
Příloha č. 1 – Seznam a popis navrhovaných ploch březen 2022

označení v 

zadání nebo v 

původním 

územním 

plánu

označen

í

pláno 

vané 

funkč ní 

využití

podrobnější popis navrhovaného 

využití,specifické  podmínky výstavby

zastavite

lná 

plocha/m

2 - 

1.etapa

zastavitel

ná 

plocha/m

2   

2.etapa

max 

počet 

bytů/

RD

max 

počet 

bytů/ 

RD

infrastruktura

tříd

a

půd

y

BPEJ
plocha 

m2

číslo 

parcely dle 

KN

druh 

pozemk

u dle KN

plocha 

m2

další omezení 

(vyplývající z úap 

ORP Sedlčany, 

ochranná pásma)

plochy, ve kterých je 

prověření změn jejich 

využití územní studií 

podmínkou pro 

rozhodování

ZN POPIS 1.etapa 2.etapa
1.eta

pa

2.eta

pa
BPEJ m2 p.č. m2

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Krásná Hora 

nad Vltavou

plocha z 

původního 

územního 

plánu určená 

jako rezerva 

pro bydlení

KH-Z1a BH

na 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 plochy PP a z 

plochy KH-Z1d, která je určená pro 

dopravní a technickou 

infrastrukturu

III. 56411 612 512/120 TTP 753

IV. 55004 124

V. 56701 17

III. 56411 79 512/119 TTP 2132

IV. 55004 17

V. 56701 2036

IV. 55004 10 512/137 TTP 2336

V. 56701 2326

PP 119 V. 56701 52 512/119 TTP 52

III. 56411 13 512/120 TTP 13

IV. 55004 14 512/137 TTP 54

V. 56701 40

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Krásná Hora 

nad Vltavou

plocha z 

původního 

územního 

plánu určená 

jako rezerva 

pro bydlení

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

V. 56701 3486 512/12 TTP 4601 vedeníVN

IV. 55004 1115

512/74 OS_P 552

512/108 OS_P 366

V. 56701 94 512/111 TTP 1723

IV. 55004 1629

V. 56701 3495 512/112 TTP 4600

IV. 55004 1105

V. 56701 2626 512/113 TTP 3134

IV. 55004 508

V. 56701 1501 512/114 TTP 2182

IV. 55004 681

V. 56701 1502 512/115 TTP 2165

IV. 55004 663

V. 56701 1626 512/116 TTP 2260

IV. 55004 634

V. 56701 2241 512/117 TTP 2841

IV. 55004 600

V. 56701 2267 512/118 TTP 2896

IV. 55004 629

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Krásná Hora 

nad Vltavou

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, v lokalitě platí podmínka 

nezastavitelnosti manipulačního 

pruhu v šíři 6 m od 

břehových hran vodního toku 

Pivoňka. 

3181 IV. 55004 1190 512/112 TTP 1190

zachovat manipulační 

pruh v šíři 6 m od 

břehových hran 

vodního toku Pivoňka

IV. 55004 609 512/114 TTP 609

IV. 55004 640 512/115 TTP 640

IV. 55004 742 512/116 TTP 742

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Krásná Hora 

nad Vltavou

plocha z 

původního 

územního 

plánu určená 

jako rezerva 

pro bydlení

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

IV. 55004 307 512/71 TTP 307
vedení NN, VN, 

vodovod, kanalizace

IV. 55004 191 512/126 TTP 191

IV. 55004 1283 512/129 TTP 1283

IV. 55004 1678 512/131 TTP 1678

IV. 55004 1627 512/132 TTP 1627

IV. 55004 2405 512/133 TTP 2405

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Krásná Hora 

nad Vltavou

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

IV. 55004 237 512/31 TTP 237
vedení NN, vodovod, 

kanalizace

Krásná Hora nad Vltavou
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označení v 

zadání nebo v 

původním 

územním 

plánu

označen

í

pláno 

vané 

funkč ní 

využití

podrobnější popis navrhovaného 

využití,specifické  podmínky výstavby

zastavite

lná 

plocha/m

2 - 

1.etapa

zastavitel

ná 

plocha/m

2   

2.etapa

max 

počet 

bytů/

RD

max 

počet 

bytů/ 

RD

infrastruktura

tříd

a

půd

y

BPEJ
plocha 

m2

číslo 

parcely dle 

KN

druh 

pozemk

u dle KN

plocha 

m2

další omezení 

(vyplývající z úap 

ORP Sedlčany, 

ochranná pásma)

plochy, ve kterých je 

prověření změn jejich 

využití územní studií 

podmínkou pro 

rozhodování

IV. 55004 57 512/127 TTP 57

IV. 55004 69 512/128 TTP 69

IV. 55004 1388 512/129 TTP 1388

IV. 55004 1826 512/131 TTP 1826

zastavitelná 

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

IV. 55004 174 512/12 TTP 174
vedení NN, VN, 

kanalizace

IV. 55004 6 512/71 TTP 6

512/74 OS_P 15

512/75 VP 105

512/108 OS_P 5

IV. 55004 56 512/113 TTP 56

IV. 55004 89 512/114 TTP 89

IV. 55004 67 512/115 TTP 67

IV. 55004 48 512/116 TTP 48

IV. 55004 49 512/117 TTP 49

IV. 55004 60 512/118 TTP 60

V. 56701 52 512/119 TTP 52

IV. 55004 190 512/125 TTP 190

IV. 55004 31 512/129 TTP 31

IV. 55004 44 512/131 TTP 44

IV. 55004 45 512/132 TTP 45

IV. 55004 62 512/133 TTP 62

IV. 55004 658 512/130 TTP 658

zastavitelná 

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.

IV. 55004 244 189/11 TTP 253

vedení VN, 

ochranné pásmo 

lesa

III. 56411 9

IV. 55004 1930 189/34 TTP 1930

V. 53244 4777 261/18 OP 6158

IV. 55004 17

III. 56411 1364

V. 53244 46 261/44 OP 46

III. 56411 190 261/70 OP 190

261/76 OS_P 44

261/78 OS_P 308

IV. 55004 310 261/85 OP 1093

III. 56411 783

zastavitelná 

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 OS_P 17249

OCHRANNÉ 

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

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Krásná Hora 

nad Vltavou

plocha z 

původního 

územního 

plánu určená 

pro bydlení

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 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

6234 6

RD budou napojeny na vodovod, 

kanalizace a rozvody NN v 

komunikacích 528/12, 531/33 a 

531/36.

V. 53214 364 531/20 TTP 473

V. 56701 109

V. 56701 347 531/23 TTP 379

V. 53214 32

V. 53214 882 531/29 TTP 973

V. 56701 91

V. 53214 389 531/30 TTP 1173

V. 56701 784

V. 56701 335 531/31 TTP 1175

V. 53214 840

V. 53214 1171 531/32 TTP 1171
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označení v 

zadání nebo v 

původním 

územním 

plánu

označen

í

pláno 

vané 

funkč ní 

využití

podrobnější popis navrhovaného 

využití,specifické  podmínky výstavby

zastavite

lná 

plocha/m

2 - 

1.etapa

zastavitel

ná 

plocha/m

2   

2.etapa

max 

počet 

bytů/

RD

max 

počet 

bytů/ 

RD

infrastruktura

tříd

a

půd

y

BPEJ
plocha 

m2

číslo 

parcely dle 

KN

druh 

pozemk

u dle KN

plocha 

m2

další omezení 

(vyplývající z úap 

ORP Sedlčany, 

ochranná pásma)

plochy, ve kterých je 

prověření změn jejich 

využití územní studií 

podmínkou pro 

rozhodování

V. 56701 305 531/34 TTP 365

V. 53214 60

V. 53214 57 531/35 TTP 57

V. 56701 338 531/45 TTP 338

V. 56701 79 531/46 TTP 79

V. 56701 51 531/47 TTP 51

TE

nová trafostanice,  Bude zohledněn 

vliv hluku z navrhované trafostanice 

na stávající i na navrhované bydlení.

75 V. 56701 75 531/48 TTP 75

plocha z 

původního 

územního 

plánu určená 

pro bydlení

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.

V. 56701 752 531/22 TTP 752

V. 56701 489 531/24 TTP 489

V. 56701 780 531/25 TTP 780

V. 56701 1006 531/26 TTP 1006

V. 56701 1062 531/27 TTP 1062

V. 53214 117 531/28 TTP 1038

V. 56701 921

V. 56701 254 531/39 TTP 254

V. 56701 94 531/40 TTP 94

V. 56701 24 531/41 TTP 24

V. 56701 34 531/42 TTP 34

V. 56701 37 531/43 TTP 37

V. 56701 42 531/44 TTP 42

PP
Obslužná komunikace k novým 

parcelám RD
570 V. 56701 502 531/36 TTP 570 vedení NN

V. 53214 68

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Krásná Hora 

nad Vltavou

plocha z 

původního 

územního 

plánu určená 

pro bydlení

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. 

V. 56701 4 941/1 TTP 2340

KANALIZACE,  

plocha se nachází 

na poddolovaném 

území

V. 53214 2302

III. 55001 34

zastavitelná 

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

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

II. 52911 23 932/9 OP 3717 vedení SEK

III. 55001 3604

II. 52901 90

II. 52901 112 932/11 OP 2340

II. 52911 3

III. 55001 2225

II. 52911 2918 932/12 OP 3440

III. 55001 140

II. 52901 382
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označení v 

zadání nebo v 

původním 

územním 

plánu

označen

í

pláno 

vané 

funkč ní 

využití

podrobnější popis navrhovaného 

využití,specifické  podmínky výstavby

zastavite

lná 

plocha/m

2 - 

1.etapa

zastavitel

ná 

plocha/m

2   

2.etapa

max 

počet 

bytů/

RD

max 

počet 

bytů/ 

RD

infrastruktura

tříd

a

půd

y

BPEJ
plocha 

m2

číslo 

parcely dle 

KN

druh 

pozemk

u dle KN

plocha 

m2

další omezení 

(vyplývající z úap 

ORP Sedlčany, 

ochranná pásma)

plochy, ve kterých je 

prověření změn jejich 

využití územní studií 

podmínkou pro 

rozhodování

zastavitelná 

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

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. 

II. 52901 5239 932/8 OP 6468

vedení SEK, část 

plochy se nachází na 

poddolovaném 

území

V. 53214 1184

III. 55001 45

II. 52901 5096 932/10 OP 5293

III. 55001 197

PZ veřejná zeleň lemující komunikaci 659 II. 52901 296 932/8 OP 296
vedení NN, vedení 

SEK

II. 52901 363 932/10 OP 363

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Krásná Hora 

nad Vltavou

plocha z 

původního 

územního 

plánu určená 

pro bydlení

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 z těchto cest také. 

III. 55011 2102 1248/1 TTP 2102 vedení SEK

III. 55011 1857 1248/3 TTP 1857

PP
příjezdová komunikace pro jednu z 

parcel
284 V. 53214 39 1191/11 TTP 44

III. 55011 5

1123/8 OS_P 151

1123/15 OS_P 89

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Krásná Hora 

nad Vltavou

plocha z 

původního 

územního 

plánu určená 

pro bydlení

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. 

IV. 55004 68 1191/5 OP 1917
vedení NN, vedení 

SEK

V. 53214 1849

V. 53214 1148 1191/6 OP 1148

V. 53214 1081 1191/7 OP 1081

V. 53214 901 1191/8 OP 901

V. 53214 178 1192/5 TTP 231

IV. 55004 53

IV. 55004 70 1192/6 TTP 292

V. 53214 222

V. 53214 287 1192/7 TTP 332

IV. 55004 45

označení v 

zadání nebo v 

původním 

územním 

plánu

označen

í

pláno 

vané 

funkč ní 

využití

podrobnější popis navrhovaného 

využití,specifické  podmínky výstavby

zastavite

lná 

plocha/m

2 - 

1.etapa

zastavitel

ná 

plocha/m

2   

2.etapa

max 

počet 

bytů/

RD

max 

počet 

bytů/ 

RD

infrastruktura

tříd

a

půd

y

BPEJ
plocha 

m2

číslo 

parcely dle 

KN

druh 

pozemk

u dle KN

plocha 

m2

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.etapa 2.etapa
1.eta

pa

2.eta

pa
BPEJ m2 p.č. m2

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Švastalova 

Lhota

plocha z 

původního 

územního 

plánu určená 

pro rekreaci

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 OS_P 913

vedení VVN, VN, 

ochranné pásmo 

lesa

V. 53214 985 172/3 OP 985

V. 53214 655 172/4 OP 655

V. 53214 814 172/5 OP 814

V. 53214 773 172/6 OP 773

V. 53214 565 172/7 OP 565

V. 53214 710 172/8 OP 710

V. 53214 905 172/9 OP 905

V. 53214 870 172/10 OP 870

V. 53214 869 172/11 OP 869

V. 53214 735 172/12 OP 735

4



Příloha č. 1 – Seznam a popis navrhovaných ploch březen 2022

označení v 

zadání nebo v 

původním 

územním 

plánu

označen

í

pláno 

vané 

funkč ní 

využití

podrobnější popis navrhovaného 

využití,specifické  podmínky výstavby

zastavite

lná 

plocha/m

2 - 

1.etapa

zastavitel

ná 

plocha/m

2   

2.etapa

max 

počet 

bytů/

RD

max 

počet 

bytů/ 

RD

infrastruktura

tříd

a

půd

y

BPEJ
plocha 

m2

číslo 

parcely dle 

KN

druh 

pozemk

u dle KN

plocha 

m2

další omezení 

(vyplývající z úap 

ORP Sedlčany, 

ochranná pásma)

plochy, ve kterých je 

prověření změn jejich 

využití územní studií 

podmínkou pro 

rozhodování

PP
pozemky pro komunikaci pro přilehlou 

zástavbu
1323 161/57 OS_P 76

V. 53214 1113 172/1 OP 1113

V. 53214 134 172/2 OP 134

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.

17075

dopravní napojení a napojení sítí 

technické infrastruktury z 

komunikace na 118/24

117 MP 484

ochranné pásmo 

lesa, záplavové 

území Q100, 

nejvyšší známá 

povodeň 2002, 

zvláštní povodeň 

pod vodním dílem 

118/3 MP 677

118/13 MP 13497

118/16 MP 277

118/17 MP 147

118/19 MP 349

118/20 OS_P 725

118/21 OS_P 558

118/22 OS_P 361

označení v 

zadání nebo v 

původním 

územním 

plánu

označen

í

pláno 

vané 

funkč ní 

využití

podrobnější popis navrhovaného 

využití,specifické  podmínky výstavby

zastavite

lná 

plocha/m

2 - 

1.etapa

zastavitel

ná 

plocha/m

2   

2.etapa

max 

počet 

bytů/

RD

max 

počet 

bytů/ 

RD

infrastruktura

tříd

a

půd

y

BPEJ
plocha 

m2

číslo 

parcely dle 

KN

druh 

pozemk

u dle KN

plocha 

m2

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 2.etapa
1.eta

pa

2.eta

pa
BPEJ m2 p.č. m2

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.

V. 52644 6 451/10 OP 925
ochranné pásmo 

lesa

III. 52611 919

III. 52611 1916 473/1 Z 1916

III. 52611 2266 474 Z 2266

III. 52611 324 479 Z 324

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.

IV 52604 2167 136/5 Z 2167

ochranné pásmo 

lesa, vedení NN,VN, 

trafostanice 

5



Příloha č. 1 – Seznam a popis navrhovaných ploch březen 2022

označení v 

zadání nebo v 

původním 

územním 

plánu

označen

í

pláno 

vané 

funkč ní 

využití

podrobnější popis navrhovaného 

využití,specifické  podmínky výstavby

zastavite

lná 

plocha/m

2 - 

1.etapa

zastavitel

ná 

plocha/m

2   

2.etapa

max 

počet 

bytů/

RD

max 

počet 

bytů/ 

RD

infrastruktura

tříd

a

půd

y

BPEJ
plocha 

m2

číslo 

parcely dle 

KN

druh 

pozemk

u dle KN

plocha 

m2

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 2.etapa
1.eta

pa

2.eta

pa
BPEJ m2 p.č. m2

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Mokřice

plocha z 

původního 

územního 

plánu určená 

pro bydlení

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 OS_P 1021

ochranné pásmo 

lesa, vedení NN, 

vedení SEK

V. 52654 45 69/9 TTP 5333

III. 52611 5288

III. 52611 825 69/35 TTP 825

III. 52611 4821 69/50 TTP 4821

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Mokřice

plocha z 

původního 

územního 

plánu určená 

pro bydlení

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.

III. 52611 133 69/33 TTP 133
ochranné pásmo 

lesa, vedení SEK

III. 52611 3074 69/35 TTP 3074

III. 52611 272 69/37 TTP 272

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.

III. 52611 1079 63/4 TTP 1079
ochranné pásmo 

lesa, vedení SEK

III. 52611 2380 63/7 TTP 2380

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.

IV. 72614 1056 56/2 TTP 1057 ochranné pásmo lesa

V. 74851 1

IV. 72614 45 69/30 TTP 164

V. 74851 119

označení v 

zadání nebo v 

původním 

územním 

plánu

označen

í

pláno 

vané 

funkč ní 

využití

podrobnější popis navrhovaného 

využití,specifické  podmínky výstavby

zastavite

lná 

plocha/m

2 - 

1.etapa

zastavitel

ná 

plocha/m

2   

2.etapa

max 

počet 

bytů/

RD

max 

počet 

bytů/ 

RD

infrastruktura

tříd

a

půd

y

BPEJ
plocha 

m2

číslo 

parcely dle 

KN

druh 

pozemk

u dle KN

plocha 

m2

další omezení 

(vyplývající z úap 

ORP Sedlčany, 

ochranná pásma)

plochy, ve kterých je 

prověření změn jejich 

využití územní studií 

podmínkou pro 

rozhodování

Podmoky ZN POPIS 1.etapa 2.etapa
1.eta

pa

2.eta

pa
BPEJ m2 p.č. m2

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Podmoky

plocha z 

původního 

územního 

plánu určená 

pro bydlení

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 OS_P 2484 ochranné pásmo VN

V. 53214 2226 173/7 OP 2226

6



Příloha č. 1 – Seznam a popis navrhovaných ploch březen 2022

označení v 

zadání nebo v 

původním 

územním 

plánu

označen

í

pláno 

vané 

funkč ní 

využití

podrobnější popis navrhovaného 

využití,specifické  podmínky výstavby

zastavite

lná 

plocha/m

2 - 

1.etapa

zastavitel

ná 

plocha/m

2   

2.etapa

max 

počet 

bytů/

RD

max 

počet 

bytů/ 

RD

infrastruktura

tříd

a

půd

y

BPEJ
plocha 

m2

číslo 

parcely dle 

KN

druh 

pozemk

u dle KN

plocha 

m2

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 2.etapa
1.eta

pa

2.eta

pa
BPEJ m2 p.č. m2

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.

V. 54178 1960 122/11 TTP 1960

ochranné pásmo 

lesa, bezpečnostní 

pásmo VTL 

plynovodu

označení v 

zadání nebo v 

původním 

územním 

plánu

označen

í

pláno 

vané 

funkč ní 

využití

podrobnější popis navrhovaného 

využití,specifické  podmínky výstavby

zastavite

lná 

plocha/m

2 - 

1.etapa

zastavitel

ná 

plocha/m

2   

2.etapa

max 

počet 

bytů/

RD

max 

počet 

bytů/ 

RD

infrastruktura

tříd

a

půd

y

BPEJ
plocha 

m2

číslo 

parcely dle 

KN

druh 

pozemk

u dle KN

plocha 

m2

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 2.etapa
1.eta

pa

2.eta

pa
BPEJ m2 p.č. m2

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Švastalova 

Lhota

v zadání úp 

lokalita č.2
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 OS_P 2420

označení v 

zadání nebo v 

původním 

územním 

plánu

označen

í

pláno 

vané 

funkč ní 

využití

podrobnější popis navrhovaného 

využití,specifické  podmínky výstavby

zastavite

lná 

plocha/m

2 - 

1.etapa

zastavitel

ná 

plocha/m

2   

2.etapa

max 

počet 

bytů/

RD

max 

počet 

bytů/ 

RD

infrastruktura

tříd

a

půd

y

BPEJ
plocha 

m2

číslo 

parcely dle 

KN

druh 

pozemk

u dle KN

plocha 

m2

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.etapa 2.etapa
1.eta

pa

2.eta

pa
BPEJ m2 p.č. m2

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.

V. 54168 1890 131/1 TTP 1890

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Tisovnice

plocha z 

původního 

územního 

plánu

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.

V. 53929 1012 126/1 TTP 1012 ochranné pásmo lesa

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Tisovnice

plocha z 

původního 

územního 

plánu

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 OS_P 3010

označení v 

zadání nebo v 

původním 

územním 

plánu

označen

í

pláno 

vané 

funkč ní 

využití

podrobnější popis navrhovaného 

využití,specifické  podmínky výstavby

zastavite

lná 

plocha/m

2 - 

1.etapa

zastavitel

ná 

plocha/m

2   

2.etapa

max 

počet 

bytů/

RD

max 

počet 

bytů/ 

RD

infrastruktura

tříd

a

půd

y

BPEJ
plocha 

m2

číslo 

parcely dle 

KN

druh 

pozemk

u dle KN

plocha 

m2

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.etapa 2.etapa
1.eta

pa

2.eta

pa
BPEJ m2 p.č. m2

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.

V. 57201 2000 36/6 TTP 2000

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Vletice

plocha z 

původního 

územního 

plánu

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. 
V. 52654 35 18 TTP 35

ochranné pásmo 

památného stromu

21 OS_P 584

V. 52654 2947 22 TTP 2947
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Příloha č. 1 – Seznam a popis navrhovaných ploch březen 2022

označení v 

zadání nebo v 

původním 

územním 

plánu

označen

í

pláno 

vané 

funkč ní 

využití

podrobnější popis navrhovaného 

využití,specifické  podmínky výstavby

zastavite

lná 

plocha/m

2 - 

1.etapa

zastavitel

ná 

plocha/m

2   

2.etapa

max 

počet 

bytů/

RD

max 

počet 

bytů/ 

RD

infrastruktura

tříd

a

půd

y

BPEJ
plocha 

m2

číslo 

parcely dle 

KN

druh 

pozemk

u dle KN

plocha 

m2

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.etapa 2.etapa
1.eta

pa

2.eta

pa
BPEJ m2 p.č. m2

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Mokřice

část plochy z 

původního 

územního 

plánu určená 

pro bydlení

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.

IV. 54811 4733 196/1 TTP 4733 ochranné pásmo VN

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Mokřice

plocha z 

původního 

územního 

plánu určená 

pro bydlení

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.

IV. 54811 5908 199/1 Z 5908 ochranné pásmo lesa

označení v 

zadání nebo v 

původním 

územním 

plánu

označen

í

pláno 

vané 

funkč ní 

využití

podrobnější popis navrhovaného 

využití,specifické  podmínky výstavby

zastavite

lná 

plocha/m

2 - 

1.etapa

zastavitel

ná 

plocha/m

2   

2.etapa

max 

počet 

bytů/

RD

max 

počet 

bytů/ 

RD

infrastruktura

tříd

a

půd

y

BPEJ
plocha 

m2

číslo 

parcely dle 

KN

druh 

pozemk

u dle KN

plocha 

m2

další omezení 

(vyplývající z úap 

ORP Sedlčany, 

ochranná pásma)

plochy, ve kterých je 

prověření změn jejich 

využití územní studií 

podmínkou pro 

rozhodování

Zhoř ZN POPIS 1.etapa 2.etapa
1.eta

pa

2.eta

pa
BPEJ m2 p.č. m2

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Zhoř nad 

Vltavou

v zadání úp 

lokalita č.3
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.

V. 54077 1158 142/6 TTP 1158 ochranné pásmo lesa

V. 54077 873 142/1 TTP 873

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Zhoř nad 

Vltavou

v zadání úp 

lokalita č.4
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 OS_P 29 ochranné pásmo lesa

140/3 OS_P 55

V. 54077 793 142/3 TTP 793

V. 54077 831 142/4 TTP 831

V. 54077 877 142/5 TTP 877

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.

V. 53214 181 238/2 OP 2034

IV. 53251 1853

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.

V. 53214 496 38 OP 1065

IV. 53251 569

34/1 OS_P 107

IV. 53251 29 36/4 TTP 29
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označení v 

zadání nebo v 

původním 

územním 

plánu

označen

í

pláno 

vané 

funkč ní 

využití

podrobnější popis navrhovaného 

využití,specifické  podmínky výstavby

zastavite

lná 

plocha/m

2 - 

1.etapa

zastavitel

ná 

plocha/m

2   

2.etapa

max 

počet 

bytů/

RD

max 

počet 

bytů/ 

RD

infrastruktura

tříd

a

půd

y

BPEJ
plocha 

m2

číslo 

parcely dle 

KN

druh 

pozemk

u dle KN

plocha 

m2

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 2.etapa
1.eta

pa

2.eta

pa
BPEJ m2 p.č. m2

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Zhoř nad 

Vltavou

plocha z 

původního 

územního 

plánu určená 

pro bydlení

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.

IV. 53211 2890 400/1 OP 2890 ochranné pásmo lesa

401/1 OS_P 935

IV. 53211 614 401/2 TTP 614

zastavitelná 

plocha k.ú. 

Zhoř nad 

Vltavou

plocha z 

původního 

územního 

plánu určená 

pro bydlení

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 IV. 53211 1594 381/1 TTP 1594

IV. 53211 975 381/3 TTP 975

počet bytů celkem 92 6

m2 celkem 218234 5612 170641 1.E 5612 2.E

m2 celkem 1.+2.etapa 223846 223846

*…  zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

§ 67 Omezení v záplavových územích                                                 

(1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem 

nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních 

územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb. , o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, 

pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(2) V aktivní zóně je dále zakázáno    

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,    

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,    

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně 

odstranit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(3) Mimo aktivní zónu v záplavovém území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení opatřením obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i 

v případě, není-li aktivní zóna stanovena.   

Vysvětlivky: RD - rodinný dům, RO - rekreační objekt, ZPF - zemědělský půdní fond, OP - orná půda, TTP - trvalý travní porost, OS_P - ostatní plocha, Z - zahrada, MP - manipulační plocha, SEK - SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ,          
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