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A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ POJMŮ 

A.1 Vymezení zastavěného území 

(A01) Hranice zastavěného území je vymezena ke dni 31. 12. 2017.  

(A02) Hranice zastavěného území je v identickém rozsahu zobrazena ve všech výkresech grafické části 
Územního plánu Sedlec-Prčice. 

(A03) Hranice zastavěného území byla naposledy aktualizována ke dni 14. 2. 2021 

A2 Vymezení pojmů  

(A04) Pro účely územního plánu se rozumí:  

 areálem oplocený soubor pozemků, staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby využití, zahrnující 
rovněž plochy zeleně, manipulační plochy, plochy pro parkování a odstavování vozidel uživatelů 
areálu apod., 

 plochou brownfields (též jen brownfields) nevyužívané či nedostatečně využívané plochy, 
určené k regeneraci, případně asanaci a nové výstavbě v souladu s konkrétními prostorovými 
podmínkami a charakterem navazujícího území, 

 mírou zastavění maximální procentní podíl zastavěné plochy objektu k celkové ploše pozemku, 
resp. vymezené plochy, 

 komerční aktivitou souhrnné označení pro výrobu, služby komerčního charakteru, obchod a 
skladování,  

 koridorem plocha vymezená v územním plánu pro umístění stavby dopravní nebo technické 
infrastruktury nebo opatření nestavební povahy, jejichž umístění v koridoru bude upřesněno ve 
vztahu k místním podmínkám, 

 drobným krajinným prvkem porosty keřové a stromové zeleně (remízy, doprovody cest), solitérní 
stromy, zatravněné meze a průlehy, mokřady a lada převážně přírodního charakteru,  

 koeficient zeleně na rostlém terénu (KZ) – poměr výměry plochy rostlého terénu k celkové 
výměře dané plochy s rozdílným způsobem využití, pro niž je KZ v územním plánu stanoven;  

 nerušící komerční aktivitou komerční aktivita, které nenarušuje negativně své okolí, neomezují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje nad přípustnou míru životní prostředí okolního 
území, a to stavebním řešením a technologií nezbytnými pro provádění komerční aktivity, vlastním 
provozem i obsluhou, zejména dopravní, 

 nezbytnou dopravní infrastrukturou dopravní infrastruktura místního významu sloužící výhradně 
pro uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití, zajišťující její napojení a 
obsluhu; 

 nezbytnou technickou infrastrukturou technická infrastruktura místního významu sloužící 
výhradně pro uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití, zajišťující její 
napojení a obsluhu, 

 ochranná a izolační zeleň - zpravidla vzrostlá zeleň (stromy, keře) sloužící z důvodu hygienických 
a estetických zejména k odclonění rušivých výrobních či dopravních provozů od svého okolí; 

 rostlý terén – plocha, pod níž není půdní profil oddělen od skalního podloží žádnou stavbou a která 
umožňuje zdárný růst vegetace a vsak srážkových vod;  

 stavebním zákonem zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění; 

 systémem sídelní zeleně soubor vegetačních prvků v urbanizovaném prostředí s estetickou, 
rekreační, ekologickou a ochrannou funkcí, 

 uživateli plochy osoby, které v dané ploše pracují a / nebo provozují svou podnikatelskou činnost a 
/ nebo legálně využívají zařízení občanské vybavenosti a další zařízení v dané ploše, 
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 volnou krajinou – území nacházející se mimo zastavěné území obce, 

 zařízením soubor staveb, stavba nebo její část, které slouží převážně určitému využití. 
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B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY 
A ROZVOJE JEHO HODNOT 

B.1 Základní koncepce rozvoje území města 

(B01) Základními principy rozvoje území města, které jsou uplatněny v tomto územním plánu a budou vždy 
respektovány při pořizování jeho změn a při řízeních o změnách v území města, jsou: 

 respektování sídelní struktury města tvořené samostatnými sídly Sedlec, Prčice, Bolechovice, 
Bolešín, Božetín, Divišovice, Dvorce, Chotětice, Jetřichovice, Kvasejovice, Kvašťov, Lidkovice, 
Malkovice, Matějov, Měšetice, Monín, Moninec, Mrákotice, Myslkov, Náhlík, Násilov, Nové Dvory, 
Přestavlky, Rohov, Staré Mitrovice, Stuchanov, Sušetice, Šanovice, Uhřice, Včelákova Lhota, 
Veletín, Víska, Vozerovice, Vrchotice, Záběhlice, Záhoří a Kozinec, 

 posilování části Sedlec–Prčice jako centra města, zkvalitňování stávající infrastruktury občanského 
vybavení, zejména obchodu, služeb, infrastruktury cestovního ruchu, a podpora ekonomických 
aktivit, 

 posilování obslužné funkce částí Chotětice, Bolechovice, Kvasejovice, Jetřichovice a Vrchotice tak, 
aby poskytovaly základní vybavenost zejména obchod a stravování, 

 zachování rezidenčního charakteru města, stabilizace, rozvoj a zkvalitňování ploch bydlení a 
rekreace, zlepšování veřejných prostranství a vybavenosti částí města pro volný čas, 

 stabilizace a rozvoj zemědělské výroby, lesnické výroby a drobných živnostenských aktivit 
v jednotlivých částech města, 

 posilování rekreační funkce krajiny prostřednictvím vhodných a šetrných forem turistiky 
(cykloturistika, hipoturistika, agroturistika, lyžování), 

 soustředění územního rozvoje města přednostně do vnitřních rezerv a do ploch ve vazbě na 
zastavěná území, zabránění vzniku satelitní výstavby v krajině,  

 zkvalitnění vazby menších částí města na její centrum, tj. Sedlec a Prčici a vzájemně mezi sebou. 

B.2 Základní koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území 

(B02) Při územím rozvoji města a při rozhodování o změnách v území budou v souladu s obecně závaznými 
právními přepisy respektovány, chráněny a odpovídajícím způsobem využity dále uvedené přírodní 
hodnoty: 

 krajina na území města jako vyvážený celek tvořený nezastavěným územím, zastavěnými územími 
a plochami určenými k zastavění; 

 významné krajinné prvky dle § 3 a § 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tedy 
vodní toky a jejich údolní nivy, vodní plochy a plochy lesů, 

 památné stromy dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

 plochy zemědělské půdy v 1. a 2. třídě ochrany vyjma ploch vymezených k zastavění; 

 vodní zdroje; 

 migračně významné území, 

 skladebné části lokálního územního systému ekologické stability, vymezené v kapitole E.3 ÚP a v 
grafické části ÚP – výkres I.2 Hlavní výkres, 

 přírodní park Jistebnická vrchovina, 

 plochy se zvýšenou hodnotou krajinného rázu – krajinné horizonty, krajinné dominanty a významné 
stavební dominanty,  

 plochy krajinné zeleně v zemědělských plochách zvyšující ekologickou stabilitu a protierozní 
ochranu zemědělských ploch. 
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(B03) Přírodní hodnoty budou chráněny před přímými i nepřímými vlivy z výstavby a dalších činností a aktivit 
souvisejícími se stavbami a s rozvojem města, které by mohly ohrozit jejich celistvost, funkčnost či 
předmět ochrany dle příslušného obecně závazného předpisu. U přírodních hodnot, u nichž je dle 
příslušného předpisu stanoveno nebo vymezeno ochranné pásmo, se požadavky na ochranu vztahují i 
na toto ochranné pásmo. 

B.3 Základní koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území1 

(B04)  Při územím rozvoji města a při rozhodování o změnách v území budou v souladu s obecně závaznými 
právními přepisy respektovány, chráněny a odpovídajícím způsobem využívány dále uvedené kulturní 
hodnoty: 

 městská památková zóna, 

 území s archeologickými nálezy, 

 nemovité kulturní památky, 

 významné stavební dominanty. 

(B05) Nová výstavba v plochách náležejících mezi kulturní hodnoty a v plochách v okolí kulturních hodnot, 
bude svým hmotovým, materiálovým a barevným řešením odpovídat požadavkům na ochranu kulturních 
hodnot. 

(B06) Návrhy a projekty na dostavby a přestavby v území městské památkové zóny (B04a) může zpracovat 
pouze autorizovaný architekt ČKA pro obor architektura nebo se všeobecnou působností1. 

(B07) Projekty rekonstrukce či přestavby stávajících staveb v území městské památkové zóny Sedlec-Prčice a 
staveb chráněných jako nemovité kulturní památky musí být projednány s příslušným orgánem 
památkové péče.  

B.4 Základní koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území 

(B08) Při územím rozvoji města a při rozhodování v území budou v souladu s obecně závaznými právními 
přepisy respektovány, chráněny a odpovídajícím způsobem využívány dále uvedené civilizační hodnoty: 

 síť silnic II. a III. třídy  

 místní a účelové komunikace, 

 značené turistické trasy, značené cyklistické trasy, naučná stezka, 

 úpravna vody, čerpací stanice, vodojem a vodovodní řady, 

 kanalizační síť, 

 energetické rozvody a transformační stanice, 

 plynovodní zařízení a rozvody, 

 telekomunikační zařízení a vedení, 

 zařízení pro sběr a třídění odpadů, 

 zařízení nekomerčního občanského vybavení, 

 zařízení komerčního občanského vybavení, 

 hřbitov, 

 výrobní areály, 

 veřejná prostranství. 

  

                                                           
1 §4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, v platném znění 
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C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

C.1 Návrh urbanistické koncepce 

(C01) Základní zásadou urbanistické koncepce je zajišťovat dlouhodobý udržitelný rozvoj území. 

(C02) Pro celé území města se stanovují tyto zásady urbanistické koncepce:  

 území města bude rozvíjeno přednostně v rámci zastavěného území jednotlivých částí města v 
plochách proluk a přestaveb,  

 nová zástavba bude svou funkcí a charakterem respektovat velikost a význam příslušné části 
města, 

 nová zástavba bude hmotovým a výškovým uspořádáním respektovat charakter původní zástavby a 
zástavby v navazujícím zastavěném území,  

 výstavba v nových zastavitelných plochách bude organizována tak, že bude vždy navazovat na 
pozemky již zastavěné. 

(C03) V částech Sedlec a Prčice: 

  bude zachován a chráněn pás zeleně podél Sedleckého potoka jako významný prostorotvorný 
prvek oddělující původní zástavbu Sedlce a Prčice, včetně souvisejících vodních ploch, a bude 
zajištěna prostupnost tohoto území pro pěší a cyklisty, 

 je vymezen koridor pro realizaci severozápadního obchvatu částí Sedle a Prčice (přeložka silnice 
II/121). 

(C04) V části Sedlec: 

 je stabilizováno centrum části města okolo náměstí 7. května s navazující historickou zástavbou, 
jako smíšené městské území, a jsou vytvořeny podmínky pro posílení jeho významu vymezením 
polyfunkčního charakteru území, 

 je stabilizováno území navazující na centrum části města s dominující obytnou funkcí, jako území 
pro bydlení v bytových či rodinných domech, s možností umístění drobných podnikatelských aktivit, 
je navrženo doplnění proluk k vytvoření souvisle zastavěného území a další rozvoj mimo hranici 
současné zástavby, zejména v jižním a západním směru, 

 je stabilizován areál dětského domova jako zařízení občanského vybavení nadmístního významu, 

 jsou stabilizována významná a plošně rozsáhlá zařízení veřejného a komerčního občanského 
vybavení jako samostatné plochy (lokalita Družstevní – Školní – Komenského), 

 je stabilizován areál pro tělovýchovu a sport v ul. Družstevní (víceúčelové hřiště Za Starkou) a je 
navržena nová plocha pro sportovní aktivity na jižním okraji zástavby – ul. Šanovická, ve vazbě na 
vodní nádrž, 

 jsou stabilizovány areály drobné výroby v okrajových polohách (lokalita Jetřichovická – 
Mlékárenská, Šanovická a Uhřická) a je navržen další rozvoj drobné výroby v lokalitě Nechvalická a 
dostavby v lokalitě Čsl. Armády a Uhřická jako rozšíření stávajících areálů, rozvojem výrobních 
aktivit na jihozápadním okraji zástavby (lokalita Uhřická) nesmí dojít k prostorovému propojení 
s částí města Uhřice, 

 je stabilizována plocha hřbitova severně od zástavby podél silnice II/120 a je navrženo jeho 
rozšíření, 

 je stabilizován areál sběrného dvora v ul. Družstevní, 

 jsou stabilizovány plochy veřejných prostranství, zejména plocha náměstí 7. května včetně objektu 
kostela sv. Jeronýma a veškeré komunikace zajišťují prostupnost území. 
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(C05) V části Prčice: 

 je stabilizováno centrum části města okolo Vítkova náměstí s navazující historickou zástavbou, jako 
smíšené městské území, a jsou vytvořeny podmínky pro posílení jeho významu vymezením 
polyfunkčního charakteru území, 

 je stabilizováno území navazující na centrum části města s dominující obytnou funkcí, jako území 
pro bydlení v bytových či rodinných domech, s možností umístění drobných podnikatelských aktivit, 
je navržen další rozvoj obytné zástavby za hranici zastavěného území, zejména v jižním a 
severovýchodním směru, 

 je stabilizován areál zámku jako zařízení občanského vybavení nadmístního významu, je chráněna 
plocha zámeckého parku jako nejvýznamnější plocha veřejné zeleně části města Prčice, 

 jsou stabilizována církevní zařízení jako samostatné plochy občanského vybavení (ul. K. Burky, 
kostel sv. Vavřince), 

 je stabilizován areál pro tělovýchovu a sport v ul. U Stadionu (TJ Sokol Sedlec–Prčice) a je 
navržena nová plocha pro jeho rozšíření severním směrem,  

 jsou stabilizovány areály drobné výroby na severozápadním okraji zástavby (ul. U Stadionu) a je 
navržena nová plocha pro jeho rozšíření severním směrem až ke stávajícímu areálu zemědělské 
výroby, 

 jsou stabilizovány areály zemědělské výroby na severním okraji zástavby, 

 jsou stabilizovány plochy veřejných prostranství, zejména plocha Vítkova náměstí, a veškeré 
komunikace zajišťují prostupnost území. 

(C06) V části Bolechovice: 

 je stabilizována silnice III/1203 jako urbanistická osa území, včetně oboustranně přilehlé zástavby 
smíšeného venkovského charakteru, 

 centrem zástavby je veřejné prostranství v prostoru návsi s okolní zástavbou, 

 rozvoj obytné zástavby je navržen v okrajových polohách na západním, severním a východním 
okraji zastavěného území, v plochách smíšených obytných venkovského charakteru, 

 je stabilizována izolovaná obytná zástavba severovýchodně, v lokalitě Podhoří, jako smíšené území 
venkovského charakteru, bez možnosti rozšíření, 

 jsou chráněny významné plochy veřejné zeleně, 

 bude zachována prostupnost území po severní hraně vodní nádrže s oboustranným napojením na 
silnici III/1203, 

 je navrženo vybudování hřiště v ploše občanského vybavení pro tělovýchovu a sport na 
severovýchodním okraji zástavby, 

 kompoziční osa mezi zámkem a bývalou bažantnicí bude zachována a chráněna před zastavěním, 
v území přiléhajícím k této ose bude v celé délce osy zachován pás veřejné zeleně. 

(C07) V části Bolešín: 

 je stabilizována místní komunikace jako urbanistická osa území včetně návsi a oboustranně přilehlé 
smíšené obytné zástavby venkovského charakteru, 

 je stabilizována izolovaná obytná zástavba jižně jako smíšené území venkovského charakteru, bez 
možnosti dalšího rozšíření, 

 je navrženo doplnění obytné zástavby na severním a jižním okraji zastavěného území, v plochách 
smíšených obytných venkovského charakteru.  

(C08) V části Božetín: 

 je stabilizována stávající obytná zástavba s přidruženým hospodářským zázemím jako smíšené 
území venkovského charakteru, 

 je stabilizována izolovaná zástavba jižně jako smíšené obytné území venkovského charakteru, bez 
možnosti dalšího rozšíření, 
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 je navrženo doplnění obytné zástavby na severním okraji zastavěného území v plochách smíšených 
obytných venkovského charakteru, 

 jsou chráněny významné plochy veřejné zeleně, 

 jsou stabilizována veřejná prostranství zajišťující prostupnost části města. 

(C09) V části Divišovice: 

 je stabilizována silnice III/12136 jako urbanistická osa území, včetně oboustranně přilehlé zástavby 
smíšeného venkovského charakteru, 

 příčnou osu zástavby tvoří Divišovický potok se souvisejícími vodními plochami,  

 centrem zástavby je veřejné prostranství v prostoru návsi s okolní zástavbou, 

 je navrženo doplnění obytné zástavby v okrajových polohách na severním, jižním a východním 
okraji zastavěného území, v plochách smíšených obytných venkovského charakteru, 

 je stabilizována izolovaná obytná zástavba s přidruženou drobnou výrobou východně, v lokalitě 
Nová Hospoda, jako smíšené území venkovského charakteru, s možností rozšíření ve východním 
směru, 

 je stabilizována izolovaná obytná zástavba s přidruženým hospodářským zázemím severně, 
v lokalitě Přívalíček, jako smíšené území venkovského charakteru, bez možnosti rozšíření, 

 je stabilizován areál zemědělské výroby na jižním okraji zástavby, 

 jsou chráněny významné plochy veřejné zeleně v prostoru návsi a přilehlém území. 

(C10) V části Dvorce: 

 je zachována stávající urbanistická struktura s těžištěm zástavby okolo návsi východně od silnice 
III/1204, silnice III/1204 tvoří západní hranici zástavby a nová zástavba ji nepřekročí, 

 je stabilizována stávající obytná zástavba s přidruženým hospodářským zázemím jako smíšené 
území venkovského charakteru, 

 je navrženo doplnění smíšené obytné zástavby na severním okraji zastavěného území, v plochách 
smíšených obytných venkovského charakteru, 

 je stabilizována plocha zemědělské výroby na jižním okraji zástavby. 

(C11) V části Chotětice: 

 je zachováno prostorové členění zástavby na jižní část podél silnice III/12136 a severní část okolo 
návsi, 

 je stabilizována stávající obytná zástavba s přidruženým hospodářským zázemím a dále rozvíjena 
jako smíšené území venkovského charakteru, 

 rozvoj nové obytné zástavby je navržen v prolukách a v okrajových polohách zastavěného území 
v plochách smíšených obytných venkovského charakteru, bytový objekt je stabilizován jako plocha 
bydlení v bytových domech,  

 je stabilizován areál Dvora Chotětice v samostatné ploše veřejného občanského vybavení a je 
navržen rozvoj specifické rekreační funkce západním směrem, 

 jsou stabilizována veřejná sportoviště v samostatné ploše občanského vybavení pro tělovýchovu a 
sport,  

 samostatné plochy výroby se nevymezují,  

 jsou chráněny významné plochy veřejné a soukromé zeleně, 

 je navržen rozvoj individuální rekreace na jižním okraji zástavby v prostoru mezi silnicí III/12136 a 
rybníkem Stařín v ploše staveb pro rodinnou rekreaci. 

(C12) V části Jetřichovice: 

 je stabilizována silnice III/12137 jako urbanistická osa území, včetně oboustranně přilehlé zástavby 
smíšeného venkovského charakteru, 

 paralelní sekundární osou je vodní tok se souvisejícími vodními plochami, 
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 je zachováno členění zástavby na původní jádro části města a západně přilehlou zástavbu 
související s provozem sportovního areálu a sjezdovky, 

 je navrženo doplnění obytné zástavby na severním a jihozápadním okraji zastavěného území jako 
plochy smíšené venkovského charakteru, 

 jsou stabilizována stávající zařízení pro ubytování, sport a rekreaci a objekty v areálu zámku a kaple 
jako samostatné plochy občanského vybavení, 

 je navržen rozvoj občanského vybavení (sport) u lyžařského areálu, 

 zámecký park je chráněn jako významná plocha soukromé zeleně, 

 kompoziční osa od zámeckého parku ke kapli Panny Marie Bolestné je chráněna před zastavěním 
jako významný prostorotvorný prvek v krajině, kaple Panny Marie Bolestné je chráněna jako 
pohledová dominanta v území, 

 pro obsluhu ski-areálu Moninec je navržena objízdná místní komunikace, resp. obchvat Jetřichovic 
propojující silnice III/12137 III/1205 v jihovýchodním sektoru,  

 jsou stabilizována zařízení technického vybavení pro potřeby provozu ski-areálu Moninec, 

 je navrženo vybudování parkovacích ploch pro uživatele ski-areálu Moninec v navazujícím území. 

(C13) V částech Kvasejovice a Stuchanov: 

 je zachováno prostorové propojení obou částí, 

 je stabilizována silnice III/10529 jako urbanistická osa území, včetně oboustranně položené 
rozvolněné zástavby smíšeného venkovského charakteru, 

 je navrženo doplnění a propojení stávající roztříštěné zástavby v plochách smíšených obytných 
venkovského charakteru, 

 jsou stabilizována stávající zařízení pro stravování a pro sport v samostatných plochách 
občanského vybavení, 

 je stabilizován areál drobné výroby na východním okraji zástavby, další rozvoj drobné výroby není 
navržen, 

 jsou stabilizovány izolované rekreační objekty západně od zástavby Kvasejovic v plochách staveb 
pro rodinnou rekreaci, 

 je stabilizován areál zemědělské výroby při místní komunikaci Kvasejovice – Malkovice, další rozvoj 
zemědělské výroby není navržen, 

 západně od Kvasejovic při silnici III/10529 je navržena výstavba zařízení pro provoz ski-areálu 
v ploše občanského vybavení pro tělovýchovu a sport a v ploše občanského vybavení komerčního, 
včetně související plochy pro parkování uživatelů ski-areálu v ploše dopravní infrastruktury, další 
nezbytná plocha občanského vybavení pro tělovýchovu a sport pro provoz ski-areálu je navržena 
v horní části sjezdovky při účelové komunikaci Kvasejovice - Veletín. 

(C14) V části Kvašťov: 

 je stabilizována stávající obytná zástavba s přidruženým hospodářským zázemím jako smíšené 
území venkovského charakteru, 

 je navržen další rozvoj obytné zástavby na severním, západním a východním okraji zastavěného 
území v plochách smíšených obytných venkovského charakteru, 

 je stabilizováno veřejné prostranství okolo vodní nádrže včetně plochy zeleně a dotvořeno plochou 
pro obytnou zástavbu vymezenou na severovýchodním břehu nádrže, 

 je stabilizována rekreační zástavba jihovýchodně od zástavby Kvašťova, v ploše staveb pro 
rodinnou rekreaci; 

 je stabilizován izolovaný areál bývalého mlýna jižně při místní komunikaci jako smíšené území 
venkovského charakteru, bez možnosti dalšího rozšíření,  

 bude zajištěno zkvalitnění dopravního napojení zástavby na části Sedlec a Prčice přes místní 
komunikaci ústící na silnici II/120 a prostřednictvím stávající účelové komunikace ústící do ul. 
Kvašťovská v části Prčice,  
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(C15) V části Lidkovice: 

 je stabilizována stávající obytná zástavba s přidruženým hospodářským zázemím a areál zámku 
Lidkovice jako smíšené území venkovského charakteru, 

 je navržen další rozvoj v plochách smíšených obytných venkovského charakteru na severním a 
východním okraji zastavěného území podél místní komunikace, 

 centrem zástavby je plocha veřejné zeleně na severním okraji zástavby, nová zástavba tento 
prostor dotvoří a uzavře, 

 je chráněna významná plocha soukromé zeleně v areálu zámku Lidkovice. 

(C16) V části Malkovice: 

 stávající obytná zástavba s přidruženým hospodářským zázemím je stabilizována v plochách 
smíšených obytných venkovského charakteru a dále rozvíjena, 

 rozvoj obytné zástavby je navržen v okrajových polohách zastavěného území v plochách smíšených 
obytných venkovského charakteru východně od místní komunikace Kvasejovice – Boudy, 

 jsou chráněny významné plochy soukromé zeleně, 

 je stabilizován stávající objekt individuální rekreace na západní straně místní komunikace 
Kvasejovice – Boudy a navržen její rozvoj v ploše staveb pro rodinnou rekreaci s vazbou na 
zastavěné území části města Zadní Boudy. 

(C17) V části Matějov: 

 je zachováno dvoujádrové založení zástavby, v lokalitách Dolní Matějov a Horní Matějov, 

 je stabilizována stávající obytná zástavba s přidruženým hospodářským zázemím a dále rozvíjena 
jako smíšené území venkovského charakteru, 

 centrem zástavby Horního Matějova je veřejné prostranství v prostoru návsi s okolní zástavbou, 

 objekt kaple na návsi v Horním Matějově je stabilizován v samostatné ploše občanského vybavení, 

 rozvoj obytné zástavby v Dolním Matějově je navržen na severním okraji zastavěného území, 
v prostoru mezi zastavěným územím a silnicí III/10529, v plochách smíšených obytných 
venkovského charakteru, 

 rozvoj obytné zástavby v Horním Matějově je navržen v okrajových polohách na severním a 
jihozápadním okraji zastavěného území, v plochách smíšených obytných venkovského charakteru. 

  

(C18) V části Měšetice: 

 je stabilizována silnice II/120 jako urbanistická osa území, včetně oboustranně přilehlé zástavby 
smíšeného venkovského charakteru, 

 centrem zástavby je veřejné prostranství v prostoru návsi s okolní zástavbou, navazující radiální 
systém komunikací zajišťující prostupnost území je stabilizován jako plochy veřejných prostranství, 

 je stabilizována obytná zástavba na severním okraji jako plocha bydlení v bytových domech, další 
rozvoj zástavby v bytových domech není navržen, 

 je navrženo doplnění obytné zástavby v okrajových polohách zastavěného území v plochách 
smíšených obytných venkovského charakteru, 

 je stabilizován areál zemědělské výroby na východním okraji zástavby, v navazujícím území jižně je 
navržen rozvoj drobné výroby, 

 objekty občanského vybavení včetně kaple jsou stabilizovány jako plochy občanského vybavení, 

 jsou chráněny významné plochy veřejné a soukromé zeleně, 

 je navrženo vybudování sportoviště v ploše pro tělovýchovu a sport východně od silnice II/120, 

 je stabilizováno družicové radiokomunikační středisko při silnici III/12136 jako plocha technické 
infrastruktury. 
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(C19) V části Monín: 

 je stabilizována místní komunikace jako urbanistická osa území, včetně oboustranně položené 
zástavby smíšeného venkovského charakteru, 

 je navrženo doplnění a částečné propojení izolovaných částí obytné zástavby plochami smíšenými 
obytnými území venkovského charakteru. 

(C20) V části Moninec: 

 je stabilizována stávající smíšená zástavba s převažujícím využitím pro sport a rekreaci,  

 je navrženo doplnění občanského vybavení pro sport včetně plochy pro parkování uživatelů areálu 
v navazujícím území, 

 je navrženo doplnění obytné zástavby v proluce v ploše smíšené obytné venkovského charakteru, 

 je stabilizována izolovaná obytná zástavba jako smíšené území venkovského charakteru, bez 
možnosti dalšího rozšíření, 

 bude zajištěna úprava trasy dopravního napojení až na silnici III/12137, s vyloučením navyšování 
dopravní zátěže v části města Jetřichovice. 

(C21) V části Mrákotice: 

 je stabilizována silnice III/12136 jako urbanistická osa území, včetně oboustranně přilehlé zástavby 
smíšeného venkovského charakteru, 

 příčnou osu zástavby tvoří vodní tok Divišovického potoka se souvisejícími vodními plochami 
Jiříkova rybníka, Návesního rybníka a Podstodolného rybníka, 

 centrem zástavby je veřejné prostranství v prostoru návsi s okolní zástavbou, 

 je navrženo doplnění obytné zástavby podél obou os zástavby na jižní a jihovýchodní hranici 
zastavěného území, v plochách smíšených obytných venkovského charakteru, 

 je stabilizován areál zemědělské výroby na severním okraji zástavby, 

 jsou chráněny významné plochy veřejné a soukromé zeleně, 

(C22) V části Myslkov: 

 je stabilizována stávající obytná zástavba s přidruženým hospodářským zázemím a dále rozvíjena 
jako smíšené území venkovského charakteru, 

 centrem zástavby je veřejné prostranství v prostoru návsi s okolní zástavbou, 

 ubytovací zařízení je stabilizováno v samostatné ploše občanského vybavení, 

 rozvoj obytné zástavby je navržen v okrajových polohách na severním a západním okraji 
zastavěného území, v plochách smíšených obytných venkovského charakteru, 

 jsou chráněny významné plochy veřejné a soukromé zeleně. 

(C23) V části Náhlík: 

 je zachována urbanistická struktura založená na soustavě vodních ploch s přilehlou obytnou 
zástavbou,  

 stávající obytná zástavba farmy je stabilizována jako plocha zemědělské výroby,  

 je vymezena rozvojová plocha zemědělské výroby severním směru podél břehu přilehlé vodní 
plochy, 

 bude zajištěno zkvalitnění dopravního napojení zástavby na části Sedlec a Prčice přes silnici II/120. 

(C24) V části Násilov: 

 je stabilizována stávající obytná zástavba s přidruženým hospodářským zázemím a dále rozvíjena 
jako smíšené území venkovského charakteru, 

 je navrženo propojení obou izolovaných částí obytné zástavby plochou smíšenou obytnou 
venkovského charakteru, 

 bude zajištěno zkvalitnění dopravního napojení zástavby na části Sedlec a Prčice prostřednictvím 
místních komunikací ústících na silnici III/1205. 
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(C25) V části Nové Dvory: 

 je stabilizováno území podél silnice III/10531 jako urbanistické osy území a dále rozvíjeno jako 
smíšené území venkovského charakteru, 

 rozvoj obytné zástavby je navržen na jižním okraji v prostoru mezi silnicemi III/10531 a III/10529, 

 je stabilizován areál zemědělské výroby západně od křižovatky silnic III/10531 a III/10529, další 
rozvoj výroby je navržen v navazujícím území východně od křižovatky silnic III/10531 a III/10529 
v ploše drobné výroby, 

 je stabilizováno zařízení pro požární ochranu v samostatné ploše veřejného občanského vybavení, 

 jsou chráněny významné plochy veřejné zeleně, 

 silnice III/10529 tvoří jižní hranici zástavby a nová zástavba ji nepřekročí. 

(C26) V části Přestavlky: 

 je stabilizováno území podél silnice II/120 jako urbanistické osy území a dále rozvíjeno jako 
smíšené území venkovského charakteru, 

 plochy stávající obytné zástavby jsou zachovány a je navrženo jejich doplnění v prolukách a 
v území navazujícím okraje zástavby v plochách smíšených obytných venkovského charakteru, 

 jsou stabilizovány areál zámku a objekt navazujícího komerčního zařízení jako samostatné plochy 
občanského vybavení, 

 je stabilizován areál hřiště jako samostatná plocha občanského vybavení pro tělovýchovu a sport, je 
vymezena navazující plocha pro jeho rozšíření, 

 na východním okraji zástavby je navržena plocha dopravní infrastruktury, 

 je stabilizován areál zemědělské výroby s možností dalšího rozvoje v severním směru,  

 jsou chráněny významné plochy veřejné zeleně v zástavbě, zejména v prostoru návsi, 

 je stabilizován areál hřbitova při silnici II/120. 

(C27) V části Rohov: 

 urbanistickou osou území je místní komunikace ústící na silnici III/1204, 

 je stabilizována stávající obytná zástavba s přidruženým hospodářským zázemím jako smíšené 
území venkovského charakteru, 

 je zachována plocha solitérní obytné zástavby severně od souvislé zástavby včetně navazující 
plochy lesní školky, 

 další rozvoj obytné zástavby je umožněn podél osy území v jižním směru v plochách smíšených 
obytných venkovského charakteru, 

 bude zajištěno zkvalitnění dopravního napojení zástavby na části Sedlec a Prčice přes silnici 
III/1204. 

(C28) V částech Staré Mitrovice a Víska: 

 je potvrzeno a zachováno prostorové propojení částí Staré Mitrovice a Víska, 

 je stabilizována silnice III/1204 jako urbanistická osa území a přilehlé plochy drobné a přidružené 
zemědělské výroby, 

 je stabilizována stávající obytná zástavba s hospodářským zázemím jako smíšené venkovské 
území, bytový objekt je stabilizován jako plocha bydlení v bytových domech, 

 je stabilizován areál Penzionu Mlýn jako samostatná plocha komerčního občanského vybavení, 

 je stabilizována izolovaná zástavba západně od Podpilného rybníka, jako plocha smíšená obytná 
venkovského charakteru, bez možnosti dalšího rozšíření, 

 jsou chráněny plochy veřejné zeleně podél silnice II/1204, 

 zařízení občanského vybavení budou přednostně umisťována do území podél silnice II/1204, 

 další rozvoj obytné zástavby je navržen v území východně od silnice III/1204, v území mezi částmi 
Staré Mitrovice a Víska a v části Víska, v plochách smíšených obytných venkovského charakteru. 
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(C29) V části Sušetice: 

 je stabilizováno území podél silnice II/121 jako urbanistické osy území a dále rozvíjeno jako 
smíšené území venkovského charakteru, 

 nová obytná zástavba přednostně doplní proluky a oboustranné zastavění podél páteřní 
komunikace, 

 je stabilizován areál zemědělské výroby na východním okraji zástavby, 

 jsou stabilizována veřejná prostranství návsi a komunikací zajišťujících prostupnost území, 

 je stabilizována obytná zástavba v izolované poloze v blízkosti silnice II/121, bez možnosti dalšího 
rozšíření. 

(C30) V části Šanovice: 

 je stabilizována silnice II/1221 jako urbanistická osa území, včetně návsi a oboustranně přilehlé 
zástavby smíšeného venkovského charakteru, 

 jsou stabilizovány stavby pro požární ochranu a kaple jako samostatné plochy občanského 
vybavení, 

 jsou chráněny významné plochy veřejné zeleně v zástavbě, 

 další rozvoj obytné zástavby v plochách smíšených obytných venkovského charakteru je navržen 
podél osy území, kde zajistí propojení souvisle zastavěného území se solitérní zástavbou severně 

(C31) V části Uhřice: 

 je stabilizována stávající obytná zástavba soustředěná okolo návsi, jako smíšené území 
venkovského charakteru, 

 centrem zástavby je náves, stabilizovaná jako plocha veřejného prostranství včetně objektu požární 
zbrojnice stabilizovaného jako samostatná plocha občanského vybavení, 

 další rozvoj obytné zástavby je navržen v okrajových polohách na severní a jižní hranici 
zastavěného území, v plochách smíšených obytných venkovského charakteru, 

 je stabilizována smíšená obytná zástavba v izolované poloze jižně okolo Uhřického rybníka, bez 
možnosti dalšího rozšíření,  

 je stabilizován areál drobném výroby na severním okraji zástavby, 

 je stabilizováno zařízení technického vybavení v izolované poloze východně od silnice III/12137, 

 východní hranicí zástavby je silnice III/12137, nová zástavba tuto hranici nepřekročí, 

 bude zachováno prostorové oddělení zástavby Uhřic a Sedlce a zabráněno srůstání.  

(C32) V části Včelákova Lhota: 

 je stabilizována místní komunikace jako urbanistická osa území, včetně oboustranně položené 
rozvolněné zástavby smíšeného venkovského charakteru, 

 je navrženo doplnění obytné zástavby v prolukách po obou stranách komunikace v plochách 
smíšených obytných venkovského charakteru, 

 je stabilizována izolovaná rekreační zástavba západně jako plocha staveb pro rodinnou rekreaci, 
bez možnosti dalšího rozšíření, 

 jsou chráněny významné plochy veřejné a soukromé zeleně, 

 (C33) V části Veletín: 

 je zachováno prostorové oddělení původního jádra okolo návsi a několika izolovaných lokalit 
východně podél silnice III/12135 (lokality Koblázka a Krošíček), podél místní komunikace propojující 
silnice III/12135 a III/10529 (lokalita Myslivna) a podél účelové komunikace Veletín – Myslkov 
(lokalita Buckovna), 

 je stabilizována stávající obytná zástavba a dále rozvíjena jako smíšené území venkovského 
charakteru,  

 centrem zástavby je veřejné prostranství v prostoru návsi s okolní zástavbou, 
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 doplnění zástavby je navrženo na okrajích zastavěného území a v území mezi stávající zástavbou a 
silnicí III/12135 v plochách smíšených obytných venkovského charakteru, 

 stávající areál zemědělské výroby je navržen k přestavbě a integraci do ploch smíšených obytných 
venkovského charakteru. 

(C34) V části Vozerovice: 

 je stabilizována obytná zástavba s přidruženým hospodářským zázemím jako smíšené území 
venkovského charakteru, 

 další rozvoj zástavby není navržen.  

(C35) V části Vrchotice: 

 je stabilizována silnice III/1205 jako urbanistická osa území, včetně oboustranně položené 
rozvolněné zástavby převážně smíšeného venkovského charakteru, 

 je zachováno dvoujádrové založení zástavby, izolované plochou zeleně, plochou lesa a silnicí 
II/120, 

 je stabilizována plocha tvrze jako smíšené obytné území venkovského charakteru a navazující 
plochy soukromé zeleně, 

 je navrženo doplnění obytné zástavby v prolukách a na okrajích zastavěného území obou jader 
části města v plochách smíšených obytných venkovského charakteru, 

 jsou stabilizovány plochy veřejných prostranství, zejména plocha návsi a komunikací zajišťujících 
prostupnost území, 

 je stabilizován stávající objekt pro kulturu a stravování jako plocha občanského vybavení, 

 je stabilizován areál zemědělské výroby a navazující areál lehké výroby, je navrženo jeho rozšíření 
ve směru k obytné zástavbě, 

 je navržen rozvoj rekreační zástavby podél jižního a východního břehu Vrchotického velkého 
rybníku a v území mezi Vrchotickým velkým rybníkem a Prostředním rybníkem jako rekreace na 
plochách přírodního charakteru. 

(C36) V části Záběhlice: 

 je stabilizována silnice III/1204 jako urbanistická osa území, včetně oboustranně položené 
rozvolněné zástavby smíšeného venkovského charakteru, 

 je navrženo doplnění obytné zástavby na severní straně silnice III/1204 v plochách smíšených 
obytných venkovského charakteru,  

 je stabilizována izolovaná zástavba jižně a jihozápadně jako smíšené území venkovského 
charakteru a je navrženo její doplnění, 

 bude zajištěno zkvalitnění dopravního napojení izolované zástavby na jádro části města. 

(C37) V části Záhoří a Kozinec: 

 je zachována urbanistická struktura části města tvořená třemi izolovanými lokalitami zástavby, 

 je stabilizována stávající obytná zástavba s přidruženým hospodářským zázemím jako smíšené 
území venkovského charakteru, 

 bude zajištěno zkvalitnění dopravního napojení všech izolovaných ploch na části Sedlec a Prčice 
prostřednictvím místní komunikace ústící na silnici III/12137 a místní komunikace ústící na silnici 
III/1205. 

(C37a) Pro naplnění urbanistické koncepce se vymezují na území města plochy s rozdílným způsobem využití, 
zóny struktury zástavy a zóny maximální výšky, jak je uvedeno v kapitole F a vymezují se zastavitelné 
ploch a plochy přestavby uvedené v kap. C.2. 
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C.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby a koridorů dopravní a technické 
infrastruktury  

(C38) Jednotlivé zastavitelné plochy a plochy přestavby mají přiřazeno označení, jehož první dvě písmena 
označují kód katastrálního území, ve kterém se plocha nachází. Kódy katastrálních území jsou 
stanoveny následovně: 

 BO - k.ú. Bolechovice 

DI - k.ú. Divišovice 

DV - k.ú. Dvorce u Sedlce 

JE - k.ú. Jetřichovice 

KV - k.ú. Kvasejovice 

ME - k.ú. Měšetice 

ND - k.ú. Nové Dvory u Kvasejovic 

PC - k.ú. Prčice 

PE - k.ú. Přestavlky u Sedlce 

SA - k.ú. Šanovice 

SE - k.ú. Sedlec u Votic 

SU - k.ú. Sušetice 

UH - k.ú. Uhřice u Sedlce 

VE - k.ú. Veletín 

VR - k.ú. Vrchotice 

C.2.1 Zastavitelné plochy  

(C39) V rozsahu zakresleném ve výkresu I.1 Výkres základního členění území 1: 5 000 (dále jen „výkres I.1“) 
jsou vymezeny následující zastavitelné plochy: 

Označení Využití plochy  Výměra /ha/ 

K.ú. Bolechovice  

BO01 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,0839 

BO02 OS sport 0,1026 

BO03 SV  plocha smíšená obytná - venkovská 0,1149 

BO04 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,4306 

BO05 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,4437 

BO07 SV plocha smíšená obytná - venkovská 1,2386 

K.ú. Divišovice  

DI01 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2799 

DI03 SV plocha smíšená obytná – venkovská 0,4930 

DI04 SV plocha smíšená obytná - venkovská  0,8322 

DI05 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,4027 

DI07 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,0941 

DI08 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2715 

DI09 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3204 

DI10 SV plocha smíšená obytná - venkovská  1,5123 
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Označení Využití plochy  Výměra /ha/ 

DI11 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,4443 

DI13 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2824 

DI14 VD výroba drobná 0,3274 

DI15 ZO zeleň ochranná a izolační 0,0890 

DI16 PV veřejné prostranství 0,1232 

DI17 SV plocha smíšená obytná - venkovská  0,2427 

DI18 RI rekreace individuální 1,5750 

DI21 RX rekreace hromadná specifická - agroturistika 0,6881 

DI23 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2319 

DI25 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2003 

DI26 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3050 

DI27 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3564 

DI28 PV veřejné prostranství 0,0931 

DI29 PV veřejné prostranství 0,5684 

DI30 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,4333 

DI31 PV veřejné prostranství 0,2834 

K.ú. Dvorce u Sedlce  

DV01 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2972 

DV02 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2328 

DV03 PV veřejné prostranství 0,0576 

DV04 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3654 

DV05 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3095 

DV06 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2004 

DV07 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,4229 

DV08 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,8278 

DV12 SV plocha smíšená obytná - venkovská 1,8629 

DV13 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,6733 

DV14 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3274 

DV15 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2431 

DV16 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,0751 

K.ú. Jetřichovice  

JE01 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,9125 

JE04 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2468 

JE06 DS plocha silniční dopravy 0,3687 

JE07 DS plocha silniční dopravy 0,6439 

JE08 OS sport 0,2434 

JE08a OS sport 0,1034 

JE09 PV veřejné prostranství 0,0499 

JE10 OS sport 0,1760 

JE11 OM občanské vybavení komerční   0,5500 

JE14 DS plocha silniční dopravy 0,0175 

JE15 OM občanské vybavení komerční 0,1464 
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Označení Využití plochy  Výměra /ha/ 

JE16 OM občanské vybavení komerční 0,1919 

K.ú. Kvasejovice  

KV01 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2398 

KV02 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3581 

KV03 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3099 

KV04 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,4941 

KV05 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,5781 

KV06 PV veřejné prostranství 0,0518 

KV07 SV plocha smíšená obytná - venkovská 1,0643 

KV08a DS plocha silniční dopravy 0,3132 

KV08b OM občanské vybavení komerční 0,6175 

KV09 OS sport 0,2906 

KV10 OS sport 0,3286 

KV11 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,6826 

KV12 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,8492 

KV13 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,7194 

KV14 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3745 

KV15 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1510 

KV16 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3672 

KV17 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1500 

KV19 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3903 

KV20 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3004 

KV21 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,4706 

KV22 PV veřejné prostranství 0,0335 

KV24 RI rekreace individuální  0,3625 

KV25 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3696 

KV26 SV plocha smíšená obytná - venkovská  0,5179 

KV27 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3223 

KV29 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1892 

KV30 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,5539 

KV31 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3297 

K.ú. Měšetice 

ME02 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,6514 

ME03 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3943 

ME04 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1505 

ME05 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3624 

ME06 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,0115 

ME08 SV plocha smíšená obytná - venkovská 1,3034 

ME09 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,5081 

ME12 PV veřejné prostranství 0,1807 

ME13 PV veřejné prostranství 1,1793 
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Označení Využití plochy  Výměra /ha/ 

K.ú. Nové Dvory u Kvasejovic 

ND01 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3152 

ND02 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1369 

ND04 VD výroba drobná 0,6875 

ND05 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3814 

ND06 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3600 

K.ú. Prčice 

PC01a BV bydlení venkovské 1,6271 

PC01b BV bydlení venkovské 0,0956 

PC02 BV bydlení venkovské 1,7333 

PC03 BV bydlení venkovské 0,9949 

PC04 BV bydlení venkovské 0,4974 

PC05 BV bydlení venkovské 0,5919 

PC06 ZV veřejné prostranství – veřejná zeleň 0,4233 

PC07 BV bydlení venkovské  2,9928 

PC09 BV bydlení venkovské 0,2024 

PC10  BV  bydlení venkovské 0,1024 

PC11 BV bydlení venkovské 0,8808 

PC12 PV veřejné prostranství 0,0993 

PC13 VD výroba drobná 0,8088 

PC14 VD výroba drobná 0,4203 

PC15 PV veřejné prostranství 0,2091 

PC16 PV veřejné prostranství 0,4689 

PC18 OS sport 1,9490 

PC19 PV veřejné prostranství 0,0453 

PC20 SV plocha smíšená obytná - venkovská  0,2438 

PC21 PV veřejné prostranství 0,2610 

PC22 BV bydlení venkovské 0,4587 

K.ú. Přestavlky u Sedlce 

PE01 SV plocha smíšená obytná - venkovská  0,5395 

PE02 SV plocha smíšená obytná - venkovská 1,8555 

PE03 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2356 

PE06 SV plocha smíšená obytná - venkovská 1,6434 

PE07 SV plocha smíšená obytná - venkovská  0,8669 

PE08 DS plocha silniční dopravy 0,3684 

PE09 ZO zeleň ochranná a izolační 0,1245 

PE10 VZ výroba zemědělská 1,0404 

PE12 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,5993 

PE13 PV veřejné prostranství 0,0909 

PE14 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,7108 

PE15 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2745 

PE16 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3575 
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Označení Využití plochy  Výměra /ha/ 

PE17 SV plocha smíšená obytná - venkovská 1,2169 

PE18 TI technická infrastruktura 0,0174 

PE19 SV plocha smíšená obytná - venkovská 2,4142 

PE20 SV plocha smíšená obytná - venkovská 1,2510 

PE21 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,4624 

PE22 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1901 

K.ú. Šanovice 

SA01 SV plocha smíšená obytná - venkovská 1,5945 

K.ú. Sedlec u Votic 

SE01 BV bydlení venkovské 6,3843 

SE02 BV bydlení venkovské 0,4053 

SE04 BV bydlení venkovské 0,1328 

SE05 BV bydlení venkovské 0,9274 

SE07 VD výroba drobná 1,3149 

SE09 BV bydlení venkovské 1,3067 

SE10 BV bydlení venkovské 0,1641 

SE11 BV bydlení venkovské 0,5796 

SE12 PV veřejné prostranství 0,1921 

SE13 VD výroba drobná 0,4232 

SE14 OH hřbitov 0,1190 

SE15 VD výroba drobná 0,4130 

SE16 BV bydlení venkovské  1,4714 

SE17 OS sport 0,7919 

SE18 BV bydlení venkovské 0,3806 

SE19 BV bydlení venkovské 0,1234 

K.ú. Sušetice  

SU01 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,7828 

SU05 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1605 

SU06 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,0941 

SU09 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,4232 

K.ú. Uhřice u Sedlce 

UH01 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2388 

UH02 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1102 

UH03 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1089 

UH04 BV bydlení venkovské 1,0694 

UH05 SV plocha smíšená obytná - venkovská 1,7895 

UH06 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1208 

UH07 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3224 

UH08 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,5936 

UH09 PV veřejné prostranství 0,3073 

UH10 VD výroba drobná 1,7909 
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Označení Využití plochy  Výměra /ha/ 

K.ú. Veletín 

VE02 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3103 

VE03 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,4985 

VE04 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1154 

VE05 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1942 

VE06 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3300 

VE08 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,4081 

K.ú. Vrchotice  

VR01 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2816 

VR02 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,4033 

VR04 SV plocha smíšená obytná - venkovská 1,3451 

VR05 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,6205 

VR06 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1578 

VR07 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3035 

VR08 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,5259 

VR10 RN rekreace na plochách přírodního charakteru 1,0728 

VR11 RN rekreace na plochách přírodního charakteru 1,6098 

VR12 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3447 

VR13 SV plocha smíšená obytná - venkovská  0,9672 

VR14 SV plocha smíšená obytná - venkovská  0,5780 

VR15 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1866 

VR16 SV plocha smíšená obytná - venkovská  0,1882 

VR17 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,5448 

VR19 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1882 

VR20 VZ zemědělská výroba p 0,5293 

VR21 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2745 

VR22 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1862 

VR23 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3444 

VR24 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3301 

VR25 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,4908 

C.2.2 Plochy přestavby 

(C40) V rozsahu zakresleném ve výkresu I.1 jsou vymezeny tyto plochy přestavby: 

Označení Využití plochy  Výměra /ha/ 

K.ú. Bolechovice  

BO06 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2170 

K.ú. Divišovice 

DI06 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2544 

DI19 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,0665 

DI20 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1906 

K.ú. Dvorce u Sedlce  

DV09 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,6014 
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Označení Využití plochy  Výměra /ha/ 

K.ú. Jetřichovice  

JE03 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3859 

K.ú. Měšetice 

ME14 VD výroba drobná 0,3023 

ME15 OS sport 0,1907 

K.ú. Nové Dvory u Kvasejovic  

ND07 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3866 

K.ú. Prčice 

PC08 ZV veřejné prostranství - veřejná zeleň 0,0640 

PC17 PV veřejné prostranství 0,2682 

K.ú. Přestavlky u Sedlce 

PE05 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3018 

K.ú. Sedlec u Votic  

SE03 BV bydlení venkovské 2,5688 

SE06 BV bydlení venkovské  1,5461 

SE08 ZV veřejné prostranství - veřejná zeleň 0,2756 

K.ú. Sušetice 

SU02 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,8134 

SU03 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2307 

SU04 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,2117 

SU07 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,3348 

SU08 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,1623 

K.ú. Veletín 

VE07 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,6148 

K.ú. Vrchotice 

VR03 SV plocha smíšená obytná - venkovská 0,0698 

VR09 VL výroba lehká 0,7042 

C.2.3 Koridory pro umístění staveb dopravní infrastruktury  

(C41) V rozsahu zakresleném ve výkresu I.1 jsou vymezeny tyto koridory pro umístění staveb dopravní 
infrastruktury: 

Označení  Využití koridoru Výměra (ha)  

X01 koridor dopravní infrastruktury (dálnice D3) 81,0223 

X02 koridor dopravní infrastruktury (obchvat Sedlce-Prčice) 60,2016 

X03 koridor dopravní infrastruktury (obchvat Jetřichovic) 3,1245 

C.2.4 Koridory pro umístění staveb technické infrastruktury  

(C42) V rozsahu zakresleném ve výkresu I.1 jsou vymezeny tyto koridory pro umístění staveb technické 
infrastruktury: 

Označení  Účel  Výměra (ha)  

X10 koridor technické infrastruktury (vodovod Kvašťov) 2,7033 

X11 koridor technické infrastruktury (vodovod Záběhlice – Rohov – Přestavlky) 10,3052 
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Označení  Účel  Výměra (ha)  

X12 koridor technické infrastruktury (vodovod Vrchotice – Na Františku) 2,0374 

C.3 Vymezení systému sídelní zeleně 

(C43) Systém sídelní zeleně je tvořen plochami zeleně v zastavěném území města s návazností na systém 
zeleně ve volné krajině. Jsou do něj zařazeny: 

 parkové plochy, polopřírodní plochy a zelená veřejná prostranství v jednotlivých částech města 
v plochách ZV - veřejné prostranství – veřejná zeleň, ZS – zeleň soukromá, 

 zeleň hřbitovů zařazená v plochách OH – hřbitov, 

 doplňková sídelní zeleň, tedy doprovodná zeleň, zahrady, sady, ochranná a izolační zeleň ap. 
v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném území.  

(C44) Po doplnění systému sídelní zeleně jsou v rozsahu zakresleném ve výkresu I.1 vymezeny plochy PC06, 
PC08 a SE08 s využitím ZV - veřejné prostranství – veřejná zeleň a plocha SE14 s využitím OH – 
hřbitov. 

(C45) Pro ochranu stávajících prvků systému sídelní zeleně a rozvoj sídlení zeleně se stanovují následně 
uvedené zásady: 

 pří plánování a projektování staveb minimalizovat kácení vzrostlých dřevin, 

 pro výsadby zeleně využít přednostně autochtonní dřeviny odpovídající geograficky a stanovištně 
dané ploše. 
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D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 
INFRASTRUKTURU VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

D.1 Dopravní infrastruktura 

(D01) Koncepce dopravní infrastruktury je založena na řešení zklidnění dopravy v centrech Sedlce, Prčice a 
Jetřichovic, stabilizaci silnic II. a III třídy a místních komunikací, stabilizaci veřejné dopravy, vytvoření 
podmínek pro zkvalitnění dopravy v klidu, podpory cykloturistiky a zlepšení prostupností sídla a krajiny. 

D.1.1 Pozemní komunikace 

(D02) Na území města jsou stabilizovány stávající silnice II. a III. třídy jako plochy silniční dopravy DS a místní 
a účelové komunikace jako plochy veřejných prostranství PV. 

(D03) Pro doplnění sítě pozemních komunikací jsou v rozsahu zakresleném ve výkresu I.1 vymezeny: 

 koridor X01 pro umístění stavby dálnice D3, 

 koridor X02 pro umístění přeložky silnice II/121 – obchvat Sedlce-Prčice, 

 koridor X03 pro umístění místní komunikace propojující silnice III/1205 a III/12137 (jihovýchodní 
obchvat Jetřichovic), 

 zastavitelná plocha DI16 s využitím PV – veřejné prostranství pro místní / účelovou komunikaci pro 
dopravní obsluhu zastavitelné plochy pro výrobu ve východní části Chotětic,  

 zastavitelná plocha DV03 s využitím PV – veřejné prostranství pro místní komunikaci pro dopravní 
obsluhu zastavitelné plochy pro bydlení v severozápadní části Dvorce, 

 zastavitelná plocha JE09 s využitím PV – veřejné prostranství pro umístění místní / účelovou 
komunikace pro obsluhu zastavitelných ploch pod lyžařským areálem Moninec, 

 zastavitelná plocha JE14 s využitím DS – plocha silniční dopravy pro úpravy křižovatky silnice 
III/10529 a místní komunikace v Jetřichovicích, 

 zastavitelná plocha KV06 - místní komunikace pro propojení stávajících komunikací v sídle 
Kvasejovice a dopravní obsluhu zastavitelné plochy KV05, 

 zastavitelná plocha KV22 s využitím PV – veřejné prostranství pro propojení místních komunikaci ve 
střední části Kvasejovic,  

 zastavitelná plocha KV22 s využitím PV – veřejné prostranství pro místní / účelovou komunikaci pro 
obsluhu nových ploch pro bydlení v západní části Malkovic, 

 zastavitelné plochy PC12 a PC15 s využitím PV – veřejné prostranství pro místní komunikace pro 
obsluhu nových ploch bydlení a výroby v severní části Prčice,  

 zastavitelná plocha PE13 s využitím PV – veřejné prostranství pro místní / účelovou komunikaci 
obsluhující zastavitelné plochy v severovýchodní části Přestavlk, 

 zastavitelná plocha SE12 s využitím PV – veřejné prostranství pro místní / účelovou komunikaci pro 
obsluhu nových ploch pro bydlení v západní části Sedlce, 

 zastavitelná plocha UH09 s využitím PV – veřejné prostranství pro místní / účelovou komunikaci pro 
obsluhu nové plochy pro bydlení v jižní části Uhřic, 

 zastavitelná plocha PC21 s využitím PV – veřejné prostranství pro místní komunikaci pro obsluhu 
ploch pro bydlení v jižní části Prčice (PC01a, PC01b, PC10 a PC22). 

(D04) Zastavitelné plochy a plochy přestavby budou dopravně napojeny ze stávajících místních komunikací a 
veřejných účelových komunikací. Konkrétní místo napojení a systém vnitřní dopravní obsluhy ploch 
bude určen buď územní studií, nebo v rámci dokumentace pro řízení dle stavebního zákona. 

D.1.2 Doprava v klidu 

(D05) Potřeby dopravy v klidu budou na území města řešeny v souladu s podmínkami pro plochy s odlišným 
způsobem využití uvedenými v kapitole F ÚP  
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 umístěním parkovacích stání v plochách parkovišť vymezených u lyžařských areálů Moninec  
a Kvasejovice,  

 umístěním parkovacích stání v plochách veřejných prostranství PV zejména v centrech částí města 
za podmínky, že parkovací stání nebudou omezovat pohyb pěších ev. cyklistů a nebudou ovlivňovat 
urbanistické a architektonické hodnoty sídel,  

 umístěním parkovacích a odstavných stání na veřejně přístupných pozemcích v plochách 
s rozdílným způsobem využití,  

 umístěním parkovacích a odstavných stání pro vlastníky a uživatele pozemků na pozemcích 
s omezenou přístupností (uvnitř areálů, na nádvořích a oplocených zahradách) s rozdílným 
způsobem využití, kde budou realizována parkovací a odstavná stání vlastníků a uživatelů pozemků  

(D06) Pro parkování návštěvníků lyžařských areálů Moninec a Kvasejovice jsou v rozsahu zakresleném ve 
výkresu I.1 vymezeny zastavitelné plochy JE06, JE07, a KV08a s využitím DS – plocha silniční dopravy. 

D.1.3 Veřejná hromadná doprava 

(D07) Stávající systém veřejné hromadné dopravy je stabilizován a zůstane zachován.  

D.1.4 Dopravní vybavenost 

(D08) Na území města jsou respektovány a stabilizovány plochy dopravních zařízení. Pro umístění skladu 
materiálu pro údržbu komunikací je vymezena plocha PE08 s využitím DS – plocha silniční dopravy. 

D.1.5 Pěší a cyklistická doprava 

(D09) Na územní města jsou respektovány a stabilizovány místní a veřejně přístupné účelové komunikace 
umožňující pohyb cyklistů a pěších a vedení pěších turistických tras, značených cyklistických tras a 
naučné stezky jako plochy PV – veřejné prostranství. 

(D10)  Pro novou cyklostezku „Krčínova stezka“ Sedlec – Sedlčany doplnění systému cyklistických tras jsou 
v rozsahu zakresleném ve výkresu I.1 vymezeny zastavitelné plochy DI31, ME13, PC16 a plocha 
přestavby PC17 s využitím PV – veřejné prostranství. 

(D11) Pro doplnění systému pěších a cyklistických stezek jsou v rozsahu zakresleném ve výkresu I.1 
vymezeny: 

 zastavitelné plochy DI28 a DI29 s využitím PV – veřejné prostranství pro novou stezku pro pěší 
anebo cyklisty Mrákotice – rybník Stařín, 

 zastavitelná plocha ME12 s využitím PV – veřejné prostranství pro účelovou cestu pro pěší anebo 
cyklisty mezi Měšeticemi a Lidkovicemi, 

 zastavitelná plocha PC19 pro pěší stezku pro propojení Sedlce a stadionu,  

(D12) Další nové místní a účelové komunikace lze umístit podle potřeby v plochá s rozdílným způsobem 
využití v souladu s podmínkami využití těchto ploch uvedenými v kap. F ÚP. 

D.1.6 Železniční doprava 

(D13) Na území města se nenachází železniční trať ani zařízení železniční dopravy. 

D.1.6 Letecká doprava  

(D14) Na území města se nenachází letiště ani jiné zařízení letecké dopravy. 

D.2 Technická infrastruktura 

(D15) Stávající systém technické infrastruktury nevyžaduje pro návrhové období zásadní změny a zůstane 
zachován. 

(D16) Nové úseky sítí technické infrastruktury budou umisťovány přednostně ve veřejných prostorech. 
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(D17) Zásady uspořádání technické infrastruktury jsou zobrazeny v grafické části Návrhu ÚP - v Hlavním 
výkrese (I.2A), a v grafické části odůvodnění Návrhu ÚP - v Koordinačním výkrese (II.1). 

(D18) Změny ve využití území musí respektovat vymezená ochranná pásma staveb a zařízení technické 
infrastruktury, dle platných právních předpisů. Ochranná pásma jsou zobrazena ve výkresech, a to jen 
pokud je to možné s ohledem na měřítko výkresu. 

(D19) Při trasování inženýrských sítí v rozvojových plochách budou respektována pravidla koordinace vedení 
dle platných předpisů. 

D.2.1 Zásobování vodou 

(D20) Rozvoj vodovodní soustavy bude realizován v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Středočeského kraje. 

(D21) Pro zásobování vodou budou nadále využívány stávající zdroje, které mají dostatečnou kapacitu. Ve 
výrobních provozech se zvýšenou potřebou vody je nutno vybudovat vlastní akumulační nádrže, sloužící 
současně jako zdroje požární vody. 

(D22) Pro zlepšení podmínek zásobování vodou se vymezují koridory pro umístění vodovodních řadů:  

a) koridor X10 - Kvašťov,  

b) koridor X11 – Záběhlice – Rohov – Přestavlky 

c) koridor X12 – Vrchotice - Na Františku pro umístění vodovodů  

a plocha PE18 pro umístění vodojemu Rohov.  

Ostatní přiváděcí a zásobovací řady budou vymezeny v navazujících správních řízeních. 

(D23) Napojení rozvojových ploch na veřejný vodovod v zastavěném území bude provedeno ve veřejných 
prostorech. 

D.2.2 Odvádění a likvidace odpadních vod 

(D24) Rozvoj kanalizační soustavy bude realizován v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Středočeského kraje. 

(D25) Kanalizace v rozvojových plochách změn bude řešena jako oddílná splašková. Napojení na jednotnou 
kanalizaci je přípustné výjimečně v centrální části města po předchozím souhlasu správce kanalizace. 

(D26) Napojení rozvojových ploch bude provedeno přednostně na veřejnou kanalizaci, a to ve veřejných 
prostorech. V sídlech, kde není vybudována veřejná kanalizace, se preferuje likvidace odpadních vod 
pomocí bezodtokových jímek nebo mikročistíren. 

(D27) Dešťové vody z jednotlivých objektů budou likvidovány přednostně vsakováním nebo akumulací přímo 
na pozemcích jednotlivých nemovitostí. V plochách výroby budou realizovány vlastní zachycovací 
nádrže na dešťovou vodu. 

(D28) Dešťové vody z komunikací a ostatních veřejných ploch budou zasakovány přednostně v podélných 
zasakovacích pásech nebo ve vhodných plochách co nejblíže místu jejich spadu.  

(D29) Akumulovaná dešťová voda bude využita pro zálivku zeleně, jako užitková voda nebo požární voda. 

D.2.3 Zásobování elektrickou energií 

(D30) Energetická koncepce vymezených ploch změn bude založena na dvojcestném zásobování energiemi  
a to: 

 elektrická energie + zemní plyn pro sídla Měšetice, Prčice, Přestavlky, Sedlec a Uhřice; 

 elektrická energie + obnovitelné zdroje energie pro sídla Bolechovice, Bolešín, Božetín, Divišovice, 
Dvorce, Chotětice, Jetřichovice, Kvasejovice a Stuchanov, Kvašťov, Lidkovice, Malkovice, Matějov, 
Moninec, Monín, Mrákotice, Myslkov, Náhlík, Násilov, Nové Dvory, Rohov, Staré Mitrovice a Víska, 
Sušetice, Šanovice, Včelákova Lhota, Veletín, Vozerovice, Vrchotice, Záběhlice a Záhoří a Kozinec. 
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(D31) Stávající elektrorozvodná soustava VN vč. distribučních trafostanic je stabilizována. V rámci navržené 
urbanistické koncepce nejsou navrhovány žádné nové trasy VN a distribuční trafostanice. Případné 
umístění přeložek VN a nových trafostanic bude upřesněno v územním řízení tak, aby byly přístupné 
z veřejného prostoru pro stavební a požární techniku. 

(D32) Panely na výrobu solární energie lze umístit na střechách objektů v městské památkové zóně Sedlec - 
Prčice a v blízkosti kulturních památek pouze za předpokladu, že bude prokázáno, že nebudou 
narušeny pohledové vazby s kulturními památkami, veřejnými prostranstvími a širší krajinou. 

D.2.4 Zásobování zemním plynem 

(D33) Stávající systém zásobování zemním plynem je stabilizován a bude zachován u sídel Měšetice, Prčice, 
Přestavlky, Sedlec a Uhřice. 

(D34) Pro připojení nově zastavitelných ploch bude přednostně navržen STL rozvod s NTL regulací pro každý 
objekt. 

D.2.5 Zásobování teplem 

(D35) Stávající způsoby vytápění zůstanou zachovány.  

(D36) Hlavním topným médiem je navržen zemní plyn, s výjimkou lokalit, kde by plynofikace byla neefektivní. 
V těchto lokalitách budou upřednostňovány ekologicky příznivé obnovitelné zdroje energie. 

D.2.6 Elektronická komunikace 

(D37) Současný systém elektronických komunikačních rozvodů a zařízení je stabilizován a zůstane zachován. 

(D38) Nové plochy pro telekomunikační zařízení nejsou vymezeny. 

D.2.7 Odpadové hospodářství 

(D39) Stávající systém odvozu a likvidace komunálního odpadu je funkční a zůstane zachován. 

(D40) V nově zastavitelných plochách budou v územním řízení vymezeny plochy pro umístění nádob na 
tříděný odpad. 

D.2.8 Ochrana obyvatelstva 

(D41) Pro novou výstavbu zejména v zastavitelných plochách a plochách přestavby budou zajištěny 
dostatečné zdroje požární vody a přístup pro požární techniku podle platných předpisů. Územní plán 
chrání zdroje požární vody dle požárního řádu města a příjezdy ke zdrojům a čerpací stanoviště. 

(D42) V plochách se zvýšeným požárním nebezpečím je nutno vybudovat vlastní akumulační nádrže, sloužící 
současně jako zdroje požární vody. 

(D43) Územní plán nenavrhuje konkrétní stavby protipovodňových opatření.  

(D44) Stávající strouhy, příkopy a propustky pro odvod dešťových vod nesmí být rušeny a musí být řádně 
udržovány, a to i na soukromých pozemcích a v zastavitelných plochách. 

(D45) Na území města bude zabezpečena funkčnost  

 prostor určených krizovým plánem města k ukrytí obyvatelstva,  

 prostor pro shromáždění obyvatelstva při evakuaci (náměstí 7. května v Sedlci, Vítkovo náměstí 
v Prčici a areál TJ Sokol Sedlec-Prčice),  

 prostor pro nouzové ubytování a stravování obyvatelstva (ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice).  

(D46) Nouzové zásobování vodou bude zajištěno cisternami. 

(D47) Nouzové zásobování elektřinou bude zajištěno v případě potřeby agregáty. 
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D.3 Veřejná občanská vybavenost  

(D48) Stávající stavby a zařízení pro veřejnou správu, kulturu, sport a školství ve městě jsou stabilizovány jako 
součást ploch SM - smíšených obytných - městských, SV - smíšených obytných – venkovských, OV – 
občanské vybavení veřejné a OS - sport. 

(D49) Pro doplnění ploch pro sportovní aktivity jsou vymezeny plochy pro tělovýchovu a sport (OS): BO02, 
JE08, JE10, KV09, KV10, ME15, PC18, SE17. 

(D50) Stavby a zařízení veřejné občanské vybavení lze rekonstruovat, rozšiřovat, intenzifikovat či nově umístit 
v plochách smíšených obytných centra města (SC), smíšených obytných vesnických (SV), v plochách 
veřejné vybavenosti (OV), v plochách pro tělovýchovu a sport (OS) a v plochách výroby a skladování 
(V), a to za podmínek stanovených pro využití těchto ploch v kapitole F.  

(D51) Stávající hřbitovy jsou stabilizovány jako plochy OH – hřbitov. 

(D52) Pro rozvoj hřbitova v Sedlci je vymezena zastavitelná plocha SE14 s využití OH - hřbitov.  

D.4 Veřejná prostranství 

(D53) Územní plán vymezuje prostorově spojitou soustavu veřejných prostranství pro zajištění hlavních 
prostorových a provozních vazeb v území a pro zajištění optimální prostupnosti území města, propojující 
vzájemně jednotlivá sídla města Sedlec-Prčice a jednotlivá sídla s navazující volnou krajinou. Soustava 
veřejných prostranství města Sedlec-Prčice je ve výkrese I.2A Hlavní výkres – Způsob využití území 
vymezena jako:  

a) plochy veřejných prostranství (PV – veřejná prostranství, ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň); 

b) vybrané plochy dopravní infrastruktury DS – silniční doprava v těch případech, kdy je součástí 
veřejného prostranství dopravně významná komunikace; 

c) koncepční prvky „veřejná prostupnost pro chodce a cyklisty“ v těch případech, kdy není s ohledem 
na podrobnost řešení  územního plánu žádoucí nebo možné explicitně vymezovat plochy veřejných 
prostranství. 

(D54) Pro rozšíření a doplnění systému veřejných prostranství na území města vymezuje územní plán tyto 
nové plochy veřejných prostranství (PV, příp. ZV): DI16, DI28, DI29, DI31, DV03, JE09, KV06, KV22, 
ME12, ME13, PC06, PC08, PC12, PC15, PC16, PC17, PC19, PC21, PE13, SE08, SE12, UH09. 

(D55) Nové plochy veřejných prostranství lze v souladu se stanovenými podmínkami pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití uvedenými v kapitole F.1 dále umístit, rekonstruovat, rozšiřovat nebo 
intenzifikovat také v rámci ploch s jiným rozdílným způsobem využití. 

(D56) Územní plán stanovuje v těch případech, kdy není s ohledem na podrobnost řešení územního plánu 
žádoucí nebo možné explicitně vymezovat plochy veřejných prostranství, zajistit veřejnou prostupnost 
území pro chodce a cyklisty (formou veřejného prostranství, průchodu, podchodu či lávky) mezi krajními 
body příslušné šipky označující ve výkrese I.2A Hlavní výkres – Způsob využití území „veřejnou 
prostupnost pro chodce a cyklisty“, a to spojnicí odpovídající co možná nejvíce trajektorii vymezené 
šipky. 

(D57) Nová veřejná prostranství budou závazně vymezena v rámci zastavitelných ploch bydlení (BH, BV), 
rekreace (RI, RN), občanského vybavení (OV, OM, OS, OH) a ploch smíšených obytných (SM, SV) a to 
v rozsahu 1000 m2 plochy veřejného prostranství na každé 2 ha zastavitelné plochy, přičemž do výměry 
veřejných prostranství se nezapočítávají pozemní komunikace.  
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E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S 
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM, 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 

E.1 Koncepce uspořádání krajiny 

(E01) Koncepce uspořádání krajiny je založena na respektování a ochraně volné krajiny reprezentované 
nezastavěnými územími jako nedílné součásti území města tvořící spolu se zastavěným územím 
vyvážený a funkční celek.  

(E02) Volná krajina bude chráněna a rozvíjena zejména pro 

 zemědělskou a lesnickou činnost,  

 rekreaci, sport a turistiku, 

 zachování přírodního dědictví, 

 přírodní procesy nezbytné pro obnovu přírodních zdrojů a zdravé a vyvážené životní prostředí. 

(E03) K zajištění ochrany volné krajiny a jejích funkcí budou respektovány a chráněny přírodní hodnoty území 
v oblasti ochrany přírody a krajiny uvedené v kap. B.2 ÚP a limity využití území stanovené právními 
předpisy a příslušnými správními rozhodnutími pro ochranu těchto hodnot. 

E.2 Ochrana krajinného rázu 

(E04) Při územním rozvoji města a při činnostech s ním spojených budou respektována a chráněna krajinářsky 
exponovaná území s vysokou hodnotou krajinného rázu, kterými jsou: 

 krajinný horizont Zvěřinec 546 m n. m. – Černá hora 634 m n. m. – Javorová skála (723 m n. m.), 

 krajinný horizont Zhoř (526 m n. m.) – návrší u Myslkova (597 - 614 m n. m.)- Skalky (692 m n. m. – 
mimo území města), 

 krajinný horizont Cunkovský hřbet, 

 krajinný horizont návrší u Záhoří (586 m n. m.) – návrší u Monína (608 m n. m.) – návrší  
596 m n. m. – Holý vrch (677 m n. m. – mimo území města) – Včelákův vrch (634 m n. m.), návrší 
567 m n. m. - Hora (571 m n. m.) – Horka (544 m n. m.), 

 krajinný předěl svah mezi Červeným Újezdem (mimo území města) a Dvorci, 

 krajinný horizont Brdec (572 m n. m.) – návrší 573 m n. m. – návrší 588 m n. m. – Vápenka (593 m 
n. m.) – V Horách (533 m n. m.) – Kosí (570 m n. m. – mimo území města), 

 krajinný horizont Na Klenku (487 m n. m.) – Na Vrchu (523 m n. m. – mimo území města) – Čihovka 
(521 m n. m.) – Dvořáček (550 m n. m.) – návrší 287 m n. m. – Hůrka (544 m n. m. – mimo území 
města), 

 krajinná dominanta Porostlý (514 m n. m.), 

 krajinná osa údolí Sedlčanského potoka, 

 krajinná osa údolí Záběhlického potoka, 

 krajinné osa Prčického potoka a přítoků, 

 krajinná osa Stebleneckého potoka, 

 krajinná osa Divišovického potoka, 

 krajinná osa Mlýnského potoka, 

 krajinná osa Martinického potoka, 

 krajinná osa Novodvorského potoka, 
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 krajinná osa Uhřického potoka, 

 stavební dominanta kostel sv. Jeronýma v Sedleci, 

 stavební dominanta kostel sv. Vavřince v Prčici, 

 stavební dominanta zámek Prčice, 

 stavební dominanta sýpka Vrchotice,  

 stavební dominanta zámek Přestavlky, 

 stavební dominanta zámek Jetřichovice, 

 stavební dominanta zámek Bolechovice ,  

 stavební dominanta zámek Lidkovice. 

E.3 Plochy v krajině 

E.3.1 Vymezení ploch v krajině 

(E05) Jako plochy v krajině jsou vymezeny všechny plochy mimo zastavěné území města a plochy 
zastavitelné a plochy přestavby vymezené mimo zastavěné území města. Jedná se o:  

 plochy vodní a vodohospodářské  

 W – vodní plochy a toky,  

 plochy lesní  

 NL – plochy lesní, 

 plochy smíšené nezastavěného území  

 NSr plochy smíšené nezastavěného území – rekreační, 

 NSs - plochy smíšené nezastavěného území – sportovní, 

 NSz - plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, 

 NSp - plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, 

 NSv - plochy smíšené nezastavěného území – vodohospodářské.  

(E06)  V plochách v krajině lze připustit stavby dle § 18 odst. 5) stavebního zákona pouze v rozsahu 
stanoveném v podmínkách pro využití těchto ploch v kapitole F. Stavby dle § 18 odst. 5) stavebního 
zákona neuvedené v podmínkách pro využití ploch v krajině jsou vyloučeny.  

(E07) V rozsahu zakresleném ve výkresu I.1 Výkres základního členění území 1: 5 000 jsou vymezeny tyto 
plochy změn v krajině: 

Označení  Využití plochy Výměra (ha) 

N01 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní 0,2375 

N02 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,3241 

N03 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,3211 

N04 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 1,4849 

N05 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 1,9963 

N06 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 1,6347 

N07 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní 0,4330 

N08 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 1,1301 

N09 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,3021 

N10 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,7099 

N11 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,9479 

N12 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,4452 

N13 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 1,5940 
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Označení  Využití plochy Výměra (ha) 

N14 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,9388 

N15 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní 0,1331 

N16 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,6483 

N17 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 4,4243 

N18 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,5072 

N19 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,1729 

N20 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,1939 

N21 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,3904 

N22 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní 6,9316 

N23 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní 1,0881 

N24 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,8012 

N25 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,2775 

N26 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,3514 

N27 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,6151 

N28 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní 1,6795 

N29 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,1151 

N30 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 1,2117 

N31 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,9000 

N32 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 0,2679 

N33 plocha smíšená nezastavěného území – přírodní 3,3190 

N34 plocha smíšená nezastavěného území – sportovní  0,0588 

 

E.3.2 Specifické podmínky pro plochy v krajině  

(E08) V plochách smíšených nezastavěného území NSr, NSz a NSp budou z důvodu zvýšení ekologické 
stability krajiny, ochrany půd a zvýšení biodiverzity zachovány ev. doplněny drobné krajinné prvky, vodní 
plochy a vodní toky.  

(E09) Podél vodních toků bude ponechán volně přístupný nezastavitelný pruh pro správu a údržbu toků v šíři 
minimálně 6 m. 

(E10) V rámci ploch vodních a vodohospodářských (W) budou z důvodu zvýšení 
ekologické stability krajiny, ochrany vod a zvýšení biodiverzity zachovány ev. 
doplněny břehové porosty a další drobné krajinné prvky.E.4 Územní systém 
ekologické stability 

E.4.1 Skladebné části ÚSES 

(E11) Na území města jsou upřesněny následně uvedené skladebné části územního systému ekologické 
stability na nadregionální a regionální úrovni, vymezeny následně uvedené skladebné části územního 
systému ekologické stability na lokální úrovni a stanoven cílový stav těchto skladebných částí: 

 nadregionální biocentra: 

Skladebná část Cílový stav 

NRBC 54 – Cunkovský hřbet 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením, vodní toky, vodní plochy, přirozené trávobylinné 
porosty, zahrady, zastavěné plochy  
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 regionální biokoridory: 

Skladebná část Cílový stav 

RBK 294 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením,  

vložené LBC 294/1 extenzivně využívané lesní porosty 

vložené LBC 294/3 extenzivně využívané lesní porosty 

vložené LBC 294/4 extenzivně využívané lesní porosty 

vložené LBC 294/5 
extenzivně využívané lesní porosty, dřevinné porosty s přirozeným 
složením 

RBK 304 extenzivně využívané lesní porosty 

vložené LBC 304/1 extenzivně využívané lesní porosty 

 lokální biocentra: 

Skladebná část Cílový stav 

LBC 1/1 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením  

LBC 1/2 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením  

LBC 1/3 extenzivně využívané lesní porosty  

LBC 1/4 extenzivně využívané lesní porosty  

LBC 1/5 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením, vodní toky, vodní plochy, přirozené trávobylinné 
porosty  

LBC 1/6 extenzivně využívané lesní porosty  

LBC 1/7 extenzivně využívané lesní porosty  

LBC 2/1 extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky  

LBC 3/1 extenzivní louky, dřevinné porosty s přirozeným složením  

LBC 3/2 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením, vodní toky, přirozené trávobylinné porosty  

LBC 4/1 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením, vodní toky, vodní plochy, přirozené trávobylinné 
porosty  

LBC 4/2 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením, vodní plochy, přirozené trávobylinné porosty  

LBC 4/3 
dřevinné porosty s přirozeným složením, vodní plochy, přirozené 
trávobylinné porosty  

LBC 5/1 
extenzivní louky, dřevinné porosty s přirozeným složením, vodní plochy, 
přirozené trávobylinné porosty  

LBC 6/1 
extenzivní louky, dřevinné porosty s přirozeným složením, vodní plochy, 
přirozené trávobylinné porosty  

LBC 6/2 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením, vodní tok  

LBC 6/3 
extenzivní louky, dřevinné porosty s přirozeným složením, vodní plochy, 
přirozené trávobylinné porosty  

LBC 6/4 
extenzivní louky, dřevinné porosty s přirozeným složením, vodní plochy, 
vodní tok, přirozené trávobylinné porosty  

LBC 6/5 
extenzivní louky, dřevinné porosty s přirozeným složením, vodní plochy, 
přirozené trávobylinné porosty  

LBC 7/1, LBC 8/2 
extenzivní louky, dřevinné porosty s přirozeným složením, vodní plochy, 
vodní toky, přirozené trávobylinné porosty  
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Skladebná část Cílový stav 

LBC 7/2 
extenzivní louky, dřevinné porosty s přirozeným složením, vodní toky, 
přirozené trávobylinné porosty  

LBC 8/1 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením  

LBC 8/3 extenzivně využívané lesní porosty  

LBC 8/4 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením  

LBC 8/5 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením  

LBC 8/6 extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky  

LBC 8/7 extenzivní louky, dřevinné porosty s přirozeným složením  

LBC 9/1 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením, vodní toky, vodní plochy, přirozené trávobylinné 
porosty  

LBC 9/2 vodní toky, vodní plochy, veřejná zeleň  

LBC 9/3 
extenzivní louky, dřevinné porosty s přirozeným složením, vodní toky, 
přirozené trávobylinné porosty  

LBC 9/4 
extenzivní louky, dřevinné porosty s přirozeným složením, vodní toky, 
přirozené trávobylinné porosty  

LBC 10/1 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením  

LBC 10/2 extenzivní louky, dřevinné porosty s přirozeným složením  

 

 lokální biokoridory  

Skladebná část Cílový stav 

LBK 1 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením  

LBK 2 extenzivně využívané lesní porosty  

LBK 3 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením, vodní toky, vodní plochy, přirozené trávobylinné 
porosty  

LBK 4 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením, vodní toky, vodní plochy, přirozené trávobylinné 
porosty, plochy veřejné zeleně 

LBK 5 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením, vodní toky, vodní plochy, přirozené trávobylinné 
porosty, plochy veřejné zeleně 

LBK 6 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením, vodní toky, vodní plochy, přirozené trávobylinné 
porosty, plochy veřejné zeleně 

LBK 7 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením, vodní toky, vodní plochy, přirozené trávobylinné 
porosty, plochy veřejné zeleně 

LBK 8 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením, vodní toky, vodní plochy, přirozené trávobylinné 
porosty  

LBK 9 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením, vodní toky, vodní plochy, přirozené trávobylinné 
porosty,  
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Skladebná část Cílový stav 

LBK 10 
extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky, dřevinné porosty 
s přirozeným složením, vodní toky, vodní plochy, přirozené trávobylinné 
porosty 

LBK 61 dřevinné porosty s přirozeným složením 

E.4.2 Cílové využití a podmínky pro zajištění funkčnosti skladebných částí ÚSES 

(E12) Cílové využití představuje konečný stav skladebných částí zajišťující v požadované míře ekologickou 
stabilitu a biologickou diverzitu. Cílové využití je určeno v souladu s vymezením způsobu využití 
jednotlivých ploch zahrnutých do skladebných částí ÚSES s těmito specifickými podmínkami: 

 pro výsadby budou využity druhy dřevin odpovídající geograficky a ekologicky stanovišti, 

 hospodářské využití plocha lesa a ploch zemědělských / trvalé travní porosty bude extenzívní. 

(E13)  Ve skladebných částech ÚSES lze umístit stavby dle bodu (E06) pouze za podmínky, že neomezí 
funkčnost skladebné části v ÚSES jako celku. 

(E14) Biologická a biotechnická opatření ve skladebných částech budou prováděna s ohledem na zajištění 
funkčnosti skladebných částí. 

(E15) Vodní toky, které jsou součástí lokálních biokoridorů, budou ponechány v přírodě blízkém stavu koryta 
nebo budou k tomuto stavu navráceny.  

E.5 Prostupnost krajiny 

(E16) Pro obsluhu pozemků a pro prostupnost krajiny zejména pro pěší a cyklisty jsou stabilizovány místní a 
účelové komunikace. Jsou vymezeny jako plochy PV – veřejná prostranství a jsou též přípustné 
v dalších plochách s rozdílným způsobem využití. 

(E17) Pro doplnění systému pěších a cyklistických stezek jsou vymezeny zastavitelné plochy uvedené v kap. 
D.1.5. bod (D11). 

(E18) Místní a účelové komunikace mohou být rekonstruovány, upravovány a nově umístěny ve všech 
plochách s rozdílným způsobem využití za podmínek stanovených pro využití těchto ploch v kap. F. 

(E19) Silnice, místní a účelové komunikace v nezastavitelném území budou opatřeny oboustrannou alejí 
s cílem snížení erozní ohroženosti a zvýšení estetických kvalit krajiny. 

E.6 Protierozní opatření 

(E20) Specifická samostatná protierozní opatření nejsou vymezena.  

(E21) K zajištění protierozní ochrany půd slouží plochy NSp – plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní a další drobné krajinné prvky tvořící součást ploch NSr a NSz. 

(E22) Protierozní opatření v plochách NSz a NSr mohou být realizována dle potřeby. 

E.7 Vodní režim a ochrana před povodněmi 

(E23) Stanovené záplavové území Sedleckého potoka je respektováno jako zásadní limit územního rozvoje. 

(E24) Podmínky pro řešení protipovodňových opatření jsou stanoveny v kap. D.2.8. 

E.8 Rekreační využívání krajiny 

(E25) Rekreační využití krajiny je zaměřeno na cyklistickou a pěší turistiku, agroturistiku a rybářství a lyžování 
a individuální rekreaci.  

(E26) Pro zajištění využití krajiny pro cyklistickou a pěší turistiku:  
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 je v rozsahu zakresleném ve výkresu I.2 stabilizován systém silnic, místních komunikací a veřejných 
účelových cest vymezených jako plochy DS - silniční doprava a PV – veřejná prostranství, 

 jsou vymezeny zastavitelné plochy uvedené v kap. D.1.5., bod (D11). 

(E27) Pro zajištění využití krajiny pro agroturistiku jsou v rozsahu zakresleném ve výkresu I.2 stabilizovány 
plochy NSr – plochy smíšené nezastavitelného území - rekreační v areálu Dvora Chotětice a vymezena 
zastavitelná plocha DI21 se způsobem využití RX – rekreace hromadná specifická – agroturistika. 

(E28) Pro zajištění využití krajiny pro rybářství jsou v rozsahu zakresleném ve výkresu I.1 vymezeny 
zastavitelné plochy VR10 a VR11 se způsobem využití RN – rekreace na plochách přírodního 
charakteru. 

(E29) Pro zajištění využití krajiny pro lyžování:  

 jsou v rozsahu zakresleném ve výkresu I.2 stabilizovány plochy NSs – plochy smíšené 
nezastavitelného území – sportovní v lyžařských areálech Moninec a Kvasejovice, 

 jsou vymezeny v rozsahu zakresleném ve výkresu č. I.1 vymezeny zastavitelné plochy: 

 JE 05 se způsobem využití OM – občanské využití komerční,  

 JE 06, JE 07 a KV08 se způsobem využití DS – silniční doprava,  

 JE 08, JE 10, KV 09 a KV10 se způsobem využití OS – sport, 

 pro doplnění infrastruktury lyžařských areálů. 

(E30) Pro zajištění využití krajiny pro individuální rekreaci: 

 jsou v rozsahu zakresleném ve výkresu I.2 stabilizovány plochy RI – rekreace individuální, 

 jsou v rozsahu zakresleném ve výkresu I.1 vymezeny zastavitelné plochy DI18, KV24 se způsobem 
využití RI – rekreace individuální,  

 je umožněno rekreační bydlení v dalších plochách s rozdílným způsobem využití za podmínek 
stanovených v kap. F. 

(E31) Stavby a zařízení pro rekreační využití krajiny jako jsou pěší a cyklistické stezky, mobiliář, přístřešky 
apod., lze umístit v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití za podmínek stanovených 
v kapitole F. 

E.9 Dobývání nerostů 

(E32) Na území města se dobývání nerostů nenavrhuje. Ložiska, chráněná ložisková území a prognózní 
zdroje se na území města nenachází. 

(E33) Na území města zasahuje poddolované území č. 2209 Heřmaničky s důlním dílem 7314 a poddolované 
území 5781 Divišovice s důlním dílem 7321. Pro případné umístění staveb v těchto plochách je nutný 
báňský posudek a postup dle ČSN 73 00 39. 
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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) 

F.1 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

(F01) Jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

 bydlení hromadné (BH), 

 bydlení venkovské (BV), 

 rekreace individuální (RI), 

 rekreace hromadná specifická – agroturistika (RX), 

 rekreace na plochách přírodního charakteru (RN), 

 občanské vybavení veřejné (OV), 

 občanské vybavení komerční (OM), 

 sport (OS), 

 hřbitovy (OH), 

 veřejná prostranství (PV), 

 veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV), 

 smíšené obytné – městské (SM), 

 smíšené obytné – venkovské (SV), 

 silniční doprava (DS), 

 technická infrastruktura (TI), 

 lehká výroba (VL), 

 drobná a řemeslná výroba (VD), 

 zemědělská výroba (VZ), 

 zeleň soukromá (ZS), 

 zeleň ochranná a izolační (ZO), 

 vodní plochy a toky (W), 

 plochy lesa (NL), 

 plochy smíšené nezastavěného území – rekreační (NSr), 

 plochy smíšené nezastavěného území – sportovní (NSs), 

 plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské (NSz), 

 plochy smíšené nezastavěného území – přírodní (NSp), 

 plochy smíšené nezastavěného území – vodohospodářské (NSv). 
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F.1.1 Bydlení hromadné (BH) 

(F02) Plochy bydlení hromadného jsou určeny pro bydlení v bytových domech s příměsí nerušících 
obslužných funkcí místního významu. 

(F03) Pro plochy bydlení hromadného jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro využití: 

 hlavní využití – bytové domy s nezbytným zázemím (např. garáže), 

 přípustné využití: 

b.1) byty v objektech s jiným využitím,  

b.2) nerušící komerční aktivity, zejména služby,  

b.3) venkovní sportoviště a dětská hřiště sloužící zejména pro uspokojení potřeb obyvatel 
dané plochy, 

b.4) zeleň a veřejná prostranství vč. mobiliáře a drobných staveb (přístřešky apod.),  

b.5) místní a účelové komunikace zajišťující obsluhu pozemků a prostupnost území, 

b.6) manipulační plochy, parkoviště na terénu pro potřeby uživatelů dané plochy, řadové 
garáže, 

b.7) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury, 

 nepřípustné využití: 

c.1) zařízení občanského vybavení areálového charakteru, 

c.2) veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně 
přípustným využitím, 

c.3) všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru, 

 podmíněně přípustné využití – není stanoveno. 

(F04) Pro všechny stabilizované plochy, zastavitelné plochy a plochy přestavby se stanovuje obecná 
podmínka využití a uspořádání: při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech 
ve vztahu k hlukové zátěži ze stávajících a budoucích stacionárních zdrojů hluku.  

F.1.2 Bydlení venkovské (BV) 

(F05) Plochy bydlení venkovského jsou určeny pro bydlení v rodinných domech s možností integrace 
nerušících komerčních aktivit místního významu a doprovodnou vybaveností. Plochy bydlení 
venkovského jsou vymezeny výhradně v místních částech Sedlec a Prčice. 

(F06) Pro plochy bydlení venkovského jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro využití: 

 hlavní využití – rodinné domy, řadové domy, dvojdomy nebo samostatné domy, se zahradami  
a s nezbytným zázemím (garáže, zahradní stavby), 

 přípustné využití: 

b.1) stavby pro rekreaci se zahradami a s nezbytným zázemím (garáže, zahradní stavby),  

b.2) venkovní sportoviště a dětská hřiště sloužící zejména pro uspokojení potřeb obyvatel 
dané plochy, 

b.3) zeleň a veřejná prostranství vč. mobiliáře a drobných staveb (přístřešky ap.),  

b.4) místní a účelové komunikace zajišťující obsluhu pozemků a prostupnost území, 

 

b.5) manipulační plochy, parkoviště na terénu pro potřeby uživatelů dané plochy, řadové 
garáže, 

b.6) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury, 

 nepřípustné využití: 

c.1) zařízení občanského vybavení areálového charakteru, 
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c.2) veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně 
přípustným využitím, 

c.3) všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru, 

 podmíněně přípustné využití  

d.1) bytové domy pouze za podmínky, že svoji hmotou a uspořádáním nenaruší 
urbanistický ráz plochy. 

d.2) provozovny nerušících komerčních aktivit, zejména drobné a řemeslné výroby a 
služeb a stavby pro chovatelskou a pěstitelskou činnost za podmínky, že svým 
stavebním provedením a provozem nesníží kvalitu bydlení v okolním prostředí. 

(F07) Pro všechny stabilizované plochy, zastavitelné plochy a plochy přestavby se stanovuje obecná 
podmínka využití a uspořádání: při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech 
ve vztahu k hlukové zátěži ze stávajících a budoucích stacionárních zdrojů hluku. 

(F07a) Pro rozhodování o umisťování a povolování staveb: 

 v zastavitelné ploše PC07 se způsobem využití BV je neopominutelným podkladem územní studie 
Prčice–jih, jejíž použití bylo schváleno pořizovatelem,  

 v zastavitelné ploše SE01 se způsobem využití BV je neopominutelným podkladem územní studie 
Sedlec–jih, jejíž použití bylo schváleno pořizovatelem. 

F.1.3 Rekreace individuální (RI) 

(F08) Plochy rekreace individuální jsou určeny pro rodinnou rekreaci v individuálních objektech. 

(F09) Pro plochy rekreace individuální jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro využití: 

 hlavní využití – stavby pro rekreaci se zahradami a s nezbytným zázemím (garáže, zahradní 
stavby), 

 přípustné využití: 

b.1) rodinné domy, 

b.2) dětská hřiště, 

b.3) soukromé užitkové zahrady, sady s  nezbytným zázemím (přístřešky, zahradní domky) 

b.4) veřejná prostranství vč. zeleně, mobiliáře a drobných staveb (přístřešky ap.) 

b.5) místní a účelové komunikace zajišťující obsluhu pozemků a prostupnost území, 

b.6) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury, 

 nepřípustné využití: 

c.1) bytové domy, 

c.2) chov hospodářských zvířat, 

c.3) veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním a přípustným využitím, 

c.4) všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru, 

 podmíněně přípustné využití – není stanoveno 

(F10) Pro všechny stabilizované plochy, zastavitelné plochy a plochy přestavby se stanovuje obecná 
podmínka využití a uspořádání: při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech 
ve vztahu k hlukové zátěži ze stávajících a budoucích stacionárních zdrojů hluku. 

F.1.4 Rekreace hromadná specifická – agroturistika (RX) 

(F11) Plochy rekreace hromadné specifické – agroturistika jsou určeny pro ekologicky zaměřené formy 
rekreace spojené s tradicí zemědělské výroby. 
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(F12) Pro plochy rekreace hromadné specifické – agroturistika jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro 
využití: 

 hlavní využití – stavby a objekty pro chov zvířat po rekreační využití (stáje, výběhy, jízdárny), 

 přípustné využití: 

b.1) ubytování v chatkách a stanech, 

b.2) dětská hřiště, 

b.3) rybníky a vodní plochy s chovnou, ekologickou či rekreační funkcí, 

b.4) užitkové zahrady, sady, plochy doprovodné zeleně vč. mobiliáře a drobných staveb 
(přístřešky ap.), 

b.5) místní a účelové komunikace zajišťující obsluhu pozemků a prostupnost území, 

b.6) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury, 

 nepřípustné využití: 

c.1) veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním a přípustným využitím, 

c.1) stavby pro bydlení, 

c.2) stavby pro ubytování (hotely, penziony, ubytovny) a vzdělávání (školy, vzdělávací 
centra), 

c.3) stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat výhradně pro hospodářské účely, 

c.4) všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru, 

 podmíněně přípustné využití – není stanoveno 

F.1.4a Rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) 

(F13) Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru jsou určeny pro extenzivní formu rekreace v krajině. 

(F14) Pro plochy rekreace na plochách přírodního charakteru jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro 
využití: 

 hlavní využití - rekreační areály se stavbami neuzpůsobenými pro celoroční obývání (autokemp, 
kemp, veřejné tábořiště, přírodní koupaliště, skupiny rekreačních chat či bungalovů vybavených pro 
přechodné ubytování) a službami spojenými s ubytováním a rekreací (zejména administrativa, 
stravování, sport, půjčovny sportovního vybavení apod.), 

 přípustné využití: 

b.1) zeleň a veřejná prostranství vč. mobiliáře a drobných staveb (přístřešky apod.), 

b.2) místní a účelové komunikace zajišťující obsluhu pozemků a prostupnost území, 

b.3) manipulační plochy, parkoviště na terénu pro potřeby uživatelů dané plochy, 

b.4) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury, 

 nepřípustné využití: 

c.1) kapacitní ubytovací zařízení (hotely, ubytovny apod.), 

c.2) veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním a přípustným využitím, 

c.3) všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 

 podmíněně přípustné využití – není stanoveno. 

F.1.5 Občanské vybavení - veřejné (OV) 

(F15) Plochy veřejného občanského vybavení jsou určeny pro veřejně dostupnou vybavenost místního i 
nadmístního významu včetně nezbytného zázemí. 

(F16) Pro plochy veřejné vybavenosti jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro využití: 
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 hlavní využití - občanská vybavenost, zejména stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální a 
zdravotní služby, veřejnou správu a administrativu, tělovýchovu a sport, turistiku a cestovní ruch, 
kulturu a volný čas, 

 přípustné využití: 

b.1) občanské vybavení komerční jako doplňkové k občanskému vybavení veřejnému, 

b.2) zázemí pro uživatele (administrativa, šatny, klubovny, služební byty a ubytovny), 

b.3) prodej a služby, 

b.4) zeleň a veřejná prostranství vč. mobiliáře a drobných staveb (přístřešky apod.), 

b.5) místní a účelové komunikace zajišťující obsluhu pozemků a prostupnost území, 

b.6) manipulační plochy, parkoviště na terénu pro potřeby uživatelů dané plochy, 

b.7) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury, 

 nepřípustné využití: 

c.1) veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním a přípustným využitím, 

c.2) všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru, 

 podmíněně přípustné využití – není stanoveno. 

F.1.6 Občanské vybavení - komerční (OM) 

(F17) Plochy komerčního občanského vybavení jsou určeny pro komerční aktivity místního i nadmístního 
významu včetně nezbytného zázemí. 

(F18) Pro plochy komerční vybavenosti jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro využití: 

 hlavní využití – občanská vybavenost komerční, zejména stavby pro administrativu, obchodní 
prodej, ubytování, stravování, služby apod. 

 přípustné využití: 

b.1) občanské vybavení veřejné, 

b.2) zázemí pro uživatele (administrativa, šatny, klubovny, služební byty a ubytovny), 

b.3) zeleň a veřejná prostranství vč. mobiliáře a drobných staveb (přístřešky, herní prvky 
apod.), 

b.4) místní a účelové komunikace zajišťující obsluhu pozemků a prostupnost území, 

b.5) manipulační plochy, parkoviště na terénu pro potřeby uživatelů dané plochy, 

b.6) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury, 

 nepřípustné využití: 

c.1) veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním a přípustným využitím, 

c.2) všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru, 

 podmíněně přípustné využití – není stanoveno. 

F.1.7 Sport (OS) 

(F19) Plochy pro sport jsou určeny pro sportoviště a lze v nich umístit: 

 sportovní haly, koupaliště, otevřená hřiště a další sportoviště, 

 zázemí pro uživatele (administrativa, šatny, klubovny, služební byty a ubytovny), 

 související prodej a služby, 

 doprovodnou zeleň a nezbytný mobiliář, 

 komunikace a manipulační plochy, parkoviště na terénu pro potřeby uživatelů dané plochy, 

 nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury. 

(F20) Umístění staveb a zařízení nesouvisejících se sportovním využití ploch je nepřípustné. 
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F.1.8 Hřbitovy (OH) 

(F21) Plochy pro hřbitovy jsou určeny pro veřejně přístupné funkční i pietně upravené hřbitovy a lze v nich 
umístit: 

 pohřebiště  

 doprovodné stavby (sakrální stavby, zázemí hřbitova), 

 doprovodnou zeleň a nezbytný mobiliář, 

 komunikace a manipulační plochy, parkoviště na terénu pro potřeby uživatelů dané plochy, 

 nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury. 

(F22) Umístění staveb a zařízení nesouvisejících s funkcí hřbitova je nepřípustné. 

F.1.9 Veřejná prostranství (PV) 

(F23) Plochy veřejných prostranství jsou určeny pro veřejné užití, pro pohyb, pobyt a volnočasové aktivity 
obyvatel města a jejích návštěvníků. 

(F24) Pro plochy veřejných prostranství jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro využití: 

 hlavní využití – veřejně přístupná prostranství, zejména náměstí, návsi, ulice, cyklostezky, stezky 
pro chodce a cyklisty, cesty v krajině a další veřejně přístupná prostranství, 

 přípustné využití: 

b.1) plochy zeleně, 

b.2) místní komunikace III. a IV. třídy a účelové komunikace,  

b.3) komunikace pro pěší a cyklisty, 

b.4) parkoviště, 

b.5) autobusové zastávky,  

b.6) venkovní sportoviště a dětská hřiště, 

b.7) drobná architektura a mobiliář, 

b.8) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury,  

 nepřípustné využití: 

c.1) stavby pro prodej vyjma mobilních stánků v rámci občasných trhů a společenských 
akcí,  

c.2) veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně 
přípustným využitím, 

c.3) všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru, 

 podmíněně přípustné využití – není stanoveno. 

F.1.10 Veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

(F25) Plochy veřejné zeleně jsou určeny pro veřejné užití, pro pohyb, pobyt a volnočasové aktivity obyvatel 
města a jejích návštěvníků. 

(F26) Pro plochy veřejných prostranství jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro využití: 

 hlavní využití – veřejně přístupná prostranství s převažujícím zastoupením zeleně,  

 přípustné využití: 

b.1) krajinářsky upravené porosty, 

b.2) drobná architektura a mobiliář,  

b.3) venkovní sportoviště a dětská hřiště, 

b.4) komunikace pro chodce a cyklisty, 

b.5) vodní plochy a toky, 
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b.6) parkoviště na terénu pro potřeby uživatelů dané plochy, 

b.7) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury,  

 nepřípustné využití: 

c.1) stavby pro prodej, 

c.2) veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně 
přípustným využitím, 

 podmíněně přípustné využití není stanoveno. 

(F27) V plochách, které jsou součástí skladebných částí ÚSES, musí být respektovány požadavky cílového 
využití a zajištění funkčnosti skladebných částí ÚSES. 

(F28) Výsadby v plochách zeleně zasahujících do záplavového území budou respektovat podmínky ochrany 
území před povodněmi. 

F.1.11 Plochy smíšené obytné - městské (SM) 

(F29) Plochy smíšené obytné městské jsou určeny pro bydlení s integrovanou vybaveností celoměstského 
charakteru. 

(F30) Pro plochy smíšené obytné městské jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro využití: 

 hlavní využití: 

a.1) bytové domy, víceúčelové domy, rodinné domy, 

a.2) občanská vybavenost veřejná, zejména stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální a 
zdravotní služby, veřejnou správu a služby, administrativu, tělovýchovu a sport, 
turistiku a cestovní ruch, kulturu a volný čas, 

a.3) občanská vybavenost komerční, zejména stavby pro administrativu, obchodní prodej, 
ubytování, stravování, služby apod. 

se zahradami a nezbytným zázemím (např. garáže, zahradní stavby) 

 přípustné využití: 

b.1) venkovní sportoviště a dětská hřiště sloužící zejména pro uspokojení potřeb obyvatel 
dané plochy, 

b.2) zeleň a veřejná prostranství vč. mobiliáře a drobných staveb (přístřešky apod.),  

b.3)  místní a účelové komunikace zajišťující obsluhu pozemků a prostupnost území, 

b.4) manipulační plochy, parkoviště na terénu pro potřeby uživatelů dané plochy, řadové 
garáže, 

b.5) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury, 

 nepřípustné využití: 

c.1) zařízení občanského vybavení areálového charakteru, 

c.2) veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně 
přípustným využitím, 

c.3) všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru, 

 podmíněně přípustné využití – stavby pro chovatelskou a pěstitelskou činnost za podmínky, že 
svým provozováním nesnižuje kvalitu bydlení v okolním prostředí. 

(F31) Pro všechny stabilizované plochy, zastavitelné plochy a plochy přestavby se stanovuje obecná 
podmínka využití a uspořádání: při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech 
ve vztahu k hlukové zátěži ze stávajících a budoucích stacionárních zdrojů hluku. 
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F.1.12 Plochy smíšené obytné - venkovské (SV) 

(F32) Plochy smíšené obytné venkovské jsou určeny pro venkovské bydlení s integrovaným zemědělským 
hospodařením a komerčními aktivitami a pro rekreaci.  

(F33) Pro plochy smíšené obytné venkovské jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro využití: 

 hlavní využití:  

a.1) rodinné domy venkovského charakteru, 

a.2) stavby pro rekreaci  

se zahradami a dalším nezbytným zázemím (garáže, zahradní stavby), 

 přípustné využití: 

b.1) občanská vybavenost místního významu, 

b.2) stavby pro chovatelskou a pěstitelskou činnost,  

b.3) provozovny nerušících komerčních aktivit, zejména drobné a řemeslné výroby  
a služeb integrované v objektech bydlení nebo v samostatných stavbách, 

b.4) venkovní sportoviště a dětská hřiště, 

b.5) zeleň a veřejná prostranství vč. mobiliáře a drobných staveb (přístřešky apod.), 

b.6) místní a účelové komunikace zajišťující obsluhu pozemků a prostupnost území, 

b.7) samostatné zahrady s možností výstavby zahradních staveb (altány, přístřešky, 
skleníky, zahradní domky)  

b.8) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury,  

 nepřípustné využití: 

c.1) veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně 
přípustným využitím, 

c.2) všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru, 

 podmíněně přípustné využití: bytové domy, za podmínky, že jde o stávající objekty; bytové domy 
mohou být rekonstruovány, nikoliv dostavovány a nastavovány. 

(F34) Pro všechny stabilizované plochy, zastavitelné plochy a plochy přestavby se stanovuje obecná 
podmínka využití a uspořádání: při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech 
ve vztahu k hlukové zátěži ze stávajících a budoucích stacionárních zdrojů hluku. 

F.1.13 Silniční doprava (DS) 

(F35) Plochy pro silniční dopravu jsou určené pro obsluhu území automobilovou, autobusovou, cyklistickou a 
pěší dopravou a pro zajištění širších dopravních vztahů a lze v nich umístit: 

 dálnice, silnice I., II. a III. třídy a místní komunikace včetně všech nezbytných součástí, 

 komunikace pro pěší a cyklisty, 

 stavby a zařízení pro ochranu okolních ploch před hlukem z dopravy,  

 plochy a zařízení dopravní vybavenosti (autobusové zastávky, čerpací stanice pohonných hmot), 

 nezbytný mobiliář, 

 doprovodnou zeleň, 

 nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury. 

(F36) Umístění staveb a zařízení nesouvisejících se silniční dopravou je nepřípustné. 
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F.1.14 Technická infrastruktura (TI) 

(F37) Plochy technické infrastruktury jsou určené pro zásobování území vodu, odvod a čištění odpadních vod, 
pro zásobování plynem, elektrickou energií, pro zajištění obsluhy území elektronickými komunikacemi, 
zpracování odpadů a pro zajištění širších vztahů v oblasti technické infrastruktury a lze v nich umístit: 

 stavby a zařízení technické infrastruktury, pro niž je plocha určena,  

 nezbytné zázemí, 

 doprovodnou zeleň, 

 komunikační a manipulační plochy, parkoviště na terénu pro potřeby uživatelů dané plochy, 

 nezbytné liniové trasy a plochy další technické infrastruktury. 

(F38) Umístění staveb a zařízení nesouvisejících s technickou infrastrukturou je nepřípustné. 

F.1.15 Lehká výroba (VL) 

(F39) Plochy lehké výroby jsou určeny pro komerční aktivity, zejména výrobní a skladovací, jejichž negativní 
vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu.  

(F40) Pro plochy výroby a skladování jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro využití: 

 hlavní využití:  

a.1) stavby a zařízení pro lehkou výrobu,  

a.2) stavby a zařízení pro skladování, 

 přípustné využití: 

b.1) drobná a řemeslná výroba, 

b.2) malé a střední podnikání, 

b.3) zpracování dřeva,  

b.4) zázemí výrobních a skladovacích aktivit (garáže, kanceláře, šatny, zabezpečení, péče 
o zaměstnance, služební byty a ubytování, vzorkovny a prodejny apod.), 

b.5) čerpací stanice pohonných hmot, 

b.6) doprovodná a ochranná zeleň, 

b.7) komunikace a manipulační plochy, parkoviště na terénu pro potřeby uživatelů dané 
plochy, 

b.8) plochy zeleně, 

b.9) vodní plochy, 

b.10) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury, 

 nepřípustné využití: 

c.1) stavby a zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu, 

c.2) veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně 
přípustným využitím, 

c.3) všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru, 

 podmíněně přípustné využití – fotovoltaická zařízení pro výrobu elektrické energie za podmínky 
umístění fotovoltaických panelů na střechách výrobních a skladových objektů. 

F.1.16 Drobná a řemeslná výroba (VD) 

(F41) Plochy drobné a řemeslné výroby jsou určeny pro komerční aktivity, zejména malovýrobu a výrobní i 
nevýrobní služby.  

(F42) Pro plochy výroby a skladování jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro využití: 

 hlavní využití:  
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a.1) výrobní a řemeslné služby, malovýroba,  

a.2) stavby a zařízení pro skladování, 

 přípustné využití: 

b.1) zemědělská a zahradnická výroba, zpracování plodin, zpracování dřeva,  

b.2) nerušící výroba, 

b.3) zázemí výrobních a skladovacích aktivit (garáže, kanceláře, šatny, zabezpečení, péče 
o zaměstnance, služební byty a ubytování, vzorkovny a prodejny apod.), 

b.4) čerpací stanice pohonných hmot 

b.5) doprovodná a ochranná zeleň, 

b.6) komunikace a manipulační plochy, parkoviště na terénu pro potřeby uživatelů dané 
plochy, 

b.7) plochy zeleně, 

b.8) vodní plochy, 

b.9) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury, 

 nepřípustné využití: 

c.1) stavby a zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu, 

c.2) veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně 
přípustným využitím, 

c.3) všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru, 

 podmíněně přípustné využití - fotovoltaická zařízení pro výrobu elektrické energie za podmínky 
umístění fotovoltaických panelů na střechách výrobních a skladových objektů. 

F.1.17 Zemědělská výroba (VZ) 

(F43) Plochy zemědělské výroby jsou určeny pro zemědělské, lesnické a rybářské hospodaření.  

(F44) Pro plochy výroby a skladování jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro využití: 

 hlavní využití:  

a.1) stavby a zařízení pro kapacitní chov hospodářských zvířat,  

a.2) stavby a zařízení pro skladování a zpracování plodin, 

 přípustné využití: 

b.1) stavby a zařízení pro doprovodnou řemeslnou výrobu,  

b.2) stavby a zařízení zahradnické výroby, 

b.3) zázemí výrobních a skladovacích aktivit (garáže, kanceláře, šatny, zabezpečení, péče 
o zaměstnance, služební byty a ubytování, vzorkovny a prodejny apod.), 

b.4) plochy zeleně, 

b.5) vodní plochy, 

b.6) samostatné zahrady a sady včetně zahradních staveb, skleníků a přístřešků, 

b.7) komunikace a manipulační plochy, parkoviště na terénu pro potřeby uživatelů dané 
plochy, 

b.8) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury, 

 nepřípustné využití: 

c.1) stavby a zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu, 

c.2) veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně 
přípustným využitím, 

c.3) všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru, 
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 podmíněně přípustné využití  

d.1) fotovoltaická zařízení pro výrobu elektrické energie za podmínky umístění 
fotovoltaických panelů na střechách výrobních a skladových objektů, 

d.2) rodinné domy za podmínky, že budou doprovodnou stavbou staveb a zařízení pro 
zemědělskou činnost. 

(F44a) V plochách výroby zemědělské (VZ), na které navazují plochy pro bydlení, budou realizována ochranná 
opatření ke snížení hlukové zátěže ploch pro bydlení. 

F.1.18 Zeleň soukromá (ZS) 

(F45) Plochy pro zeleň soukromou jsou určeny pro soukromé zahrádkářské či sadovnické využití, popř. 
volnočasové aktivity, a lze v nich umístit: 

 zahradní a sadovnické kultury, 

 zahradní stavby (altány, přístřešky), zahradní domky, skleníky, 

 nezpevněné sportovní plochy, 

 účelové komunikace, 

 vodní prvky,  

 nezbytný mobiliář, 

 nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury. 

(F46) Umístění staveb a zařízení nesouvisejících s funkcí zeleně soukromé je nepřípustné. 

(F47) V plochách zeleně soukromé, které jsou součástí skladebných částí ÚSES, musí být respektovány 
požadavky cílového využití a zajištění funkčnosti skladebných částí ÚSES. 

F.1.19 Zeleň ochranná a izolační (ZO) 

(F48) Plochy zeleně ochranné a izolační jsou určeny pro umístění zelených pásů, jejichž primárním účelem je 
chránit lidské zdraví a pohodu bydlení, a lze v nich umístit: 

 stromové, keřové a bylinné porosty přírodního charakteru, 

 krajinářsky upravené porosty, 

 doprovodnou zeleň a nezbytný mobiliář, 

 komunikace a manipulační plochy, 

nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury. 

(F49) Umístění staveb a zařízení nesouvisejících s funkcí zeleně ochranné a izolační je nepřípustné. 

F.1.20 Vodní plochy a toky (W) 

(F50) Vodní plochy a toky jsou určeny pro stabilizaci hydrologického režimu krajiny, pro rybářskou produkci, 
rekreační využití a plnění dalších funkcí a lze je využít pro: 

 vodní plochy a toky, 

 doprovodné stromové, keřové nebo bylinné porosty přírodního charakteru, 

 stavby umístitelné v nezastavěném území (§ 18 odst. 5 stavebního zákona): 

c.1) nezbytné stavby a zařízení pro vodní hospodářství (jezy, stavidla, hráze, mola 
přemostění, lávky), 

c.2) stavby určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejích důsledků,  

c.3) účelové komunikace, 

c.4) stavby pro rekreační využití - komunikace pro chodce a cyklisty, přístřešky, 
odpočívadla, 

c.5) stavby pro rekreační využití – přístřešky, mola,  
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c.6) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury. 

(F51) Umístění staveb a zařízení nesouvisejících s funkcí vodních ploch a toků je nepřípustné. 

(F52) V plochách toků a vodních ploch, které jsou součástí skladebných částí ÚSES, musí být respektovány 
požadavky cílového využití a zajištění funkčnosti skladebných částí ÚSES. 

F.1.21 Plochy lesa (NL) 

(F53) Plochy lesa jsou určeny pro lesnickou produkci a plnění dalších funkcí lesa a lze je využít pro: 

 lesní porosty, 

 louky a pastviny pro myslivecké užití, 

 lesní školky, 

 stavby umístitelné v nezastavěném území (§ 18 odst. 5 stavebního zákona): 

d.1)  nezbytné stavby a zařízení pro lesní výrobu, 

d.2)  stavby určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejích důsledků,  

d.3)  účelové komunikace s možným vedením stezek pro pěší a cyklisty, 

d.4)  stavby pro rekreační využití - přístřešky, odpočívadla, 

d.5)  nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury. 

 vodní plochy a toky,  

(F54) Umístění staveb a zařízení nesouvisejících s funkcí lesních ploch je nepřípustné. 

(F55) V plochách lesa, které jsou součástí skladebných částí ÚSES, musí být respektovány požadavky 
cílového využití a zajištění funkčnosti skladebných částí ÚSES. 

F.1.22 Plochy smíšené nezastavěného území - rekreační (NSr) 

(F56) Plochy smíšené nezastavěného území - rekreační jsou určeny pro pobyt a volnočasové aktivity obyvatel 
v krajině a lze je využít pro: 

 krajinářsky upravené porosty, 

 stavby umístitelné v nezastavěném území (§ 18 odst. 5 stavebního zákona): 

b.1)  stavby pro rekreační využití - komunikace pro chodce a cyklisty, přístřešky, 
odpočívadla, 

b.2)  účelové komunikace, 

b.3)  nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury. 

 drobné krajinné prvky s funkcí protierozní a ekologicko-stabilizační. 

(F57) Umístění staveb a zařízení nesouvisejících s funkcí rekreačních ploch smíšených nezastavěného území 
je nepřípustné. 

F.1.23 Plochy smíšené nezastavěného území - sportovní (NSs) 

(F58) Plochy smíšené nezastavěného území - sportovní jsou určeny pro sportovní a volnočasové aktivity 
obyvatel v krajině a lze je využít pro: 

 krajinářsky upravené porosty, 

 stavby umístitelné v nezastavěném území (§ 18 odst. 5 stavebního zákona): 

b.1) opatření a stavby pro rekreační využití - lyžařské sjezdové tratě, lyžařské cesty, 
lanová dopravní zařízení, komunikace pro chodce a cyklisty, přístřešky, odpočívadla, 

b.2) nezpevněné sportovní plochy, 

b.3) účelové komunikace, 

b.4) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury. 
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 drobné krajinné prvky s funkcí protierozní a ekologicko-stabilizační. 

(F59) Umístění staveb a zařízení nesouvisejících s funkcí sportovních ploch smíšených nezastavěného území 
je nepřípustné. 

F.1.24 Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské (NSz) 

(F60) Plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské jsou určeny pro intenzivní zemědělskou popř. 
lesnickou produkci a plnění dalších funkcí krajiny a lze je využít pro: 

 dočasné a trvalé zemědělské kultury, 

 lesní porosty, 

 stavby umístitelné v nezastavěném území (§ 18 odst. 5 stavebního zákona): 

c.1) přístřešky pro dočasné skladování plodin či pro úkryt hospodářských zvířat,  

c.2) stavby určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejích důsledků,  

c.3) účelové komunikace, 

c.4) stavby pro rekreační využití - komunikace pro chodce a cyklisty, přístřešky, 
odpočívadla, 

c.5) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury. 

 drobné krajinné prvky s funkcí protierozní a ekologicko-stabilizační, 

(F61) Umístění staveb a zařízení nesouvisejících s funkcí zemědělských ploch smíšených nezastavěného 
území je nepřípustné. 

F.1.25 Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní (NSp) 

(F62) Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní jsou určeny pro zvýšení ekologické stability a 
biologické diverzity krajiny, pro zajištění protierozní ochrany a ochranu krajinného rázu a lze je využít 
pro: 

 stromové, keřové a bylinné porosty přírodního charakteru, 

 extenzivně využívané travní porosty, 

 nezbytný mobiliář, 

 stavby umístitelné v nezastavěném území (§ 18 odst. 5 stavebního zákona): 

d.1)  stavby určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejích důsledků,  

d.2)  stavby pro ochranu přírody 

d.3)  stavby pro rekreační využití - komunikace pro chodce a cyklisty, 

d.4)  nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury. 

(F63) Umístění staveb a zařízení nesouvisejících s funkcí přírodních ploch smíšených nezastavěného území 
je nepřípustné. 

(F64) V plochách smíšených nezastavěného území - přírodních, které jsou součástí skladebných částí ÚSES, 
musí být respektovány požadavky cílového využití a zajištění funkčnosti skladebných částí ÚSES. 

(F65) Výsadby v plochách zeleně přírodního charakteru zasahujících do záplavového území budou 
respektovat podmínky ochrany území před povodněmi. 

F.1.26 Plochy smíšené nezastavěného území - vodohospodářské (NSv) 

(F66) Plochy smíšené nezastavěného území - vodohospodářské jsou určeny ochranu vodohospodářských 
zařízení umístěných ve volné krajině a lze je využít pro: 

 stavby umístitelné v nezastavěném území (§ 18 odst. 5 stavebního zákona): 

a.1)  stavby pro vodní hospodářství – vodní vrty, akumulační nádrže, 
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a.2)  účelové komunikace, 

a.3)  nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury. 

 drobné krajinné prvky s funkcí protierozní a ekologicko-stabilizační. 

(F67) Umístění staveb a zařízení nesouvisejících s funkcí vodohospodářských ploch smíšených 
nezastavěného území je nepřípustné. 

F.1.27 Podmínky využití koridorů pro umístění staveb dopravní infrastruktury - silniční 

(F68) Koridory pro umístění staveb dopravní infrastruktury - silniční jsou určeny rozvoj silniční sítě a zlepšení 
dostupnosti území.  

(F69) Pro koridory dopravní infrastruktury - silniční jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro využití: 

 hlavní využití - dálnice, silnice I., II. a III. třídy včetně souvisejících ploch dané komunikace (náspy, 
zářezy, opěrné zdi, mosty, manipulační plochy apod.) a vyvolaných přeložek, 

 přípustné využití: 

b.1) místní a účelové komunikace včetně všech nezbytných součástí, 

b.2) komunikace pro chodce a cyklisty včetně pěších a cyklistických lávek, nadchodů či 
podchodů, 

b.3) stavby a zařízení pro ochranu okolních ploch před hlukem z dopravy, 

b.4) doprovodná, ochranná a izolační zeleň,  

b.5) stromové, keřové a bylinné porosty přírodního charakteru, 

b.6) dočasné a trvalé zemědělské kultury, 

b.7) vodní plochy a toky, 

b.8) nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury, 

 nepřípustné využití - veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě 
podmíněně přípustným využitím, 

 podmíněně přípustné využití – není stanoveno. 

(F70) V rámci koridorů budou realizována opatření ke snížení hlukové zátěže ve vztahu k plochám 
umožňujícím bydlení a vegetační úpravy k vizuálnímu odclonění koridorů od ploch bydlení.  

F.1.28 Podmínky využití koridorů pro umístění staveb technické infrastruktury 

(F71) Koridory pro umístění staveb technické infrastruktury jsou určeny pro rozvoj jednotlivých inženýrských 
sítí a zlepšení celkového stavu technické infrastruktury.  

(F72) Pro koridory dopravní infrastruktury - silniční jsou stanoveny tyto obecné podmínky pro využití: 

 hlavní využití – liniové stavby technické infrastruktury, 

 přípustné využití: 

b.1) místní a účelové komunikace, 

b.2) komunikace pro chodce a cyklisty včetně pěších a cyklistických lávek, nadchodů či 
podchodů, 

b.3) doprovodná, ochranná a izolační zeleň,  

b.4) dočasné zemědělské kultury, 

b.5) vodní plochy a toky, 

 nepřípustné využití - veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě 
podmíněně přípustným využitím, 

 podmíněně přípustné využití – není stanoveno. 
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F.2 Podmínky prostorového uspořádání území 

(F73) Územní plán vymezuje pro účely stanovení podmínek prostorového uspořádání zóny prostorového 
uspořádání území. 

(F74) Zóny prostorového uspořádání nejsou stanoveny pro solitérní objekty ve volné krajině, pro plochy a 
zařízení dopravní či technické infrastruktury ani pro plochy veřejné či soukromé zeleně v okrajových 
polohách zastavěného území. 

(F75) Pro každou zónu prostorového uspořádání území územní plán definuje podmínky prostorového 
uspořádání stanovením typu struktury zástavby a maximální výškové hladiny zástavby. 

(F76) Zóny prostorového uspořádání jsou graficky znázorněny kódem typu struktury zástavby a číselným 
vyjádřením maximální výškové hladiny zástavby a jsou vymezeny v grafické části ÚP - ve výkrese I.2B 
Hlavní výkres - prostorové uspořádání.  

Územní plán stanovuje pro vymezené typy struktury zástavby tyto podmínky uspořádání zástavby: 

F.2.1 K – kompaktní struktura  

(F77) Jako kompaktní struktura jsou vymezena zejména historická jádra částí Sedlec a Prčice, dále řadová 
zástavba a hustá zástavba rodinných domů v částech Sedlec, Prčice, Přestavlky, Divišovice, 
Jetřichovice, Kvasejovice, Lidkovice či Bolechovice. Jsou pro ni stanoveny tyto podmínky pro 
prostorové uspořádání: 

 zástavba převážně přiléhá k veřejnému prostranství, které prostorově utváří a tvaruje, 

 zástavba zřetelně vymezuje hranici mezi soukromým prostorem a veřejným prostranstvím, 

 struktura zástavby je tvořena jednotlivými objekty tvořícími vizuálně souvislou hranu oddělující 
veřejné prostranství od soukromých zahrad (řadové rodinné domy, hustá zástavba na samostatných 
pozemcích). 

(F78) Maximální poměr zastavění pozemku je 50% plochy pozemku.  

F.2.2 R – rozvolněná struktura  

(F79) Jako rozvolněná struktura je vymezena zástavba rodinných domů v okrajových částech města Sedlec a 
Prčice a převážná část zástavby rodinných domů a venkovských statků v ostatních částech města. Jsou 
pro ni stanoveny tyto podmínky pro prostorové uspořádání: 

 jednotlivé objekty jsou umístěny volně na soukromých pozemcích, 

 veřejné prostranství je vymezeno zpravidla ohraničením (oplocením) pozemků, nikoliv samotnou 
zástavbou. 

(F80) Maximální poměr zastavění pozemku je 30% plochy pozemku.  

F.2.2a RV – rozvolněná struktura s bytovými domy 

(F80a) Jako rozvolněná struktura s bytovými domy jsou vymezeny specifické plochy s umístěním bytových 
domů v okrajových částech města. Jsou pro ni stanoveny tyto podmínky pro prostorové uspořádání: 

 jednotlivé objekty jsou umístěny volně na pozemcích, v případě bytových domů i na veřejných 
prostranstvích, 

 nová zástavba formou bytových domů je nepřípustná, 

 veřejné prostranství je vymezeno zpravidla ohraničením (oplocením) pozemků, nikoliv samotnou 
zástavbou. 

(F80b) Maximální poměr zastavění pozemku je pro novou výstavbu 30% plochy pozemku. 
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F.2.3 RU – rozvolněná struktura uzavřená 

(F81) Jako rozvolněná struktura uzavřená jsou vymezeny převážně původní venkovské statky s trojkřídlým či 
čtyřkřídlým uspořádáním a vnitřním hospodářským dvorem. Jsou pro ni stanoveny tyto podmínky pro 
prostorové uspořádání: 

 zástavba je tvořená shluky objektů určenými převážně pro bydlení s doplňkovou funkcí, stojícími 
volně buďto ve veřejném prostranství nebo v soukromé zahradě, 

 objekty svým prostorovým uspořádáním jednoznačně vytvářejí soukromý uzavřený prostor, 

 objekty přiléhající ke komunikaci jasně utvářejí veřejná prostranství. 

(F82) Maximální poměr zastavění pozemku je 30% plochy pozemku.    

F.2.4 RD – rozvolněná struktura drobná 

(F83) Jako rozvolněná struktura drobná je vymezena rekreační zástavba v chatách či zahrádkových osadách. 
Jsou pro ni stanoveny tyto podmínky pro prostorové uspořádání: 

 zástavba je objemově i měřítkově drobná, s nízkou hustotou zastavění, 

 jednotlivé objekty jsou umístěny volně na soukromých pozemcích, s různou orientací vůči 
veřejnému prostranství, 

 zástavba má nepravidelné uspořádání a nevytváří souvislé hrany veřejných prostranství, 

 veřejné prostranství je tvořeno zpravidla ohraničením (oplocením) pozemků,  
nikoliv samotnou zástavbou.  

(F84) Maximální poměr zastavění pozemku je 20% plochy pozemku. 

F.2.5 V – volná struktura  

(F85) Jako volná struktura jsou vymezeny bytové domy, samostatné objekty občanského vybavení, výjimečně 
též samostatně stojící objekty zemědělské výroby. Jsou pro ni stanoveny tyto podmínky pro 
prostorové uspořádání:  

 zástavba je volně umístěná ve veřejném prostranství, 

 zástavba se nepodílí na formování veřejných prostranství, 

 zástavba může vytvářet otevřené bloky. 

(F86) Maximální poměr zastavění pozemku je 35% plochy pozemku. 

F.2.6 A – areálová struktura  

(F87) Jako areálová struktura jsou vymezeny areály občanského vybavení, zámecké areály včetně přilehlých 
zámeckých parků, výrobní areály a sportovní areál v Prčici. Jsou pro ni stanoveny tyto podmínky pro 
prostorové uspořádání: 

 zástavba je umístěna zpravidla v oploceném areálu, který je vyhrazený vůči veřejnému prostranství 
a je veřejně nepřístupný nebo veřejně jen omezeně přístupný, 

 zástavba uvnitř areálu je umístěná volně, má různou strukturu zástavby, 

 zástavba má často zvýšené nároky na výšku staveb a konstrukcí, 

 zástavba se na formování veřejného prostranství podílí minimálně, případně se na formování 
veřejného prostranství podílí oplocením či ohrazení areálu. 

(F88) Maximální poměr zastavění pozemku je 40% plochy pozemku s výjimkou plochy PE10 ploch JE08, 
JE08a a PE10 (viz kap. F.3).  

F.2.7 D – drobná struktura solitérní 

(F89) Jako drobná struktura solitérní jsou vymezeny plochy významných veřejných prostranství, rozsáhlé 
plochy veřejné zeleně, hřbitovy, plochy otevřených sportovišť a plochy pro přírodní formy rekreace. Jsou 
pro ni stanoveny tyto podmínky pro prostorové uspořádání:  
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 zástavba je tvořená solitérními drobnými objekty zpravidla volně umístěnými ve veřejném 
prostranství, 

 zástavba zpravidla neutváří charakter území, 

 zástavba má jen doplňující funkci v převážně nezastavěném prostoru, 

 zástavba se nepodílí na formování veřejných prostranství, pouze jej doplňuje. 

(F90) Maximální poměr zastavění pozemku je 10% plochy pozemku. 

F.2.8 Maximální výška zástavby 

(F91) Územní plán stanovuje maximální výškovou hladinu zástavby definováním maximálního počtu 
nadzemních podlaží a podkroví, případně maximální výškové hladiny zástavby v metrech.  

(F92) Maximální výšková hladina zástavby, resp. jednotlivých objektů je vždy vztažena k úrovni v terénu 
v místě zástavby, resp. jednotlivých objektů. 

(F93) Maximální výšková hladina je závazná pro novou výstavbu i přestavby a dostavby stávajících staveb. 
V případě, že stávající budovy, stávající a nová zařízení technické infrastruktury, stávající technologická 
zařízení a vymezené dominanty přesahují svojí výškou maximální výškovou hladinu, jde o přípustné 
porušení maximální výškové hladiny. Maximální výškovou hladinu mohou ve výjimečných případech 
překročit též nové technologické objekty, pokud je vyšší výška nezbytná s ohledem na použitou 
technologii.  

(F94) V případě rekonstrukce či přestavby památkově hodnotných staveb, zejména staveb v prostoru městské 
památkové zóny, je žádoucí dodržení stávající výškové hladiny. Zvýšení těchto staveb je nezbytné 
projednat s příslušným orgánem památkové péče.  

F.3 Specifické podmínky využití a prostorového uspořádání pro zastavitelné plochy a 
plochy přestavby a koridory pro umístění staveb dopravní a technické 
infrastruktury  

(F95) Pro využití zastavitelných ploch a ploch přestavby a koridorů, pro uspořádání výstavby a umisťování 
staveb v těchto plochách a koridorech jsou stanoveny následně uvedené specifické podmínky: 

Plocha Využití Podmínky 

BO05 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa 

BO07 SV Respektovat ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury.  

DI01 SV Respektovat ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury. 

DI03 SV 

Minimalizovat rozsah zásahu do mimolesní zeleně. 

Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z provozu sousedního zemědělského areálu. 

DI04 SV 

Minimalizovat rozsah zásahu do mimolesní zeleně. 

Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury.  

Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z provozu sousedního zemědělského areálu. 

DI05 SV Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury.  

DI06 SV Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury.  
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Plocha Využití Podmínky 

DI14 VD 

Při umisťování provozů s hlukovou zátěží doložit vliv na stabilizované a zastavitelné 
plochy a plochy přestavby umožňující bydlení a případný vliv překračující povolené limity 
hluku eliminovat vhodnými opatřeními. 

Při umisťování zdrojů emisí dle přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb. doložit, že jsou splněny 
podmínky podle § 11 tohoto zákona a v případě nesplnění podmínek navrhnout 
kompenzační opatření ke snížení imisní zátěže v území. 

Přednostně realizovat výsadbu ochranné izolační zeleně původní druhové skladby.  

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

DI16 PV Minimalizovat rozsah záboru ZPF. 

DI17 OS 

Minimalizovat rozsah záboru ZPF.  

Využití plochy je podmíněno respektováním trasy vysokotlakého plynovodu a jeho 
ochranného pásma.  

DI18 RI 

Minimalizovat rozsah záboru ZPF. 

Minimalizovat zásah do mimolesní zeleně.  

Neohrozit celistvost a funkčnost sousedního LBC 4/1. 

Využití plochy je podmíněno respektováním trasy vysokotlakého plynovodu a jeho 
ochranného pásma. 

DI19 SV Minimalizovat zásah do mimolesní zeleně.  

DI21 RX Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury. 

DI23 SV Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury. 

DI25 SV Minimalizovat rozsah zásahů do prvky mimolesní zeleně.  

DI27 SV Vyloučit zásah do prvky mimolesní zeleně při jižní hranici plochy.  

DI29 PV 

Respektovat při umisťování staveb vzdálenost 50 m od okraje lesa; umístění stavby 
v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit s příslušným orgánem ochrany lesa. 

Neohrozit celistvost a funkčnost sousedního LBK4. 

DV01 SV Minimalizovat rozsah vlivů na prvky mimolesní zeleně.  

DV02 SV 

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa 

Minimalizovat rozsah vlivů na prvky mimolesní zeleně. 

DV03 PV Minimalizovat rozsah vlivů na prvky mimolesní zeleně. 

DV04 SV Respektovat zařízení dopravní a technické infrastruktury.  

DV05 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

DV07 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

DV08 SV Minimalizovat rozsah zásahů do prvků mimolesní zeleně. 

DV09 SV 

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

Minimalizovat rozsah zásahů do prvků mimolesní zeleně. 

DV12 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 
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DV13 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

DV14 SV Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení.  

DV15 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

DV16 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

JE01 SV 
Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. 

Minimalizovat rozsah zásahů do prvků mimolesní zeleně. 

JE03 SV 

Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z provozu SKI areálu Moninec. 

Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. 

Minimalizovat rozsah zásahu do prvků mimolesní zeleně.  

JE04 SV 

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z provozu SKI areálu Moninec. 

Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. 

Minimalizovat rozsah zásahu do prvků mimolesní zeleně. 

JE06 DS 

Respektovat při umisťování staveb vzdálenost 50 m od okraje lesa; umístění stavby 
v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit s příslušným orgánem ochrany lesa. 

Zabezpečit plochu parkoviště, tak aby nebyla rizikem pro čistotu povrchových a 
podzemních vod.  

Při umísťování doložit, že jsou splněny podmínky podle § 11 zákona č. 201/2012 Sb. a v 
případě nesplnění podmínek navrhnout kompenzační opatření ke snížení imisní zátěže 
v území.  

Při konstrukci povrchu využít polopropustné materiály.  

Parkoviště vhodně začlenit do krajiny krajinářskými úpravami.  

JE07 DS 

Respektovat při umisťování staveb vzdálenost 50 m od okraje lesa; umístění stavby 
v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit s příslušným orgánem ochrany lesa. 

Zabezpečit plochu parkoviště, tak aby nebyla rizikem pro čistotu povrchových a 
podzemních vod.  

Při umísťování doložit, že jsou splněny podmínky podle § 11 zákona č. 201/2012 Sb. a v 
případě nesplnění podmínek navrhnout kompenzační opatření ke snížení imisní zátěže 
v území. 

Při konstrukci povrchu využít polopropustné materiály.  

Parkoviště vhodně začlenit do krajiny krajinářskými úpravami.  

Zajistit zachování funkce LBK 9.  

JE08 OS 

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa.  

Zajistit zachování funkce LBK 9. 

JE08a OS 

Maximální podíl zastavění pozemku činí 60%, podíl zeleně na terénu 10 %. 

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 
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JE09 PV 

Respektovat při umisťování staveb vzdálenost 50 m od okraje lesa; umístění stavby 
v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit s příslušným orgánem ochrany lesa. 

Zajistit zachování funkce LBK 9. 

JE10 OS 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa.  

JE11 DS 
Respektovat při umisťování staveb vzdálenost 50 m od okraje lesa; umístění stavby 
v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit s příslušným orgánem ochrany lesa. 

JE12 SV 

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z provozu SKI areálu Moninec. 

JE15 OM 
Případné umístění stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným 
orgánem ochrany lesa. 

KV02 SV Minimalizovat rozsah vlivů na prvky mimolesní krajinné zeleně.  

KV05 SV Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení.  

KV06 PV Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení.  

KV07 SV Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury.  

KV08a DS 

Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. 

Respektovat při umisťování staveb vzdálenost 50 m od okraje lesa; umístění stavby 
v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit s příslušným orgánem ochrany lesa. 

Při konstrukci povrchu využít polopropustné materiály.  

Plochu vhodně začlenit do krajiny krajinářskými úpravami.  

Zabezpečit plochu parkoviště, tak aby nebyla rizikem pro čistotu povrchových a 
podzemních vod.  

Při umísťování doložit, že jsou splněny podmínky podle § 11 zákona č. 201/2012 Sb. a v 
případě nesplnění podmínek navrhnout kompenzační opatření ke snížení imisní zátěže 
v území.  

Minimalizovat rozsah vlivů na prvky mimolesní krajinné zeleně.  

Zajistit ochranu křížku (drobné sakrální architektury) umístěného na ploše. 

KV08b OM 

Respektovat při umisťování staveb vzdálenost 50 m od okraje lesa; umístění stavby 
v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit s příslušným orgánem ochrany lesa. 

Stavby vhodně začlenit do krajiny krajinářskými úpravami.  

KV09 OS 

Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení a dopravní infrastruktury.  

Minimalizovat rozsah vlivů na prvky mimolesní krajinné zeleně. 

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa 

KV10 OS 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa 

KV13 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

KV15 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 
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KV16 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

KV19 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

KV20 SV 

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

Neohrozit celistvost a funkčnost sousedního LBC 8.  

KV21 SV 

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

Neohrozit celistvost a funkčnost sousedního LBC 8.  

KV22 PV Neohrozit celistvost a funkčnost sousedního LBC 8.  

KV24 RI 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

KV25 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

KV26 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

KV27 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

KV30 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

KV31 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

ME02 SV 
Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z dopravy na silnici II/120 ev. přeložky silnice II/121. 

ME03 SV 
Respektovat při umisťování staveb vzdálenost 50 m od okraje lesa; umístění stavby 
v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit s příslušným orgánem ochrany lesa. 

ME06 SV Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení.  

ME08 SV Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. 

ME09 SV Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. 

ME14 VD 

Při umisťování provozů s hlukovou zátěží doložit vliv na stabilizované a zastavitelné 
plochy a plochy přestavby umožňující bydlení a případný vliv překračující povolené limity 
hluku eliminovat vhodnými opatřeními. 

Při umisťování zdrojů emisí dle přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb. doložit, že jsou splněny 
podmínky podle § 11 tohoto zákona a v případě nesplnění podmínek navrhnout 
kompenzační opatření ke snížení imisní zátěže v území.  

Na okrajích plochy sousedících se stabilizovanými a zastavitelnými plochami a plochami 
přestavby umožňujícími bydlení navrhnout a realizovat pásy zeleně k izolaci a odclonění 
ploch. 
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ND04 VD 

Při umisťování provozů s hlukovou zátěží doložit vliv na stabilizované a zastavitelné 
plochy a plochy přestavby umožňující bydlení a případný vliv překračující povolené limity 
hluku eliminovat vhodnými opatřeními. 

Při umisťování zdrojů emisí dle přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb. doložit, že jsou splněny 
podmínky podle § 11 tohoto zákona a v případě nesplnění podmínek navrhnout 
kompenzační opatření ke snížení imisní zátěže v území.  

Na okrajích plochy sousedících se stabilizovanými a zastavitelnými plochami a plochami 
přestavby umožňujícími bydlení navrhnout a realizovat pásy zeleně k izolaci a odclonění 
ploch. 

PC01b SV 
Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži ze stávajícího zemědělského areálu. 

PC02 BV 

Respektovat ochranné pásmo technické infrastruktury.  

Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži ze stávajícího zemědělského areálu. 

PC04 BV Nenarušit celistvost a funkčnost sousedního LBC 5/6. 

PC05 BV 

Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení.  

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa 

PC06 ZV Respektovat ochranná pásma nadzemních elektrických vedení.  

PC09 BV 
Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži ze stávajícího zemědělského areálu. 

PC10 BV 
Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži ze stávajícího zemědělského areálu. 

PC11 BV 
Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži ze stávajícího výrobního areálu. 

PC13 VD 

Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení a jeho ochranné pásmo.  

Při umisťování provozů s hlukovou zátěží doložit vliv na stabilizované a zastavitelné 
plochy a plochy přestavby umožňující bydlení a případný vliv překračující povolené limity 
hluku eliminovat vhodnými opatřeními. 

Při umisťování zdrojů emisí dle přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb. doložit, že jsou splněny 
podmínky podle § 11 tohoto zákona a v případě nesplnění podmínek navrhnout 
kompenzační opatření ke snížení imisní zátěže v území.  

Na okrajích plochy sousedících se stabilizovanými a zastavitelnými plochami a plochami 
přestavby umožňujícími bydlení navrhnout a realizovat pásy zeleně k izolaci a odclonění 
ploch. 

PC14 VD 

Při umisťování provozů s hlukovou zátěží doložit vliv na stabilizované a zastavitelné 
plochy a plochy přestavby umožňující bydlení a případný vliv překračující povolené limity 
hluku eliminovat vhodnými opatřeními. 

Při umisťování zdrojů emisí dle přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb. doložit, že jsou splněny 
podmínky podle § 11 tohoto zákona a v případě nesplnění podmínek navrhnout 
kompenzační opatření ke snížení imisní zátěže v území.  

Na okrajích plochy sousedících se stabilizovanými a zastavitelnými plochami a plochami 
přestavby umožňujícími bydlení navrhnout a realizovat pásy zeleně k izolaci a odclonění 
ploch. 

Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení a jeho ochranné pásmo.  

PC15 PV Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení a jeho ochranné pásmo.  
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PC19 TI Minimalizovat rozsah zásahů do prvků krajinné mimolesní zeleně.  

PC20 BV 
Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z dopravy na silnici II/120. 

PC22 BV 
Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži ze stávajícího zemědělského areálu. 

PE01 SV 

Respektovat ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury.  

Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z dopravy na silnici II/120. 

PE02 SV 

Respektovat ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury.  

Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z dopravy na silnici II/120. 

PE05 SV 
Zajistit dopravní napojení plochy na stávající komunikační síť přes pozemky p.č. 51/6 a 
51/7. 

PE06 SV 

Respektovat ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury.  

Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z provozu sousedního výrobního areálu a z dopravy na silnici 
II/120. 

PE07 SV 

Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury.  

Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži ze stávajícího zemědělského areálu a z dopravy na silnici II/120. 

PE08 DS 

Minimalizovat rozsah záboru ZPF. 

Doložit vliv na stabilizované a zastavitelné plochy a plochy přestavby umožňující bydlení 
a případný vliv překračující povolené limity hluku eliminovat vhodnými opatřeními. 

Nepřípustné jsou nadzemní stavby.  

PE10 VZ 

Při umisťování provozů s hlukovou zátěží doložit vliv na stabilizované a zastavitelné 
plochy a plochy přestavby umožňující bydlení a případný vliv překračující povolené limity 
hluku eliminovat vhodnými opatřeními. 

Maximální podíl zastavění pozemku činí 30%, podíl zeleně na terénu 20 %. 

Stavby budou umístěny ve východní části plochy a nepřesáhnou maximální výškovou 
hladinu 5 m. Porušení výškové hladiny není přípustné.  

PE16 SV 

Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži ze stávajícího zemědělského areálu a z dopravy na přeložce 
silnice II/121 – obchvat Sedlce-Prčice. 

PE17 SV 

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury.  

PE18 TI 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

PE19 SV Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení.  

PE20 SV Minimalizovat rozsah zásahu do ploch zeleně.  
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PE21 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

PE22 SV Využití plochy je podmíněno zpracováním archeologického průzkumu. 

SE01 BV Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury. 

SE04 BV 
Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z dopravy na plánovaném obchvatu Sedlce-Prčice (II/121). 

SE05 BV 
Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z dopravy na plánovaném obchvatu Sedlce-Prčice (II/121). 

SE06 BV  
Zajistit dopravní prostupnost plochou ve směru sever-jih, tedy vytvořit dopravní propojení 
ulic Luční a Družstevní; k tomuto propojení využít přednostně stávající fragmenty 
místních komunikací, 

SE07 VD 

Při umisťování provozů s hlukovou zátěží doložit vliv na stabilizované a zastavitelné 
plochy a plochy přestavby umožňující bydlení a případný vliv překračující povolené limity 
hluku eliminovat vhodnými opatřeními. 

Při umisťování zdrojů emisí dle přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb. doložit, že jsou splněny 
podmínky podle § 11 tohoto zákona a v případě nesplnění podmínek navrhnout 
kompenzační opatření ke snížení imisní zátěže v území.  

Na okrajích plochy sousedících se stabilizovanými a zastavitelnými plochami a plochami 
přestavby umožňujícími bydlení navrhnout a realizovat pásy zeleně k izolaci a odclonění 
ploch. 

Podíl zeleně na rostlém terénu je stanoven minimálně 40 %. 

SE09 BV 
Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z dopravy na plánovaném obchvatu Sedlce-Prčice (II/121). 

SE10 BV 
Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z dopravy na plánovaném obchvatu Sedlce-Prčice (II/121). 

SE11 BSV 
Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z dopravy na plánovaném obchvatu Sedlce-Prčice (II/121). 

SE13 VD 

Při umisťování provozů s hlukovou zátěží doložit vliv na stabilizované a zastavitelné 
plochy a plochy přestavby umožňující bydlení a případný vliv překračující povolené limity 
hluku eliminovat vhodnými opatřeními. 

Při umisťování zdrojů emisí dle přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb. doložit, že jsou splněny 
podmínky podle § 11 tohoto zákona a v případě nesplnění podmínek navrhnout 
kompenzační opatření ke snížení imisní zátěže v území.  

Na okrajích plochy sousedících se stabilizovanými a zastavitelnými plochami a plochami 
přestavby umožňujícími bydlení navrhnout a realizovat pásy zeleně k izolaci a odclonění 
ploch. 

Využití plochy je podmíněno realizací stavby ochvatu Sedlce-Prčice (přeložka II/121) pro 
který je vymezen koridor X02. 
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SE15 VD 

Při umisťování provozů s hlukovou zátěží doložit vliv na stabilizované a zastavitelné 
plochy a plochy přestavby umožňující bydlení a případný vliv překračující povolené limity 
hluku eliminovat vhodnými opatřeními. 

Při umisťování zdrojů emisí dle přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb. doložit, že jsou splněny 
podmínky podle § 11 tohoto zákona a v případě nesplnění podmínek navrhnout 
kompenzační opatření ke snížení imisní zátěže v území.  

Na okrajích plochy sousedících se stabilizovanými a zastavitelnými plochami a plochami 
přestavby umožňujícími bydlení navrhnout a realizovat pásy zeleně k izolaci a odclonění 
ploch. 

Neohrozit celistvost a funkčnost sousedního LBK7.  

SE16 BV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa 

SE17 OS 
Neohrozit celistvost a funkčnost sousedního LBK7. 

Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury.  

SE18 BV Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury.  

SU01 SV 

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury.  

Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z dopravy na silnici II/121. 

SU02 SV 

Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury.  

Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z provozu sousedního zemědělského areálu a z dopravy na 
silnici II/121. 

SU03 SV 

Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury.  

Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z provozu sousedního zemědělského areálu. 

SU04 SV Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury.  

SU06 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

SU07 SV Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení.  

SU09 SV 

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

Respektovat ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. 

Minimalizovat rozsah zásahů do mimolesní krajinné zeleně.  

UH03 SV 
Neohrozit celistvost a funkčnost sousedního LBK 9. 

Zajistit celistvost a funkčnost sousedního LBK 8 

UH04 BV Neohrozit celistvost a funkčnost sousedního LBK 9. 

UH05 SV Minimalizovat rozsah zásahů do ploch mimolesní zeleně.  

UH06 SV Respektovat ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury.  
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UH10 VD 

Při umisťování provozů s hlukovou zátěží doložit vliv na stabilizované a zastavitelné 
plochy a plochy přestavby umožňující bydlení a případný vliv překračující povolené limity 
hluku eliminovat vhodnými opatřeními. 

Při umisťování zdrojů emisí dle přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb. doložit, že jsou splněny 
podmínky podle § 11 tohoto zákona a v případě nesplnění podmínek navrhnout 
kompenzační opatření ke snížení imisní zátěže v území. 

Podíl zeleně na rostlém terénu je stanoven minimálně 40 %. 

VE02 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

VE03 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

VE05 SV Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury.  

VE06 SV Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury.  

VE07 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

VE08 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

VE09 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

VR06 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

VR07 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

VR08 SV Opatření nejsou navrhována. 

VR09 VL 

Při umisťování provozů s hlukovou zátěží stavby doložit vliv na stabilizované a 
zastavitelné plochy a plochy přestavby umožňující bydlení a případný vliv překračující 
povolené limity hluku eliminovat vhodnými opatřeními. 

Při umisťování zdrojů emisí dle přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb. doložit, že jsou splněny 
podmínky podle § 11 tohoto zákona a v případě nesplnění podmínek navrhnout 
kompenzační opatření ke snížení imisní zátěže v území. 

VR10 RN 

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

Využitím plochy nesmí dojít k negativnímu ovlivnění prostředí tvrze Vrchotice. 

VR11 RN 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa 

VR12 SV 

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

Respektovat ochranné pásmo elektrického vedení.  
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VR13 SV 

Využití plochy je možné se souhlasem orgánu ochrany lesa. 

Respektovat ochranné pásmo dopravní infrastruktury.  

Při umísťování staveb pro bydlení prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a venkovních prostorech ve 
vztahu k hlukové zátěži z dopravy na silnici II/120. 

VR14 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

VR15 SV 
Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

VR17 SV 

Stavby umisťovat ve vzdálenosti minimálně 50 m od okraje lesa; případné umístění 
stavby v pásmu do 50 m od okraje lesa řešit samostatně s příslušným orgánem ochrany 
lesa. 

Minimalizovat rozsah zásahů do prvků mimolesní zeleně.  

VR19 SV Minimalizovat rozsah zásahů do prvků mimolesní zeleně.  

X01 DS.k 

Při umístění stavby dálnice doložit vliv na stabilizované a zastavitelné plochy a plochy 
přestavby umožňující bydlení (zejména v Mrákoticích) a překročení povolených limitů 
hluku eliminovat vhodnými opatřeními. 

Při umisťování stavby dálnice doložit, že jsou splněny podmínky podle § 11 zákona č. 
201/2012 Sb. a v případě nesplnění podmínek navrhnout kompenzační opatření ke 
snížení imisní zátěže v území.  

Minimalizovat rozsah záboru ZPF. 

Minimalizovat rozsah záboru PUPFL. 

Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v území. Minimalizovat vlivy na kvalitu 
povrchových a podzemních vod.  

Trasovat dálnici mimo plochu rybníku Lužník.  

Nenarušit celistvost a funkčnost skladebných částí územního systému ekologické 
stability.  

X02 DS.k 

Při umístění stavby silnice doložit vliv na stabilizované a zastavitelné plochy a plochy 
přestavby umožňující bydlení (zejména v Mrákoticích) a překročení povolených limitů 
hluku eliminovat vhodnými opatřeními. 

Při umisťování stavby silnice doložit, že jsou splněny podmínky podle § 11 zákona č. 
201/2012 Sb. a v případě nesplnění podmínek navrhnout kompenzační opatření ke 
snížení imisní zátěže v území.  

Nenarušit celistvost a funkčnost (LBC 9/3 a LBK 3).  

Minimalizovat rozsah záboru ZPF.  

Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v území.  

Vyloučit vlivy na Farský rybník. Vyloučit zhoršení kvality povrchových vod.  

X03 DS.k 

Minimalizovat rozsah záboru ZPF.  

Minimalizovat vlivy na odtokové poměry v území.  

Vyloučit vlivy na Pilský rybník. Vyloučit zhoršení kvality povrchových vod.  

Minimalizovat rozsah zásahu do mimolesní krajinné zeleně. 

X10 TI.k Minimalizovat rozsah záboru PUPFL.  

X11 TI.k 
Minimalizovat rozsah záboru PUPFL. 

Minimalizovat rozsah zásahů do prvků mimolesní krajinné zeleně.  

X12 TI.k Minimalizovat rozsah zásahů do prvků mimolesní krajinné zeleně. 
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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 

G.1 Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

(G01) Pro zajištění realizace navrhovaných staveb dopravní infrastruktury, jsou v rozsahu zakresleném ve 
výkresu I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací vymezeny následující veřejně 
prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

Kód VPS Specifikace veřejně prospěšné stavby  Dotčená k.ú. 

VD01 koridor pro umístění stavby dálnice D3 včetně všech souvisejících staveb a 
vyvolaných přeložek (koridor X01) 

Divišovice, Prčice 

VD02 koridor pro umístění přeložky silnice II/121 (koridor X02) Prčice, Měšetice, 
Sedlec u Votic, Uhřice 
u Sedlce 

VD03 koridor pro umístění místní komunikace propojující silnice III/1205 a III/12137 (koridor 
X03) 

Jetřichovice 

VD04 místní komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy DI14 (plocha DI16) Divišovice 

VD05 účelová komunikace pro pěší a cyklisty (plocha DI28) Divišovice 

VD06 účelová komunikace pro pěší a cyklisty (plocha D29) Divišovice 

VD07 samostatně vedená cyklostezka Sedlec – Sedlčany (plocha DI31) Divišovice 

VD08 místní komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy DV01 (plocha DV03) Dvorce u Sedlce 

VD09 místní komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch JE04 a JE08 (plocha 
JE09) 

Jetřichovice 

VD10 místní komunikace pro propojení stávajících komunikací v sídle Kvasejovice a 
dopravní obsluhu zastavitelné plochy KV05 (plocha KV06) 

Kvasejovice 

VD11 místní komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy KV21 (plocha KV22) Kvasejovice 

VD12 účelová komunikace stezka pro pěší a cyklisty (plocha ME12) Měšetice 

VD13 samostatně vedená cyklostezka Sedlec – Sedlčany (plocha ME13) Měšetice 

VD15 místní komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy PC11 (plocha PC12) Prčice 

VD16 místní komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch PC13 a PC14 (plocha 
PC15) 

Prčice 

VD17 samostatně vedená cyklostezka Sedlec – Sedlčany (plocha PC16) Prčice 

VD18 samostatně vedená cyklostezka Sedlec – Sedlčany (plocha PC17) Prčice 

VD19 účelová komunikace pro pěší a cyklisty pro propojení Sedlce a stadionu (plocha 
PC19) 

Prčice 

VD20 místní komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch PE12 a PE14 (plocha 
PE13) 

Přestavlky u Sedlce 

VD21 místní komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch SE09, SE10 a SE 11 
(plocha SE12) 

Sedlec u Votic 

VD22 místní komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy UH05 (plocha UH09) Uhřice u Sedlce 

VD23 místní komunikace pro obsluhu zastavitelných ploch PC01a, POc01b, PC10 a PC22 Prčice 

(G02) Pro ostatní stavby v oblasti dopravní infrastruktury budou vztahy mezi majiteli pozemků a vlastníky resp., 
správci sítí řešeny věcným břemenem.  
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(G03) Pro zajištění realizace navrhovaných staveb technické infrastruktury jsou v rozsahu zakresleném ve 
výkresu I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací vymezeny následující veřejně 
prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:  

Kód VPS Specifikace veřejně prospěšné stavby  Dotčená k.ú. 

VT01 vodojem u Rohova (plocha PE18) Přestavlky u Sedlce 

(G04) Pro ostatní stavby v oblasti technické infrastruktury budou vztahy mezi majiteli pozemků a vlastníky 
resp., správci sítí řešeny věcným břemenem. 

G.2 Veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

(G05)  Pro zajištění realizace skladebných částí ÚSES jsou v rozsahu zakresleném ve výkresu I.3 Výkres 
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací vymezena následující veřejně prospěšná opatření, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.  

Kód VPO Specifikace veřejně prospěšného opatření  Dotčená k.ú. 

VU01 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 1 (plocha 

N01) 

Divišovice 

VU02 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 1 (plocha 

N02) 

Divišovice 

VU03 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 1 (plocha 

N03) 

Divišovice 

VU04 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBC 5/1 

(plocha N04) 

Prčice 

VU05 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 5 (plocha 

N05 – 3 části) 

Prčice 

VU06 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 5 (plocha 

N06 – 3 části) 

Měšetice 

VU07 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 5 (plocha 

N07) 

Měšetice 

VU08 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti RBK 294 

(plocha N08) 

Kvasejovice 

VU09 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 8 (plocha 

N09) 

Sedlec u Votic 

VU10 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBC 8/5 

(plocha N10) 

Sedlec u Votic 

VU11 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBC 8/5 

(plocha N11) 

Sedlec u Votic 

VU12 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 8 (plocha 

N12) 

Sedlec u Votic 

VU13 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBC 8/5 

(plocha N13) 

Sušetice 

VU14 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 8 (plocha 

N14 – 3 části) 

Uhřice u Sedlce 

VU15 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 8 (plocha 

N15) 

Sušetice 
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Kód VPO Specifikace veřejně prospěšného opatření  Dotčená k.ú. 

VU16 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 8 (plocha 

N16 – 2 části) 

Sušetice, Uhřice u 

Sedlce 

VU17 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti NRBC 54 

(plocha N17) 

Uhřice u Sedlce 

VU18 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 8 (plocha 

N18) 

Uhřice u Sedlce 

VU19 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 8 (plocha 

N19) 

Uhřice u Sedlce 

VU20 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 8 (plocha 

N20) 

Šanovice, Uhřice u 

Sedlce 

VU21 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 8 (plocha 

N21) 

Šanovice 

VU22 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBC 7/1, LBC 

8/2 (plocha N22) 

Vrchotice 

VU23 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBC 7/1, LBC 

8/2 (plocha N23) 

Vrchotice 

VU24 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 8 (plocha 

N24 – 3 části) 

Vrchotice 

VU25 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 8 (plocha 

N25) 

Vrchotice 

VU26 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 8 (plocha 

N26 – 2 části) 

Vrchotice 

VU27 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 7 (plocha 

N27 – 2 části) 

Přestavlky u Sedlce 

VU28 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBC 7/2 

(plocha N28 – 3 části) 

Přestavlky u Sedlce 

VU29 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 7 (plocha 

N29 – 2 části) 

Přestavlky u Sedlce 

VU30 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 5 (plocha 

N30 – 3 části) 

Měšetice, Prčice 

VU31 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 8 (plocha 

N31 – 4 části) 

Kvasejovice 

VU32 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti LBK 8 (plocha 

N32) 

Sedlec u Votic 

VU33 plocha smíšená nezastavěného území - přírodní pro zajištění funkčnosti NRBC 54 

(plocha N33) 

Vrchotice 
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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 

H.1 Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo 

(H01) Pro zajištění veřejné infrastruktury v obci je v rozsahu zakresleném ve výkresu I.3 Výkres veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací vymezena následující veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze 
uplatnit předkupní právo: 

Kód 

VPS 

Specifikace veřejně prospěšné stavby  Dotčená k.ú. Dotčené pozemky Subjekt, pro který se 

stanovuje předkupní 

právo 

PO01 Plocha pro rozšíření hřbitova v Sedlci 

(plocha SE14) 

Sedlec u Votic 676/5 Město Sedlec-Prčice 

H.2 Veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo 

(H02) V rozsahu zakresleném ve výkresu I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací jsou 
vymezeny plochy pro veřejné prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo: 

 Kód  Specifikace  Dotčená k.ú. Dotčené pozemky Subjekt, pro který se 

stanovuje předkupní 

právo 

PP01 Plocha pro realizaci veřejného 

prostranství (PC06) 

Prčice 1012/1, 1012/7, 

1012/9, 1012/10 

Město Sedlec-Prčice 

PP02 Plocha pro realizaci veřejného 

prostranství (PC08) 

Prčice 1058/6, 1058/8 Město Sedlec-Prčice 

PP03 Plocha pro realizaci veřejného 

prostranství (SE08) 

Sedlec u Votic 385/5, 385/7, 385/9, 

385/11, 385/12, 

385/13 

Město Sedlec-Prčice 
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I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

(I01) Územní plán nestanovuje kompenzační opatření podle § 50 odst. 6.  
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J.  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 
PROVĚŘENÍ 

(J01) Územní plán nevymezuje plochy ani koridory územních rezerv. 
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K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH ROZHODOVÁNÍ  
O ZMĚNÁCH PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI  

(K01)  Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno dohodou o parcelaci, nejsou 
vymezeny. 
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L. 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 A 
VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
ČINNOSTI 

(L01) Územní plán vymezuje tyto plochy, ve kterých je zpracování územní studie podmínkou pro rozhodování: 

Označení 

ve výkrese 

I.1 

Název územní studie  plochy změn dotčené 

podmínkou zpracování územní 

studie 

Katastrální území 

US-02 Prčice – Benešovská PC02 Prčice 

(L02) Pro zpracování územní studie se stanovují tyto podmínky: 

a) územní studie prověří a zohlední ve svém řešení širší vazby plochy resp. ploch vymezených pro 
zpracování územní studie; 

b) územní studie prověří a navrhne podrobné urbanistické uspořádání plochy resp. ploch vymezených 
pro zpracování územní studie, navrhne vymezení veřejných prostranství, vymezení pozemků a 
stanoví způsob využití a prostorové uspořádání zástavby na pozemcích; 

c) územní studie navrhne postup popř. etapizaci zastavování řešených ploch a opatření k zapojení 
zastavitelných ploch do krajiny vč. zohlednění podmínek ochrany přírodních hodnot a krajinného 
rázu;  

d) územní studie navrhne dopravní obslužnost a způsob zásobování plochy resp. ploch vymezených 
pro zpracování územní studie systémy technické infrastruktury. 

(L03) Lhůta pro vložení dat o územních studiích uvedených v bodu L01 do evidence územně plánovací se 
stanovuje maximálně 4 roky od data nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní 
plán Sedlec-Prčice nebo opatření obecné povahy, kterým se vydává změna Územního plánu Sedlec-
Prčice obsahující úpravu nebo doplnění lhůt pro vložení dat o územních studiích. 

(L04) Plochy, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, jsou 
vymezeny v grafické části ve výkrese I.1 Výkres základního členění území. 
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M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, 
STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU 
NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ 
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ 

(M01) Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního 
plánu, nejsou vymezeny. 
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N. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 

(N01) Pořadí změn v území není stanoveno. 
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O. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Úplné znění textové části územního plánu Sedlec-Prčice po vydání Změny č. 2 Změny č. 3 obsahuje celkem 40 
listů A4. 

 

Úplné znění grafické části územního plánu Sedlec Prčice po vydání Změny č. 2 Změny č. 3 obsahuje výkresy: 

I.1 Výkres základního členění území 1: 5 000  

I.2A Hlavní výkres – způsob využití území 1: 5 000  

I.2B Hlavní výkres – prostorové uspořádání 1: 5 000  

I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000  

II.1 Koordinační výkres 1: 5 000  


