady  pro  usměrňování  územního  rozvoje  a  rozhodování  o 
změnách v území:  
a )  zlepšit lokálními úpravami parametry silnice II/102 Kamýk nad Vltavou - Krásná Hora 

nad Vltavou – Milešov – Klučenice (Kostelec nad Vltavou – I/19) pro obsluhu pravého 
břehu Vltavy;  

 Na okraji Krásné Hory nad Vltavou je vymezen koridor nad plochami RZV vymezený 
územním plánem CNU přeložka II/102. Silnice II.třídy se pak vyhne centru města Krásná 
Hora nad Vltavou, kde jsou místy nevyhovující parametry silnice. 

b) spolupracovat s Jihočeským krajem na programu rozvoje rekreačního území vodní nádrže 
Orlík;  
c) zlepšit lokálními úpravami parametry silnice II/105 Sedlčany – Vysoký Chlumec – Petrovice 

– Milevsko pro vazby území k centrům Sedlčany a Milevsko; 
d) zlepšit napojení rekreačních lokalit na silniční síť;  

 Většina rekreačních lokalit na území je stabilizována, jejich napojení na silniční síť je 
ponechané stávající. Nové rekreační lokality jsou napojeny na stávající silniční síť. 

e) posilovat významu obslužných sídel Milešov a Klučenice;  
f) stabilizovat populační potenciál obcí Krásná Hora nad Vltavou a Petrovice pro udržení 

obslužných funkcí v území; 
 Nové lokality pro bydlení v Krásné Hoře nad Vltavou a přilehlých sídlech jsou navrženy 

tak, aby se mohl počet obyvatel mírně zvýšit. 
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(92) 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; 

Řešeného území se týká RC 842 - Regionální biocentrum Radešínská a RC 845  - 
Regionální biocentrum RC 845 Struhy. Územní plán u těchto biocenter zpřesňuje 
vymezení a respektuje požadavky na ochranu. 

 
Územní systém ekologické stability - ÚSES 

Co se týče ochrany přírodních hodnot ve správním území obce, ZÚR stanovují 
nadregionální a regionální prvky územního systému ekologické stability území. 

Územní plán vymezuje a zpřesňuje tyto nadregionální a regionální plochy a koridory ÚSES: 
NK 60 - Nadregionální biokoridor NK 60 Krásná Hora nad Vltavou 

(Proudkovice,Švastalova Lhota,Zhoř nad Vltavou ) 
RC 842 - Regionální biocentrum RC 842 Radešínská (Krásná Hora nad Vltavou, 

Mokřice) 
RC 845  - Regionální biocentrum RC 845 Struhy (Krásná Hora nad Vltavou, 

Proudkovice) 
RK 285 -  Regionální biokoridor RK 285 Radešínské Struhy (Krásná Hora nad Vltavou, 

Mokřice, Podmoky,Proudkovice) 
RK 288 - Regionální biokoridor RK 288 Velký Hejk – Sádka, Zbirov (Krásná Hora nad 

Vltavou, Plešiště, Tisovnice, Vletice) 
 

Veřejně prospěšné stavby a opatření 
Ve správním území obce se nachází 1 veřejně prospěšná stavba vymezená 
z nadřazené dokumentace ZUR Středočeského kraje z oblasti plynárenství – v územním 
plánu je pro ní vymezen koridor CNZ – jako koridor pro umístění stavby P06 - VTL - 
plynovod/Sv. Jan - Kamýk n. Vlt. - Krásná Hora n. Vlt., včetně regulační stanice v Krásné 
Hoře nad Vltavou.   
Další veřejně prospěšné stavby v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje 
nebyly vymezeny.  

 
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 
neidentifikuje místně žádný problém k řešení ve správním území obce Nechvalice. 
Rozvoj území navazuje na SWOT analýzu zpracovanou k městu Krásná Hora nad Vltavou v 
rámci ÚAP: 

 
Výpis silných stránek 

Kvalitní přírodní zázemí  
Existence základní a mateřské školy a základní občanské vybavenosti  
Dostatečný počet obyvatel  
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení  
Dostatek ploch pro rekreaci  
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Historická struktura 
Výpis slabých stránek 

Zastavěné území v záplavovém území Q100  
Složitá a nákladná údržba místních komunikací v obci  
Špatná dopravní dostupnost  
Malá sídla mimo jádro (životaschopnost)  
Deficit technické infrastruktury mimo jádro  
Obsluha individuální a hromadné rekreace technickou infrastrukturou  

Výpis příležitostí 

Rekreační využití malých sídel      
Výpis hrozeb 

Zánik malých sídel 
 

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 navrženo prověření územní studií. V rámci územní studie v 
lokalitách větších než 1 ha bude vymezena dostatečná plocha pro veřejné prostranství 
tak, aby lokalita neměla charakter satelitu obce. 
Územní plán vymezuje nové plochy pro rekreaci, které mají návaznost na rekreační 
potenciál kolem Vltavy, tyto lokality navazují na stávající území určené k rekreaci nebo 
na stávající zastavěné území osad.  
Územní plán podporuje propojení krajiny turistickými cestami, cyklostezkami, místními 
cestami, propojující osady a samoty, lesními cestami. 
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 Krásné Hoře. V území je hustá síť menších vesnic a osamocených usedlostí 
v krajině, to územní plán respektuje a zachovává. 
Občanská vybavenost je v obci dostatečná, s 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 města Krásná 
Hora nad Vltavou. 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 ať už městského typu (v Krásné Hoře) nebo 
venkovského typu (v ostatních sídlech), které jsou zde určeny pro venkovský  způsob 
užívání a vyhovují potřebám a nárokům různých sociálních skupin obyvatel. Zároveň je 
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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 Krásné Hory nad Vltavou 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. 

- Územní plán respektuje kulturní památky evidované v ústředním seznamu kulturních 
památek ČR: 

- 37027 / 2-2454 Krásná Hora nad Vltavou, kostel sv. Mikuláše západně od 
náměstí 

- 37609 / 2-2456 Krásná Hora nad Vltavou, sloup se sochou P. Marie 
náměstí  

- 17551 / 2-2455 Krásná Hora nad Vltavou, kamenný korec náměstí  
- 31482 / 2-4197 Krásná Hora nad Vltavou, čp.45 sýpka na náměstí  
- 37817 / 2-2930 Krašovice, kaple Panny Marie Královny na severním okraji 

obce, při silnici 
- 41494 / 2-2931 Krašovice výklenková kaplička při silnici  
- 25300 / 2-2932 Krašovice čp.14 venkovská usedlost    
- 27545 / 2-2431 Plešiště čp.1 tvrz 

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

- 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. 

- 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.  
- 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. 

- V pohledově exponovaných polohách krajiny jsou vyloučeny fotovoltaické elektrárny 

- Chránit památné stromy – 

- 103490 Krašovický habr – Habr obecný, k.ú. Krašovice p.č.582/6 – Za obcí po 
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pravé straně v remízku směrem ke Krásné Hoře. Původní kmen 
rozpadlý na dvě samostatné, poměrně vitální části. 
- 103489 Krašovická hrušeň - hrušeň obecná, k.ú. Krašovice 
p.č.842/2 - U polní cesty na Hostovnici. 
- 103488 Buk v Mokřicích – k.ú. Mokřice p.č. 463/1 - Mohutný 
buk na křižovatce lesních cest (viz.obrázek)  
- 103487 Vrbický černý topol - k.ú. Mokřice p.č. 265/1 - U 
silnice Krasná Hora-Krašovice na rozcestí k Mokřici. 
- 103492 Vletický dub - Dub letní – k.ú. Vletice, p.č. 26/1 - V 
zahradě u čp.11 
- 103491 Vletická lípa (Kovářova lípa) - Lípa malolistá – k.ú. 
Vletice, p.č. 537 - Pod Papežovou cihelnou u polní cesty směrem 
na Krašovice. U stromu torzo křížku s čitelným letopočtem 1860. 
- 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. 
Při projednávání jednotlivých fází územního plánu bylo postupováno v souladu se stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

 

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; 
• 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; 
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• 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.  
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako odpovědný 
orgán ve svém stanovisku č. j. 072901/2014/KUSK ze dne 13.5.2014 k návrhu zadání ÚP 
Krásná Hora nad Vltavou vyloučil v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění významný vliv předložené koncepce samostatně i ve spojení 
s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními (lokality 
soustavy Natura 2000). 
Krajský úřad přihlédl zejména ke skutečnosti, že se v řešeném území ani v jeho bezprostřední 
blízkosti evropsky významné lokality (EVL), resp. ptačí oblasti (PO) v působnosti Krajského 
úřadu nenacházejí [nejbližší evropsky významnou lokalitou je Štola Jarnice vzdálená od 
hranice řešeného území necelý 1,5km. Orgán ochrany přírody proto vydal stanovisko ve 
smyslu výše uvedeného výroku. 
 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán 
posuzování vlivů na životní prostředí podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů na základě 
ust. § 10i odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a předloženého 
navrhovaného obsahu nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů ÚP Krásná Hora nad Vltavou 
na životní prostředí (tzv. SEA). 
Důvody pro neprovedení SEA jsou dle odpovědného orgánu následující:  
Na základě předloženého návrhu zadání územního plánu Krásná Hora nad Vltavou se 
nepředpokládá významný zásah do složek životního prostředí ani budoucí střety zájmů 
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v daném území. V návrhu územního 
plánu nebudou vymezeny plochy se záměry, které podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí, podléhají posouzení vlivů na životní prostředí. Za 
předpokladu výše uvedeného není zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Krásná 
Hora nad Vltavou na životní prostředí požadováno. 

 

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 města Krásná Hora, které tvoří 10 
katastrálních území: k. ú. Krásná Hora and Vltavou, k. ú. Krašovice, k. ú. Mokřice, k. ú. 
Plešiště, k. ú. Podmoky, k.ú. Proudkovice, k. ú. Švastalova Lhota, k. ú. Tisovnice, k. ú. Vletice, 
k. ú. Zhoř and Vltavou.  
 
Ve správním území města Krásná Hora leží 11 místních částí: Hostovnice, Krásná Hora and 



Územní plán města Krásná Hora and Vltavou březen 2022 

48 

 

 

Vltavou, Krašovice, Mokřice, Plešiště, Podmoky, Švastalova Lhota, Tisovnice, Vletice, Vrbice, 
Zhoř. 
a 13 základních sídelních jednotek: Hostovnice, Krásná Hora and Vltavou, Krašovice, 
Mokřice, Plešiště, Podmoky, Proudkovice, Švastalova Lhota, Tisovnice, Vletice, Vrbice, Zhoř, 
Žákovec 
 
Řešené území se nachází v  malebné kopcovité oblasti s průměrnou nadmořskou výškou 434 
m n. m. Okolní krajina je typická svým zvlněným povrchem s vrcholy přesahujícími hodnoty 
500 m n. m. V bezprostřední blízkosti města se nachází např.: vrch Bukovec (554 m. n. m.), 
Strážník (524 m n. m.) nebo Homole (519 m n. m.).  Z hlediska geomorfologického členění 
spadá území do oblasti Středočeské pahorkatiny a následně do celku s názvem Benešovská 
pahorkatina. Krajina si zachovává svůj přirozený ráz. Řešené území se vyznačuje vysokou 
hustotou menších osad, mezi kterými se vyskytují samoty, často vzniklé z bývalých mlýnů 
nebo cihelen, u Vltavy je několik chatových osad. Atraktivní kopcovitou krajinu umocňují 
dálkové výhledy a krajina podél Vltavy. Místní drsná krajina má zcela jistě svůj rekreační 
potenciál, využívaný podél Vltavy k chataření a směrem dále od Vltavy hlavně k chalupaření. 

 
Krásná Hora and Vltavou  

Krásná Hora byla založena na planině pod vrchem Strážník (522 m n.m.), který býval 
důležitým strážním místem na župní hranici (od 10. století velké župy kamýcké). Název 
města je odvozen od původní činnosti, dolování antimonu a zlata (červená krásná ruda - 
hora v původní slovanštině důl). Přídomek "nad Vltavou" byl zaveden v roce 1907, aby byla 
vyloučena záměna s dvěma dalšími stejně nazývanými obcemi v Čechách. 

Přesné datum založení obce není známo, je však známo, že již počátkem 14.století se u 
Krásné Hory dolovalo zlato, z něhož král Jan Lucemburský dal razit zlaté mince. Osada 
však byla asi již dříve - asi koncem 13.století, kdy se zde těžilo zlato rýžováním. Doly u 
Krásné Hory a u Pomuk (nynějších Podmok) náležely České koruně a Krásná Hora je za 
krále Jana Lucemburského připomínána mezi horními městy v Čechách. 

 
Město získalo řadu privilégií, které potvrdili další panovníci: Karel IV. (1351), Jiří z Poděbrad 
(1458), král Vladislav (1479) a posléze Ferdinand I. (1538). 
 
Od poloviny 16. století nastaly pro Krásnou Horu důležité změny, které byly i počátkem 
postupného úpadku města. Od roku 1554 přestává být Krásná Hora královským městem, 
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krásnohorští ztrácí vzácné výsady a práva a stávají se poddanými robotníky. Roku 1562 
prodal Ferdinand I. zdejší doly Kryštofovi Silberovi, což mělo za následek úpadek dolů, 
zchudnutí města a celkový úpadek dovršila 30.letá válka. Krásná Hora měla pak celou řadu 
vlastníků. 
 
Dolování ve 30.leté válce zcela 
zaniklo. Teprve na začátku 18.století 
se zahajují pokusy o nové dolování a 
to mezi roky 1700 až 1712. V roce 
1839 byla založena šachta Václavka 
(v blízkosti Milešova), roku 1859 
šachta Anna, v blízkosti šachty 
Václavka. V roce 1867 byl objeven 
zlatonosný kyz na vrchu Strážníku. 
Prvním významnějším podnikatelem v 
těžební činnosti byl Josef Vang z 
Kňovic, který koupil šachty Václavku a 
Annu a založil důl Kateřinu 
severozápadně od Krásné Hory v 
Jamném. 
 
V roce 1871 byl nucen Vang všechny 
doly prodat Emanu Kittlovi z Prahy 
(otec Emy Destinové), který založil 
šachtu Jindřišku u Proudkovic 
(hloubka 285 m), Marii západně od 
Krásné Hory (hloubka 156 m), důl 
zvaný "Nová šachta" 700 m od dolu Marie (150 m), důl Otto v samotné Krásné Hoře (134 m) 
a nejposledněji roku 1900 byl založen důl Puš asi 500 m východně od Krásné Hory. U dolů 
Jindřiška a Marie byly vybudovány úpravny rudy. 
 
Až do roku 1884 se těžil v okolí Krásné Hory pouze antimon, potom i zlato. Největšího 
rozkvětu dosáhly doly kolem 1881, kdy zde bylo zaměstnáno 700 horníků. Charakteristickou 
siluetu Krásné Hory vytváří radnice s radniční věží a kostel sv.Mikuláše. Vznik kostela není 
přesně znám, kostel zde stál již před rokem 1350, kdy se připomíná mezi farními kostely v 
děkanátu vltavském, roku 1839 se původní kostel sesul a poté byl v letech 1850 – 1855 
postaven kostel nový, jehož podobu známe se současnosti.  
 
Město Krásná Hora and Vltavou se nachází asi 17 km od Sedlčan a 3 km od řeky Vltavy, v 
nadmořské výšce 435 m. Obec obklopuje vrch Strážník, Zajícův vrch, Bukovec a vrch Bor, ze 
kterých je krásný rozhled po okolní krajině. Žije zde kolem 1080 obyvatel.  
Krásná Hora nad Vltavou je menším střediskovým městem pro rekreační oblast pravého 
břehu Vltavy při Kamýcké a části Orlické přehrady. Význam města tak přesahuje hranice jeho 
katastru. 
 
Centrum města tvoří prostorné náměstí, okolo kterého se nachází obchody, restaurace, nově 
vybudované komunitní centrum i bydlení. V širším okolí náměstí se pak nachází městský 
úřad, kostel, mateřská a základní škola, pošta, požární zbrojnice, lékárna. Ve východní části 
města se nachází sportoviště – fotbalové hřiště a tenisové kurty se zázemím. Na východním 
okraji města se nachází prostorný zemědělský areál ZD Krásná Hora, na něj navazuje areál 
firmy Laktos – výroba mléčných výrobků, severně od zemědělského družstva se nachází 
sběrný dvůr. 
V jihozápadní části města se nachází čerpací stanice. 
 
Z městských památek je nutno připomenout opis privilegie krále Jana Lucemburského a 
vzácné originály výsaních listů Karla IV. z 11.ledna 1351, krále Jiřího z Poděbrad z 
10.prosince 1458, krále Vladislava z roku 1479, krále Ferdinanda I. z roku 1538, privilegia 
císařovny Marie Terezie z roku 1744, císaře Josefa II. (1797) k odbývání výročních trhů. 
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Listiny jsou uloženy v okresním archivu v Příbrami. Od roku 1789 má město obecní kroniku. 

 
V seznamu nemovitých kulturních památek okresu Příbram jsou zapsány následující objekty:  

37027 / 2-2454 Krásná Hora nad Vltavou, kostel sv. Mikuláše západně od náměstí 
37609 / 2-2456 Krásná Hora nad Vltavou, sloup se sochou P. Marie náměstí  
17551 / 2-2455 Krásná Hora nad Vltavou, kamenný korec náměstí  
31482 / 2-4197 Krásná Hora nad Vltavou, čp.45 sýpka na náměstí  

 
Charakter zástavby: až na výjimky celá zástavba náměstí, tvořená převážně již patrovými domy, 
které postupně nahradily původní přízemní, štítově orientovanou zástavbu. Jižně od kostela 
zástavba především zemědělských usedlostí převážně z 19. století. Severovýchodně od 
náměstí historická zástavba drobných hospodářských usedlostí. Podél příjezdových komunikací 
na severní a východní straně se nachází mladší zástavba přízemních, okapově orientovaných 
domů se sedlovými střechami. V místně typické často mnohdy klenuté brány s bedněnými vraty 
s lištovanými spárami a vetknutými vrátky – vyskytují se např. při silnici č.102 vedoucí z náměstí 
u čp. 55, čp. 56, čp. 59. 
 
Inventarizace lidové architektury z roku 1981:  
Bývalý panský dům čp. 46 na východní straně náměstí, výklenková kaplička při odbočce na 
Zhoř, zděný patrový mlýn čp. 49 
 
Nezapsané hodnotné objekty z aktuálního průzkumu: 
Až na výjimky (čp. 125) je zástavba náměstí dochovaná a hodnotná ve hmotě, dochovanou 
fasádu mají např. čp. 14, 28, 29, 41 a levá část čp. 67.  
 
 Další architektonicky a historicky hodnotné objekty:  
radnice, památník padlým, památník letcům.  
Hodnotná je původní zástavba přízemních, okapově orientovaných domů se sedlovými 
střechami - podél komunikace č.102 při výjezdu směr Kamýk nad Vltavou v severní části Krásné 
Hory nad Vltavou (čp. 150 - 119; 136 - 151) a dům čp. 81 s bránou.  
Hodnotná je přízemní, okapově orientovaná zástavba se sedlovými střechami podél příjezdové 
komunikace z východu (od čp. 62 a protějšího čp. 99 po čp. 120; především dům s historickou 
fasádou i okny čp. 201) a dále až k náměstí pozůstatky přízemní, okapově orientované zástavby, 
např. čp. 59 a 83. 
Zástavba na jižní straně - dům čp. 93 se zachovalou fasádou, čp. 131, hospodářské objekty u 
čp. 35 a 36, čp.92, čp. 32 + hospodářské zázemí, dům čp. 39, dům se stodolou čp. 159,  
čp. 33 (zachovalá fasáda) + hospodářské zázemí, čp. 132, čp. 91 (jen ve hmotě), zástavba 
jihozápadně pod kostelem - čp. 51, 86, 89, 97. 
 
Hodnotné drobné stavby:   
hodnotný je křížek v plotě čp. 27 a křížek na východním okraji města,  
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Hostovnice 
Hostovnice leží skoro uprostřed 
jihozápadně mezi Vleticemi a 
Krašovicemi na potoce, který se 
vlévá do potoka Brziny. 
 Je tu pěkná zvonička u níž stojí 
kříž z r. 1872. V místě byla 
obecní cihelna, kde se vyráběly 
cihly z pálené hlíny. První 
písemná zmínka o vesnici 
pochází z roku 1463.  
V roce 1850 byla Hostomice 
osadou obce Vletice. Tou byla 
až do roku 1961, kdy se osady 
Hostovnice i Vletice staly 
místními částmi Krásné Hory. 
V roce 2011 zde trvale žilo 
čtrnáct obyvatel.  
Jihozápadně od vesnice leží výrobní závod na plastová okna – Asokno s r.o.  
 
Charakter zástavby: nepravidelná rostlá zástavba v rozsahu a podobě na stabilním katastru (vč. 
reambulovaného) 

 
Další architektonicky a historicky hodnotné objekty: stodola 
čp. 4, stavení čp. 2, 8 a 19, čp. 9 (ve hmotě) + objekty 
navazující na čp. 9 z východní strany, čp. 7 — především 
roubená stodola,  
 
Hodnotné drobné stavby:   

kaplička na návsi, křížek LP 1872 na křižovatce „U 
Papežovy Cihelny". čp. 8, opěrné zídky,  
ploty 

 
Krašovice  

Krašovice leží 

v údolí 

uprostřed 

mezi Krásnou 

Horou nad 

Vltavou a 

Petrovicemi 

při silnici, 

které vévodí 

bývalá 

budova školy. 

První 

písemná 

zmínka o 

Krašovicích 

pochází z 

roku 1219, 

osada se 

jmenovala po 

Krašovi a jeho 

rodě zprvu Krašovici. Na listině krále Přemysla Otakara I., svědčící klášteru milevskému a 

založenému r. 1185 Jiříkem z Milevska, je podepsán Naniše (Namše) z Krašovic jako svědek ještě 

s jinými okolními vladyky.  
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Krašovice leží v údolí uprostřed mezi Krásnou Horou nad Vltavou a Petrovicemi při silnici, které 

vévodí bývalá budova školy. Ve vsi se zachovaly starodávné chalupy. 

 

Škola byla vystavena r. 1898 na návrší u silnice. 

18. dubna 1915 zasadili učitelé se žáky při 

stromkové slavnosti nad „Prostředním rybníkem“ 5 

lip na počest pěti padlých zdejších vojínů: Rud. 

Tůmy, Fr. Holasa, Fr. Jecha, Jos. Bambasa a Jos. 

Slávka. 

 

Na návsi stojí ve stínu stromů zvonička, kterou 

osadníci vystavěli r. 1879 s taškovou střechou a z ní 

vystupuje věžička s osmi sloupky a s jehlancovou, 

plechem pobitou stříškou, jež je zakončena bání a 

křížkem. Vedle stojí kamenný kříž s letopočtem 

1828. V dnešní době je funkční elektronické polední 

zvonění. 

 

Naproti bývalé škole stojí kaplička Panny Marie Královny, 

kterou r. 1837 dal vystavět krašovický občan Slávek na 

památku prý jakéhosi zjevení. Má zakulacené hrany, štít s 

prázdným výklenkem.  
Kaple je kulturní památkou a je umístěná při silnici na okraji 

obce těsně u dopravní značky směrem na Krásnou Horu. 

 

Nad Krašovicemi při silnici do Krásné Hory 

stojí na zvýšené terase kaplička. Podle 

lidové pověsti ji nechal postavit jistý občan z 

Tábora jménem Jerson na památku, že tu 

šťastně vyvázl z rukou loupežníků, kteří se 

ve zdejších lesích zdržovali a přepadávali 

někdy v 2. pol. 17 stol. Časem sešla a 

krašovičtí r. 1814 postavili novou kapličku „U 

Svaté Trojice“, jméno bylo změněno na 

Gerson, (krásnohorský farář), který ji r. 1815 

vysvětil. 

Výklenková kaplička je kulturní památkou 

umístěná při silnici za obcí směrem na Krásnou Horu na horizontu v nepřehledné zatáčce. 

Další kulturní památkou v Krašovicích je venkovská usedlost čp. 14, umístěná v centru obce, je 

udržovaná a obývaná. 

V r. 1904 založen Hasičský sbor Krašovice – 115 let 

V současné době je v Krašovicích 37 čísel 

popisných, 5 čísel evidenčních a 34 obyvatel. ZD 

Krásná Hora nad Vltavou a.s. vybudovalo u 

bývalého vepřína úschovné nádrže na fugat (tekutá 

část kejdy z bioplynky). 

 
V seznamu nemovitých kulturních památek okresu 
Příbram jsou zapsány následující objekty:  
25300 / 2-2932 - Venkovská usedlost, Krašovice 
čp.14 

41494 / 2-2931 - Výklenková kaplička, 
Krašovice kaplička při silnici 
37817 / 2-2930 - Kaple Panny Marie Královny, 

Krašovice kaplička při silnici na severním okraji obce  
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Charakter zástavby: Zástavba v centru vsi, seskupená kolem čp. 8 - jedná se pravděpodobně o 
vrchnostenský objekt (v jádru tvrz?) s hospodářským zázemím, později rozčleněným na několik 
obytných domků (např. čp. 22 a 23...). Převážná většina současné zástavby vsi - jedná se o 
hospodářské usedlosti, většinou z 19. a místy 18. století, dochované pozůstatky dřevěné zástavby 
(roubené konstrukce dochovány i v jádru několika později upravených objektů). 
 
Inventarizace lidové architektury 1981: usedlost čp. 4 na východní straně návsi, usedlost čp. 7 na 
severní straně návsi (dtto čp. 6), drobná usedlost s roubeným domem čp. 12, chalupa čp. 14 
 
Nezapsané hodnotné objekty z aktuálního průzkumu: 
Usedlosti čp. 1 ve hmotě (roubená zadní část), usedlosti čp. 4 a 6 s bránami (čp. 6 venkovská 
secese, štít s okřídlím, roubený špýchar), čp. 7 s bránou a roubenou stodolou, tvrz? čp. 8 a přilehlá 
požární zbrojnice, čp.9, usedlost čp. 10 s průjezdem,  
čp. 11 s pilířovou branou LP 1924, čp. 15, čp. 17 (ve hmotě), čp. 20, čp. 22 a 23 (rozdělený 
původní hospodářský objekt), usedlost čp. 24 s bránou, čp. 25, čp. 26 s hospodářským zázemím, 
čp. 27, usedlost čp. 29 s bránou a hospodářskými objekty,  
ve hmotě čp. 30, čp. 36 - bývalá škola, stavení ev. č. 4, samota Mikův mlýn (štít s větracími otvory), 
zástavba v rozsahu stabilního katastru. 
 
Hodnotné drobné stavby:   
kaplička se zvoničkou na návsi, křížek a kaplička na S straně vsi, křížek na JV straně vsi při silnici, 
křížek v lokalitě Rybníček, křížek u Míkova mlýna 

 

Krašovice – Červený mlýn 
Červený mlýn se nachází na levém břehu 
mělkého údolí potoka Brziny asi 1,5 km 
východně od obce Krašovice. Mlýn je 
opatřen napájecím rybníčkem a kamenné 
sloupky stavidla jsou datovány rokem 
1881. 
Patří k nejstarším a největším v okolí. 
Název je odvozen od zdejší krajiny bohaté 
na zlato. tehdy bývala v původním mlýnu 
drcena červená zlatonosná rude z vrchu 
Roudnice. Červený mlýn býval mlýnem 
"panským". Patřil k nedaleké tvrzi v 
Krašovicích. V roce 1544 jej zmiňuje ve 
svém dědictví rytíř Jiřík z Krašovic. Je to 
poslední mlýn na Brzině. 
První písemná zmínka o Červeném mlýně je z roku 1683. Mlýn byl v majetku rodiny Slabových od 
8. května 1871. Rod Slabů patří k nejstarším rodům v naší krajině. První ve zdejší krajině měli 
zavedený elektrický proud. 
Nyní je v majetku pana Stanislava Černého z Petrovic. 
 

Krašovice - Míkův mlýn 
Leží u osady Rybníček a je připomínám již v 
roce 1646, kdy zde jako mlynář působil Petr 
Míka. Od té doby je mlýn stále v držení tohoto 
rodu. Mlýn míval tři kola na svrchní vodu o 
průměru 5m. Dvě kola sloužila k pohonu 
českých složení a jedno kolo pohánělo 
stoupy. V roce 1932 byla na místo mlýnského 
kola zabudována Francisova turbína, která 
poháněla již moderní výkonější válcové stroje 
a sloužila i k výrobě elektrického proudu. Je to 
poslední mlýn na potoce Heřmanu. Za tímto 
mlýnem se vlévá Heřman do Brziny. 
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Mokřice 
Leží 3,5 km jižně od 
Krásné Hory nad Vltavou a 
2 km jihozápadně od 
Krašovic v údolí, jež na jihu 
uzavírá malebná, lesem 
porostlá hora Radejská. 
Osadu založil zeman 
Mokřek, který se nejspíše 
tak pojmenoval od mokřin, 
jimiž byly všechny louky 
prosáklé. První zmínka je r. 
1336 a původně se 
jmenovala Mokřec. 
V Mokřici stával ve 14. stol. 
zemanský dvůr a od 15. 
stol. patřil ke krašovické 
tvrzi.  

Na návsi postavili mokřičtí památník padlým v 1. světové válce. Je na žulovém podstavci železný 
kříž s pamětní deskou. U domu čp. 8 stojí v zahradním tarase zvonička mezi dvěma lipami a před 
ní železný kříž. Má plechem pobitou střechu, z níž vystupuje osmisloupková věžička s jehlancovou 
stříškou, zakončenou dvojitým křížkem. 
 
Pod malebnou Radejskou založil smíchovský 
spolek „Sirota“ v r. 1933 ozdravovnu. Úkolem 
spolku bylo podporovat sirotky, mrzáčky a zchudlé 
či přestárlé občany. Nejdříve koupil domek čp. 23 
s ovocnou zahradou a dne 28. dubna 1935 položil 
slavnostně základní kámen ozdravovny. Do 
základního kamene byl zazděn kromě jiných věcí 
pamětní spis. Do ozdravovny jezdívaly pražské 
děti na osmitýdenní pobyty. Nyní je ozdravovna na 
prodej. 
 
V Mokřici se nachází samostatné hospodářské stavení u čp. 2 typu – roubený špýchar na kamenné 
podezdívce s menší bedněnou pavlačí.  
V současné době je v Mokřici 19 čísel popisných, 7 čísel evidenčních a 16 obyvatel.  
 
Mokřice má bohatý veřejný život zásluhou místních hasičů a hasiček, kteří pořádají pravidelně 
venkovní taneční zábavy, hasičská cvičení, fotbalová utkání na „Šikmé ploše“, výlovy rybníka a 
plesy. Vybudovali hřiště s klubovnou a venkovním přístřeškem pro posezení. V současné době mají 
44 členů ve 2 mužstvech mužů, 1 mužstvu žen a 1 mužstvu dětí. Hasičský sbor v Mokřici byl založen 
v roce 1888.  

Charakter zástavby: zástavba dochována v 
rozsahu a podobě na stabilním katastru, na 
němž zachycena v roce 1841 dřevěná 
nepravidelná zástavba, převážně štítově 
orientované usedlosti výrazně obdélného 
půdorysu určují charakter 
 
Inventarizace lidové architektury 1981: 
usedlost čp. 2 na S okraji, na jejím dvoře 
roubené komory, usedlost čp. 9 uprostřed vsi, 
kaplička na JV okraji vsi (dtto), drobná usedlost 
čp. 23 s letopočtem LP 1853, chalupa čp. 23 – 
štukový letopočet 1853 a ve štuku plasticky 
provedené jméno Balaum Václav.  
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Nezapsané hodnotné objekty z aktuálního průzkumu:  
usedlost čp. 3, LP 1901, usedlost čp. 8, ev. l (pěkné úpravy z pol. 20 st.), usedlost čp. 10 včetně 
roubené části čp. 11, usedlost Doubí čp. 16, usedlost čp. 27 s roubenou stodolou. 
 
Hodnotné drobné stavby:   
kaplička se zvoničkou, před ní křížek, křížek v jádru obce, na JV obce, kamenné ohradní zídky,  
 

Plešiště 
Plešiště leží asi 3,5 km 

severovýchodně od Krásné 
Hory nad Vltavou. 
Každého návštěvníka jistě 
překvapí čtverhranná a věžovitá 
budova, která svou výškou nad 
všechny statky a chalupy 
vyniká. Stojí u domu čp. 1 a 
bývala nazývána Holanova 
Turyň. Dle pověstí prý tu sídlil 
rytíř Turn. Tvrz se vypíná nad 
potůčkem, kolem ní se zřejmě 
táhl příkop a v blízkosti stával 
nejspíše rytířský dvorec. Tvrz je 
kulturní památkou. 

 
Na návsi stojí zděná zvonička, pocházející z poloviny 19. stol., je čtverhranná a na střese má věžičku 
se zvonkem, který osadníci ve válce zakopali a před zrekvírováním zachránili. 
U zvoničky je železný kříž na vysokém žulovém podstavci s letopočtem 1860. 
 
Ves se ve starých spisech jmenuje 
Plesiště. Dle lidové tvorby název 
osady vznikl několika možnostmi. Ve 
zdejších lesích se zdržovali lupiči a 
měli dobré skrýše – pelechy, po 
peleších nazvali prý lidé osadu. Za 
doby Žižkovy nebyla prý ves Plešiště v 
těchto místech jako nyní, stála tu jen 
trvz Turyň, ke které lidé své chalupy 
přestěhovali – připlechtili – prý 
Plechtice, později Plešiště. Nejvíce se 
pravdě podobá pověst, Ples – Plesy – 
osady při vodě založených. 
V současné době je v Plešištích 12 
čísel popisných, 3 čísla evidenční a 3 
obyvatele. ZD Krásná Hora a.s. má 
zde v současné době pastevní areál 
pro skot. Po dohodě s majitelem je možné opravenou tvrz navštívit. 
 
V seznamu nemovitých kulturních památek okresu Příbram jsou zapsány následující objekty:  

27545 / 2-2431 - Tvrz Holanova Turyně, Plešiště čp.1 
 
Charakter zástavby: nepravidelná zástavba usedlostmi obdélného půdorysu 
seskupená kolem vidlice slepých cest. Dominantou obce čtverhranná věžovitá budova, 
nazývaná Holanova Turyň. 
 
Inventarizace lidové architektury 1981: usedlost čp. 12 v JZ části vsi, usedlost čp. 13 
na J okraji obce 
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Nezapsané hodnotné objekty z aktuálního průzkumu:  
zástavba v rozsahu stabilního katastru 1841 (vč. reambulovaného 1870 - tedy v 
podstatě celá dnešní zástavba),  
 
Hodnotné drobné stavby: zvonička z poloviny 19. stol., u zvoničky železný kříž na 
vysokém žulovém podstavci s letopočtem 1860.  
 

Podmoky 
Ves je rozložena podél silnice mezi 

Milešovem a Krásnou Horou, 3,5 km 

západně od Krásné Hory nad Vltavou. 

 

Uprostřed vsi je zvonička, která vznikla po 
válkách napoleonských. Roku 1814 
přezimovala v Krásné Hoře a v okolí i též v 
Podmokách část ruského vojska po dobu 
pěti měsíců. Rusové žili v dobré shodě s 
obyvatelstvem. Občané podmočtí dostali 
peněžitou náhradu za ubytování vojáků a 
za to vystavěli v r. 1815 kapličku i se 
zvonkem. Je čtyřboká a nade dveřmi je 
maličký 

výklenek s mariánskou soškou. Ze šindelové střechy vyčnívá 
šindelová věžička, mající 12 sloupků. Před kapličkou je kamenný 
kříž z roku 1861. Zvonek měl být za 1. světové války rekvírován, 
ale občané jej ukryli do studny.  
Za krále Jana Lucemburského (1310 – 1346) dobývalo se v okolí 
Podmok zlato. Osada se tehdy jmenovala Pomuky. Ještě v roce 
1848 ji zmiňuje Palacký jako Podmokly. 
V roce 1904 byl v Podmokách založen hasičský sbor. 
 
Charakter zástavby: štítově orientované usedlosti výrazně 
obdélného půdorysu 
určují charakter osady. 
 
Nezapsané hodnotné objekty z aktuálního průzkumu:   
čp. 1, usedlost čp. 3, zástavba při čp. 5, stavení čp. 6, 12, 17, 
19 a 24  
 
Hodnotné drobné stavby: zvonička, křížek severně a západně od obce 

 
Proudkovice 

Proudkovice bývala víska podél vozové cesty na 
pravém břehu Vltavy. Řeka má v těchto místech 
nejsilnější proud, proto dostala osada nejspíše tento 
název. Ve vsi býval velký válcový mlýn. Ve 
středověku se zde rýžovalo zlato, stupná strouha nad 
Proudkovicemi se připomíná již ve 13. století. V roce 
1931 si osadníci zřídili dřevěnou zvoničku. Mezi 
Proudkovicemi a Podmoky bývaly šachty Emilie a 
Jindřiška. 
Dnes Proudkovice jsou zatopeny a v lese je umístěna 
chatová osada, která nese stejný název. Chatová osada je vystavěna převážně z vytažených 
hausbotů, protože v 80. letech min. století dostalo několik desítek slapských hausbotářů od státu 
zdejší parcely náhradou za zrušená kotviště, ale ne již u vody, ale v údolí mezi lesními porosty. 
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Smrčí 
Smrčí leží 3,5 km severovýchodně 
od Krásné Hory nad Vltavou u 
potoka Brziny, blízko vtoku 
Svrchnice. Ve Smrčí je zděná 
zvonička, mající na taškové střeše 

dřevěnou věžičku s křížkem. Nade vchodem býval nápis: V 
upomínku našemu rodáku“ a ve štítě rok 1929. Zvoničku 
vystavěli osadníci ze Smrčí za přispění vdovy po železničním 
zřízenci J. Chýlovi, který zahynul při srážce vlaků. Vdova 
věnovala i zvonek. 
V současné době je ve Smrčí 7 čísel popisných, 8 čísel 
evidenčních a 10 obyvatel. 
 
Charakter zástavby:  na webu obce letecké snímky s dobře patrným rozložením větších dvorů, 
které určují charakter osady. Typické jsou menší usedlosti na půdorysu L.  
 
Nezapsané hodnotné objekty z aktuálního průzkumu:  hospodářské zázemí čp. 17,  
mlýn čp. 14., zvonička  

Švastalova Lhota  
Švastalova Lhota je severozápadně mezi Zhoří a 

Vltavou, 3,5 km severozápadně od Krásné Hory 

nad Vltavou. 

Prvotně příslušela jako královský majetek ke 

hradu Kamýku. Osada se původně jmenovala jen 

Lhota nebo Lhotka. Po roce 1560 se objevila 

Lhota s přívlastkem Švastalova. 

První písemná zmínka o rodu Švastalů je v r. 
1648, ale již dávno předtím hospodařil rod v 
osadě několik pokolení. V prosinci r. 1940 
obdržel hospodář od zemědělské rady v 
Čechách diplom uznání a plaketu na počest 

starobylého selského rodu, který přes 300 let hospodaří na jednom statku a dostala jméno i osada. 
V současné době je ve Švastalově Lhotě 13 čísel popisných, 55 čísel evidenčních a 19 obyvatel. 
 
Charakter zástavby a její hodnoty:  dvorec a štítové orientované podlouhlé usedlosti 
 
Inventarizace lidové architektury 1981: kamenný tesaný kříž na soklu, LP 1862 na návsi, usedlost 
čp. 3 a 4, hospodářská část čp. 5 
 

Švastalova Lhota – Břehy  
Břehy byly rozloženy na pravém břehu Vltavy s 6 chalupami. Byly zatopeny při stavbě Kamýcké 
přehrady. Nyní název připomíná jen chatová osada vystavěná kousek dál od vody pod lesem. 
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Tisovnice 
Tisovnice leží asi 2 km severovýchodně 
od Krásné Hory nad Vltavou. Dostala 
jméno nejspíše od tisových stromů, 
které tu kdysi tvořily celé lesy. Majitel 
statku Josef Triner vystavěl v r. 1886 na 
své zahradě zděnou zvoničku, na jejíž 
taškové střeše je plechem pobitá 
věžička. Zvonek daroval rolník Jan 
Koptiš. V současné době je v Tisovnici 
6 čísel popisných, 2 čísla evidenční a 5 
obyvatel. 
 
Charakter zástavby: dobře patrné 
nepravidelně rozeseté usedlosti 
výrazně obdélného půdorysu určují charakter osady.  

 
Nezapsané hodnotné objekty z 
aktuálního průzkumu: usedlosti čp. 4 a 
6,  
zástavba v rozsahu stabilního katastru 
(vč. reambulovaného),  
 
Hodnotné drobné stavby: kaplička se 
zvoničkou, kaplička při cestě na Kr. 
Horu n/V,   
křížek jihovýchodně od vsi.  
 

Vletice  
Vletice leží 2,5 km východně od Krásné Hory nad 

Vltavou v údolí u potoka Brziny a skoro půl km na jih od 

jeho soutoku se Svrchnicí. 
 Osada se rozkládá podél silnice spojující Vysoký 

Chlumec s Krásnou Horou nad Vltavou. 

Je to prastará osada, založil ji nejspíše již v 11. stol. 

zeman Vlet z rodu Vleticů. 

Před domem čp. 11 stojí zděná zvonička s letopočtem 

1885 s nápisem „Bohu a vlasti“. Z plechové střechy 

vystupuje jehlancová věžička s okny. 

K osadě patřívaly tři mlýny – severně od Vletic „Mlynařík-

Mlýnec“, „Bláhův“ a jižně pak „Hotovcův“ čp. 13. Mlynář 

z čp. 13 postavil z vděčnosti, že se mu uzdravila dcera u 

svého mlýna v tarase hezkou kapličku s letopočtem 1928 

a s 

nápisem „Zdrávas Maria“. 

 

Stanislav Kofroň, rodák z Vletic byl výrazný 

dokumentátor vesnických staveb středního 

Povltaví (1919 – 2009), s jehož dokumentací 

jsou spojena obytná stavení, roubené špýchary, 

roubené polygonální stodoly a mlýny 
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Sedlčanska, Sedlecka-Prčicka a Voticka. 

V současné době je ve Vleticích 25 čísel popisných, 12 čísel evidenčních a 29 obyvatel. 

Ve Vleticích si dnes můžeme odpočinout v překrásné přírodě. 

Statek Vletice nabízí ubytování v pokojích a apartmá s celkovou kapacitou 12 lůžek a možnost 

uspořádání podnikových večírků, svateb, promocí či sportovních akcí. 

 

Charakter zástavby: již na stabilním katastru rostlá zděná zástavba kolem návsi  
 
Nezapsané hodnotné objekty z aktuálního průzkumu: čp. 2 s pilířovou branou, hospodářské 
objekty při čp. 3 a čp. 4 (především roubená sýpka), hmotově ev.č. 5,  
mlýn U Mrázků čp. 6, bývalý hostinec čp. 7, stavení čp. 9 + roubený dům čp 10,  
čp. 11 se stodolou, Hotovcův mlýn čp. 13, mlýn čp. 15, roubené stavení na st. parc. 4/1, stavení 
čp. 16, stavení čp. 17, brány usedlostí u ev. č. 2 a 8 a čp. 12,  
 
Hodnotné drobné stavby: kaplička se zvoničkou LP 1885, kaplička LP 1928 - na jižní straně obce, 
křížek mezi Vleticemi a Krásnou Horou 
 

Vrbice 
Vrbice leží 2,5 km jižně od Krásné Hory 

nad Vltavou. Tato prastará osada asi 

dostala jméno od hojných vrb a stávala 

za dob pohanských spíše na jihovýchod, 

dle nálezů nádob a hliněných střepů. 

Patřívala ke krašovické tvrzi.  

Uprostřed návsi postavili osadníci žulový 

kříž a věnovali jej památce osmi padlých 

hrdinů v 1. světové válce, jejichž jména 

jsou umístěna na černé tabulce. U kříže 

je kromě dvou lip maličká zahrádka. 

Naproti je zděná zvonička s hranami 

zakulacenými. Nad vchodem se pyšní 

starými slunečními hodinami. Šindelová 

střecha se rozšiřuje nahoře v sedlo a z toho vystupuje na osmi dřevěných sloupcích krytá věžička s 

dvojitým křížkem. 

V současné době je ve Vrbici 14 čísel popisných a 7 obyvatel. Ve Vrbici má ZD Krásná Hora a.s. 

odchovnu mladého dobytka. 

 
Charakter zástavby: dobře patrné rozložení větších dvorů, které určují charakter osady.  
 
Inventarizace lidové architektury 1981: usedlost čp. 5 u rybníka, chalupa čp. 13 

uprostřed vsi, kaplička se zvoničkou na návsi, usedlost 
čp. 15 s klenutým chlévem, na něm štukový nápis s 
datací 1862.  
 
Nezapsané hodnotné objekty z aktuálního průzkumu:   
usedlost čp. 2, stavení čp. 11, čp. 12, zástavba v 
rozsahu stabilního katastru (vč. reambulovaného 1870 
- tedy v podstatě celá dnešní zástavba) - rozptýlená 
dřevěná zástavba, náves s hvězdicovitě se 
rozbíhajícími cestami obklopena nepravidelně 
utvářenými usedlostmi,  
 
Hodnotné drobné stavby: barokní kaplička se 
zvoničkou na návsi krytá šindelem,  
křížek na návsi 
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Zhoř 
Zhoř leží uprostřed mezi Krásnou Horou nad Vltavou a Kamýkem nad Vltavou, 2,5 km 

severozápadně od Krásné Hory nad Vltavou. 

Na návsi v zahrádce stojí osadní zvonička z roku 1911. Z taškové střechy vystupuje dřevěná 

věžička, zakončená bání a křížkem. Před zvoničkou na žulovém podstavci stojí železný kříž. 

Původně zde stávala dřevěná zvonička. 

Na severovýchodním kraji vsi v tarase při cestě na Švastalovu Lhotu stojí nízká kaplička, mající 

prázdný výklenek a na taškové střeše křížek. Byla vystavěna r. 1870 na počest svého patrona. 

Podobná kaplička stojí o samotě 

jihovýchodně směrem ke Krásné Hoře, 

kterou postavil zhořský občan okolo r. 

1840 ke cti Nejsv. Trojice. 

Zhoř patřívala ke Kamýku od nepaměti. 

Kamýcké panství s hradem bývalo 

majetkem českých králů a tvořilo s 

dalekým okolím tak zvané královské 

„lovčovství“. Zhoř bývala kamýckým 

manstvím. Manský dvůr stával ve Zhoři, 

byl to jednopatrový zámeček a v prkenné 

věžičce na střeše býval zvonek, kterým se 

zvonívalo na robotu. 

Pod Zhoř patří část osad s místními názvy: 

Žákovec, Mrázova, chata Matlánek 

V současné době je ve Zhoři 24 čísel popisných, 10 čísel evidenčních a 31 obyvatel. 

 
Charakter zástavby: na stabilním katastru rostlá zděná zástavba kolem návsi, na poč. 20. století 
se rozvinula S a V směrem,  
 
Nezapsané hodnotné objekty z aktuálního průzkumu: hospodářská část čp. 9, ve hmotě čp. 31 
Mlýn Matlánek,  
 
Hodnotné drobné stavby: kaplička se zvoničkou a s křížkem na návsi, kaplička na křižovatce na 
východ od Zhoře, kaplička na severu - směr na Švastalovu Lhotu, křížek jihovýchodně od Zhoře 
(lokalita Na Krámcích), kaplička u staré cesty, kamenné ohradní zídky 
  

Mrázova   
charakter zástavby: mladší štítově orientované usedlosti výrazně obdélného půdorysu určují 
charakter osady. 
 
Nezapsané hodnotné objekty z aktuálního průzkumu: Na Mrázovech čp. 18, čp. 27 
 

Žákovec 
Žákovec byl původně osamělý statek, později se rozrostl o další chalupy. 
V současné době je na Žákovci 9 čísel popisných, 6 čísel evidenčních a 27 obyvatel. 
 
Charakter zástavby: na webu obce letecké snímky s patrnými usedlostmi půdorysu L výrazně 
obdélného půdorysu určují charakter osady. 
 
Nezapsané hodnotné objekty z aktuálního průzkumu: zástavba v rozsahu stabilního katastru vč. 
reambulovaného - tedy v podstatě celá dnešní zástavba,  
 
Hodnotné drobné stavby: kamenné a plaňkové ohrazení,  
křížek. 
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i.1/ Základní urbanistická koncepce 
V řešeném území Územního plánu města Krásná Hora and Vltavou 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 města Krásná 
Hora and Vltavou 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 města Krásná Hora and Vltavou vymezuje nové 
plochy rozvoje tak, aby hospodárně využívaly stávajícího vybavení území technickou, dopravní 
a občanskou infrastrukturou. 

Z hlediska kulturních hodnot území Územní plán města Krásná Hora and Vltavou 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 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 a zároveň 
vycházejícího ze zájmu místních obyvatel. 

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

 
Krásná Hora and Vltavou: 

Územní plán navrhuje rozvojové lokality (hlavně pro bydlení) na severním, západním a jižním 
okraji obce. Jedná se o 4 větší lokality pro bydlení (KH-Z1a,b,c,d KH-Z3, KH-Z4a,b, KH-Z7) určené 
pro bytové domy a rodinné domy, v některých je podmínkou zástavby prověření územní studií. 4 
lokality pro bydlení jsou menší – KH-Z5, KH-Z8 a KH-Z9. Celkem jsou zde navrženy nové lokality 
pro 2 bytové domy s 20 byty a 45 rodinných domů v první etapě a 6 rodinných domů v 2.etapě, 
která je vázaná na zastavěnost 1.etapy. 

 
KH-Z1a – BH je lokalita je převzatá z původního územního plánu, navržená pro bydlení 

v bytových domech (20 bytů ve 2 bytových domech pro zaměstnance firmy Laktos - na lokalitu je 
zpracovaná studie v tomto rozsahu) v severovýchodní části obce proti Laktosu. V lokalitě se počítá 
s 2 bytovými domy s maximální výškou 2NP + podkroví, maximální koeficient zastavěnosti: 
0,4 a minimální koeficient zeleně: 0,4. Přístup k bytovým domům, i napojení na technickou 
infrastrukturu bude z nově vybudované komunikace k nově postavenému bytovému domu, 
který se nachází jižně od této lokality. Variantně bude v této lokalitě možné postavit rodinné 
domy, které budou mít limity stejné jako na sousední ploše KH-Z1b-BI.2. Plocha KH-Z1a 
přímo navazuje na zastavěné území. Plocha je převzatá z původního územního plánu.  

 
KH-Z1b – BI.2 je lokalita je převzatá z původního územního plánu, navržená pro bydlení 

v rodinných domech (12 RD) v severní části obce. V lokalitě se počítá s rodinnými domy 
městského typu s maximální výškou 2NP + podkroví, maximální koeficient zastavěnosti: 
0,4, minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek v nových zastavitelných 
plochách je navržena 800 m2, minimální koeficient zeleně: 0,4. Přístup k rodinným domům 
bude ze stávající nově vybudované komunikace na severu Krásné Hory – p.č.261/64, 
v některých místech přes zeleň ochrannou – KH-Z1b-ZO, to je plocha která je navržená 
mezi parcelami a potokem Pivoňka a z prodloužené komunikace na p.č.512/29 v ploše KH-
Z1d-PP. Plocha KH-Z1b přímo navazuje na zastavěné území. V lokalitě platí podmínka 
nezastavitelnosti manipulačního pruhu v šíři 6 m od  břehových hran vodního toku Pivoňka 

Plocha KH-Z1b-ZO je určená pro liniovou zeleň a pro komunikaci připojující rodinné 
domy v lokalitě KH-Z1b k veřejné komunikaci. 

Na plochu KH-Z1b-BI.2 navazuje návrhová plocha zahrad (mimo zastavitelné území) – 
K31-ZZ – plocha je vymezená jako územní rezerva pro bydlení  ÚR2 

 
KH-Z1c – BI.2 je lokalita je převzatá z původního územního plánu navržená pro bydlení 

v rodinných domech (4 RD) v severní části obce. V lokalitě se počítá s rodinnými domy 
městského typu s maximální výškou 2NP + podkroví, maximální koeficient zastavěnosti: 0,4, 
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minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek v nových zastavitelných plochách 
je navržena 800 m2, minimální koeficient zeleně: 0,4. V dalších schvalovacích řízeních bude 
zohledněn vliv hluku ze stávající trafostanice na navrhované bydlení. Plocha KH-Z1c  přímo 
navazuje na zastavěné území. Plocha je převzatá z původního územního plánu. Přístup k 
rodinným domům bude z prodloužené komunikace na p.č.512/29 v ploše KH-Z1d-PP. 

 
KH-Z1c-ZZ - zastavitelná plocha zahrad navazující na plochu KH-Z1c-BI.2. Tato plocha je 

navržená jako územní rezerva pro bydlení - ÚR1 
 
KH-Z1d-PP – plocha určená pro obslužnou komunikaci a sítě technického vybavení pro 

plochy KH-Z1a, KH-Z1b, KH-Z1c 
 
KH-Z2 – VL – lokalita určená pro lehkou výrobu, plocha je navržená mezi stávajícím objektem 

Laktosu, novou skladovací halou a sběrným dvorem a naproti zemědělskému areálu ZD Krásná 
Hora. Její poloha je dostatečně daleko vzdálená od obytné zástavby. K dotčení pozemků v OP lesa 
bude nutný souhlas státní správy lesů. Lokalita bude napojena na elektrickou energii z trafostanice 
na pozemku 261/18, dopravně bude napojená z nově vytvořené komunikace na pozemcích 261/70, 
261/78, 261/76. Po těchto pozemcích by vedly i případné trasy vodovodu a kanalizace. 

 
KH-Z3 – BI.3 – je lokalita navržená pro bydlení v rodinných domech (8 RD) v severní části 

obce. V lokalitě se počítá s velkými rodinnými domy městského typu na parcelách větších než 
1000m2 s maximální výškou 1NP+ podkroví, maximální koeficient zastavěnosti je navržen 0,3, 
minimální koeficient zeleně je navržen 0,6. K dotčení pozemků v OP lesa bude nutný souhlas 
státní správy lesů. 

Na lokalitu bude zpracovaná územní studie, která určí tvar obslužné komunikace a 
zajištění sítí technického vybavení na pozemky. Objekty rodinných domů budou umístěny 
tak, aby byly splněny limitní hladiny hluku z dopravy ze silnice II.třídy ve vnitřních 
chráněných prostorách staveb a ve venkovním chráněném prostoru staveb . Plocha KH-Z3 
přímo navazuje na zastavěné území. Plocha je převzatá z původního územního plánu. 

 
KH-Z4a,b – BI.2 – je lokalita je převzatá z původního územního plánu, je navržená pro bydlení 

v rodinných domech (6RD v 1.etapě a 6RD v 2.etapě) ve východní části obce. Lokalita je 
rozparcelovaná s vymezenou sítí komunikací a částečně zasíťovaná již delší dobu, nicméně 
na pozemcích prozatím nebylo vydané stavební povolení na RD, proto je v návrhu rozdělena 
lokalita na 2 etapy. 1.etapa je navržena na pozemcích kolem stávající komunikace a až bude 
v této části vydané stavební povolení na ½ domů, je možné povolovat RD i v 2.etapě, kde 
ještě není vybudovaná komunikace na pozemku 531/36. V lokalitě se počítá s rodinnými domy 
městského typu s maximální výškou 2NP + podkroví a maximálním koeficientem zastavěnosti 
0,4 a koeficientem zeleně 0,4. RD budou napojeny na vodovod, kanalizace a rozvody NN 
v komunikacích 528/12, 531/33 a 531/36. V lokalitě budou splněny limitní hladiny hluku z 
dopravy z plánované přeložky silnice II.třídy ve vnitřních chráněných prostorách staveb a ve 
venkovním chráněném prostoru staveb. Bude zohledněn vliv hluku ze stávající trafostanice 
na navrhované bydlení. Plocha KH-Z4 přímo navazuje na zastavěné území. 

 
KH-Z5 – BI.2 je lokalita je převzatá z původního územního plánu, je navržená pro bydlení 

v rodinných domech (1 RD) ve východní části obce. Dopravně budou pozemky přístupné 
z komunikace 1280/1, v této komunikaci budou prodlouženy i sítě technického vybavení pro tuto 
lokalitu. V lokalitě se počítá s rodinnými domy městského typu s maximální výškou 2NP + 
podkroví, maximálním koeficientem zastavěnosti 0,4 a koeficientem zeleně 0,4. V případě 
stavby na poddolovaných územích bude v dalším stupni dokumentace doložen expertní báňský 
posudek a navržen postup podle ČSN 73 00 39, v lokalitě budou splněny limitní hladiny hluku z 
dopravy z plánované přeložky silnice II.třídy ve vnitřních chráněných prostorách staveb a ve 
venkovním chráněném prostoru staveb. Plocha KH-Z5  přímo navazuje na zastavěné území. 

 
KH-Z7a – BI.3 - lokalita navržená pro bydlení v rodinných domech (3RD) ve východní části 

obce za benzínovou stanicí směrem na Milešov. V lokalitě se počítá s rodinnými domy 
městského typu s maximální výškou 1NP + podkroví na parcelách s minimální plochou 
1000m2,, maximálním koeficientem zastavěnosti 0,3 a koeficientem zeleně 0,6. Plochu KH-Z7a 
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tvoří pozemky 3 majitelů, předpokládá se, že na každém pozemku bude 1 RD . Napojení sítí 
technického vybavení a dopravní napojení pozemků bude z komunikace 1296/1 a 1284/1 
při jižním okraji lokality. V lokalitě budou splněny limitní hladiny hluku z dopravy ze silnice 
II.třídy ve vnitřních chráněných prostorách staveb a ve venkovním chráněném prostoru 
staveb. Napojení sítí technického vybavení a dopravní napojení pozemků bude z 
komunikace 1296/1 při jižním okraji lokality. Na parcelu 932/11 bude umožněn přístup a 
napojení sítí přes pozemek 932/12, příp. přes pozemek 932/6. 

 
KH-Z7b – BI.3 –lokalita navržená pro bydlení v rodinných domech (5RD) ve východní části 

obce. Část lokality je ve vlastnictví ZD Krásná Hora nad Vltavou, (tj. jeden z největších 
zaměstnavatelů v zemědělství v regionu) a bude sloužit pro bydlení zaměstnanců ZD (4RD).  V 
lokalitě se počítá s rodinnými domy městského typu s maximální výškou 1NP + podkroví, na 
parcelách s minimální plochou 1000m2, maximálním koeficientem zastavěnosti 0,3 a 
koeficientem zeleně 0,6. Napojení sítí technického vybavení a dopravní napojení pozemků 
bude z cesty 1283/1 a z komunikace 1296/1 a 1284/1 při jižním okraji lokality. V případě 
stavby na poddolovaných územích bude v dalším stupni dokumentace doložen expertní 
báňský posudek a navržen postup podle ČSN 73 00 39,  v lokalitě budou splněny limitní 
hladiny hluku z dopravy ze silnice II.třídy ve vnitřních chráněných prostorách staveb a ve 
venkovním chráněném prostoru staveb. 

Při severní cestě 1284/1 je navržena veřejná zeleň (stromořadí) – PZ, mezi lokalitou KH-
Z7a,b a stávajícím zastavěným územím je navržen nezastavitelný pás zahrad K32-ZZ, který 
bude sloužit jako ochranná zeleň pro benzínovou stanici a hřbitov a zároveň umožní 
vsakování vody, která teče ze svahů na jihu při velkých deštích. Plocha KH-Z7a,b je ještě 
doplněná nezastavitelnou plochou zahrad K33-ZZ. Kromě zahrad může být v plochách K32 
a K33 umístěna komunikace pro plochy bydlení. 

 
KH-Z8 – BI.2 - lokalita navržená pro bydlení v rodinných domech (2RD) v jižní části obce při 

cestě 1248/2 a 1123/8. Lokalita byla součástí původního územního plánu, jedná se o dosud 
nezastavěné pozemky. Domy budou dopravně napojeny z těchto cest. Sítě technického 
vybavení budou řešeny z cesty 1248/2. V lokalitě se počítá s rodinnými domy městského typu s 
maximální výškou 2NP + podkroví, maximálním koeficientem zastavěnosti 0,4 a koeficientem 
zeleně 0,4. Plocha KH-Z8 přímo navazuje na zastavěné území plánu – část původního území 
určeného k zástavbě rodinnými domy. 

 
KH-Z9 – BI.2 - lokalita navržená pro bydlení v rodinných domech (4RD) v jižní části obce při 

komunikaci II.třídy směr Petrovice. Domy budou dopravně napojeny z této komunikace. Sítě 
technického vybavení budou řešeny také z této komunikace. V lokalitě se počítá s rodinnými 
domy městského typu s maximální výškou 2NP + podkroví, maximálním koeficientem 
zastavěnosti 0,4 a koeficientem zeleně 0,4. V lokalitě budou splněny limitní hladiny hluku z 
dopravy ze silnice II.třídy ve vnitřních chráněných prostorách staveb a ve venkovním 
chráněném prostoru staveb. Plocha KH-Z9 přímo navazuje na zastavěné území a je převzatá 
z původního územního plánu plánu – část původního území určeného k zástavbě rodinnými 
domy. 

 
Břehy 

Je zde navržena 1 lokalita pro rekreaci pro 11 rekreačních objektů a 1 plocha pro zázemí lodní 
dopravy. 

BŘ-Z1-RI – lokalita převzatá z původního územního plánu. Lokalita je rozparcelovaná, 
zásobování elektrickou energií je již vybudováno. Na pozemku 172/10 je vydáno stavební 
povolení na rekreační objekt. Ostatní rekreační objekty budou maximálně přízemní s podkrovím, 
maximální koeficient zastavěnosti: 0,25, maximální zastavěná plocha rekreačního objektu je 150 
m2, minimální koeficient zeleně: 0,6. Navržená lokalita bezprostředně navazuje na stávající 
území s rekreačními chatami v bezprostřední vzdálenosti od řeky Vltavy. Objekty budou mít 
vlastní studnu a jímku nebo domovní Čov. Bude zohledněn vliv hluku ze stávající trafostanice na 
navrhované bydlení. K dotčení pozemků v OP lesa bude nutný souhlas státní správy lesů. 

BŘ-Z2-DV - Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Kamýk nad Vltavou, plocha je navržená 
u hráze vodního díla Kamýk a je určená pro 1/ servisní centrum – tj. provozní zázemí v podobě 
provozní budovy pro trvalou obsluhu, obslužného skladu, pracovní haly s dílnou a manipulačních 
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ploch včetně přístupové komunikace, stáčecího místa, portálového jeřábu.  
Účelem stavby je zřízení veřejného servisního stání v lokalitě Kamýk nad Vltavou pro 

rekreační plavbu, tj. osobní lodě a malá plavidla. Zabezpečení možnosti vyzvednutí plavidel za 
účelem jejich povinné technické prohlídky a zabezpečení nezbytných havarijních oprav při jejich 
poruše. Zabezpečení příležitostného překladu nadrozměrných a těžkých kusů, včetně umožnění 
jejich převozu (napojení na veřejnou komunikaci). Dále je v dolní vodě i horní vodě VD navrženo 
čekací stání pro malá a návrhová plavidla (zde I. třídy). V horní vodě bude sjezd do vody 
umožňující spouštění malých plavidel na vodní cestu. V řešeném katastru je část týkající se horní 
vody. 

 
Krašovice 

Je zde navržena 1 lokalita pro bydlení ve 2 rodinných domech. Další lokalita pro 1 rodinný dům 
je navržena v sousedství bývalé Kabátovy cihelny jihovýchodně od Krašovic. 

KR-Z1-BV - je lokalita navržená pro bydlení v západní části obce určená pro 2 RD, rodinné 
domy venkovského charakteru budou maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient 
zastavěnosti je navržen 0,3, minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je 
navržena 1000m2, minimální koeficient zeleně je  0,6. Lokalita přímo navazuje na stávající 
zastavěnou část obce. Dopravní napojení a napojení NN bude z přilehlé komunikace. Objekty 
budou mít vlastní studnu a jímku nebo domovní Čov. K dotčení pozemků v OP lesa bude nutný 
souhlas státní správy lesů. 

KR-Z2-BV - je lokalita navržená pro bydlení v sousedství bývalé Kabátovy cihelny 
jihovýchodně od Krašovic a je určená pro 1 RD, rodinný dům venkovského charakteru bude 
maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient zastavěnosti je navržen 0,3, minimální 
velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je navržena 1000m2, minimální koeficient 
zeleně je 0,6. Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce Dopravní napojení 
bude z přilehlé komunikace. Napojení NN ze stávající trafostanice na sousedním pozemku. 
Objekty budou mít vlastní studnu a jímku nebo domovní Čov. K dotčení pozemků v OP lesa bude 
nutný souhlas státní správy lesů. K dotčení ochranného pásma VN, NN a trafostanice bude nutný 
souhlas správce sítě. 

 
Mokřice 
Jsou zde navrženy 4 lokality pro bydlení v 8 rodinných domech. 
MO-Z1-BV- je lokalita převzatá z původního územního plánu – část původního území určeného 

k zástavbě rodinnými domy, navržená pro bydlení v jižní části obce určená pro 4 RD, rodinné 
domy venkovského charakteru budou maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient 
zastavěnosti je navržen 0,3, minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je 
navržena 1000m2, minimální koeficient zeleně je 0,6. Lokalita přímo navazuje na stávající 
zastavěnou část obce. Dopravní napojení a napojení NN bude z přilehlé komunikace 69/4 přes 
pozemek 69/35 a 577. Objekt bude mít vlastní studnu a jímku nebo domovní Čov. K dotčení 
pozemků v OP lesa bude nutný souhlas státní správy lesů. 

 
MO-Z2-BV- je lokalita převzatá z původního územního plánu– část původního území určeného 

k zástavbě rodinnými domy, navržená pro bydlení v jižní části obce určená pro 2 RD rodinné 
domy venkovského charakteru budou maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient 
zastavěnosti je navržen 0,3, minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je 
navržena 1000m2, minimální koeficient zeleně je 0,6. Dopravní napojení a napojení NN bude z 
přilehlé komunikace 69/43. Objekt bude mít vlastní studnu a jímku nebo domovní Čov. K dotčení 
pozemků v OP lesa bude nutný souhlas státní správy lesů. 

 
MO-Z3-BV- je lokalita navržená pro bydlení v jižní části obce určená pro 1 RD, rodinný dům 

venkovského charakteru bude maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient 
zastavěnosti je navržen 0,3, minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je 
navržena 1000m2, minimální koeficient zeleně je 0,6. Lokalita přímo navazuje na stávající 
zastavěnou část obce. Dopravní napojení a napojení NN bude z přilehlé komunikace 69/43. 
Objekt bude mít vlastní studnu a jímku nebo domovní Čov. K dotčení pozemků v OP lesa bude 
nutný souhlas státní správy lesů. 
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MO-Z4-BV- je lokalita navržená pro bydlení v jižní části obce určená pro 1 RD, rodinný dům 
venkovského charakteru bude maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient 
zastavěnosti je navržen 0,3, minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je 
navržena 1000m2, minimální koeficient zeleně je 0,6. Lokalita přímo navazuje na stávající 
zastavěnou část obce. Dopravní napojení a napojení NN bude z přilehlé komunikace 69/1. Objekt 
bude mít vlastní studnu a jímku nebo domovní Čov. K dotčení pozemků v OP lesa bude nutný 
souhlas státní správy lesů. 

 
Podmoky 
Je zde navržena 1 lokalita pro bydlení pro 2 rodinné domy. 

PO-Z1-BV- je lokalita navržená pro bydlení v jižní části obce určená 2 RD, rodinné domy 
venkovského charakteru budou maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient 
zastavěnosti je navržen 0,3, minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je 
navržena 1000m2, minimální koeficient zeleně je 0,6. Lokalita přímo navazuje na stávající 
zastavěnou část obce. Dopravní napojení a napojení NN bude z přilehlé komunikace 653/2. 
Objekt bude mít vlastní studnu a jímku nebo domovní Čov. 

 
Smrčí 
Je zde navržena 1 lokalita pro bydlení pro 1 rodinný dům. 

SM-Z1-BV- je lokalita navržená pro bydlení v jižní části obce určená pro 1 RD, rodinný dům 
bude maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient zastavěnosti je navržen 0,3, 
minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je navržena 1000m2, minimální 
koeficient zeleně je 0,6. Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní 
napojení a napojení NN bude z přilehlé komunikace 122/56. Objekt bude mít vlastní studnu a 
jímku nebo domovní Čov. K dotčení pozemků v OP lesa bude nutný souhlas státní správy lesů. K 
dotčení bezpečnostního pásma  VTL plynovodu nutný souhlas správce VTL plynovodu. 

 
Švastalova Lhota 
Je navržena 1 lokalita pro bydlení pro bydlení v jurtě. 

ŠL-Z1-BV.1 (v zadání úp lokalita č.2)- je lokalita navržená pro bydlení v jižní části obce určená 
pro 1 RD, v současnosti je na pozemku jurta využívaná k bydlení a na pozemku je neoplocený 
sad. Majitelé jurty si chtějí na místě postavit rodinný dům, z jurty se přestěhovat do domu a poté 
jurtu rozebrat, pozemek zůstane neoplocený, dům bude maximálně přízemní s podkrovím, 
maximální koeficient zastavěnosti je navržen 0,2, minimální koeficient zeleně je 0,7. Okolo 
pozemku nebude povoleno pevné oplocení. Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část 
obce. Dopravní napojení a napojení NN je stávající z přilehlé komunikace. Objekt bude mít vlastní 
studnu a jímku nebo domovní Čov. 

 
Tisovnice 
Jsou navrženy 2 lokality pro bydlení pro bydlení v plochách BV a SV ve 2 rodinných domech 
a 1 plocha pro individuální rekreaci. 

Ti-Z1-SV- je lokalita navržená pro bydlení v severní části obce určená pro 1 RD s možností 
chovu hospodářského zvířectva, rodinný dům bude maximálně přízemní s podkrovím, maximální 
koeficient zastavěnosti je navržen 0,3, minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný 
domek je navržena 1000m2.  Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. 
Dopravní napojení a napojení NN bude z přilehlé komunikace. Objekt bude mít vlastní studnu a 
jímku nebo domovní Čov. 
 

Ti-Z2-RI- lokalita převzatá z původního územního plánu. Lokalita je zmenšená na pozemek 
nutný ke stavbě 1 rekreačního objektu, zásobování elektrickou energií je již vybudováno. Na 
pozemku 172/10 je vydáno stavební povolení na rekreační objekt.  

Rekreační objekt bude maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient zastavěnosti: 
0,25, maximální zastavěná plocha rekreačního objektu je 150 m2, minimální koeficient zeleně: 
0,6. Navržená lokalita bezprostředně navazuje na stávající zastavitelné území. Objekt bude mít 
vlastní studnu a jímku nebo domovní Čov. K dotčení pozemků v OP lesa bude nutný souhlas státní 
správy lesů. 
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Ti-Z3-BV- je lokalita navržená pro bydlení ve východní části obce určená pro 1 RD, rodinný 
dům bude maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient zastavěnosti je navržen 0,3, 
minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je navržena 1000m2, minimální 
koeficient zeleně je 0,6.  Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní 
napojení a napojení NN bude z přilehlé komunikace. Objekt bude mít vlastní studnu a jímku nebo 
domovní Čov. 
 

Vletice 
Je navržena 1 lokalita pro bydlení v 1 rodinném domě a jedna lokalita jako zahrada 

VL-Z1-BV- je lokalita navržená pro bydlení ve východní části obce určená pro 1 RD, rodinný 
dům bude maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient zastavěnosti je navržen 0,3, 
minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je navržena 1000m2, minimální 
koeficient zeleně je 0,6.  Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní 
napojení a napojení NN bude z přilehlé komunikace 955/1. Objekt bude mít vlastní studnu a jímku 
nebo domovní Čov. 

 
VL-Z2-ZZ (v dosud platném územním plánu je plocha navržená jako zastavitelná BV)- je 

lokalita navržená jako zahrady ke stávající zástavbě, s možností postavit zde drobné přízemní 
stavby pro podporu hospodářsko-zemědělské činnosti na sousední ploše SV. 

 
Vrbice 
Jsou navrženy 2 lokality pro bydlení pro bydlení ve 2 rodinných domech. 

VR-Z1-BV - je lokalita navržená pro bydlení v jižní části obce určená pro 1 RD, rodinný dům 
bude maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient zastavěnosti je navržen 0,3, 
minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je navržena 1000m2, minimální 
koeficient zeleně je 0,6.  Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní 
napojení a napojení NN bude z přilehlé cesty 579/3. Bude zohledněn vliv hluku ze stávající 
trafostanice na navrhované bydlení. Objekt bude mít vlastní studnu a jímku nebo domovní Čov. 

 
VR-Z2-BV- je lokalita navržená pro bydlení v jižní části obce určená pro 1 RD, rodinný dům 

bude maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient zastavěnosti je navržen 0,3, 
minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je navržena 1000m2, minimální 
koeficient zeleně je 0,6.  Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní 
napojení a napojení NN bude z přilehlé komunikace 600/19. Objekt bude mít vlastní studnu a 
jímku nebo domovní Čov. K dotčení pozemků v OP lesa je nutný souhlas státní správy lesů. 

 
Zhoř 
Jsou navrženy 3 lokality pro bydlení ve 3 rodinných domech a 1 lokalita navržená pro 
rekreaci pro 3 rekreační chaty. 

ZH-Z1-BV (v zadání úp lokalita č.3)- je lokalita navržená pro bydlení v jižní části obce určená 
pro 1 RD, rodinný dům bude maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient zastavěnosti 
je navržen 0,3, minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je navržena 1000m2, 
minimální koeficient zeleně je 0,6. Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. 
Dopravní napojení a napojení NN bude z přilehlé komunikace 437/1. Objekt bude mít vlastní 
studnu a jímku nebo domovní Čov. K dotčení pozemků v OP lesa je nutný souhlas státní správy 
lesů. 

 
ZH-Z2-RI 
Zhoř je sídlo poblíž řeky Vltavy, proto je zde navržená lokalita pro 3 rekreační chaty, rekreační 

objekty budou maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient zastavěnosti: 0,25, 
maximální zastavěná plocha rekreačního objektu je 150 m2, minimální koeficient zeleně: 0,6. 
Dopravní napojení a napojení NN bude z přilehlé komunikace 437/1. Objekt bude mít vlastní 
studnu a jímku nebo domovní Čov. K dotčení pozemků v OP lesa je nutný souhlas státní správy 
lesů. 

 
ZH-Z3-BV (v zadání úp lokalita č.4)- je lokalita navržená pro bydlení v severní části obce 

určená pro 1 RD, rodinný dům bude maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient 
zastavěnosti je navržen 0,3, minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je 
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navržena 1000m2, minimální koeficient zeleně je 0,6. Lokalita přímo navazuje na stávající 
zastavěnou část obce. Dopravní napojení a napojení NN bude z přilehlé komunikace 445/1. 
Objekt bude mít vlastní studnu a jímku nebo domovní Čov.  

 
ZH-Z4-BV - je lokalita navržená pro bydlení v severní části obce určená pro 1 RD, rodinný 

dům bude maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient zastavěnosti je navržen 0,3, 
minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je navržena 1000m2, minimální 
koeficient zeleně je 0,6. Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní 
napojení a napojení NN bude z přilehlé komunikace 445/1. Objekt bude mít vlastní studnu a jímku 
nebo domovní Čov. 

 
Žákovec 
Jsou navrženy 2 lokality pro bydlení ve 4 rodinných domech. 

ŽÁ-Z1-BV- je lokalita navržená pro bydlení v jižní části obce určená pro 2 RD, rodinný dům 
bude maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient zastavěnosti je navržen 0,3, 
minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je navržena 1000m2, minimální 
koeficient zeleně je 0,6. Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní 
napojení a napojení NN bude z přilehlé komunikace. Objekt bude mít vlastní studnu a jímku nebo 
domovní Čov. K dotčení pozemků v OP lesa je nutný souhlas státní správy lesů. 

 
ŽÁ-Z2-BV- je lokalita navržená pro bydlení v jižní části obce určená pro 2 RD, rodinný dům 

bude maximálně přízemní s podkrovím, maximální koeficient zastavěnosti je navržen 0,3, 
minimální velikost nové stavební parcely pro rodinný domek je navržena 1000m2, minimální 
koeficient zeleně je 0,6. Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní 
napojení a napojení NN bude z přilehlé komunikace přes pozemek 394/1. Objekt bude mít vlastní 
studnu a jímku nebo domovní Čov. 

 
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 

 
Veškeré tyto stavby (kromě staveb, které mají přírodní charakter a jsou určeny pro ochranu 

přírody a krajiny) 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 odpovídajících 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, přírodní a urbanistické hodnoty: 
- historický půdorys obce 
- Zeleň všeho druhu v zastavěném území i v krajině 
- lokální i regionální ÚSES 
- významné krajinné prvky 
- nemovité kulturní památky 
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37027 / 2-2454 Krásná Hora nad Vltavou, kostel sv. Mikuláše západně od náměstí 
37609 / 2-2456 Krásná Hora nad Vltavou, sloup se sochou P. Marie náměstí  
17551 / 2-2455 Krásná Hora nad Vltavou, kamenný korec náměstí  
31482 / 2-4197 Krásná Hora nad Vltavou, čp.45 sýpka na náměstí  
37817 / 2-2930 Krašovice, kaple Panny Marie Královny na severním okraji obce, při 

silnici 
41494 / 2-2931 Krašovice výklenková kaplička při silnici  
25300 / 2-2932 Krašovice Krašovice čp.14 venkovská usedlost    
27545 / 2-2431 Plešiště Plešiště čp.1 tvrz 

-památné stromy:   
- 103490 Krašovický habr – Habr obecný, k.ú. Krašovice p.č.582/6 – Za obcí po pravé 

straně v remízku směrem ke Krásné Hoře. Původní kmen rozpadlý na dvě 
samostatné, poměrně vitální části. 

-103489 Krašovická hrušeň - hrušeň obecná, k.ú. Krašovice p.č.842/2 - U polní cesty na 

Hostovnici. 

-103488 Buk v Mokřicích – k.ú. Mokřice p.č. 463/1 - Mohutný buk na křižovatce lesních 

cest. 

-103487 Vrbický černý topol - k.ú. Mokřice p.č. 265/1 - U silnice Krasná Hora-Krašovice 

na rozcestí k Mokřici. 

-103492 Vletický dub - Dub letní – k.ú. Vletice, p.č. 26/1 - V zahradě u čp.11 

-103491 Vletická lípa (Kovářova lípa) - Lípa malolistá – k.ú. Vletice, p.č. 537 - Pod 

Papežovou cihelnou u polní cesty směrem na Krašovice. U stromu torzo křížku s 

čitelným letopočtem 1860. 

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 

Sídelní zeleň je 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 

Stávající silniční síť zůstane územním plánem nezměněna, po severozápadním okraji Krásné 
Hory je navržen koridor pro obchvat silnice II.třídy 102, silnice II.třídy vede v současnosti centrem 
obce, kde je komunikace vlivem stávající historicky dané zástavby v několika místech zúžená a 
svými parametry nevyhovující. Navrhovaný obchvat bude navazovat na již realizovanou 
komunikaci vedoucí po severovýchodním okraji města, která navazuje na zemědělský areál ZD 
Krásná Hora a.s. a na závod Laktos a.s., který vyrábí mléčné výrobky. 

 V nových lokalitách, zejména v těch, ve kterých je podmínkou územní studie, budou v rámci 
studie navrženy nové obslužné komunikace, ty budou napojeny  na  stávající  silniční  síť,  
převážně  na  stávající místní  obslužné komunikace. 

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. 
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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 zůstanou zachovány 
• v území zůstane zachována stávající síť místních a účelových komunikací, včetně těch 

které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke 
spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k dopravnímu spojení 
výrobních závodů, uzavřených prostorů, osamělých objektů apod. Tyto cesty jsou vymezeny ve 
funkčních plochách DX.u nebo DX.c. V ostatních funkčních plochách v krajině jsou umožněny 
účelové komunikace sloužící obsluze území 

 
Pěší doprava a cyklistické stezky  
Pěší provoz je převážně veden s motorovou dopravou po jednom tělese. 
• Chodníky jsou zahrnuty také v plochách veřejných prostranství PP a PZ 
• Jsou respektovány stávající cyklotrasy: č. 7, 111, 301, 8141, 8142, 8138, Vltavská 

cyklostezka a stávající turistické trasy 
Jsou respektovány i polní a lesní cesty, které mají zpřístupnit a propojit krajinu. 

 
zásobování vodou 
Pouze Krásná Hora nad Vltavou má vybudován místní vodovod. Zde budou nové lokality 

přednostně napojeny na místní vodovodní řad, v ostatních osadách  budou nové lokality 
zásobeny z vlastních studní. 

V Krásné Hoře nad Vltavou je v současnosti napojeno na veřejný vodovod cca 800 obyvatel. 
Územní plán vytváří podmínky pro výstavbu max. 49 rodinných domů a 2 bytových domů s 20 
byty v Krásné hoře v 1.etapě a pro 16 rodinných domů v 2.etapě.  

Při maximálním využití rozvojových ploch a rodinných domů může být krásnohorským 
vodovodem zásobováno až: 

800 + (45 x 4) + (20 x 4) + (6 x 4) = 1084 obyvatel. 
Tomu odpovídá potřeba vody: 
Směrné číslo roční spotřeby: 35 + 1 = 36 m3   (Příloha č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.)  
Roční spotřeba:                    1084 x 36 =   39 024 m3 
Roční spotřeba pro vybavenost a průmysl:  8 800  m3  
Celkem:       47 824 m3 
 
Průměrná denní spotřeba:  136,5 m3  = 1,58 l/s  
Maximální denní spotřeba: 204,8 m3  = 2,37 l/s  
Maximální hodinová:                        4,3 l/s 
Vyžitelná vydatnost vodního zdroje činí:    1,90 l/s 
Krásná Hora má vodojem na pozemku p.č. 119/27 jižně od města s kapacitou 600 m3. Je 

zásobován ze studně na pozemku p.č. 531 výtlačným vodovodním řadem.  
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. Vodní 
zdroj je reálné posílit vybudováním další studně. 

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

kanalizaci pouze Krásná Hora nad Vltavou. Tam budou objekty přednostně napojeny na nové 
kanalizační řady. V nových rozvojových plochách bude navržena oddílná kanalizace. Nová 
kanalizace počítá s rezervou pro novou výstavbu. 

 
V Krásné Hoře nad Vltavou v současnosti žije cca 800 obyvatel v nemovitostech 

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

realizované kapacitě 1000 EO. 
Územní plán vymezuje v Krásné Hoře v kanalizačním povodí výše uvedené ČOV plochy pro 

výstavbu 45 + 6 rodinných domů a 20 bytů. Při úplném vyčerpání této nabídky ploch pro novou 
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výstavbu a za předpokladu využití jednoho rodinného domu čtyřmi osobami, přibude v povodí 
ČOV Krásná Hora dalších 4 x 71 = 284 obyvatel. Takový nárůst lze považovat za absolutní 
maximum, které s největší pravděpodobností nebude dosaženo. Pokud by dosaženo bylo, byla 
by ČOV Krásná Hora zatížena přítokem od 1084 obyvatel.  

Současná kapacita by byla překročena o 84 obyvatel. Pokud by bylo dosaženo maximálního 
počtu obyvatel, muselo by dojít k intenzifikaci ČOV. Intenzifikace je možná na stávajícím pozemku 
ČOV, není potřeba vymezovat prostor pro intenzifikaci. 

 
Ve všech ostatních sídlech jsou odpadní vody jímány v žumpách s vyvážením nebo nebo 

individuálními čističkami 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. 

 
Dešťové vody 
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 zatravněných pásech či zasakovacích 
zařízeních. 

 
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 ve 
většině lokalit dostačující, jsou navrženy 2 nové trafostanice u ploch pro bydlení KH-Z3-BI.3 a 
KH-Z4-BI.2, nové trasy vedení k trafostanici budou řešeny podzemním vedením.  

Pro zajištění příkonu pro obytnou výstavbu v rozvojových lokalitách podle urbanistického 
návrhu rozvoje a posílení distribuce jsou navržena 2 nová vedení délky cca 86m a 163m a 2 
nové trafostanice sítě VN 22kV. Ostatní rozvojové lokality budou pokryty ze stávajících 
trafostanic. 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 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. 
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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 průměrnou nadmořskou výškou 434 
m n. m. Okolní krajina je typická svým zvlněným povrchem s vrcholy přesahujícími hodnoty 500 
m n. m. V bezprostřední blízkosti města se nachází např.: vrch Bukovec (554 m. n. m.), Strážník 
(524 m n. m.) nebo Homole (519 m n. m.).  Z hlediska geomorfologického členění spadá území 
do oblasti Středočeské pahorkatiny a následně do celku s názvem Benešovská pahorkatina. 
Krajina si zachovává svůj přirozený ráz.  

Řešené území se vyznačuje vysokou hustotou menších osad. Atraktivní kopcovitou krajinu 
umocňují dálkové výhledy. 

Zdejší krajina se vyznačuje mírně nadprůměrným zastoupením lesa. Zejména v pásu podél 
Vltavy mají vyšší podíl lesní kultury. 

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. 

 
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 jsou 
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) 
• 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, MN.w – vodohospodářské, MN.r – rekreace nepobytová 

 
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 
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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 památné stromy – 

- 103490 Krašovický habr – Habr obecný, k.ú. Krašovice p.č.582/6 – Za obcí po pravé straně v 

remízku směrem ke Krásné Hoře. Původní kmen rozpadlý na dvě samostatné, poměrně vitální 

části. 

-103489 Krašovická hrušeň - hrušeň obecná, k.ú. Krašovice p.č.842/2 - U polní cesty na 

Hostovnici. 

-103488 Buk v Mokřicích – k.ú. Mokřice p.č. 463/1 - Mohutný buk na křižovatce lesních cest. 

-103487 Vrbický černý topol - k.ú. Mokřice p.č. 265/1 - U silnice Krasná Hora-Krašovice na 

rozcestí k Mokřici. 

-103492 Vletický dub - Dub letní – k.ú. Vletice, p.č. 26/1 - V zahradě u čp.11 

-103491 Vletická lípa (Kovářova lípa) - Lípa malolistá – k.ú. Vletice, p.č. 537 - Pod Papežovou 

cihelnou u polní cesty směrem na Krašovice. U stromu torzo křížku s čitelným letopočtem 1860. 

• 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 nadregionálního, regionálního a lokálního významu. 
 
Návrh ÚSES zpracovaný v rámci územního plánu Krásné Hory nad Vltavou umísťuje na  

jednotlivé pozemky prvky regionálního systému ÚSES a navrhuje nové prvky systému lokálního.  
Žádné plochy zastavitelného území nejsou v kolizi se systémem ÚSES.  
 

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 1 nadregionální biokoridor, 2 regionální biokoridory a jsou 
zde vymezena 2 regionální biocentra.  

 
Řešeným územím prochází nadregionální biokoridor NK 60 Štěchovice – Hlubocká obora.  

V území jsou vymezeny koridory dvou z jeho tří os: 
 
- Koridor vodní osy 

Je vymezen plochou zátopy vodní nádrže Kamýk nad Vltavou a přilehlými břehovými porosty. 
Do koridoru vodní osy se nevkládají biocentra. 
 
- Koridor mezofilní hájové osy 

Je vymezen po zalesněných pravobřežních stráních vltavského údolí. 
Dělí se na tyto úseky oddělené vloženými lokálními biocentry (šířka neklesá pod 50 m): 

RC 845 – LC 23 k.ú. Proudkovice. 
LC 23 – LC 24 k.ú. Proudkovice, k.ú. Zhoř nad Vltavou 
LC 24 – LC 25 k.ú. Zhoř nad Vltavou, k.ú. Švastalova Lhota 
LC 25 – LC 26 k.ú. k.ú. Švastalova Lhota  

 
Na regionální úrovni je v řešeném území upřesněna poloha 2 biocenter :  

 
- RC 845 - Struhy -  k.ú. Proudkovice 
- RC 842 - Radešínská -  k.ú. Mokřice 

 
Řešeným územím procházejí tři regionální biokoridory. Jsou vymezeny v následujících 

úsecích: 
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- RBK 285 Radešínská – Struhy 
Dělí se na tyto následující úseky: 

RBC 842 – LC 22 k.ú. Mokřice. 
LC 22 – LC 21 k.ú. Mokřice. 
LC 21 – LC 17 k.ú. Mokřice, k.ú. Krásná Horan ad Vltavou. 
LC 17 – LC 16 k.ú. Krásná Horan ad Vltavou, k.ú. Podmoky . 
LC 16 – LC 15 k.ú. Podmoky. 
LC 15 – hranice území k.ú. Podmoky. 
hranice území -  RC 845 k.ú. Proudkovice. 

. 
- RBK 289 Sádka-Zbirov – Radešínská 

Do řešeného území zasahuje pouze na jihovýchodním okraji v katastru Krašovice. Jde o přesah 
koridoru s druhou hranicí v katastru Kuní, obec Petrovice. 
 
- RBK 288 Velký Hejk - Sádka-Zbirov 

Dělí se na tyto úseky oddělené vloženými lokálními biocentry: 
LC 2 – LC 5 k.ú. Tisovnice, k.ú. Plešiště. 
LC 5 – LC 9 k.ú. Tisovnice, k.ú. Plešiště. 
LC 9 – LC 11 k.ú. Vletice. 
LC 11 – LC 12 k.ú. Vletice. 
LC 12 – LC 20 k.ú. Krašovice. 

Do řešeného území zasahuje jen částečně. Osa běží přibližně po hranici 
řešeného území v toku Brziny. Druhá polovina koridoru zasahuje na 
katastry Mezihoří u Týnčan a Týnčany na území obce Petrovice. 

LC 20 – hranice území k.ú. Krašovice. 

Do řešeného území zasahuje jen částečně. Osa běží přibližně po hranici 
řešeného území v toku Brziny. Druhá polovina koridoru zasahuje na 
katastr Týnčany na území obce Petrovice. 

 
- Nadregionální biokoridor NK 60 Krásná Hora nad Vltavou (Proudkovice, Švastalova Lhota, 

Zhoř nad Vltavou ) 
- Regionální biocentrum RC 842 Radešínská (Krásná Hora nad Vltavou, Mokřice) 
- Regionální biocentrum RC 845 Struhy (Krásná Hora nad Vltavou, Proudkovice) 
- Regionální biokoridor RK 285 Radešínské Struhy (Krásná Hora nad Vltavou, Mokřice, 
  Podmoky,Proudkovice) 

- Regionální biokoridor RK 288 Velký Hejk – Sádka, Zbirov (Krásná Hora nad Vltavou, 
Plešiště, Tisovnice, Vletice) 

- RK 289 Sádka Zbirov – Radešínská, zasahuje do řešeného území pouze okrajem při 
jihovýchodní hranici v katastru Krašovice. 

 
Lokální ÚSES 

Na lokální úrovni je v řešeném území vymezeno 26 biocenter :  

KH LC 1 Nad Zhoří, k.ú. Zhoř nad Vltavou 
KH LC 2 , Pod Strání, k.ú. Tisovnice 

KH LC 3 U Holana, k.ú. Zhoř nad Vltavou 
KH LC 4 Na Krámcích, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou 
KH LC 5, Pod Tisovnicí, k.ú. Tisovnice, k.ú. Plešiště 
KH LC 6, Pod Hrby, k.ú. Plešiště 
KH LC 7 Lukšův Vrch, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou 
KH LC 8 Pod Zajícovým vrchem, k.ú. Vletice, k.ú. Tisovnice 
KH LC 9, Soutok pod Vleticemi, k.ú. Vletice 

KH LC 10 Na Řežábkách, k.ú. Plešiště 
KH LC 11, Vletice Za Potokem, k.ú. Vletice 
KH LC 12, Pod Hrbem, k.ú. Vletice, k.ú. Krašovice 
KH LC 13, Nad Hostovnicí, k.ú. Vletice 
KH LC 14, U Svatošů, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou, k.ú. Podmoky 
KH LC 15, Nad Podmoky, k.ú. Podmoky 
KH LC 16, Mírovka, k.ú. Podmoky 
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KH LC 17, Mírovka, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou 
KH LC 18, Mírovka, k.ú. Krašovice, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou 
KH LC 19, Pod Krašovicemi, k.ú. Krašovice 
KH LC 20, Červený Mlýn, k.ú. Krašovice 
KH LC 21, Ostrov, k.ú. Mokřice 
KH LC 22, V Sečích, k.ú. Mokřice 
KH LC 23, Pahorek, k.ú. Proudkovice 
KH LC 24, V Jedlích, k.ú. Zhoř nad Vltavou 
KH LC 25, Nad Břehy, k.ú. Švastalova Lhota 
KH LC 26, Nad Přehradou, k.ú. Švastalova Lhota 
 

V řešeném území je dále vymezeno 22 lokálních biokoridorů: 
KH LK 1 – SV16 k.ú. Zhoř nad Vltavou, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou. 
Podél hranice řešeného území s obcí Svatý Jan, k.ú. Drážkov - okolí sidla Řadovy a 
k.ú. Bražná, přesahují na řešené území části lokálních biokoridorů LBK 8 a LBK 9 
vymezených v ÚP Svatý Jan. 
KH LK 2 – 6 k.ú. Tisovnice. 
KH LK 3 – 4 k.ú. Zhoř nad Vltavou, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou. 
KH LK 3 – 14 k.ú. Zhoř nad Vltavou, k.ú. Krásná Hora nad Vltavou. 
KH LK3 – K60 k.ú. Zhoř nad Vltavou. 
KH LK 4 – 7 k.ú. Krásná Hora nad Vltavou. 
KH LK 5 – SV10 k.ú. Tisovnice. 
Tvoří propojení na ÚSES vymezený v ÚP Svatý Jan a to LBK 10.  
KH LK 7 – 8 k.ú. Krásná Hora nad Vltavou, k.ú. Vletice, k.ú. Tisovnice. 
KH LK 7 – 13 k.ú. k.ú. Vletice. 
KH LK 8 – 9 k.ú. Vletice. 
KH LK 9 – 10 k.ú. Plešiště. 
KH LK 9 – P14 k.ú. Vletice. 
KH LK 10 – 6 k.ú. Plešiště. 
KH LK 13 – 18 k.ú. Vletice, k.ú. Mokřice. 
KH LK 14 – 17 k.ú. Krásná Hora nad Vltavou. 
KH LK 18 – R285 k.ú. Mokřice. 
KH LK 18 – R842 k.ú. Krašovice. 
KH LK 19 – R842 k.ú. Krašovice, k.ú. Mokřice. 
KH LK 19 – 20 k.ú. Krašovice. 
KH LK 22 – KL3-5 k.ú. Mokřice. 

 
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 (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. 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 
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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 účinným a přísným nástrojem k udržení kvality urbanisticko-architektonických 
souvislostí. 

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

• Západní hranici území tvoří řeka Vltava (ID toku 10100001, Recipient: Labe, správce toku: 
Povodí Vltavy, s.p.),  

• dalšími významnými toky jsou: 

• Brzina, ID toku (CEVT): 10 100 196, Recipient: Vltava, správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

• Počepický potok, ID toku (CEVT): 10 257 129, Recipient: Brzina, správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

• Babský potok –ID toku 10278257,recipient: Vltava, správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• Mlýnský potok - ID toku (CEVT): 10 101 912 recipient: Vltava, správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• Pivoňka - ID toku (CEVT): 10 267 083, Recipient: Mlýnský p., správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• Jahodový potok - ID toku (CEVT): 10 279 320, Recipient: Hrachovka, správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• Mokrý potok, ID toku (CEVT): 10 252 677, Recipient: Jahodový p., správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• Předbořický potok, ID toku (CEVT): 10 278 417, Recipient: Brzina, správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

• Mokřický potok, ID toku (CEVT): 10 276 145, Recipient: Předbořický p., správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• Strážník, ID toku (CEVT): 10 251 864, Recipient: Brzina, správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

• Plešiště, ID toku (CEVT): 10 245 548, Recipient: Počepický potok, správce toku: Povodí Vltavy, s.p. 

• Velký potok, ID toku (CEVT): 10 240 865, Recipient: Brzina, správce toku: Lesy ČR, s. p. 

• Selný (Selský) potok, ID toku (CEVT): 10 251 458, Recipient: Brzina, správce toku: Lesy ČR, s. p.  

a řada bezejmenných drobných toků, které jsou uvedeny v návrhu územního plánu 

 
• Ve zdejší krajině je také množství menších rybníků např. v Krásné Hoře nad Vltavou – Krajiňák, 

Obecňák, Brodce, Lazna, Mezihoří, u samoty U Svatošů – Stodoliště a spoustu menších 
bezejmenných rybníků – tyto prvky v krajině je třeba důsledně udržovat, případně 
obnovovat.  

• Obnova drobných vodních nádrží v území je žádoucí ve všech typech funkčních ploch z 
hlediska potřeb zadržení vody v krajině. Rovněž z důvodu vytváření biotopů. 



Územní plán města Krásná Hora and Vltavou březen 2022 

77 

 

 

 
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 

- katastrální území města Krásná Hora nad Vltavou 

- správní území města Krásná Hora nad Vltavou 
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 
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 

- vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách viz ÚAP ORP Sedlčany jev 
102 
- …….Týká se k. ú. Krásná Hora nad Vltavou, k. ú. Krašovice, k. ú. Mokřice,  
k. ú. Plešiště, k. ú. Podmoky, k. ú. Tisovnice, k. ú. Vletice  
  

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. 

Město Krásná Hora nad Vltavou má v současné době cca 1109 stálých obyvatel 
(31.12.2019), celková plocha celého správního území je 3680 ha. Stávající 
zastavěné území aktualizované k k 31.10.2020 a má rozlohu 154,5 ha. 
Stávající zastavěné území jednotlivých částí obce je poměrně intenzívně využito, z 

tohoto důvodu navrhuje územní plán nové rozvojové lokality, zastavitelné plochy, které 
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logicky doplňují stávající strukturu jednotlivých sídel a umožňují jejich postupný nárůst. 
Navržené zastavitelné plochy určené pro bydlení (BH, BI, BV a SV) tvoří v 1.etapě 16,36 
ha. Plocha zastavitelných území určených pro bydlení po 1.etapě tvoří 10,6% z 
celkového zastavěného území. 
Po 2.etapě by celková výměra všech zastavitelných ploch byla 22,38 ha a plocha 
zastavitelných území by tvořila 14,5% z celkového zastavěného území.  
V obci se v návrhovém období vytvořen prostor pro nárůst počtu na cca 1330 obyvatel. 
Rozvoj přírůstku bytů se navrhuje hlavně formou individuální výstavby rodinných domů 
venkovského i městského typu a dále bytových domů. U bydlení BI a BV je zachována 
možnost využití pro obslužnou sféru. 
 
Srovnání vývoje počtu obyvatel s okolními vesnicemi (zdroj ČSÚ) vždy k 1.1. 

 
VÝVOJ POČTU 
OBYVATEL 2001 - 
2019 

 
počet 
obyvatel 
2001 

 
počet 
obyvatel 
2007 

 
počet 

obyvatel 
2013 

 
počet 

obyvatel 
2019 

nárůst 
počtu 
obyvatel 
2001-2019 

Nárůst 
počtu 
obyvatel v % 

Dublovice 995 1012 1095
95 

1087 92 9,25% 

Kosova Hora 1241 1174 1309 1338 97 7,82% 

Krásná Hora nad 
Vltavou 

1045 994 1118 1107 62 5,93% 

Jesenice 500 502 514 551 51 10,20% 

Nalžovice 526 539 580 604 78 14,83% 

Vysoký Chlumec 789 798 844 829 40 5,07% 

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 % 

Dublovice 346 385 39 21 60 17,34% 2,68 

Kosova Hora 428 480 52 90 142 33,18% 2,35 

Krásná Hora 
nad Vltavou 

381 407 26 26 52 13,65% 2,56 

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

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

Vysoký 
Chlumec 

 
273 

 
294 

 
21 

 
18 

 
39 

 
14,29% 

2,66 

Nechvalice 202 201 -1 24 23 11,39% 3,08 
 

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 % 

Dublovice 273 303 30 17 47 17,22% 

Kosova Hora 297 326 29 33 62 20,88% 

Krásná Hora 
nad Vltavou 

287 286 -1 14 13 4,53% 
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Jesenice 130 149 19 23 42 32,31% 

Nalžovice 125 156 31 9 40 32,00% 

Vysoký 
Chlumec  
CChlumec 

204 223 19 13 32 15,69% 

Nechvalice 167 159 -8 13 5 3,00% 
 

Ze srovnání s okolními obcemi vyplývá, že při nárůstu počtu obyvatel o 5,07-14,83%, počet 
domů vzrůstá o 3 - 32,31%, nárůst bytů o 11,39 - 33,18%. Rozdíl procentuálního zvýšení nárůstu 
bytů a domů oproti nárůstu počtu obyvatel je dán zvyšujícím se standardem 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 – 2,13 obyvatele / 1 byt. Krásná Hora nad Vltavou je s 
koeficientem cca 2,56 obyvatele / 1byt v roce 2019 na úrovni celorepublikového průměru před 
zhruba 20 lety. Dá se tedy předpokládat další snižování průměrného počtu obyvatel na 1 byt. 

V Krásné Hoře nad Vltavou se předpokládá výstavba rodinných domů a 2 bytových domů. 
Územní plán vytváří podmínky pro mírný nárůst obyvatel v souvislosti s dnešním trendem 
bydlení na malém městě či 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. 

Záměrem města i jeho územního plánu je předejít snižování počtu obyvatelstva nabídnutím 

variabilní možnosti pro výstavbu v rodinných domech hlavně pro mladé rodiny. 
 
V návrhu územního plánu města Krásná Hora and Vltavou je maximální kapacita 

zastavitelných ploch pro bydlení navržena na 92 bytů v 1.etapě (z toho je 20bytů ve 2 
bytových domech s ponecháním možnosti místo stavby bytového domu využít parcel pro 
stavbu rodinných domů a dalších 72 bytů v rodinných domech). 

Navržená kapacita bytů na příštích 20 let, když budeme počítat zhruba 21,2%nárůst bytů 
(podle modelu z okolních vesnic je průměrný nárůst bytů 20,16%), je 92 bytů (při tomto nárůstu 
by se zvýšil počet obyvatel o 230 obyvatel (počítáno 2,5 obyvatel/byt).  Lze však předpokládat, 
že maximální kapacity (92 bytů) nebude v navržených plochách dosaženo:  

1/ 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.   

2/ v návrhové ploše BH je počítáno pro bytové domy pro zaměstnance Laktosu, je zde však 
ponechaná možnost, že se nebude jednat o bytové domy s 20 byty, ale o klasické rodinné domy 
pro zaměstnance. Pak by se počet bytů na této ploše zmenšil z 20 maximálně na 5 bytů (v RD) 

3/ některé plochy, zejména v Krásné Hoře mají hodně vlastníků a je možné, že ne všichni 
vlastníci nakonec na svých pozemcích stavbu zrealizují. 

Z tohoto důvodu je např. v lokalitě KH-Z4 navržená 2.etapa zástavby, kde je možné začít 
stavět, až po určité zastavěnosti 1.etapy, tzn. až se projeví jestli o danou lokalitu je skutečný 
zájem nebo ne (pozemky v této lokalitě jsou delší dobu rozparcelované, ale zástavba na nich 
neprobíhá)   

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 

max počet bytů/ 
RD – 2.etapa 

 

KH-Z1a BH 20 - Jedná se o 2 bytové domy, na lokalitu 
je zpracovaná studie v tomto rozsahu  

KH-Z1b BI 12 -  

KH-Z1c BI 4 -  

KH-Z3 BI 8   

KH-Z4a BI.2 6  Rozparcelováno, provedeno NN 

KH-Z4b BI.2 - 6 Rozparcelováno, provedeno NN 
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KH-Z5 BI.2 1   

KH-Z7a BI 3   

KH-Z7b BI 5 -  

KH-Z8 BI 2   

KH-Z9 BI 4  Rozparcelováno, provedeno NN 

KRÁSNÁ HORA 
CELKEM 

  
65 

 
6 

 

 
Kr-Z1 BV 2 

Kr-Z2 BV 1 

KRAŠOVICE 
CELKEM 

 3 

 
MO-Z1 BV 4 

MO-Z2 BV 2 

MO-Z3 BV 1 

MO-Z4 BV 1 

MOKŘICE CELKEM  8 

 
PO-Z1 BV 2 

PODMOKY CELKEM  2 

 
SM-Z1 BV 1 

SMRČÍ CELKEM  1 

 
ŠL-Z1 BV 1 

ŠVASTALOVA 
LHOTA CELKEM 

 1 

 
Ti-Z1 SV 1 

Ti-Z2 BV 1 

VLETICE CELKEM  2 

 
VL-Z1 BV 1 

VLETICE CELKEM  1 

 
VR-Z1 BV 1 

VR-Z2 BV 1 

VRBICE CELKEM  2 

 
ZH-Z1 BV 1 

ZH-Z3 BV 1 

ZH-Z4 BV 1 

ZHOŘ CELKEM  3 
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ŽÁ-Z1 BV 2 

ŽÁ-Z2 BV 2 

ŽÁKOVEC CELKEM  4 

 
KRÁSNÁ HORA 
NAD VLTAVOU RD/ 
BYTY CELKEM 

BH, BI, BV, 
SV 

92 6 

OBJEKTY PRO REKREACI 

BŘ-Z1 RI 11 Rozparcelováno
, provedeno NN 

Ti-Z1, Ti-Z2 RI 2  

ZH-Z2 RI 3  

REKREACE CELKEM  16  

 
 

Územní plán města Krásná Hora and Vltavou vymezuje celkem 30 nových lokalit pro bydlení 
v 1.etapě na ploše 16,06 ha v plochách BH, BI, BV a SV v 2.etapě dalších 0,56ha v plochách BI. 

 
Další rozvojové plochy jsou v územním plánu určené pro individuální rekreaci – RI - 1,14ha, 

pro lehký průmysl – VL – 1ha, plochy veřejných prostranství s převahou zeleně – PZ – 0,07ha, 
plochy zahrad ZZ– 0,66ha, plochy ochranné zeleně ZO – 0,32ha  a plochy veřejných prostranství 
s převahou zpevněných ploch – PP – 0,36ha. 

 
Celková plocha správního území města Krásná Hora nad Vltavou je 3680 ha. 

 
Zastavěné plochy v katastrálním území města Krásná Hora nad Vltavou zabírají 
po aktualizaci 154,5 ha. 
 
Zastavitelné plochy určené  pro  bydlení  (BH, BV, BI a SV)  územního  plánu  
tvoří celkem v 1.etapě 16,36 ha, tj.10,6% zastavěné plochy v 1.etapě a po 2.etapě  
16,92 ha tj. 11% 

Územní plán vytváří předpoklady – v souladu se zadáním – pro mírný 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 města Krásná Hora nad Vltavou, upravené dle vydaných stanovisek, 

požadavků a podnětů v rámci projednání návrhu Zadání, bylo schváleno zastupitelstvem obce v 
roce 2014 a stalo se výchozím dokumentem pro zpracování návrhu územního plánu města 
Krásná Hora nad Vltavou. 

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 
 

1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území města  
1.1. Požadavky na urbanistickou koncepci 
Stávající územní plán byl přehodnocen a doplněn o nové plochy, některé plochy byly 

vypuštěny. Územní plán města Krásná Hora and Vltavou vymezuje celkem 30 nových lokalit pro 
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bydlení v 1.etapě na ploše 16,06 ha v plochách BH, BI, BV, SV, v 2.etapě dalších 0,56ha v plochách 
BI. Další 3 lokality jsou vymezeny pro individuální rekreaci - RI, s 1 lokalitou pro lehkou výrobu 
VL, 1 plochou pro lodní dopravu DV, dalšími plochami veřejných prostranství, které budou 
doplňovat plochy bydlení. 
Územní plán stanovil podmínky prostorového uspořádání, tím chrání stávající hodnoty obce 

a minimalizuje negativní vliv nové zástavby na krajinný ráz a celkový obraz obce. 
 
Dle kapitoly j) Odůvodnění je nabídka ploch vzhledem k velikosti řešeného území optimální. 

Do návrhu územního plánu byla většina ploch navržena na základě skutečné poptávky místních 
obyvatel. 

U ploch SM – smíšené městské 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. 

 
Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky: 
jsou podrobně popsány v odůvodnění kapitola b.1) Soulad s politikou územního rozvoje ČR 
Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR): 
jsou podrobně popsány v odůvodnění kapitola b.2) Soulad  se  zásadami  územního  rozvoje  
Středočeského  kraje   
Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů ORP SEDLČANY (ÚAP): 
jsou podrobně popsány v odůvodnění kapitola b.3) Soulad s územně analytickými podklady 
ORP Sedlčany 
V k.ú. Proudkovice - vyřešit střet mezi ochranou přírody a krajiny a rozvojem rekreačních 
funkcí, výsledné řešení následně zapracovat do územního plánu, řešit střety záměrů s limity 
využití území. 
V novém územním plánu v k.ú. Proudkovice je zachován stávající stav rekreačního území a 
nadregionální biokoridor K60 je vymezen mimo stávající zastavěné území, žádné navržené 
území není navrženo v kolizi s tímto biokoridorem. 
 
V k.ú. Vletice - vyřešit střet ochrany krajiny - limit reginální biokoridor RK 288 - bydlení stav, 
bydlení záměr 
Do regionálního biokoridoru RK 288 v k.ú. Vletice zasahuje stávající rekreační objekt. V tomto 
místě je biokoridor rozšířen na maximální možnou míru, co dané prostředí umožňuje. 
Navrhované plochy nejsou ve střetu se systémem ÚSES. 
 
V k.ú. Tisovnice, Plešiště - vyřešit střet zastavěné území x Q 100 - eliminovat činnost 
v záplavovém území a navrhnout vhodná protipovodňová opatření. 
V k.ú.Tisovnice v osadě Smrčí zasahují do území 100leté vody 2 stávající objekty, z toho 1 je 
vodní mlýn. V tomto místě budou zachovány rozlivové louky na plochách NP, MN.z, MN.p, 
další obecné podmínky v ochraně před povodněmi jsou definovány v kapitole e) koncepce 
uspořádání krajiny odstavec - Ochrana před povodněmi 
 

1.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury 
1.2.1 Dopravní infrastruktura 

Viz. Odůvodnění kapitola i.4/ Koncepce veřejné infrastruktury – dopravní, technická 
 
1.2.2. Technická infrastruktura 

Viz. Odůvodnění kapitola i.4/ Koncepce veřejné infrastruktury – dopravní, technická 
 
1.2.3 Občanské vybavení 
Koncepce občanského vybavení se nemění 
 
1.2.4 Veřejná prostranství 
Územní plán bude respektovat stávající plochy veřejných prostranství (plochy PP a PZ) a 

vytváří podmínky pro jejich ochranu před nežádoucí zástavbou formou definováním hlavního a 
přípustného využití funkčních ploch veřejných prostranství PP a PZ . 
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1.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny 
Vyjádření orgánu ochrany přírody dle zákona č.114/1992 Sb., včetně stanoviska o vlivu 

záměru nebo koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (soustava NATURA 
2000) SZ-072901/2014/KUSK/2 

Ad 2) Při prověřování  navrhovaných ploch je nutné respektovat vymezení prvků ÚSES dle 
ZÚR SK včetně zásad stanovených pro tyto plochy. Upozorňujeme, že lokalita č.5 pro výstavbu 
RD se nachází v údolní nivě toku Brzina, na plochách vymezených pro RBK Velký Hejk – Sádka 
– Zbiroh. Požadujeme její vyřazení z návrhu územního plánu. 

Lokalita č. 5 na parcelách p.č.64 a 67 je v podstatě součástí stávajícího areálu, kde se chovají 
koně, areál je vymezen jako území SV - smíšené obytné – venkovské. Plochy zahrad na jsou 
součástí hlavního využití, stavby a explicitně i plochy pro volnočasové a sportovní aktivity jsou 
zařazeny do přípustného využití. Je tedy přípustné využívat území ve stavu, v jakém se nachází 
s tím, že plochy v aktivní zóně se budou využívat jako zahrady, přírodní zeleň nebo sportovní a 
rekreační plochy bez umísťování staveb. 

Obytné a hospodářské budovy představují rekonstruované objekty historické hospodářské 
usedlosti. Jsou tedy strukturou v území zažitou, která nikdy nepředstavovala problém v průchodu 
velkých vod. Nicméně zasahují do záplavového území Q100 i do aktivní zóny záplavového 
území. 

Novodobou stávající strukturou je lehká jezdecká hala, která zasahuje do záplavového území 
Q100 a severním nárožím i do aktivní zóny záplavového území. 

Projektant územního plánu doporučuje v této části toku Brzina upřesnit výpočtem na základě 
zhuštěných příčných profilů a při respektování stávajících staveb aktivní zónu záplavového 
území. Stanovení aktivní zóny by mělo brát v úvahu stávající stavební objekty v nivě toku. 
Zejména objekty prokazatelně dlouhodobě existující a využívané k bydlení a dalším funkcím.  

Ad 4) Dle názoru orgánu ochrany přírody vymezením lokality č.2 dojde k nárůstu fragmentace 
krajiny a snížení její prostupnosti  pro migrující živočichy , neboť uvedená lokalita je vymezována 
ve volné krajině. Rovněž se v této lokalitě dle mapování biotopů nachází kvalitní naturový biotop 
extenzivně sečených luk. Doporučujeme vyřazení lokality č.2, případně prověření lokality 
z hlediska zde naznačené problematiky. 

Lokalita č. 2 je v návrhu označena jako ŠL-Z1-BV a je určena pro 1 rodinný dům. 
V současnosti na místě stojí jurta, která je určena pro celoroční bydlení, majitelé jurty by si chtěli 
postavit na pozemku rodinný dům a z jurty se tam přestěhovat. Pozemek není oplocen, je již 
delší dobu využíván jako sad, to se nezmění. V podmínkách (viz Příloha č.1 - Seznam a popis 
navrhovaných ploch) je uvedeno, že pozemek nesmí mít pevné oplocení a majitelé o něm ani 
neuvažovali, pozemek tak umožňuje a bude i nadále umožňovat průchod pro zvěř. Na tomto 
pozemku jsou také přísnější limity koeficientu zeleně.  

Ad 5) Jelikož k návrhu zadání ÚP nebyl přiložen zákres s umístěním jednotlivých lokalit, není 
zřejmé, v jaké části rozsáhlých parcel pro lokality č. 3 a 4 je jejich vymezení navrhováno. 
S ohledem na tuto skutečnost požadujeme provést vymezení uvedených lokalit v částech 
přiléhající ke stávající zástavbě. Při vymezení lokality č.4 požadujeme zachování stávajícího 
remízu. 

Lokality č.3 a 4 jsou v návrhu ÚP nazvány jako ZH-Z1-BV a ZH-Z3-BV jsou v návrhu 
vymezeny v rozsahu pozemku pro 1 RD, u stávající zástavby. Stávající remíz je zachován. 

 
2.Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 

využití, které bude nutno prověřit 
Jsou vymezeny 2 koridory:  
1/ je vymezen koridor nad plochami RZV vymezený územním plánem CNU přeložka II/102 
2/ dále je vymezen koridor CNZ pro veřejně prospěšnou stavbu nadmístního významu v 

oblasti plynárenství – vymezený z nadřazené dokumentace ZUR Středočeského kraje jako 
koridor pro umístění stavby P06 - VTL - plynovod/Sv. Jan - Kamýk n. Vlt. - Krásná Hora n. Vlt., 
včetně regulační stanice v Krásné Hoře nad Vltavou.   

 
3.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 v územním plánu v kapitole 

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 
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stavbám vyvlastnit 
 
4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavření dohody o parcelaci 

V územním plánu jsou vymezeny plochy, kde je podmínkou pro další rozhodování v území 
zpracování územní studie – jedná se o plochu KH-Z3. 

 
5. Požadavek na zpracování variant řešení 
Zpracování variant řešení nebylo požadováno ani zpracováno. 
 

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 Nechvalice 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: 5.26.11, 
5.26.44, 5.26.54, 5.29.01, 5.29.11, 5.32.11, 5.32.14, 5.32.44, 5.32.51, 5.40.77, 5.41.78, 5.48.11, 
5.50.01, 5.50.04, 5.50.11, 5.64.11, 5.67.01, 5.72.01  

Jedná se o půdy následujících charakteristik: Charakteristika klimatických regionů 
5 – klimatický region MT 2 – mírně teplý, mírně vlhký  
 
Charakteristiky hlavních půdních jednotek:  
26 - Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až 

středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry 
29 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, 

svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně 
skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry. 

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. 

40 – různé substráty, silně svažité půdy. Půdy se střední rychlostí infiltrace i při úplném 
nasycení, zahrnující převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné, 
hlinitopísčité až jílovitohlinité. 

41 - Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud 
příznivějšími vláhovými poměry, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici 

48 - Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a 
pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až 
středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně jarnímu 
zamokření 

50 – Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných 
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horninách, středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k 
dočasnému zamokření. 

64 - Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních 
uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, 
středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité 

67 - Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých 
depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny 
toku, zaplavované, těžko odvodnitelné 

72 - Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženinách, středně těžké až 
velmi těžké, trvale pod vlivem hladiny vody v toku 

 
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, 
7 – výrazný sklon (12-17°), sever (severozápad až severovýchod) 

 
Charakteristiky skeletovitosti a hloubky půdy (pátá číslice kódu BPEJ)  
1 – bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, hluboká, středně hluboká  
4 – středně skeletovitá, hluboká, středně hluboká 

7 - bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá / půda hluboká, půda středně hluboká 
8 - silně skleletovitá, středně skeletovitá, půda hluboká, půda mělká, půda středně hluboká 
 
Přehled rozvojových ploch s uvedením záborů ZPF – viz. Příloha č. 1 – Seznam a popis 

navrhovaných ploch 
 

ZÁBORY ZPF - CELKEM 
 

TŘÍDA 
OCHRANY 

CELKOVÁ 
ROZLOHA 
1.etapa 

CELKOVÁ 
ROZLOHA 
2.etapa 

 POZN. 

 
II. 

 
1,45 

 
 

 
ha 

Pozemek určený k bydlení pro zaměstnance 
JZD Krásná Hora nad Vltavou, probíhá 
aktualizace bonity 

III. 3,66 
 

ha  
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. 4,87  ha  

V. 7,08 0,56 ha  

 

Z celkové plochy rozvojových záměrů na území Krásné Hory nad Vltavou se předpokládá 
- odnětí 16,02ha v plochách BH, BI, BV, SV, PP, VL, RI, TE,  a  1,04ha v plochách 

zeleně (ZZ, ZO, PZ) v 1.etapě a 0,56 ha (BI) v 2.etapě zemědělské půdy v II., III., 
IV. a V. třídy ochrany v zastavitelných plochách, 

- z toho 0,52 ha v plochách BH, 
- 7,36 ha v plochách BI v 1.etapě, 0,56 ha v 2.etapě 
- 5,48 ha v plochách BV, 
- 0,36 ha v plochách PP, 
- 1,14 ha v plochách RI, 
- 0,97 ha v plochách VL, 
- 0,06 ha v plochách PZ,  
- 0,19 ha v plochách SV,  
- 0,66 ha v plochách ZZ, 
- 0,32 ha v plochách ZO 

- půda II. třídy ochrany je dotčena v 1.etapě na 1,45ha pozemku pro bydlení, na 
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tomto pozemku proběhla aktualizace bonity.   
- půda I. 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 


