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Vyhodnocení  předpokládaných vlivů 
ÚP Štětkovice  na udržitelný rozvoj území 

 

podle § 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  

 
Část A - Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí  

  (samostatná textová příloha) 
 
Část  B - Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti     2  
Část C - Vyhodnocení vlivů  na skutečnosti zjištěné v územně analytických    2 

podkladech.  
Část D – Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým      12 

řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech,   
například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.  

Část E - Vyhodnocení přínosu  k naplnění priorit územního plánování pro      12 
zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního 
rozvoje nebo zásadách územního rozvoje 

Část F - Vyhodnocení vlivů  na udržitelný rozvoj území – shrnutí                      15       
               Vyhodnocení vlivů na zlepšování územních podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a jejich soulad. 
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B.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP Štětkovice NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ 
LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI  

V koordinovaném stanovisku k Zadání územního plánu Štětkovice byl KÚSK 
vyloučen významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy NATURA 2000. Hodnocení vlivů 
územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nebylo proto 
prováděno.  
 

C.    VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ     
        ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

ORP Sedlčany poskytl pro posouzení  územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) 
aktualizované v r.2020.  Rozbor udržitelného rozvoje území RURÚ zahrnuje zjištění a 
vyhodnocení udržitelného rozvoje území s analýzou jeho negativ a pozitiv 
v porovnání s celkovou charakteristikou území ORP Sedlčany - jeho silných a 
slabých stánek, příležitostí a hrozeb. Rozbor dále obsahuje vyhodnocení vyváženosti 
vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel. Závěr rozboru tvoří určení problémů k řešení v 
územně plánovací dokumentaci. Vlivy řešení územního plánu Štětkovice na 
skutečnosti zjištěné v rámci RURÚ ORP Sedlčany jsou hodnoceny podle jednotlivých 
témat. Přitom jsou uváděny fakta, která se dotýkají přímo obce Štětkovice nebo 
mohou chod obce ovlivnit.  

Analýza pozitiv a negativ  
1.ŠIRŠÍ  VZTAHY 
Negativa     Periferní poloha v rámci kraje 

Pozitiva      Dostupnost dálniční sítě 

Řešené území  využívá těsné sousedství hlavního dopravního tahu silnice I/18 , která 
má být zároveň hlavním přivaděčem z postupně budované dálnice D3  z Prahy na jih. 
Blízké napojení k.ú.Štětkovic na tuto trasu dálnice  tak bude velice prospěšné pro další 
rozvoj obce. Dalším pozitivem dostupnosti , které ÚP zohledňuje,  je železniční trať , 
která připojuje území na hlavní železniční koridor  Praha –České Budějovice. 

 

2. PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ  USPOŘÁDÁNÍ 
Negativa   Vyšší fragmentace osídlení 

Pozitiva   Vysoký podíl přírodě blízkých ploch  

   Dostatek ploch pro bydlení v rodinných domech ve většině sídel 

Územní plán zachovává stávající strukturu osídlení  4 sídel včetně 2 lokalit rozptýlené 
zástavby, z nichž jednu navrhuje k rozšíření. Jiné plochy v nezastavěném území  
neumisťuje a nepřispívá tak k nežádoucí fragmentaci krajiny. Jednotlivá sídla návrh 
rozšiřuje  úměrně  jejich velikostem, ve dvou menších sídlech se rozsah rozvojových 
ploch omezuje na 2 lokality. V dostatečném rozsahu  jsou nové plochy pro bydlení 
v RD navrženy i v obou větších sídlech.  
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3. STRUKTURA OSÍDLENÍ 
Negativa   Vysoký podíl malých obcí s více sídly  

Pozitiva  Jasně definované jádro území v jeho centrální poloze   

                       Stabilní sídelní struktura 

                       Nízký podíl obcí nejmenší velikostní kategorie 

Řešené území je typickým územím menší obce do 500 obyvatel s více sídly ve 
správním území, které má v centrální poloze jasně definovanou sídelní strukturu. 
Kromě Štětkovic  se centrální osídlení rozvinulo podél hlavní komunikace  jižním 
směrem do prostoru Sedlečka s železniční zastávkou. V rozsahu obytné zástavby 
jsou obě sídla téměř rovnocenná i v návrhu rozvojových ploch.  Štětkovice si 
ponechávají  výrazný obslužný charakter, který je návrhem ještě posílen novým 
areálem občanské vybavenosti. 

 
4. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ      
Negativa   Klesající podíl dětské věkové skupiny   

                       Růst počtu seniorů 

                       Nízká intenzita bytové výstavby po roce 1990   

                       Stagnace a pokles počtu obyvatel  
                       Zastavitelné plochy pro bydlení bez patřičné občanské vybavenosti, dopravní                                

a technické infrastruktury  

Pozitiva   Zvyšování kvality bytového fondu   

                       Kvalitní životní prostředí ve většině sídel   
                       Vybudovaná páteřní síť technické infrastruktury ve větších sídlech  
                       Relativně nižší ceny nájmů a nemovitostí   

                       Spolková činnost v obcích 

Štětkovice nepatří mezi stagnující obce s trvalým poklesem počtu obyvatel, příznivý je i 
věkový průměr svědčící o vyšším podílu mladších obyvatel. Zejména v posledních 30 
letech  došlo k výraznějšímu nárůstu i díky kvalitnímu životnímu prostředí a dostatečné 
nabídce ploch k bydlení. I přes relativně nižší stavební aktivitu došlo k vyššímu nárůstu 
počtu obyvatel, protože nové RD slouží k trvalému bydlení.  

ÚP rozšiřuje  další  nabídku služeb, které jsou již dnes nadstandardní  a využitelné i pro 
širší okolí.  Technická vybavenost je po napojení na přivaděč z Želivky příznivá 
v zásobování pitnou vodou, u kanalizace se i nadále předpokládá individuální řešení 
formou domovních ČOV . Dostupné a kapacitní jsou elektrosítě a spojové kabely.  
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5. PŘÍRODA A KRAJINA       
Negativa   Vysoký podíl meliorovaných ploch v území   

            Snížená retenční schopnost krajiny.   
                        Poškozování krajinného rázu výstavbou základnových stanic mobilních 

operátorů a trasami VN a VVN   

                        Nevhodné hospodaření na některých zemědělských pozemcích   

                        Fragmentace krajiny liniovými dopravními stavbami 

 Pozitiva   Území nezatížena negativními jevy turistického ruchu  

                       Značná část území má vysoký stupeň ekologické stability      

                       Vysoký podíl území se zachovalou a rozmanitou krajinou  Natura 2000 

I když v k.ú. Štětkovic nejsou kromě několika památných stromů zastoupeny žádné 
další kategorie ochrany přírody, jedná se o území převážně harmonické zejména 
v jeho jižní a jihozápadní části, kde se ve vyšší míře uplatňují  drobné lesní porosty a 
rozptýlená zeleň včetně celé řady významných krajinných prvků. Celé toto území je 
charakterizováno vyšším stupněm ekologické stability a vyšším podílem přírodních 
prvků tvořících ekologickou kostru území. Převážná část centrálního území kolem 
Štětkovic je více poznamenaná zemědělskými plochami, které návrh územního  
plánu  člení prostupujícími biokoridory ploch ÚSES, sloužících zároveň proti větrné 
erozi. Převážná část zemědělských ploch původně orné půdy je v území využívána 
ve zvýšené míře pro pastviny, jejichž travnatý povrch zvyšuje retenční schopnost 
krajiny. Ta je ještě posílena návrhem zatravněného poldru v centrální části nad 
Machačovským rybníkem. Podíl pastvin ÚP zvyšuje v prostoru Chrastavy o pastviny 
drůbeže a  skotu  a u Bořené Hory, kde se rozšiřují obory daňků.  
Územím neprochází žádný koridor velmi vysokého eletrovedení, které by 
poznamenalo tuto zemědělskou krajinu, ÚP nenavrhuje   ani  žádné nové vedení VN, 
kromě kabelové přeložky ve Štětkovicích. Fragmentace krajiny dopravními stavbami 
je úměrná nižšímu dopravnímu významu celého území. Silnice III.třídy slouží zároveň 
cykloturistice, která má hlavní nadmístní význam. K rekreaci je celé území  využíváno 
jen na lokální úrovni, ÚP navrhuje zvýšení služeb až pro nadmístní využití . To se ale 
netýká využívání okolní krajiny spíše rekreačně a sportovně vybavených ploch 
včetně přírodně krajinářského parku přímo ve Štětkovicích.  
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6. VODNÍ REŽIM A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ      
Negativa   Nízké množství potenciálně využitelných nerostných surovin, závislost  na 

dovozu   

                        Menší a rozkolísané toky tvoří osu vlastního území   

                        Stanovení záplavových území (připravenost obcí na záplavy)   

                        Zástavba v záplavových územích   

                        Lokální erozní projevy 
Pozitiva   Relativně dostatečné zásoby stavebního kamene (granodiority, vápence)  

zajišťující suroviny na několik desetiletí dopředu   
                       Tok Vltavy, vytvářející výrazný krajinný ráz a rekreační krajinu blízko Prahy, 

rekreační potenciál vodních ploch (rybníků) a rybochovný a vodohospodářský 
význam celé soustavy  

                       Významné geologické lokality 

                       Dobrý stav ochrany ložisek nerostných surovin 

Z hlediska zásobování obce pitnou vodou je příznivé posílení místních zdrojů s 
napojením obce na vodárenskou soustavu Sedlčan s  vodním zdrojem Želivka. 
Zároveň ÚP pro výhled zachovává potenciální vodní zdroj u Sedlečka. Dřívější 
ohrožování vodních zdrojů intenzivní zemědělskou činností  bylo eliminováno vyšším 
podílem zatravněných luk  a pastvin.   
Likvidaci dešťových vod při řešení rozvojových ploch předpokládá ÚP přednostně 
vsakem na vlastním pozemku. Návrh přispívá k zamezení zhoršení kvality 
podzemních vod návrhem splaškové kanalizace formou domovních čistíren v 
rozvojových lokalitách u větších sídel.  
Drobné vodní toky v území většinou pramenící  neohrožují  zastavěné území sídel 
povodněmi. ÚP proto nenavrhuje žádné konkrétní plochy pro protipovodňová 
opatření, záplavové území nezasahuje  do zastavitelných území ani okrajově. Pro 
zmírnění větších přívalových dešťů je nad Machačovským rybníkem navržen suchý 
poldr. 
V území je chráněna zásoba stavebního kamene, zajišťující tuto surovinu pro 
budoucnost, protože v minulém období byla těžba pozastavena. U místní části 
Bořená Hora se nachází  ložisko granodioritu se stanoveným dobývacím prostorem. 
Ložisko bylo těžené , ale v současnosti zde těžba neprobíhá z důvodu malé efektivity 
dobývání nerostu. Vytěžený prostor představuje v obci s ohledem na stanovený DP 
plošně rozsáhlejší brownfield , který je dočasně využívaný pro rekreaci u vody 
v zatopeném kamenolomu.  
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7. KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ      
Negativa  Rozptýlené osídlení s provozováním lokálních topenišť a z toho plynoucí větší 

počet malých zdrojů znečišťování ovzduší, nemožnost teplofikace území   

                       Menší možnost využívání solární energie z důvodů méně příznivých 
přírodních podmínek   

                       Malá míra plynofikace obcí  

                       Rozvoj automobilové dopravy –hluk, vibrace, emise, prach 

Pozitiva          Vysoký podíl separovaného sběru základních druhů odpadků   

                       Větší sídla napojena na ČOV 

                       Menší počet průmyslových zdrojů znečišťování ovzduší    

                       Nízké procento v zatížení území ekologickými zátěžemi   

                       Nedochází k překračování imisních limitů látek znečišťujících ovzduší (včetně 
přízemního ozonu)   

                       Dobrá kvalita ovzduší 

V důsledku absence  průmyslových podniků se v území nenacházejí ani žádné velké 
stacionární zdroje emisí. Stejně tak je území chráněno před zvýšenou hlučností a 
imisemi z dopravy , protože územím žádné významné dopravní trasy neprocházejí. 
Území obce se tak nachází v relativně klidném a čistém prostředí , kde nedochází 
k překračování imisních látek znečišťujících ovzduší. Kvalita ovzduší je relativně 
dobrá, navzdory převažujícímu vytápění domácností pevnými palivy,  u nichž hrozí 
topení méně kvalitními palivy. Na druhou stranu se zvyšuje podíl topení palivovým 
dřevem a bioodpadem nebo tepelnými čerpadly. S plynofikací se v území neuvažuje. 
Návrh ÚP nepočítá v návrhovém období ani s centrální ČOV a splaškovou kanalizací. 
Do výhledu a pro případ potřeby je v návrhu pouze ponechána územní rezerva pro 
ČOV.  
Územní plán neumožňuje výstavbu výrobních provozů s negativním vlivem na životní 
prostředí. ÚP respektuje fungující systém nakládání s odpady včetně separace 
odpadu v obci a včetně kompostování bioodpadu na pozemcích zahrad u RD. 
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8. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND      
Negativa   Větší citlivost lesů na lesní kalamity (hmyzová, větrná, sněhová  Přemnožení 

vysoké a černé zvěře v lesních porostech  
                        Ve většině lesů je druhová skladba dřevin odlišná od skladby přirozené i 

doporučené   

                        Nízká bonita ZPF 

                        Vysoký podíl zornění s nedostatkem krajinných rozdělovacích linií  
Pozitiva   Horší půdní a klimatické podmínky ve prospěch rozšíření volného chovu skotu   

                        Zatravňování erozně ohrožených orných půd   
                        Ucelené plochy zemědělské půdy na relativně mírných a velmi mírných 

svazích   

                        Výskyt půdy 1. třídy ochrany ZPF 

V území se nacházejí  ucelené plochy zemědělské půdy převážně v mírně 
rozvolněném terénu, včetně výskytu několika ploch s půdami  v II.třídě ochrany. Půdy 
v horší kvalitě jsou využívány ve zvýšené míře k volnému chovu skotu, k zatravnění 
jsou navrženy plochy erozně ohrožené nebo plochy s výskytem vodních zdrojů. 
Návrh ÚP umožňuje i smíšené využívání, kdy se plochy pastvin střídají s plochami 
orné půdy. Prioritně jsou nejkvalitnější půdy využívány jako orná půda. Pro rozvoj 
sídel nejsou nejkvalitnější půdy  využívány, i když převážná část zastavěného území 
Štětkovic se nachází na půdách v II.třídě ochrany. Zábory půdního fondu jsou 
návrhem minimalizovány a jen mírně převyšují rozvoj v rozsahu púvodního ÚP.  
Bloky orné půdy jsou přizpůsobené drobnějšímu členění místních krajinný prvků a 
ekologickým požadavkům na prostupnost krajiny biokoridory ÚSES. Je respektována 
i potřeba prostupnosti zemědělské krajiny pro pěší, pro niž je navržena obnova 
několika zaniklých úseků polních cest.  

V lesích zejména kudy procházejí koridory ÚSES je navržena změna druhové 
skladby lesních porostů se zvýšeným podílem původních dřevin. Snahou je narušit 
přetrvávající způsob obnovy lesních porostů, zaměřený na hospodářské využití 
s preferencí smrku a borovice.  

 

9. OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ   
    PROSTRANSTVÍ 

Negativa   Nízká vybavenost v malých obcích ve větší vzdálenosti od center osídlení  

Pozitiva   Kapacitní a kvalitní občanská vybavenost v Sedlčanech   

                          Síť škol a školských zařízení   

                          Nárůst počtu školek 

Štětkovice  leží v optimální dostupnosti od větších center občanské vybavenosti 
Sedlčan,  Kosovy Hory, Neveklova aj. a zároveň  jsou kromě školství a zdravotnictví 
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soběstačné v potřebné základní vybavenosti. Návrh ÚP navazuje na nadstandardní  
rekreační vybavenost a rozšiřuje ji o další zařízení sportovního charakteru a sociální 
služby  až pro nadmístní využití. K veřejným prostranstvím využívaným obyvateli 
širšího okolí patří  kromě prostoru centrální návsi ve Štětkovicích kvalitní přírodně 
krajinářský park, který se v návrhu ÚP rozšiřuje o další plochy veřejné zeleně. Nové 
veřejné prostranství vznikne v nástupním prostoru navrženého areálu rekreačně 
sportovní občanské vybavenosti.  

 

10. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJICH     
      DOSTUPNOSTI          
Negativa   Neexistence veřejného vodovodu v obci   

                        Neexistence čištění splaškových vod   

                        Nové a nevhodné dominanty operátorů v krajině   

                        Zvýšená intenzita nákladové dopravy   

                       Omezené parametry a nízká technická úroveň u regionálních železničních tratí  

Pozitiva   Území ORP pokryté signálem pro operátory a příjem internetu 

                       Nové vodovodní a kanalizační řady  

                       Vymezení funkčních cyklotras, pěších stezek a naučných stezek v krajině   

                       Vyhovující jakost pitné vody   

                       Vyhovující stav zásobování elektrickou energií 

Území je dobře napojeno na železniční dopravu  a  na nadřazenou silniční síť I/18, 
která v budoucnu  bude významnější  díky  blízkému propojení s dálnicí D3. 
Cyklotrasy na všech silnicích III.třídy  včetně cyklotrasy s mezinárodním významem 
umožňují  dopravu do zaměstnání  k okolním centrům. Ke stejnému účelu slouží i 
modernizovaná regionální železnice. Nové trasy silnic nebo plochy pro jejich 
rozšíření nejsou ÚP navrhovány, předpokládá se pouze výstavba obslužných MK 
v rozvojových plochách soustředěné obytné zástavby. 
Pro zvýšení standardu bydlení je nezbytné dobudování tras a zařízení technické 
infrastruktury - vodovodu a odkanalizování u rozvojové i stávající zástavby, stejně 
jako napojení na energetickou síť a připojení na internet prostřednictvím sítí 
operátorů, jejichž věž je v území již vybudovaná.  Nedostatečné zabezpečení 
infrastruktury , stejně jako možná kontaminace vodních zdrojů může omezit další 
rozvoj obce. Stejně tak může být limitující svod odpadních vod do místních rybníků.  
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11. EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY      

Negativa   Horší dopravní dostupnost obvodu ORP, okrajový region s rozptýlenou 
strukturou osídlení   

                          Malý počet firem v centrech osídlení   

                          Omezená nabídka pracovních příležitostí  

                          Stagnující vývoj pracovních míst 

Pozitiva   Podmínky pro rekreaci a cestovní ruch v regionu s kvalitním životním 
prostředím   

                          Relativně stabilní nezaměstnanost   

                          Průmyslová tradice 

                          Dlouholetá tradice zemědělské výroby 

Návrh ÚP podporuje hospodářský rozvoj obce, vznik nových pracovních příležitostí a 
snížení pracovní nezaměstnanosti stabilizováním stávajících ploch výroby. Posílením 
je návrh rozvojových ploch výrobních jak v rámci smíšených ploch obytných, tak 
v samostatných plochách vyhrazených výrobě zemědělské nebo drobné a řemeslné.  
Plochy smíšené obytné navržené ÚP umožňují podnikatelskou činnost, která nebude 
zatěžovat okolní  plochy bydlení. Navržené řešení vytváří územní předpoklad pro 
možné zvýšení počtu pracovních příležitostí přímo v obci. Má tedy pozitivní vliv na 
rozvoj ekonomického potenciálu území a na sociální pilíř. 

 

12. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH          
Negativa   Nevyhovující nabídka doprovodných kulturních akcí   

                        Nevyhovující nabídka ubytování, stravovacích zařízení  

                        Stále snížená kvalita nabízených služeb v oblasti cestovního ruchu 

                        Zanedbaný rozvoj technické infrastruktury v rekreačních oblastech 

                        Vysoká letní sezónnost, nízký potenciál pro zimní období  

Pozitiva   Využití přírodních a stavebně kulturních památek.   

                        Značené trasy pro pěší i cykloturisty   

                        Naučné stezky v krajině a jejich propagace v informačních centrech 

                        Výborný přírodní potenciál díky malebné zvlněné krajině s četnými rybníky   

                        Nejvýznamnější forma rekreace – chataření a chalupaření   

                        Potenciál pro vodní sporty na přehradě Orlík 

Štětkovice mají příznivé přírodní podmínky pro rekreaci, v malebné mírně zvlněné 
krajině s četnými lesíky a vodními plochami se uplatňuje zejména  nenáročná 
turistika a cyklistika. Značené cyklotrasy procházejí po všech silnicích III.třídy, z nich 
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jedna má mezinárodní význam. Pro pěší turistiku a cykloturistiku je možno využít síť 
stávajících i navrhovaných polních a lesních cest nebo účelových komunikací .  
Sezónně je využíván areál bývalého lomu v Bořené Hoře ke koupání a společenským 
akcím. Ke krátkodobé nebo příměstské rekreaci ve spojení se sportováním slouží  
rozlehlý krajinářský park.  Hojně navštěvované je i centrum obce s řadou atrakcí pro 
děti. Všechna tato zařízení a plochy veřejné zeleně nadstandardně vybavené a 
udržované jsou využívány i návštěvníky z širokého okolí.  
Pobytová rekreace se v území uplatňuje v menší míře, výhradně v zastavěném 
území sídel a územní plán ji  nadále umožňuje.  Nevyhovující nabídku ubytování a 
stravování  pro návštěvníky obce řeší územní plán  zohledněním záměru na výstavbu 
těchto zařízení ve spojení se sportovním areálem, který doplňují velkorysé plochy 
krajinné zeleně. Součástí areálu je i sociální zařízení, které má fungovat optimálně  
ve spojení seniorů a návštěv mladých rodin s dětmi. Celý areál zejména jeho 
sportovní část má sloužit  regionálním účelům  a bude využíván i pro zvýšení 
cestovního ruchu. Kromě kulturních památek zámeckého areálu s parkem se 2 
sochami na návsi ve Štětkovicích  stojí za procházku i okolní zčásti lesnatá krajina a 
všechna sídla, kde se zachovala hodnotná venkovská stavení a drobná architektura. 
Atraktivní jsou v území i chovy s volně se  pohybujícími stády skotu nebo  koní, i když 
agroturistika zde zatím nenašla příliš uplatnění. Pro rodiny s dětmi mohou být  
zajímavé obory daňků u Bořené Hory nebo výběhy s volnými chovy domácí drůbeže 
v Chrastavě. Pro děti je celé toto území lákavé zejména ve spojení s dostupností 
území železniční lokálkou.   

 
13. BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL 
Negativa   Některá sídla s rizikem významných povodňových škod  

                       Velký počet a rozsah starých důlních děl a poddolovaných území  

Pozitiva   Nízká míra dotčení území ochrannými pásmy plynovodů  

                       Relativně nízká míra ohrožení povodněmi   

                       Relativně nízká míra ohrožená sesuvy a dalšími přírodními riziky 

                       Vysoký počet sdružení dobrovolných hasičů v obcích 

Ohrožení povodněmi se území Štětkovic téměř netýká. Mírně zvlněná krajina 
s drobnými vodními toky, které zde většinou pramení, v území záplavami nehrozí, 
navíc četné travnaté pastviny umožňují dostatečné vsakování přívalových dešťových 
vod. Rovněž sesuvná nebo poddolovaná území se zde nevyskytují a tak jediným 
ohrožením byl dříve zčásti opuštěný bývalý lom s pozastavenou těžbou, který je dnes 
provozován v ohrazení a pod dohledem  jako rekreační zařízení v letní sezóně. 
Územní plán toto využití akceptuje s podmínkou  respektování stanoveného 
dobývacího prostoru pro případné otevření těžby v budoucnu.                  .                                                   
Ochranu obyvatel před požárem zajišťují místní hasiči ve Štětkovicích s využitím 
vodních nádrží k hašení ve všech sídlech správního území.  
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ZÁVĚRY ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO ORP 

Charakteristika  ORP Sedlčany  
silné stránky :  
Oblast s konzervativním obyvatelstvem.  

Pahorkatina i kotliny Sedlčanská a Sedlecká jsou charakteristické přiměřeným 
zemědělským hospodařením a výskytem pastvin.  

Krajina není tak intenzivně zemědělsky využívána  
Rozvinuté zemědělství a nově rekreace. 

Vysoký rekreační potenciál pro cestovní ruch  

Všechna sídla mají historickou stopu, mají své památky. 

V krajině je velké množství vodních prvků rybníků a nádrží 

Severní část území Sedlčanska je atraktivnější z pohledu ochrany přírody a 
krajinného rázu 
Relativně bohaté a rozmanité zastoupení všech přírodních prvků – lesy, 
zemědělská půda, dostatek drobných vodotečí, nádrží a rybníků 

Území s dobrou kvalitou ovzduší 

Nevyskytují se erozní nebo jiná nebezpečí.  
Výrazně nižší  imisní ohrožení lesů. 

slabé stránky:  
Oblast s malou hustotu osídlení, příčina malé hustoty inženýrských sítí.  

Mnoho obcí a osad, které nedosahují 500 ani 200 obyvatel.  

Starší bytový fond, s více předválečných a ještě starších bytů a domů 

Silná vazba na Prahu, patrná z vyjížďky za prací 

Nepříznivý je malý podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 
Charakteristická je nízká vzdělanost obyvatel.  

Nezaměstnanost v místě je vysoká, stejně jako vyjížďka za prací 

                     Příležitosti a hrozby 
Šance:  
Podpora a rozvoj rekreace, jak místní každodenní, tak víkendové.  
Využití přírodního prostředí k nabídce rekreačního využití, k podpoře turistiky 
a cykloturistiky.  

Potenciál k využití vhodných ploch pro koupání v nádržích Orlík a Slapy.  
Podpora obnovitelných zdrojů energie - zejména dřevní hmoty - dřevěné 
brikety a pelety.  
Zemědělská oblast s pokračováním trendu k ekologickému hospodaření, k 
ekologickým výrobkům. vznik ekologické farmy, ovčí farmy apod.  
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Oblast pro krajinná opatření, pro programy revitalizace cestní sítě spojenou s 
obnovou zídek a tarasů kolem cest v součinnosti s realizací prvků územního 
systému ekologické stability.  

Rizika:  
Návrat od plynofikace k tuhým palivům v souvislosti se zvyšováním cen 
energií  

Intenzifikace zemědělské výroby za cenu výnosů a tím rentability činností 

 Záměry na výstavbu velkokapacitních kravínů  
 

D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ 
NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ 
ANALYTICKÝCH PODKLADECH,   NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI 
ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A ROZBORECH  
Vliv návrhu ÚP Štětkovice na jiné skutečnosti, než na ty, které byly zjištěny v územně 
analytických podkladech, nebyl zaznamenán. Vyhodnocení vlivu na skutečnosti 
zjištěné v územně analytických podkladech je obsaženo v předchozí kapitole.  
 

E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚP K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
OBSAŽENÝCH V PÚR A ZÚR  

Vyhodnocení přínosu  ÚP Štětkovice k naplnění priorit územního plánovaní 
obsažených v Politice územního rozvoje, ve znění Aktualizace (dále jen „PÚR“)  
Priority jsou označeny totožně s PÚR. Uvedeny jsou ty priority, které mají vztah k obci.  

(14) Návrh vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot území, včetně archeologického dědictví a zachovává ráz stávající 
urbanistické struktury. Řešení respektuje přírodní a kulturní hodnoty na území obce, 
jejichž ochrana vyplývá z příslušných právních předpisů a  přírodní hodnoty, které 
byly v řešeném území identifikovány a jejichž ochrana není právně zajištěna. 
Zohledněny jsou podmínky území s archeologickými nálezy. Stanovenými 
prostorovými podmínkami jsou vytvořeny předpoklady pro ochranu urbanistické 
struktury zejména centrálních historických částí všech sídel tj. ochrana urbanistické 
hodnoty , udržení charakteru zástavby a její výškové hladiny.  

(14a)Návrh zajišťuje předpoklady pro rozvoj primárního sektoru. Stabilizuje stávající 
plochu výroby a skladování ve Štětkovicích,  která je využita pro zemědělskou 
prvovýrobu a umožňuje její další rozvoj v rámci areálu. ÚP respektuje stávající 
intenzivně obdělávanou zemědělskou půdu. Aby byly zajištěny předpoklady pro 
přiměřený rozvoj obce, nebylo možné se vyhnout záboru zemědělské půdy, i když 
v minimálním rozsahu.  

(15) Řešení ÚP nevytváří předpoklady pro sociální segregaci. ÚP nenavrhuje plochy, v 
nichž by hrozilo sociální vyloučení.  

(16) Návrh zajišťuje komplexní řešení před uplatněním jednostranných hledisek a 
požadavků, které ve svých důsledcích narušují hodnoty území. Při respektování 
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současných hodnot území  dává návrh předpoklady pro zvyšování kvality života 
obyvatel a hospodářský rozvoj území. Konkrétně jde o návrh ploch venkovského 
bydlení, zachování stávajících ploch výroby a skladování a smíšených obytných 
ploch včetně jejich dalšího rozvoje. 

 (17) Vytváří podmínky pro nové pracovní příležitosti stabilizováním a intenzifikací ploch 
výroby a skladování s umožněním rozvoje těchto ploch a návrhem zastavitelných 
ploch smíšeně obytných a ploch komerčních služeb.  

(19) Návrh hospodárně využívá zastavěné území, kde umožňuje dostavbu několika 
proluk v sídlech v prostoru nevyužívaných zahrad. Zastavitelné plochy jsou 
navrženy v rozsahu, který odpovídá předpokládanému rozvoji obce, a nezabírají 
neuváženě nezastavěné území. Tím je zajištěn co možná nejmenší dopad řešení 
územního plánu na nezastavěné území (zejména zemědělskou půdu).  

(20) Rozvojové záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny a její 
ekologickou stabilitu, nebyly zohledněny. Územní podmínky pro implementaci a 
udržování ekologické stability  vytváří ÚP řešením územního systému ekologické 
stability a návrhem na doplnění další zeleně.  

(21) Respektuje veřejnou zeleň v sídlech, podmínkami zajišťuje její ochranu a umožňuje 
její rozvoj a zkvalitňování.  

(22) Vytváří předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu umístěním rekreačně sportovních  
služeb a dalších doplňkových zařízení , které jsou pro posílení CR významné.  
Respektuje stávajících cyklotrasy,   turistické trasy a umožňuje doplnění cestní sítě 
nejen v sídle , ale i v krajině.  

(23) Prostupnost krajiny je zajištěna stabilizací stávajících hlavních cest. Návrh vytváří 
předpoklady pro zlepšení prostupnosti krajiny tím, že podmínkami využití ploch 
nezastavěného území umožňuje realizaci i dalších cest, některé zaniklé úseky cest 
navrhuje k obnově.  

(24) Návrh vytváří podmínky pro zlepšování a zkvalitňování dostupnosti území 
umožněním úprav prostorových parametrů stávajících silnic.  

(25) Vytváří předpoklady pro zadržování a vsakování dešťových vod dle zásady 
preferovat  likvidaci dešťových vod vsakem. Ke zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v krajině navrhuje doplnění krajinné zeleně, která je reprezentována 
návrhem ploch přírodní zeleně a smíšených plocha nezastavěného území.  

(26) V území není stanoveno žádné záplavové území , kde by bylo nutno respektování 
hranice Q100 .  

(27) Technická infrastruktura je v ÚP řešena komplexně. V obci jsou dostupné všechny 
sítě technického vybavení kromě kanalizace , kde návrh předpokládá individuelní 
řešení formou domovních čistíren a jímek na vyvážení . Návrh předpokládá 
rozšíření dostupných sítí do zastavitelných ploch. Protože v minulém období došlo k 
posílení zdrojů vody vybudováním nového kapacitního přivaděče k vodojemu, je 
ponechán původně zvažovaný zdroj do výhledu.  

(29) Dopravní dostupnost obce po silnicích i po železnici je vyhovující. Pro navržený 
rozvoj obce se počítá s budováním obslužných MK.  

(31) Obec disponuje kompletní nabídkou technické infrastruktury. Změna č.1 
předpokládá prodloužení sítí technického vybavení i do zastavitelných ploch.  
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Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánovaní 
obsažených v Zásadách územního rozvoje (dále jen „ZÚR“)  
Priority jsou označeny totožně se ZÚR. Uvedeny jsou ty priority, které mají vztah k obci.  
(6)  Návrh ÚP zohledňuje v urbanistické koncepci charakter řešeného území, respektuje  

území s přírodně hodnotnými lokalitami, a stanovuje podmínky jejich využití. Řešení 
vychází z rozboru udržitelného rozvoje, který je součástí ÚAP ORP Sedlčany.  

(8)   Návrh umožňuje svými podmínkami úpravy MK, které procházejí správním územím 
k.ú. Štětkovice. Respektuje všechny cyklotrasy vedené řešeným územím po 
silnicích III.třídy.  

(9)   Řešené území je z hlediska technické infrastruktury vybaveno ve většině sídel, až 
na  kanalizaci a s výjimkou místní části Chrastava, kde není zaveden ani vodovod. 
Podmínky využití ploch v zastavěném území sídel navrhují umístění sítí 
technického vybavení území.  

(10) Návrh stabilizuje stávající cesty důležité pro zajištění přístupu do krajiny i její 
prostupnosti včetně návrhu obnovy zaniklých úseků cest. Podmínkami využití 
zejména ploch nezastavěného území umožňuje návrh realizaci i nevyznačených 
cest v krajině.  

(11) Návrh stabilizuje stávající základní občanské vybavení v obci a navrhuje plochy pro  
zásadnější rozvoj ploch komerčních služeb občanského vybavení se zaměřením na 
sociální služby a sportovně rekreační zařízení nadmístního významu.  

(12) Návrh ÚP stanovuje takové podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití v 
zastavěném území a zastavitelných plochách, aby nedocházelo ke zhoršení kvality 
životního prostředí (zejména pohody bydlení) a zdraví lidí. Jsou stanoveny 
podmínky pro umisťování chráněných prostor definovaných předpisy na úseku 
ochrany veřejného zdraví. V plochách smíšených obytných je stanovena maximální 
intenzita zastavění včetně zpevněných ploch, podmínka zachování min. podílu 
ploch schopných vsakování dešťových vod.  

(14) Řešení respektuje přírodní a kulturní hodnoty území. Jakým způsobem jsou 
zohledněny, je uvedeno v textové části odůvodnění. Návrh vytváří stanovenými 
podmínkami ploch s rozdílným způsobem využití předpoklady pro šetrné formy 
využívání území a zvyšování biodiverzity. Respektuje podmínky ÚP pro zvýšení 
retenční schopnosti území zejména řešením ÚSES s možností doplnění přírodní 
zeleně v plochách nezastavěného území. Respektovány jsou podmínky pro území s 
archeologickými nálezy a nemovité kulturní památky, evidované na území obce 
včetně vymezení urbanisticky hodnotných území a dalších architektonicky cenných 
staveb . Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují doplnění 
technické infrastruktury v území.  

(15) Návrh je zpracován s důrazem na ochranu kvalitní zemědělské půdy. Zastavitelné 
plochy byly cíleně navrženy v rozsahu, který odpovídá předpokládanému rozvoji 
obce, obytné plochy prioritně v zastavěném území nebo v jeho návaznosti. Kvalitní 
zemědělská půdy obklopuje část zastavěného území Sedlečka. Proto se vzhledem 
k urbanistickým návaznostem nebylo možné jejímu záboru zcela vyhnout.  

(16) Návrh vytváří předpoklady pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného 
prostředí. V zastavěném území obce v lokalitách, kde převažují stavby pro bydlení, 
umožňuje propojení vzájemně slučitelných funkcí. V plochách smíšeného bydlení 
připouští např. využití pro pěstitelskou a chovatelskou činnost nebo pro jinou 
podnikatelskou činnost s tím, že nesmí být snižována kvalita prostředí bydlení.  
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F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ  

F.I. Vyhodnocení vlivů ÚP na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území a jejich soulad.  

Udržitelný rozvoj území je stavebním zákonem charakterizován vyváženým vztahem 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích.  

Návrh  ÚP vychází z výsledků rozboru udržitelného rozvoje území RURÚ, který je 
součástí územně analytických podkladů ORP Sedlčany po čtvrté aktualizaci.       
Podle RURÚ byla na území obce Štětkovice kladně hodnocena jen jedna část 
udržitelného rozvoje území.  

Nejvyšší hodnoty dosáhl pilíř environmentální s hodnocením jako velmi dobré - 2 body 
(příznivé životní prostředí).   

Hůře byly hodnoceny pilíř sociodemografický (soudržnost společenství obyvatel území) 
a  pilíř ekonomický (hospodářský rozvoj) oba s hodnocením 0 bodů .                                                                                                               
Kategorie zařazení obce  / špatný stav dvou z územních podmínek . 

Celková vyváženost je hodnocena jako dobrá  s 2 body 

HODNOCENÍ  ÚAP 

Pozitiva:  
• Kvalitní přírodní zázemí  
• Dobrá věková struktura obyvatelstva  
• Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení  
• Dostatek ploch pro rekreaci  
• Napojení na železnici, zastávka (Štětkovice) Sedlečko  
• Dálková cyklotrasa greenways Praha-Vídeň (Čertovo Břemeno)  
• Rozvoj obce v důsledku investičního donátora  

Negativa:  

• Deficit technické infrastruktury  
• Obec není přímo napojena na státní komunikace  
• Složitá a nákladná údržba místních komunikací v obci  

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek  

Příznivé životní prostředí /     hodnocení:Velmi dobré(počet bodů:2) 

Hospodářský rozvoj/     hodnocení: Průměrný (počet bodů: 0) 

Soudržnost společenství obyvatel území/ hodnocení: Průměrná (počet bodů: 0) 

Vyváženost Dobrá (počet bodů: 2) 
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Podmínky pro příznivé životní prostředí  

Nejlépe byly v území hodnoceny podmínky pro příznivé životní prostředí, i když 
koeficient ekologické stability krajiny (dále též „KES“) je poměrně nízký 0,5. 
Koeficient ekologické stability krajiny (dále jen „KES“) vyjadřuje podíl ploch 
ekologicky stabilních a ploch ekologicky nestabilních. Mezi plochy ekologicky stabilní 
patří lesy, louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné sady, rybníky, ostatní vodní 
plochy, doprovodná a rozptýlená zeleň, přírodní plochy. Plochy ekologicky nestabilní 
představuje orná půda,  zastavěné plochy a ostatní plochy.   

Na území obce Štětkovice dosahuje KES hodnoty 0,5. Území je zčásti zařazeno do 
krajinného typu A – zóna antropogenizované krajiny tj. krajina zcela přeměněná 
člověkem – území nestabilní – vysoce využívané území s narušením krajiny, 
přírodních struktur a ekologických vztahů s nutností jejich obnovy. Nižší  podíl 
rozptýlené zeleně ve střední části území a místy chybějící liniové porosty podél 
polních cest zemědělsky využívanou část území destabilizují a jsou  jednou z příčin 
zrychlené vodní eroze. Krajina je v části s rozsáhlejšími zemědělsky obdělávanými 
pozemky nedostatečně propojena sítí polních cest, která by plošně rozsáhlé bloky 
rozčlenila. 

Správní území obce Štětkovice tvoří převážně zemědělsky obdělávaná krajina 
s nižším podílem kvalitní zemědělské půdy, která tvoří 71,1%. Vyšší podíl 
v zemědělské půdě představují kromě orné půdy – 78,1% plochy luk a pastvin – 
17,6%.  Nízký  je  podíl zahrad - 3,6% a ovocných sadů – 0,7%.  Plochy lesů tvoří 
v celkové výměře 14,7% a vodní plochy 3,0%,.  

Územní plán řeší posílení ekologické stability území návrhem územního systému 
ekologické stability tj. návrhem soustavy biocenter propojených biokoridory. V krajině 
jsou navrženy i plochy smíšené nezastavěného území pro zajištění zvýšení podílu 
zeleně a zvýšení retenční schopnosti území.  

Při řešení urbanistické koncepce se pro rozvojové plochy nebylo možno zcela 
vyhnout záborům zemědělské půdy. Navrhované lokality záboru ZPF jsou dle 
možnosti co nejmenší a co do rozsahu jen mírně překračují výměru původního ÚP. 
Přitom většina rozvojových ploch byla z původního ÚP převzata Mimo zastavěné 
území jsou navrženy pouze 2 lokality rozvíjející plochu rozptýlené zástavby.  

Podmínky pro hospodářský rozvoj  

Hospodářský pilíř byl v rozboru udržitelného rozvoje na území obce hodnocen jako 
průměrný . Byla zjištěna v rámci ORP Sedlčany nízká míra nezaměstnanosti 2,44%, 
nižší je nabídka pracovních příležitostí a míra podnikatelské aktivity. Na slabé stránky 
v této oblasti reaguje územní plán stabilizací stávajících ploch zemědělských 
výrobních a ploch drobné a řemeslné výroby a návrhem nových rozvojových ploch. 
Podmínkami využití je umožněn další rozvoj v rámci těchto ploch. Územní plán 
navrhuje v sousedství zemědělského areálu rozvojové plochy pro výrobu a komerční 
služby. Další podnikatelskou činnost připouští při dodržení zásad uvedených v 
podmínkách využití příslušných ploch i v plochách určených prioritně pro bydlení či 
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občanskou vybavenost. Nové pracovní příležitosti se očekávají především 
v souvislosti s výstavbou areálu komerčních služeb ve Štětkovicích.  

Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel  

Průměrného hodnocení dosáhl pilíř sociodemografický, přestože obec vyniká nízkým 
průměrným věkem 39,3 (Sedlčany 44,7) a zaznamenán  byl podíl osob s 
vysokoškolským vzděláním srovnatelný s  městskými centry - 5,7% (Sedlčany 9,2%). 
Vzdělanost obyvatel představuje významný rozvojový předpoklad, faktor ovlivňující 
hospodářské podmínky i soudržnost obyvatel obce. S rostoucí vzdělaností významně 
klesá nezaměstnanost a je posilován občanský a individualistický charakter 
sociálních vazeb místních komunit. Do roku 1991 docházelo k silné koncentraci 
obyvatel s vyšším stupněm vzdělání ve velkých městech. V posledním období 
dochází k částečnému přesměrování migrační mobility těchto osob do atraktivních 
městských a rekreačních sídel. Procesy suburbanizace a preference bydlení v 
kvalitním prostředí do značné míry zmenšují územní rozdíly ve vzdělanosti obyvatel.  

Štětkovice jsou obcí s bohatým spolkovým životem,  která může nabídnout kvalitní 
životní prostředí a  občanskou vybavenost nadmístního významu. Obec je dobře 
dopravně napojena na město Sedlčany po silnici I/18  a výhledově bude významným 
dopravním tahem dálnice D3 směrem na Prahu. Dostupná je i železniční doprava, 
obcí Sedlečko prochází regionální železniční trať Olbramovice – Sedlčany se 
zastávkou. To vše spolu s navrhovanými plochami pro bydlení zajišťuje podmínky 
pro zvýšení podílu obyvatel obce s vyšším vzděláním.  

 

F.II. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí  

ÚP Štětkovice vytváří prostřednictvím navrhovaných záměrů předpoklady pro udržení 
podmínek příznivého životního prostředí, pro zlepšení hospodářských podmínek a 
pro zvýšení soudržnosti společenství obyvatel obce. Mírně záporný vliv  bude mít 
řešení na podmínky pro příznivé životní prostředí. Přes veškerou snahu nebylo 
možné se vyhnout záborům zemědělské půdy, neboť zastavěné území sídel je až na 
několik proluk souvisle zastavěno. Navrhované lokality záboru ZPF jsou dle možnosti 
co nejmenší a rozvojové plochy pro bydlení jsou navrženy v návaznosti na zastavěné 
území. Lze konstatovat, že návrh ÚP bude pro obec přínosem, vklad navrženého 
řešení převáží nad jeho možnými negativními dopady (zábory ZPF). Realizací 
záměrů uvedených v návrhu ÚP by neměly být ohroženy podmínky života budoucích 
generací. Územní plán v rámci svých opatření směřuje k posilování atraktivity území 
obce pro spokojený život obyvatel, pro ochranu obytného prostředí  a zajištění 
podmínek pro investice a podnikání. Územní plán přispívá k posílení sociální 
soudržnosti obyvatel  a zachování specifických hodnot a kulturního dědictví.   


