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I. VÝROKOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

kterou se mění Územní plán Milešov takto: 

– V kapitole a) vymezení zastavěného území  se vkládá text: „Zastavěné území bylo aktualizováno 

ke dni 20.7.2022.“ 

 

– V kapitole b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot se 
nahrazuje text: „Z toho důvodu se p“ textem: „P“ a vkládá text: „se“. 
 

– V kapitole c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby 

a systému sídelní zeleně (dále jen „kapitole c)“) se v tabulce vymezení zastavitelných ploch 

v řádku R45 nahrazuje text: „Etapizace: plocha je zařazena do II. etapy výstavby.“ textem: „Lokalita 

bude prověřena územní studií.“ 

– V kapitole c) se v řádku R46 vkládá text: „Lokalita bude prověřena územní studií.“ 

– V kapitole c) se vkládají řádky tabulky: „ 

B66 

Plocha bydlení – v jižní části sídla Milešov, plocha navazuje na současně zastavěné území. 

Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 

Limity využití území - zohlednit vodovod. 

Lokalita bude prověřena územní studií. 

VP67 
Plocha veřejného prostranství – v jižní části sídla Milešov, plocha navazuje na současně 
zastavěné území. 

Limity využití území - zohlednit vodovod. 

VS68 

Plocha výroby a skladování – v jižní části sídla Klenovice, navazuje na zastavěné území. 

Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 

Limity využití území - zohlednit OP silnice, zvýšenou hygienickou zátěž hluku (viz Podmínky 
pro využití ploch – výstupní limity), elektrické vedení VN včetně OP, území s archeologickými 
nálezy. 

Lokalita bude prověřena územní studií. 

R69 

Plocha rekreace – v jižní části rekreační oblasti Trhovky, uvnitř zastavěného území (tzv. 
proluka). 

Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 

Limity využití území - zohlednit vzdálenost 50 m od okraje lesa (podmínky pro umisťování 
staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz podmínky pro využití ploch - výstupní limity). 

B70 

Plocha bydlení – v severní části sídla Klenovice, plocha se nachází uvnitř zastavěného 
území. 

Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 

Limity využití území - zohlednit OP silnice, zvýšenou hygienickou zátěž hluku (viz Podmínky 
pro využití ploch – výstupní limity), OP vodního zdroje II. stupně. 

Lokalita bude prověřena územní studií. 

 

– V kapitole d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování odstavci 
koncepce občanského vybavení (dále jen „kapitola d)“) se v odstavci Koncepce dopravní 
infrastruktury a podmínky její umísťování vkládá text: „V rámci oprav a úprav stávajících silnic je 
(bez požadavku na změnu územního plánu) možné jejich rozšíření či směrová a výšková úprava tras 
(rektifikace a homogenizace) do normových parametrů, a to za podmínky, že rozšíření nebo úprava 
negativně nezasáhnou zastavěné území (např. nadlimitním hlukem z dopravy) a je v souladu 
s návrhem územního plánu, zejména kapitoly f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. 
Parkování a garážování vozidel bude řešeno výhradně na vlastním pozemku. U nově navrhovaných 
objektů podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé či investoři zabezpečili potřebný 
počet parkovacích stání pro své zákazníky. To platí i pro stavbu či přestavbu objektů nabízejících 
ubytovací služby. 
Dopravní napojení zastavitelných ploch je třeba řešit prostřednictvím sítě kapacitně odpovídajících 
silnic nižších tříd a místních komunikací, co nejmenším počtem přímých vjezdů na silnici II. a III. 
třídy.“ 
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– V kapitole d) se v odstavci Koncepce dopravní infrastruktury a podmínky její umísťování 
vkládá text: „ Výstavbu nových staveb pro bydlení, stavby pro občanské vybavení typu staveb pro 
účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní, sociální účely a funkčně obdobné stavby a plochy 
vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní i vnitřní prostor 
staveb) mohou být situovány až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení 
předpokládané hlukové zátěže.“.  

– V kapitole d) se v odstavci Koncepce dopravní infrastruktury a podmínky její umísťování ruší 
text: „V chráněném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnitřních prostorách staveb při 
silnic II. a III. třídy je nutné dodržovat nejvýše přípustné hodnoty hluku.“, „a železnice“. 

– V kapitole d) se v odstavci Koncepce technické infrastruktury a podmínky její umísťování 

vkládá text: „ , domovní ČOV“, „ , domovní ČOV“.  

– V kapitole d) se v odstavci Koncepce technické infrastruktury a podmínky její umísťování ruší 

text: „Dešťové vody sídel budou i nadále odváděny stávajícím způsobem. Doporučuje se maximální 

množství srážkových vod zasakovat do půdy přirozeným způsobem a minimalizovat zpevňování 

ploch nepropustnými materiály.“. 

– V kapitole d) se v odstavci Koncepce technické infrastruktury a podmínky její umísťování 

vkládá text: „ Před vybudováním centrální ČOV se připouští vybudovat dočasné jímky na vyvážení 

i dočasné domovní ČOV, avšak do maximálního počtu 5 nově navržených rodinných domů (ve 

stávajících a navržených plochách). 

Dešťové vody sídel budou i nadále odváděny stávajícím způsobem. Doporučuje se maximální 

množství srážkových vod zasakovat do půdy přirozeným způsobem a minimalizovat zpevňování 

ploch nepropustnými materiály.“. 

– V kapitole d) se v odstavci Koncepce technické infrastruktury a podmínky její umísťování ruší 

text: „kabely AYKY“.  

– V kapitole d) se v odstavci Koncepce technické infrastruktury a podmínky její umísťování 

vkládá text: „Sb.,“, Tepelné zdroje budou v individuálním provedení.“. 

– V kapitole d) se v odstavci Koncepce veřejných prostranství vkládá text: „Výsadba v ochranných 

pásmech dopravní infrastruktury bude prováděna mimo silniční pozemek v souladu s platnou 

legislativou.“. 

 

– V kapitole e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 

změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 

opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně  

(dále jen „kapitola e)“) se v odstavci Koncepce uspořádání krajiny ruší text: „podmíněně“ a text: 

„podmíněně“. 

– V kapitole e) se v odstavci Koncepce uspořádání krajiny vkládá text: „umožněno, v souladu se 

stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, viz kapitola f),“ a text: 

„ZPF, budování komunikací a cyklotras, technické infrastruktury, opatření pro udržení vody v krajině, 

zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření přispívající k vyšší retenční 

schopnosti krajiny, apod. Lze povolovat některé lesnické, myslivecké a rybníkářské činnosti 

(krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybníků). Na lesních pozemcích jsou umožněny 

změny stávajících staveb pro individuální rekreaci.“. 

– V kapitole e) se v odstavci Návrh uspořádání krajiny a systému ÚSES vkládá text: „, regulacemi 

apod.“, 

„Celkový charakter krajiny řešeného území je harmonický až přírodní (na jeho převážné ploše), 

přičemž větší množství nelesní dřevinné vegetace roste především okolo říčního kaňonu Vltavy, 

menších vodních toků a na (vesměs výsušných) mezích a dalších lokalitách, často s kamenitými 

výchozy. Odlesněná krajina byla dříve zorněna, v současnosti některé plochy opět zarůstají 

náletovou vegetací, většina pozemků jsou trvalé travní porosty. Vodní režim je změněn, což souvisí 

s historickým odvodněním krajiny a provedenými úpravami drobných vodních toků a zejména 

stavbou vodní nádrže Orlík.  

Pozemky určené pro ochranu a tvorbu ÚSES jsou nezastavitelné a nelze na nich měnit stávající 

kulturu za kulturu nižšího stupně ekologické stability, ani jiným způsobem narušovat jejich 

ekologicko–stabilizační funkce. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití musí být 

omezeny na zachování stávajících podmínek využití, tzn., vylučují se činnosti a změny využití území 

snižující ekologickou stabilitu lokality. V případě křížení prvků ÚSES se záměry nadmístního 

i místního významu musí být provedena taková opatření, která povedou k jejich vzájemné 

koordinaci a nesmí dojít k zamezení vybudování záměrů dopravní a technické infrastruktury. 
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ÚSES byl aktualizován ke dni 20.7.2022. Podkladem byl provedený Plán ÚSES Milešov. 

Regulativy pro plochy zařazené do ÚSES mají 2 základní funkce – zajišťují podmínky pro trvalou 

funkčnost existujících prvků ÚSES a zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES 

navržených nebo nefunkčních. Podrobné podmínky využití ploch a koridorů ÚSES jsou uvedeny 

v kapitole f). 

Biocentra: 

Druhová skladba bioty se bude blížit přirozené skladbě odpovídající trvalým stanovištním 

podmínkám, u antropicky podmíněných ekosystémů též trvalým antropickým podmínkám. Veškeré 

vedlejší funkce musejí být tomuto cíli podřízeny. Nepovoluje se zde: umisťování staveb, pobytová 

rekreace, intenzívní hospodaření a nepřípustné jsou i veškeré další činnosti snižující ekologickou 

stabilitu tohoto krajinného segmentu. 

Biokoridory: 

Posláním biokoridorů je umožnit migraci všech organismů mezi biocentra, trvalou existenci nelze 

předpokládat. Připouští se širší možnosti hospodářského využití, nevadí ani souběžné vedení 

biokoridorů s účelovými komunikacemi, rekreačními trasami a podobně. V nezbytných případech je 

podmíněně přípustné povolování liniových staveb, konkrétně příčné křížení s biokoridorem, 

vodohospodářská zařízení, čistírny odpadních vod a podobně. Nepovoluje se zde: umisťování 

staveb, pobytová rekreace, intenzívní hospodaření a rovněž nepřípustné jsou veškeré další činnosti 

snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu. 

Navržené (nefunkční) prvky – interakční prvky: 

Jejich realizace je vázána na splnění výše zmíněných zákonných podmínek. Do doby jejich splnění 

je zaručeno právo na stávající využití území. Nelze však připustit takové změny v jejich současném 

využití, které budoucí realizaci ÚSES výrazně ztíží nebo dokonce znemožní. Realizace je 

podmíněna řešením vlastnických vztahů v projektu ÚSES, komplexních pozemkových úpravách 

nebo lesních hospodářských plánech. Pokud nedojde k dohodě s vlastníky (jejichž práva na stávající 

využití jsou chráněna), je jejich omezení možné pouze za těchto podmínek: omezení se děje ve 

veřejném zájmu, omezení se děje na základě zákona, omezení je výslovně uvedeno, omezení je 

provedeno jen v nezbytném rozsahu, neprokáže-li se, že požadovaného účelu nelze dosáhnout 

jinak, za omezení je poskytnuta náhrada podle procesních pravidel stanovených stavebním 

zákonem. V případě ÚSES se poskytuje náhradní pozemek. Proto musejí být regulativy omezeny na 

zachování stávajících podmínek (využití) = vylučují se činnosti a změny využití území snižující 

ekologickou stabilitu lokality.“ 

– V kapitole e) se v odstavci Návrh uspořádání krajiny a systému ÚSES ruší text: „V řešeném 

území se nenavrhují nové prvky ÚSES. 

Nadregionální biokoridor a regionální biocentra a biokoridor byli převzaty ze schválených ZÚR 

Středočeského kraje. Lokální prvky ÚSES byly převzaty ze schválené ÚPD a z územně analytických 

podkladů. 

Ekologický význam ÚSES: 

- biologický - ochrana stávajících stanovišť pro biotu v celém řešeném území 

- krajinotvorný - ochrana celkového krajinného prostředí 

- estetický - ochrana členitosti krajiny v bezlesí 

Základní doporučení pro zlepšení ekologické funkce krajiny: 

- u vodotečí v co největší míře obnovit přírodě blízký charakter (revitalizovat) a podporovat 

sukcesi v jejich blízkosti. 

- vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupeň ekologické stability lučních porostů. 

Kromě biocenter a biokoridorů jsou základními skladebnými částmi ÚSES na lokální úrovni 

i interakční prvky, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová 

společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům a významně ovlivňující 

fungování ekosystémů kulturní krajiny. 

– V kapitole e) se v odstavci Návrh uspořádání krajiny a systému ÚSES ruší tabulky prvků ÚSES: „ 

 

Označení prvku RBK 285 

Označení prvku 
ÚSES 

NBK 60 

Název Štěchovice - Hlubocká obora 

Typ prvku Nadregionální biokoridor   
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ÚSES 

Název Radešínská - Struhy 

Typ prvku Regionální biokoridor   

 

Označení prvku 
ÚSES 

RBC 845 

Název Struhy 

Typ prvku Regionální biocentrum   

 

Označení prvku 
ÚSES 

RBC 540749 

Typ prvku Regionální biocentrum   

Označení prvku 
ÚSES 

LBK 410 

Typ prvku Lokální biokoridor   

 

Označení prvku 
ÚSES 

LBK 412 

Typ prvku Lokální biokoridor   

 

Označení prvku 
ÚSES 

LBK 411 

Typ prvku Lokální biokoridor   

 

Označení prvku 
ÚSES 

LBK 120 

Typ prvku Lokální biokoridor   

 

Označení prvku 
ÚSES 

LBK 121 

Typ prvku Lokální biokoridor   

 

Označení prvku 
ÚSES 

LBK 122 

Typ prvku Lokální biokoridor   

 

Označení prvku 
ÚSES 

LBK 414 

Typ prvku Lokální biokoridor   

 

Označení prvku 
ÚSES 

LBK 413 

Typ prvku Lokální biokoridor   

 

Označení prvku 
ÚSES 

LBC 13 

Typ prvku Lokální biocentrum   

 

Označení prvku 
ÚSES 

LBC 14 

Typ prvku Lokální biocentrum   

 

Označení prvku 
ÚSES 

LBC 15 

Typ prvku Lokální biocentrum   

 

Označení prvku 
ÚSES 

LBC 16 

Typ prvku Lokální biocentrum   
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Označení prvku 
ÚSES 

LBC 17 

Typ prvku Lokální biocentrum   

 

Označení prvku 
ÚSES 

LBC 18 

Typ prvku Lokální biocentrum   

 

– V kapitole e) se v odstavci Návrh uspořádání krajiny a systému ÚSES vkládá tabulka prvků 

ÚSES: „ 

NBK 1 Hlubocká obora – Štěchovice 

Označení NBK 1a, NKB 1b, NBK 1c 

Název Hlubocká obora – Štěchovice 

Charakter Vodní osa nadregionálního biokoridoru 

Velikost 146,65 ha 

Lesní typ 

1Z2 (Zakrslá doubrava s ostřicí nízkou na slunných svazích),  
1Z3 (Zakrslá doubrava kostřavová na chudých půdách slunných extrémních svahů),  
2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích),  
2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách),  
2M1 (Chudá buková doubrava mechová),  
2Z1 (Zakrslá buková doubrava borůvková),  
3J1 (Lipová javořina lipnicová na hřebenech a srázných slunných svazích) 

Popis Vodní tok, skalní bezlesí, lesní porosty exponovaných stanovišť 

Doporučení  

V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  

- 1Z - zakrslá doubrava - dub 90 %, bříza 10 %, příměs habru a borovice,  
- 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, habr 10 %,  

- 2K - kyselá buková doubrava - dub 70 %, buk 30 %, příměs jeřábu,  
- 2M - chudá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, bříza 10 %, příměs borovice,  
- 2Z - zakrslá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, bříza 10 %, příměs borovice,  
- 3J - lipová javořina - buk 40 %, lípa 30 %, javor 20 %, jedle 10 %, příměs jilmu.  

Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) 
kosit partie bez dřevinných náletů. 

NBK 2 Hlubocká obora – Štěchovice 

Označení NBK 2a, NKB 2b 

Název Hlubocká obora – Štěchovice 

Charakter Terestrická osa nadregionálního biokoridoru 

Velikost 54,62 ha (bez vložených lokálních biocenter) 

Lesní typ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BPEJ 

1Z2 (Zakrslá doubrava s ostřicí nízkou na slunných svazích),  
2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích),  
2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách),  
2M1 (Chudá buková doubrava mechová),  
2S1 (Svěží buková doubrava s kapradinami),  
2S7 (Svěží buková doubrava),  
2Z3 (Zakrslá buková doubrava s třtinou rákosovitou na balvanitých vrcholech),  
3J1 (Lipová javořina lipnicová na hřebenech a srázných slunných svazích),  
3K1 (Kyselá dubová bučina metlicová na plošinách a plochých vyvýšeninách), 
3S1 (Svěží dubová bučina šťavelová na mírných svazích),  
3S4 (Svěží dubová bučina s kapradinami v terénních zářezech),  
3V1 (Vlhká dubová bučina netýkavková v méně skloněných úžlabinách a prameništích),  
3V2 (Vlhká dubová bučina papratková) 
 
5.32.44, 5.41.78, 5.41.99 

Popis Lesní porosty (vesměs) exponovaných stanovišť, louky, nelesní dřevinná a travinobylinná vegetace. 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
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stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  
- 1Z - zakrslá doubrava - dub 90 %, bříza 10 %, příměs habru a borovice,  
- 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, habr 10 %,  

- 2K - kyselá buková doubrava - dub 70 %, buk 30 %, příměs jeřábu,  
- 2M - chudá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, bříza 10 %, příměs borovice,  
- 2S - svěží buková doubrava - dub 60 %, buk 30 %, habr 10 %,  
- 2Z - zakrslá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, bříza 10 %, příměs borovice,  

- 3J – lipová javořina - buk 40 %, lípa 30 %, javor 20 %, jedle 10 %, příměs jilmu,  
- 3K - kyselá dubová bučina - buk 60 %, dub 20 %, lípa 10 %, jedle 10 %,  
- 3S - svěží dubová bučina - buk 50 %, jedle 20 %, dub 20 %, lípa 10 %, příměs habru,  

- 3V - vlhká dubová bučina - buk 30 %, dub 30 %, jedle 30 %, javor 10 %, příměs jasanu 

a olše.  
Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát 
ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech 
lokality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí 
(bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, 
I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení 
společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké 
mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno 
sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, 
pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

RBC 3 Hřebeny 

Označení RBC 3 

Název Hřebeny 

Charakter Regionální biocentrum, součást nadregionálního biokoridoru 

Velikost 28,97 ha 

Lesní typ,  
 
 
 
 
BPEJ 

2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích),  
2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách),  
2Z1 (Zakrslá buková doubrava borůvková),  
3K1 (Kyselá dubová bučina metlicová na plošinách a plochých vyvýšeninách) 
 
5.32.14, 5.41,68, 5.50.11 

Popis Lesní porosty (vesměs) exponovaných stanovišť, louky, nelesní dřevinná a travinobylinná vegetace. 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  

- 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, habr 10 %,  
- 2K - kyselá buková doubrava - dub 70 %, buk 30 %, příměs jeřábu,  
- 2Z - zakrslá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, bříza 10 %, příměs borovice,  
- 3K - kyselá dubová bučina - buk 60 %, dub 20 %, lípa 10 %, jedle 10 %.  

Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát 
ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech 
lokality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí 
(bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, 
I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení 
společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké 
mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. 
Pokos pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci 
ponechat bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných 
náletů. 

RBC 4 Struhy 

Označení RBC 4 

Název Struhy 

Charakter Regionální biocentrum, součást nadregionálního biokoridoru 

Velikost 36,47 ha 

Lesní typ,  
 
 
 
 
 

1J4 (Habrová javořina hluchavková),  
1Z2 (Zakrslá doubrava s ostřicí nízkou na slunných svazích),  
1Z3 (Zakrslá doubrava kostřavová na chudých půdách slunných extrémních svahů),  
2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích),  
2C3 (Vysýchavá buková doubrava teplomilná s válečkou prapořitou na svazích a hřbetech),  
2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách),  
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BPEJ 

2K2 (Kyselá buková doubrava s ostřicí kulkonosnou), 
2S1 (Svěží buková doubrava s kapradinami),  
3J1 (Lipová javořina lipnicová na hřebenech a srázných slunných svazích),  
3S1 (Svěží dubová bučina šťavelová na mírných svazích), 
3U1 (Javorová jasenina bršlicová na hlinitém aluviu na údolních dnech),  
3V1 (Vlhká dubová bučina netýkavková v méně skloněných úžlabinách a prameništích) 
 
5.41.78 

Popis Téměř výhradně lesní porost, louka. 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  

- 1J - habrová javořina - dub zimní 30 %, lípa 20 %, javor mléč 20 %, habr 20 %, jeřáb břek 

10 %, příměs babyky a třešně, keře,  
- 1Z - zakrslá doubrava - dub 90 %, bříza 10 %, příměs habru a borovice,  
- 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, habr 10 %,  

- 2K - kyselá buková doubrava - dub 70 %, buk 30 %, příměs jeřábu,  
- 2S - svěží buková doubrava - dub 60 %, buk 30 %, habr 10 %,  
- 3J - lipová javořina - buk 40 %, lípa 30 %, javor 20 %, jedle 10 %, příměs jilmu,  

- 3S - svěží dubová bučina - buk 50 %, jedle 20 %, dub 20 %, lípa 10 %, příměs habru,  
- 3U - javorová jasenina - jasan 40 %, buk 3 0%, jedle 20 %, javor 10 %, příměs dubu 

a smrku,  
- 3V - vlhká dubová bučina - buk 30 %, dub 30 %, jedle 30 %, javor 10 %, příměs jasanu 

a olše.  
Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát 
ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech 
lokality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí 
(bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, 
I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení 
společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké 
mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno 
sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, 
pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

RBC 5 Radešínská – Struhy 

Označení RBC 4 

Název Struhy 

Charakter Regionální biokoridor, součást nadregionálního biokoridoru 

Velikost 4,78 ha 

Lesní typ,  
 
 
 
 
BPEJ 

2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích),  
2S1 (Svěží buková doubrava s kapradinami),  
2S7 (Svěží buková doubrava),  
3V1 (Vlhká dubová bučina netýkavková v méně skloněných úžlabinách a prameništích)  
 
5.32.14, 5.50.11, 5.78.69 

Popis Lesní porosty, louky, opuštěné zemědělské pozemky 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  

- 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, habr 10 %,  

- 2S - svěží buková doubrava - dub 60 %, buk 30 %, habr 10 %,  
- 3V - vlhká dubová bučina – buk 30 %, dub 30 %, jedle 30 %, javor 10 %, příměs jasanu 

a olše.  
Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání o umřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. Vypracovat projekt prvku ÚSES (jeho střední části), který zohlední veškeré biotické 
a abiotické vlivy spolupůsobící v lokalitě. Dosadba autochtonních dřevin podle příslušné STG. 
Použita by měla být sadba odrostků výše nejméně 1 m, s dostatečně velkým kořenovým systémem. 
Postačující jsou prostokořenné sazenice, mohou být ale i balové. Nejvhodnějším obdobím pro 
realizaci výsadeb je podzim nebo časné jaro. Všechny sazenice musejí být vysazeny do jamek, 
jejichž objem je dostatečný pro přirozené rozmístění kořenového systému. Statické zajištění je 
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ideální dřevěnými kůly. Proti suchu, konkurenci plevelů, ohryzu, vytloukání zvěří, větru a sluneční 
radiaci je třeba vysazovance chránit. Proti konkurenčním rostlinám a vysychání se používá kryt 
kořenové mísy tvořený kůrovým mulčem tloušťky dostačující pro zamezení růstu plevelů (vrstva 100 - 
150 mm) nebo mulčovací plachetka z biotextílie o rozměru 0,65 x 0,65 m. Klade se na povrch 
kořenové mísy a upevňuje vhodným místním materiálem (například kameny). Mulčovací materiál se 
nepřihrnuje až ke kmínku. Proti okusu se kmeny obalují drátěným pletivem nebo jutovým pásem, 
který rovněž poskytuje účinnou ochranu sazenice před nepříznivým vlivem slunečního záření. 
Dřeviny vyžadují v prvých letech po výsadbě odborný dohled, protože často reagují na specifické 
poměry nového stanoviště negativně – dochází ke keřovému růstu, jednostranným deformacím 
kosterních větví, postupnému krnění, vícekmennému růstu či projevům hyperplastie, deformacím 
terminálu a podobným poruchám růstu, které dokáže odborník včas 
odhalit a z větší míry potlačit správně zvoleným typem řezu. Tímto způsobem lze předejít většímu 
propadu výsadeb.  
Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality tak, 
aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí (bližší údaje 
jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, I. Míchal, V. 
Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení společenstev, 
případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mechanizace, v trvale 
podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno sušit přirozeným 
způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším 
časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBC 6 Na bukové 

Označení LBC 6 

Název Na bukové 

Charakter Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, součást nadregionálního biokoridoru 

Velikost 2,96 ha 

Lesní typ 2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích),  
2S7 (Svěží buková doubrava) 

Popis Lesní porost s bohatým travinobylinným podrostem 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  

- 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, habr 10 %,  

- 2S - svěží buková doubrava - dub 60 %, buk 30 %, habr 10 %.  

Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. 

LBC 7 Struhy 

Označení LBC 7 

Název Struhy 

Charakter Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, součást nadregionálního biokoridoru 

Velikost 2,22 ha 

Lesní typ 
 

2K2 (Kyselá buková doubrava s ostřicí kulkonosnou),  
2M1 (Chudá buková doubrava mechová) 

Popis Lesní porost  

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  

- 2K - kyselá buková doubrava - dub 70 %, buk 30 %, příměs jeřábu. 

Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. 

LBC 8 Loužek 

Označení LBC 8 

Název Loužek 

Charakter Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, součást nadregionálního biokoridoru 

Velikost 2,03 ha 

Lesní typ 
 

2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách), 2M1 (Chudá buková doubrava mechová), 
3K1 (Kyselá dubová bučina metlicová na plošinách a plochých vyvýšeninách) 

Popis Lesní porost  
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Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  

- 2K - kyselá buková doubrava - dub 70 %, buk 30 %, příměs jeřábu,  
- 2M - chudá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, bříza 10 %, příměs borovice,  

- 3K - kyselá dubová bučina - buk 60 %, dub 20 %, lípa 10 %, jedle 10 %.  

Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. 

LBC 9 Nad přehradou 

Označení LBC 9 

Název Nad přehradou 

Charakter Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, součást nadregionálního biokoridoru 

Velikost 2,42 ha 

Lesní typ, 
 
 
BPEJ 

2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách),  
2K2 (Kyselá buková doubrava s ostřicí kulkonosnou) 
 
5.38.56. 5.41.78, 5.41.99 

Popis Lesní porost, travinobylinná lada 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  

- 2K - kyselá buková doubrava - dub 70 %, buk 30 %, příměs jeřábu.  

Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát 
ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech 
lokality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí 
(bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, 
I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení 
společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké 
mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno 
sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, 
pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBC 10 V Kozlíkách 

Označení LBC 10 

Název V Kozlíkách 

Charakter Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, součást nadregionálního biokoridoru 

Velikost 3,04 ha 

Lesní typ, 
 
 
BPEJ 

2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích),  
2Z1 (Zakrslábuková doubrava borůvková) 
 
5.41.78 

Popis Lesní porost, travinobylinná lada 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  

- 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, habr 10 %,  
- 2Z - zakrslá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, bříza 10 %, příměs borovice.  

Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát 
ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech 
lokality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí 
(bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, 
I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení 
společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké 
mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno 
sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, 
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pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBK 11 Písečná 

Označení LBK 11 

Název Písečná 

Charakter Lokální biokoridor, součást nadregionálního biokoridoru 

Velikost 8,15 ha 

Lesní typ,  
 
 
 
BPEJ 

2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách),  
2K2 (Kyselá buková doubrava s ostřicí kulkonosnou),  
2M1 (Chudá buková doubrava mechová) 
 
5.32.11, 5.32.14 

Popis Lesní porost, travinobylinná lada 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba: 

- 2K - kyselá buková doubrava - dub 70 %, buk 30 %, příměs jeřábu,  

- 2M - chudá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, bříza 10 %, příměs borovice.  

Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany 
lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem rozvoje 
lesů. Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality tak, 
aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí (bližší údaje 
jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, I. Míchal, V. 
Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení společenstev, 
případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mechanizace, v trvale 
podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno sušit přirozeným 
způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším 
časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBK 12 Hřebeny 

Označení LBK 12 

Název Hřebeny 

Charakter Lokální biokoridor, součást nadregionálního biokoridoru 

Velikost 4,64 ha 

Lesní typ, 
 
BPEJ 

2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách) 
 
5.29.11, 5.40.99, 5.41.68, 5.41.89 

Popis Lesní porost, travinobylinná lada 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  
2K - kyselá buková doubrava - dub 70 %, buk 30 %, příměs jeřábu. 

Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát 
ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech 
lokality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí 
(bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, 
I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení 
společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké 
mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno 
sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, 
pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBK 13 Hrachovka 

Označení LBK 13 

Název Hrachovka 

Charakter Lokální biokoridor, součást nadregionálního biokoridoru 

Velikost 22,52 ha 

Lesní typ,  
 
 

2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách),  
2K2 (Kyselá buková doubrava s ostřicí kulkonosnou),  
2S1 (Svěží buková doubrava s kapradinami),  
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BPEJ 

3K1 (Kyselá dubová bučina metlicová na plošinách a plochých vyvýšeninách),  
3L1 (Jasanová olšina potoční na glejích a náplavách potoků),  
3S1 (Svěží dubová bučina šťavelová na mírných svazích),  
3V1 (Vlhká dubová bučina netýkavková v méně skloněných úžlabinách a prameništích),  
3V2 (Vlhká dubová bučina papratková) 
 
5.32.14, 5.32.54, 5.40.99, 5.68.11 

Popis 
Heterogenní biokoridor nivou Hrachovky – lesní porosty, travinobylinná lada, břehový dřevinný 
porost, louky. 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  

- 2K - kyselá buková doubrava - dub 70 %, buk 30 %, příměs jeřábu,  
- 2S - svěží buková doubrava - dub 60 %, buk 30 %, habr 10 %,  
- 3K - kyselá dubová bučina – buk 60 %, dub 20 %, lípa 10 %, jedle 10 %,  

- 3L - jasanová olšina - olše 70 %, jasan 30 %, příměs smrku a osiky,  
- 3S - svěží dubová bučina - buk 50 %, jedle 20 %, dub 20 %, lípa 10 %, příměs habru,  
- 3V - vlhká dubová bučina - buk 30 %, dub 30 %, jedle 30 %, javor 10 %, příměs jasanu 

a olše.  
Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát 
ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech 
lokality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí 
(bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, 
I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení 
společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké 
mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno 
sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, 
pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBC 14 Kalich 

Označení LBC 14 

Název Kalich 

Charakter Lokální biocentrum, součást nadregionálního biokoridoru 

Velikost 3,23 ha 

Lesní typ,  
 
BPEJ 

2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách) 
 
5.37.16, 5.39.39 

Popis Lesní porost, ladní vegetace travinobylinné i dřevinné varianty. 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  

- 2K - kyselá buková doubrava - dub 70 %, buk 30 %, příměs jeřábu.  

Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát 
ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech 
lokality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí 
(bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, 
I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení 
společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké 
mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno 
sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, 
pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBC 15 Nad Hrachovkou 

Označení LBC 15 

Název Nad Hrachovkou 

Charakter Lokální biocentrum 

Velikost 2,61 ha 

BPEJ 5.37.16, 5.39.39 

Popis Nelesní dřevinná vegetace, travinobylinný porost. 



14/51 
 

Doporučení  Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality tak, 
aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí (bližší údaje 
jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, I. Míchal, V. 
Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení společenstev, 
případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mechanizace, v trvale 
podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno sušit přirozeným 
způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším 
časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBK 16 Na lepenici 

Označení LBK 16 

Název Na lepenici 

Charakter Lokální biokoridor 

Velikost 3,61 ha 

Lesní typ,  
 
 
BPEJ 

2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích),  
3C2 (Vysýchavá dubová bučina lipnicová ochuzená na hřbetech a příkrých svazích)  
 
5.32.11, 5.37.16, 5.39.39, 5.50.11 

Popis Louky, ladní vegetace a porosty nelesních dřevin, lesní porost. 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  
2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, habr 10 %,  
3C – vysýchavá dubová bučina – buk 60 %, dub 30 %, lípa 10 %.  
Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. Vypracovat projekt prvku ÚSES (jeho severní části), který zohlední veškeré biotické 
a abiotické vlivy spolupůsobící v lokalitě. Dosadba autochtonních dřevin podle příslušné STG. 
Použita by měla být sadba odrostků výše nejméně 1 m, s dostatečně velkým kořenovým systémem. 
Postačující jsou prostokořenné sazenice, mohou být ale i balové. Nejvhodnějším obdobím pro 
realizaci výsadeb je podzim nebo časné jaro. Všechny sazenice musejí být vysazeny do jamek, 
jejichž objem je dostatečný pro přirozené rozmístění kořenového systému. Statické zajištění je 
ideální dřevěnými kůly. Proti suchu, konkurenci plevelů, ohryzu, vytloukání zvěří, větru a sluneční 
radiaci je třeba vysazovance chránit. Proti konkurenčním rostlinám a vysychání se používá kryt 
kořenové mísy tvořený kůrovým mulčem tloušťky dostačující pro zamezení růstu plevelů (vrstva 100 - 
150 mm) nebo mulčovací  plachetka z biotextílie o rozměru 0,65 x 0,65 m. Klade se na povrch 
kořenové mísy a upevňuje vhodným místním materiálem (například kameny). Mulčovací materiál se 
nepřihrnuje až ke kmínku. Proti okusu se kmeny obalují drátěným pletivem nebo jutovým pásem, 
který rovněž poskytuje účinnou ochranu sazenice před nepříznivým vlivem slunečního záření. 
Dřeviny vyžadují v prvých letech po výsadbě odborný dohled, protože často reagují na specifické 
poměry nového stanoviště negativně – dochází ke keřovému růstu, jednostranným deformacím 
kosterních větví, postupnému krnění, vícekmennému růstu či projevům hyperplastie, deformacím 
terminálu a podobným poruchám růstu, které dokáže odborník včas 
odhalit a z větší míry potlačit správně zvoleným typem řezu. Tímto způsobem lze předejít většímu 
propadu výsadeb. Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát 
ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech 
lokality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí 
(bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, 
I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení 

společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké 
mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno 
sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, 
pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBC 17 Nad Kosobudy 

Označení LBC 17 

Název Nad Kosobudy 

Charakter Lokální biocentrum 

Velikost 2,25 ha 

BPEJ 5.37.16 

Popis Dřevinná a travinobylinná lada. 

Doporučení  Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality tak, 
aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí (bližší údaje 
jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, I. Míchal, V. 
Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení společenstev, 



15/51 
 

případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mechanizace, v trvale 
podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno sušit přirozeným 
způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším 
časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBK 18 Pod Stínadly 

Označení LBK 18 

Název Pod Stínadly 

Charakter Lokální biokoridor, součást nadregionálního biokoridoru 

Velikost 1,44 ha 

Lesní typ  
 
 
BPEJ 

2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích),  
2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách) 
 
5.37.16, 5.37.56, 5.39.39 

Popis Louky, ladní vegetace a porosty nelesních dřevin, lesní porost. 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  

- 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, habr 10 %,  
- 2K - kyselá buková doubrava - dub 70 %, buk 30 %, příměs jeřábu.  

Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát 
ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech 
lokality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí 
(bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, 
I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení 
společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké 
mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno 
sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, 
pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBC 19 U Stínadel 

Označení LBC 19 

Název U Stínadel 

Charakter Lokální biocentrum 

Velikost 1,43 ha 

BPEJ 5.37.56, 5.39.39 

Popis Dřevinná a travinobylinná lada. 

Doporučení  Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality tak, 
aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí (bližší údaje 
jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, I. Míchal, V. 
Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení společenstev, 
případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mechanizace, v trvale 
podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno sušit přirozeným 
způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším 
časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBK 20 U Paseky 

Označení LBK 20 

Název U Paseky 

Charakter Lokální biokoridor 

Velikost 0,17 ha 

BPEJ 5.32.54, 5.39.39 

Popis Luční porost s dřevinami. 

Doporučení  Vypracovat projekt prvku ÚSES, který zohlední veškeré biotické a abiotické vlivy spolupůsobící 
v lokalitě. Dosadba autochtonních dřevin podle příslušné STG. Použita by měla být sadba odrostků 
výše nejméně 1 m, s dostatečně velkým kořenovým systémem. Postačující jsou prostokořenné 
sazenice, mohou být ale i balové. Nejvhodnějším obdobím pro realizaci výsadeb je podzim nebo 
časné jaro. Všechny sazenice musejí být vysazeny do jamek, jejichž objem je dostatečný pro 
přirozené rozmístění kořenového systému. Statické zajištění je ideální dřevěnými kůly. Proti suchu, 
konkurenci plevelů, ohryzu, vytloukání zvěří, větru a sluneční radiaci je třeba vysazovance chránit. 
Proti konkurenčním rostlinám a vysychání se používá kryt kořenové mísy tvořený kůrovým mulčem 
tloušťky dostačující pro zamezení růstu plevelů (vrstva 100 - 150 mm) nebo mulčovací plachetka 
z biotextílie o rozměru 0,65 x 0,65 m. Klade se na povrch kořenové mísy a upevňuje vhodným 
místním materiálem (například kameny). Mulčovací materiál se nepřihrnuje až ke kmínku. Proti okusu 
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se kmeny obalují drátěným pletivem nebo jutovým pásem, který rovněž poskytuje účinnou ochranu 
sazenice před nepříznivým vlivem slunečního záření. Dřeviny vyžadují v prvých letech po výsadbě 
odborný dohled, protože často reagují na specifické poměry nového stanoviště negativně – dochází 
ke keřovému růstu, jednostranným deformacím kosterních větví, postupnému krnění, vícekmennému 
růstu či projevům hyperplastie, deformacím terminálu a podobným poruchám růstu, které dokáže 
odborník včas odhalit a z větší míry potlačit správně zvoleným typem řezu. Tímto způsobem lze 
předejít většímu propadu výsadeb. Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla 
jedenkrát až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě 
v různých místech lokality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu 
pravidelných sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. 
Nelesní společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období 
s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos 
pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat 
bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBC 21 Paseka 

Označení LBC 21 

Název Paseka 

Charakter Lokální biocentrum 

Velikost 1,37 ha 

BPEJ 5.32.54, 5.39.39 

Popis Dřevinná a travinobylinná lada. 

Doporučení  Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně 
s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality tak, 
aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí (bližší údaje 
jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, I. Míchal, V. 
Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení společenstev, 

případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mechanizace, v trvale 
podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno sušit přirozeným 
způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším 
časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBK 22 Milešov 

Označení LBK 22 

Název Milešov 

Charakter Lokální biokoridor 

Velikost 8,45 ha 

Lesní typ,  
 
 
 
 
BPEJ 

2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích),  
2K1 (Kyselá buková doubrava metlicová na plošinách),  
2K2 (Kyselá buková doubrava s ostřicí kulkonosnou), 
2S7 (Svěží buková doubrava) 
 
5.32.11, 5.32.54, 5.32.76, 5.37.16, 5.37.56, 5.39.39, 5.40.68, 5.68.11 

Popis Louky, ladní vegetace a porosty nelesních dřevin, lesní porost. Zemědělsky využívané plochy. 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  

- 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, habr 10 %,  

- 2K - kyselá buková doubrava - dub 70 %, buk 30 %, příměs jeřábu,  
- 2S - svěží buková doubrava - dub 60 %, buk 30 %, habr 10 %.  

Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je  usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. Vypracovat projekt prvku ÚSES (jeho částí na zemědělsky obhospodařovaných 
pozemcích), který zohlední veškeré biotické a abiotické vlivy spolupůsobící v lokalitě. Dosadba 
autochtonních dřevin podle příslušné STG. Použita by měla být sadba odrostků výše nejméně 1 m, 
s dostatečně velkým kořenovým systémem. Postačující jsou prostokořenné sazenice, mohou být ale 
i balové. Nejvhodnějším obdobím pro realizaci výsadeb je podzim nebo časné jaro. Všechny 
sazenice musejí být vysazeny do jamek, jejichž objem je dostatečný pro přirozené rozmístění 
kořenového systému. Statické zajištění je ideální dřevěnými kůly. Proti suchu, konkurenci plevelů, 
ohryzu, vytloukání zvěří, větru a sluneční radiaci je třeba vysazovance chránit. Proti konkurenčním 
rostlinám a vysychání se používá kryt kořenové mísy tvořený kůrovým mulčem tloušťky dostačující 
pro zamezení růstu plevelů (vrstva 100 - 150 mm) nebo mulčovací plachetka z biotextílie o rozměru 
0,65 x 0,65 m. Klade se na povrch kořenové mísy a upevňuje vhodným místním materiálem 
(například kameny). Mulčovací materiál se nepřihrnuje až ke kmínku. Proti okusu se kmeny obalují 
drátěným pletivem nebo jutovým pásem, který rovněž poskytuje účinnou ochranu sazenice před 
nepříznivým vlivem slunečního záření. Dřeviny vyžadují v prvých letech po výsadbě odborný dohled, 
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protože často reagují na specifické poměry nového stanoviště negativně – dochází ke keřovému 
růstu, jednostranným deformacím kosterních větví, postupnému krnění, vícekmennému růstu či 
projevům hyperplastie, deformacím terminálu a podobným poruchám růstu, které dokáže odborník 
včas odhalit a z větší míry potlačit správně zvoleným typem řezu. Tímto způsobem lze předejít 
většímu propadu výsadeb. Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát 
až dvakrát ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých 
místech lokality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu 
pravidelných sečí (bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. 
Nelesní společenstva, I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle 
aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období 
s použitím lehké mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos 
pokud možno sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat 
bez zásahu, pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBK 23 Pod Kalichem 

Označení LBK 23 

Název Pod Kalichem 

Charakter Lokální biokoridor 

Velikost 3,05 ha 

Lesní typ,  
 
BPEJ 

2K2 (Kyselá buková doubrava s ostřicí kulkonosnou) 
 
5.32.51, 5.40.78 

Popis Louky, ladní vegetace a porosty nelesních dřevin, lesní porost. 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  

- 2K - kyselá buková doubrava - dub 70 %, buk 30 %, příměs jeřábu. 

Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. Vypracovat projekt prvku ÚSES (jeho západní části), který zohlední veškeré biotické 
a abiotické vlivy spolupůsobící v lokalitě. Dosadba autochtonních dřevin podle příslušné STG. 
Použita by měla být sadba odrostků výše nejméně 1 m, s dostatečně velkým kořenovým systémem. 
Postačující jsou prostokořenné sazenice, mohou být ale i balové. Nejvhodnějším obdobím pro 
realizaci výsadeb je podzim nebo časné jaro. Všechny sazenice musejí být vysazeny do jamek, 
jejichž objem je dostatečný pro přirozené rozmístění kořenového systému. Statické zajištění je 
ideální dřevěnými kůly. Proti suchu, konkurenci plevelů, ohryzu, vytloukání zvěří, větru a sluneční 
radiaci je třeba vysazovance chránit. Proti konkurenčním rostlinám a vysychání se používá kryt 
kořenové mísy tvořený kůrovým mulčem tloušťky dostačující pro zamezení růstu plevelů (vrstva 100 - 
150 mm) nebo mulčovací plachetka z biotextílie o rozměru 0,65 x 0,65 m. Klade se na povrch 
kořenové mísy a upevňuje vhodným místním materiálem (například kameny). Mulčovací materiál se 
nepřihrnuje až ke kmínku. Proti okusu se kmeny obalují drátěným pletivem nebo jutovým pásem, 
který rovněž poskytuje účinnou ochranu sazenice před nepříznivým vlivem slunečního záření. 
Dřeviny vyžadují v prvých letech po výsadbě odborný dohled, protože často reagují na specifické 
poměry nového stanoviště negativně – dochází ke keřovému růstu, jednostranným deformacím 
kosterních větví, postupnému krnění, vícekmennému růstu či projevům hyperplastie, deformacím 
terminálu a podobným poruchám růstu, které dokáže odborník včas odhalit a z větší míry potlačit 
správně zvoleným typem řezu. Tímto způsobem lze předejít většímu propadu výsadeb. Na lučních 
porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát ročně s občasným 
vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech lokality tak, aby byla 
umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí (bližší údaje jsou 
velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, I. Míchal, V. 
Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení společenstev, 
případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké mechanizace, v trvale 
podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno sušit přirozeným 
způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, pouze s větším 
časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBC 24 Na Jahodovém potoce 

Označení LBC 24 

Název Na Jahodovém potoce 

Charakter Lokální biocentrum 

Velikost 3,33 ha 

Lesní typ,  
 
 
BPEJ 

2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích),  
2S1 (Svěží buková doubrava s kapradinami) 
 
5.32.11, 5.39.39, 5.40.78, 5.68.11 

Popis Louky, ladní vegetace a porosty nelesních dřevin, lesní porost. 
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Ochranná zóna nadregionálního biokoridoru 

 

– V kapitole e) se v odstavci Návrh uspořádání krajiny a systému ÚSES vkládá text: „ Kromě 

biocenter a biokoridorů jsou základními skladebnými částmi ÚSES na lokální úrovni i interakční 

prvky, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, 

vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům a významně ovlivňující fungování 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  

- 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, habr 10 %,  
- 2S - svěží buková doubrava - dub 60 %, buk 30 %, habr 10 %.  

Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát 
ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech 
lokality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí 
(bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, 
I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení 
společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké 
mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno 
sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, 
pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

LBK 25 Jahodový potok - V loužích 

Označení LBK 25 

Název Jahodový potok - V loužích 

Charakter Lokální biokoridor 

Velikost 1,75 ha 

Lesní typ,  
 
 
 
BPEJ 

2C2 (Vysýchavá buková doubrava lipnicová na příkrých slunných svazích),  
2S7 (Svěží buková doubrava),  
3V1 (Vlhká dubová bučina netýkavková v méně skloněných úžlabinách a prameništích) 
 
5.40.78, 5.50.11, 5.68.11 

Popis Louky, ladní vegetace a porosty nelesních dřevin, lesní porost. 

Doporučení  V lesním porostu zachovat a chránit, respektive prohloubit přirozený charakter porostů dle SLT. 
Stávající listnáče udržovat do vysokého věku převážně jen zásahy charakteru zdravotního výběru. 
Vhodnými opatřeními podpořit přirozenou obnovu žádoucích dřevin. V přiměřené míře zachovat podíl 
odumírajících a tlejících padlých stromů. Výchova zaměřená na udržení přirozené skladby, přeměnit 
druhovou skladbu dle SLT. Zachování přirozeného složení stromového patra, udržování nízkých 
stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení. Cílová dřevinná skladba:  

- 2C - vysýchavá buková doubrava - dub 70 %, buk 20 %, habr 10 %,  
- 2S - svěží buková doubrava - dub 60%, buk 30%, habr 10%,  
- 3V - vlhká dubová bučina – buk 30 %, dub 30 %, jedle 30 %, javor 10 %, příměs jasanu 

a olše.  
Strategie musí být závislá na současném stavu, ideální je usměrňovaný polopřírodní vývoj. Principy 
ochrany lesa (včetně ponechání odumřelé dřevní hmoty) musejí být v souladu s Oblastním plánem 
rozvoje lesů. Na lučních porostech kosení dle stavu společenstva zpravidla jedenkrát až dvakrát 
ročně s občasným vynecháním některé sezóny na malé části plochy střídavě v různých místech 
lokality tak, aby byla umožněna existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí 
(bližší údaje jsou velmi podrobně uvedeny v knize Péče o chráněná území – I. Nelesní společenstva, 
I. Míchal, V. Petříček a kol., AOPaK Praha 1999). Termín seče upravovat dle aktuálního složení 

společenstev, případně jej střídat v různých letech. Kosení v suchém období s použitím lehké 
mechanizace, v trvale podmáčených partiích alespoň občasné ruční kosení. Pokos pokud možno 
sušit přirozeným způsobem na místě (mimo ruderální partie). Ladní vegetaci ponechat bez zásahu, 
pouze s větším časovým odstupem (2-3 roky) kosit partie bez dřevinných náletů. 

Název Hlubocká obora – Štěchovice 

Charakter Nadregionální biokoridor – vnější (ochranná) zóna 

Velikost 1051,0 ha 

Popis 
Louky, ladní vegetace, porosty nelesních dřevin, lesní porosty, vodní plochy a toky, zastavěné území, 
orná půda, komunikace. 

Doporučení  Při všech zásazích do krajinných segmentů s vyšší ekologickou stabilitou (polopřirozených lučních 
porostů a pastvin, vodních toků s břehovým porostem, porostů nelesních dřevin a lesních porostů) je 
potřebné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody – jedná se o zásah do nadregionálního 
ÚSES. 
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ekosystémů kulturní krajiny. V místním územním systému ekologické stability zprostředkovávají 

interakční prvky příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní 

krajinu. Interakční prvky jsou součástí ekologické niky různých druhů organismů, které jsou zapojeny 

do potravních řetězců i okolních, ekologicky méně stabilních společenstev. Slouží jim jako potravní 

základna, místo úkrytu a rozmnožování. Přispívají ke vzniku bohatší a rozmanitější sítě potravních 

vazeb v krajině a tím podmiňují vznik regulačních mechanismů, zvyšujících ekologickou stabilitu 

krajiny.“ 

– V kapitole e) se v odstavci Návrh uspořádání krajiny a systému ÚSES vkládá tabulka: „ 

Tabulky prvků ÚSES – interakční prvky  

 

– V kapitole e) se v odstavci Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny ruší 

text: „Jedná se především o postupné zřizování vodních ploch a převádění ekologicky nestabilních 

ploch na plochy s vyšší ekologickou stabilitou.“. 

– V kapitole e) se v odstavci Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny vkládá 

text: „ 

Základní doporučení pro zlepšení ekologické funkce krajiny: 

Označení prvk
u  

Název 
Rozloha 

Charakter 

IP A Varta 13,8 ha Mozaika keřových a travních porostů, lesní porost. 

IP B U Plázků 13,7 ha Mozaika keřových a travních porostů, lesní porost. 

IP C U Jozávků 24,2 ha Mozaika keřových a travních porostů, lesní porost. 

IP D U hluboké cesty 26,6 ha Teplomilné trávníky, porosty autochtonních dřevin. 

IP E Na Cukavě 1,0 ha Mez s porostem dřevin, trávníky. 

IP F Milešov 1,0 ha Mozaika keřových a travních porostů. 

IP G Rovný 3,9 ha Meze s porosty dřevin, trávníky. 

IP H V Lomech 9,0 ha Autochtonní a ovocné dřeviny, travní porosty. 

IP Ch Pod Droužkovou 4,6 ha Autochtonní a ovocné dřeviny, travní porosty. 

IP I Klenovice 2,3 ha Mozaika keřových a travních porostů, lesní porost. 

IP J Návoz 1,0 ha Autochtonní dřeviny a travní porosty. 

IP K Pod Hradištěm 1,3 ha Autochtonní dřeviny a travní porosty. 

IP L V rybnících 5,5 ha Luh podél jahodového potoka. 

IP M Stínadla 9,3 ha Mozaika keřových a travních porostů, aleje. 

IP N Ve Svařinách 2,6 ha Nelesní dřevinná vegetace. 

IP O Šibeniční vrch 1,2 ha Mozaika dřevin a trávníků. 

IP P Trhovky 29,4 ha Teplomilné trávníky a porosty dřevin v kempu (EVL). 

IP Q Struhy 8,6 ha Teplomilné trávníky a porosty dřevin v kempu. 

IP R Loužek 3,9 ha Dřeviny na výsušném stanovišti, trávníky. 

Označení 
prvku - 
nefunkční 

  

IP S Určený k založení Výsadba autochtonních dřevin podle příslušné STG. Použita by měla být 
sadba odrostků výše nejméně 1 m, s dostatečně velkým kořenovým 
systémem. Postačující jsou prostokořenné sazenice, mohou být ale i balové. 
Nejvhodnějším obdobím pro realizaci výsadeb je podzim nebo časné jaro. 
Všechny sazenice musejí být vysazeny do jamek, jejichž objem je 
dostatečný pro přirozené rozmístění kořenového systému. Statické zajištění 
je ideální dřevěnými kůly. Proti suchu, konkurenci plevelů, ohryzu, vytloukání 
zvěří, větru a sluneční radiaci je třeba vysazovance chránit. Proti 
konkurenčním rostlinám a vysychání se používá kryt kořenové mísy tvořený 
kůrovým mulčem tloušťky dostačující pro zamezení růstu plevelů (vrstva 100 
- 150 mm) nebo mulčovací plachetka z biotextílie o rozměru 0,65 x 0,65 m. 
Klade se na povrch kořenové mísy a upevňuje vhodným místním materiálem 
(například kameny). Mulčovací materiál se nepřihrnuje až ke kmínku. Proti 
okusu se kmeny obalují drátěným pletivem nebo jutovým pásem, který 
rovněž poskytuje účinnou ochranu sazenice před nepříznivým vlivem 
slunečního záření. Dřeviny vyžadují v prvých letech po výsadbě odborný 
dohled, protože často reagují na specifické poměry nového stanoviště 
negativně – dochází ke keřovému růstu, jednostranným deformacím 
kosterních větví, postupnému krnění, vícekmennému růstu či projevům 
hyperplastie, deformacím terminálu a podobným poruchám růstu, které 
dokáže odborník včas odhalit a z větší míry potlačit správně zvoleným typem 
řezu. Tak lze předejít většímu propadu výsadeb. 

IP T Určený k založení 

IP U Určený k založení 

IP V Určený k založení 

IP W Určený k založení 

IP X Určený k založení 

IP Y Určený k založení 
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- Posílení kostry ekologické stability je možné, přičemž se jeví jako nejvhodnější využití 

navržených prvků a správný management prvků stávajících. 

- Důsledně dodržovat druhovou skladbu v lesních porostech v rámci ÚSES odpovídající 

přirozenému složení z autochtonních dřevin, stejně jako příslušný management. 

- Vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupeň ekologické stability lučních porostů.“. 

– V kapitole e) se v odstavci Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny vkládá text: „Stávající 

síť pěších komunikací a cyklotras, tj. polních a lesních cest musí být zachována, nesmí být 

snižována rušením nebo omezováním průchodnosti. Další cesty je možné zřizovat v nezastavěném 

území v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, při splnění 

legislativních požadavků na úseku ochrany a přírody. Pozemky, přes které prochází cyklotrasa nebo 

turistická trasa, se nesmí oplocovat (např. velkoplošné oplocené pastviny pro dobytek). Nepřipouští 

se bez náhrady rušit polní cesty a sjezdy z pozemních komunikací a umisťovat stavby, které by 

bránily přístupu přes tyto sjezdy na navazující zemědělské a lesní pozemky.“ 

– V kapitole e) se v odstavci Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny rusí text: „Pozemky, 

přes které prochází cyklistická nebo turistická trasa se nesmí oplocovat způsobem, který by 

neumožnil pokračování v trase.“. 

– V kapitole e) se v odstavci Vymezení ploch pro protierozní opatření a ochranu před povodněmi 

– záplavové území vkládá text: „záplavového území - aktivní zóna,“. 

– V kapitole e) se v odstavci Vymezení ploch pro protierozní opatření a ochranu před povodněmi 

– Protierozní opatření vkládá text: „Protierozní opatření bude realizované jako součást řešení 

skladebních prvků ÚSES. Další možné umístění protierozních opatření je umožněno v rámci 

přípustnosti všech ploch s rozdílným způsobem využití.“. 

– V kapitole e) se v odstavci Vymezení ploch pro rekreaci ruší text: „ – II. etapa“. 

– V kapitole e) se v odstavci Vymezení ploch pro dobývání nerostů nahrazuje text: „c“ textem „k“. 

 

– V kapitole 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 umisťování 
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) (dále jen „kapitola f)“) se v odstavci 
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití vkládá text: „Stanovení podmínek u stávajících 
ploch se vztahuje pouze na změny současného stavu (přístavby, nástavby a dostavby). Je tedy 
přípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s podmínkami umožňující změny 
současného stavu.“. 

– V kapitole f) se v odstavci Definice použitých pojmů vkládají texty: „ 

Stavební pozemek dle §2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., odst. 1) bodu b) 

„Stavebním pozemkem se rozumí pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený 
k umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje 
a povoluje, anebo regulačním plánem.“ 

Intenzita využití stavebního pozemku je stanovena procentem vycházejícího z poměru 
celkové výměry stavebního pozemku a intenzivně využívané části pozemku. 

Intenzivně využívaná část pozemku je součet zastavěné plochy pozemku a všech 

zpevněných ploch. 

Zastavěná plocha pozemku dle §2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., odst. 2) bod 7) 

„Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. 
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce 
obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy 
lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je 
zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do 
vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je 
zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.“ 

Zpevněná plocha  
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Do zpevněných ploch budou započítány například terasy, bazény, altány, hřiště, chodníky, 
zpevněné plochy, odstavné plochy pro automobily, vjezdy do garáží, zatravňovací dlažba 
osazená na štěrkovém podkladu (realizovaná po sejmutí ornice), apod. 

 

Výšková hladina zástavby 

- nadzemním podlažím (dále jen „NP“) se rozumí běžná konstrukční výška podlaží budovy 
do 4,0 m. 

- výškou budovy se rozumí výška měřená od nejnižšího místa styku obvodových stěn 
budovy s původním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) ke hřebeni nebo atice; 

do výšky budovy se nezapočítávají konstrukce technického charakteru, např.: antény, stožáry 
elektrického vedení, sluneční kolektory, technické vybavení vzduchotechniky a klimatizace, 
komíny, církevní stavby, věže, zvonice, rozhledny apod. 

- podkrovím se rozumí přístupný a využitelný prostor půdy s nadezdívkou výšky max. 1,2 m. 
Výška nadezdívky je stanovena svislou vzdáleností v místě obvodové stěny v úrovni hrubé 
podlahy nejvyššího podlaží a šikmou konstrukcí střechy. 

 

Svažitá část pozemku 

- část pozemku, kde převýšení původního terénu činí 15°, tj. 26,8% sklon v místě uvažované 
stavby. Výškové převýšení musí být alespoň 2,0 m.   

 

Stavba dle §2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., odst. 3)  

„Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez 
zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, 
na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí 
dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která 
slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.“, 

 

„Areál 

- pozemek nebo pozemky se skupinou staveb tvořící určitý celek, stavebně a z hlediska účelu 
a vlastnických vztahů tvoří jeden funkční celek. Zpravidla zahrnuje více staveb (hlavních, 
doplňkových i drobných) a prostor mezi nimi. Vždy bude posuzována každá stavba samostatně 
jako hlavní stavba, výjimku mohou tvořit pouze stavby/zařízení technického zázemí, které budou 
posuzovány jako doplňkové stavby nebo drobné stavby.  

Není přípustné samostatné oplocení hlavních staveb, přípustné je pouze oplocení celého 
funkčního celku.  

Lze umístit více hlavních staveb na jeden stavební pozemek.“, 

 

„Drobná stavba dle §79 stavebního zákona č. 225/2017 Sb. odst. 2) bod f), n), o), p 

„stavby, jež nevyžadují rozhodnutí o umístění ani územní souhlas: 

- opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými 
pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném 
území či v zastavitelné ploše; 

- skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti 
nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení; 

- stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, 
podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou 
rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo 
skladování hořlavých látek nebo výbušnin, úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně 
přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu 
s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků 
nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude 
nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci; 

- bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu 
nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný 
v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení.“ 
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Specifické stavby, zařízení, výrobky plnící funkci stavby 

Mobilní dům, mobilheim 

- výrobek, který plní funkci stavby  

- vyžaduje územní rozhodnutí, nebo účinné veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí 
nahrazující, popř. územní souhlas 

Karavan, obytný vůz, maringotka 

- výrobek, který plní funkci stavby, za podmínky připojení na technickou infrastrukturu (voda, 
kanalizace, elektrika) nebo za podmínky, že je odstaven déle než trvání jedné rekreační sezóny 

- vyžaduje územní rozhodnutí, nebo účinné veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí 
nahrazující, popř. územní souhlas 

Zimoviště 

- plocha určená k odstavení karavanu, obytného vozu mimo trvání rekreační sezóny 

 

Dětské hřiště 

- hřiště do 200 m2 sloužící pro volno časové aktivity. Může obsahovat další herní prvky např. 
houpačky, kolotoče, prolézačky apod. nebo může být vybaveno prvky pro workout např. hrazdy, 
bradla, žebřiny apod. 

 

Lehký přístřešek 

- jednoprostorová stavba, sloužící jako dočasný úkryt dobytka či ostatních chovaných zvířat 
před nepříznivými povětrnostními vlivy. Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt na 
nezpevněném podkladu (bez zpevněné podlahy). Nosné prvky mohou být zabudovány do 
betonových patek, které budou v případě likvidace stavby odstraněny, žádná jiná část stavby 
nesmí mít základy. Objekt bude minimálně z jedné strany otevřený. V objektu nelze zřizovat 
sociální zázemí. Maximální velikost stavby 25 m2. 

Seník 

- nepodsklepená, nezateplená, jednopodlažní, dřevěná stavba do 25 m2, na nezpevněném 
podkladu (bez zpevněné podlahy), sloužící výhradně k uskladnění sena, popřípadě slámy, jejíž 
max. výška nad terénem po hřeben střechy 8 m. Objekt bude minimálně z jedné strany otevřený. 
V objektu nelze zřizovat sociální zázemí. 

Sklady krmiva u rybníků  

- přízemní stavba do 25 m2 umožňující uskladnění krmiva nebo stavba technického 
charakteru bez pobytových místností (např. sila).  

Včelín 

- nepodsklepená jednopodlažní stavba bez pobytových místností, na patkách nebo sloupcích, 
sloužící výhradně potřebám pro chov včel, tj. možnost zastřešení úlů a uložení nezbytného 
včelařského nářadí. Maximální velikost stavby 25 m2 a maximální výška stavby nad terénem 4 m. 
V objektu nelze zřizovat sociální zázemí. 

Krmelec 

- jednoduchá dřevěná stavba sloužící k přikrmování zvěře. 

Posed 

- pozorovatelna sloužící k lovu nebo pozorování lesní zvěře. Je to buď samostatně stojící 
dřevěná stavba (kazatelna) nebo jednoduchá dřevěná sedačka umístěnou na stromě, vybavená 
žebříkem. V objektu nelze zřizovat sociální zázemí ani pobytové místnosti.  

Oplocenky 

- na lesních pozemcích ochrana stromů proti poškození, mimo lesní pozemky ohrazení 
pozemků, např. pro pastvu dobytka. 

Odpočívky 

- lavičky se stolkem pro turisty s možností zastřešení. 

 

Drobná řemeslná a výrobní zařízení 

- malosériová výroba či výrobní služby, které svým charakterem a kapacitou nemění charakter 
území, vyjádřený hlavním využitím plochy.  
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- provoz s nízkým počtem zaměstnanců, který neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž 
území.  

- za drobnou řemeslnou výrobu nelze považovat např. klempírny, lakovny, betonárny, apod. 

Vedlejší samozásobitelské hospodářství 

- doplňkové pěstování ovoce a zeleniny nebo chov drobného zvířectva (drůbež, králíci, apod.) 
pro vlastní potřebu. 

 

Nezbytná dopravní infrastruktura 

- dopravní infrastruktura sloužící výhradně pro uspokojování potřeb vymezené plochy 
s rozdílným způsobem využití a zajišťující její provozováním. 

Nezbytná technická infrastruktura 

- technická infrastruktura sloužící výhradně pro uspokojování potřeb vymezené plochy 
s rozdílným způsobem využití a zajišťující její provozováním. 

 

PODMÍNKY PLATNÉ PRO VŠECHNY PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ: 

- při překryvu prvků územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným způsobem 
využití jsou platné stanovené podmínky pro využití plochy prvků ÚSES s výjimkou ploch dopravní 
a technické infrastruktury. 

- respektovat veškerá ochranná popř. bezpečnostní pásma stávajících i nově navržených 
inženýrských sítí a objektů dopravní a technické infrastruktury. 

- výstavba jednotlivých objektů bude respektovat stanovené podmínky pro využití 
zastavitelných ploch a stanovené podmínky pro ochranu krajinného rázu uvedených v kapitole c) 
urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.  

- výstavba jednotlivých objektů bude respektovat stanovené podmínky koncepce technické 
infrastruktury uvedené v kapitole d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek 
pro jejich využití. 

 

– V kapitole f) se v odstavci Definice použitých pojmů ruší text: „ 
Zastavěnost celková 
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním pozemkům; bude-li 
v určité etapě zastavěná pouze část z navrhované plochy, potom zastavěnost bude vztažena na 
řešenou vymezenou část; 
celkovou zastavěností se rozumí zastavěná plocha všemi budovami, včetně teras, přístupových 
cest, všech zpevněných ploch, bazénů a všech samostatně stojících přístřešků;  
zastavěnou plochu lze rovněž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné započítat do záboru 
ZPF a kde je nezbytné sejmout původní ornici; 
pro posouzení je vždy uvažována méně příznivá varianta; 
Podkroví 
obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor půdy s nadezdívkou a šikmou střechou v místě 
obvodové stěny na vnějším líci výšky 0 – 1 m; 
Poznámka:  Stanovení podmínek u stávajících ploch se vztahuje pouze na změny současného stavu 
(přístavby, nástavby a dostavby). Je tedy přípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu 
s podmínkami umožňující změny současného stavu“. 
 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy bydlení – stav vkládá text: „, návrh“. 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy bydlení – stav do přípustného využití vkládá text: „doplňkové 

stavby; drobné stavby“, 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy bydlení – stav v přípustném využití ruší text: „vestavěná 

občanská vybavenost, administrativní zařízení, obchody, provozovny služeb, drobná řemeslná 
a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem okolní bydlení (např. kadeřnictví, krejčovství), malá 
rekreační a sportovní zařízení (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umístění musí 
být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. Přípustná jsou rovněž“, „nezbytná dopravní 
a technická infrastruktura,“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy bydlení – stav do přípustného využití vkládá text: „nezbytná 
dopravní infrastruktura (např. místní a účelové komunikace, cyklistické a pěší komunikace, 
odpočívky), rozšíření či směrové a výškové úpravy tras silnic III. třídy, místních a účelových 
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komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametrů; nezbytná technická 
infrastruktura např. zařízení a liniové stavby technické infrastruktury (např. pro odkanalizování, 
zásobování vodou, elektrickou energií); tříděný odpad, včetně odpadu inertního (stanoviště 
kontejnerů, shromažďovací místa),“,  
„dětské hřiště; opatření pro udržení vody v krajině, revitalizace toků, zachycení přívalových dešťů, 
protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti 
území.“.  

– V kapitole f) se v tabulce Plochy bydlení – stav do podmíněně přípustného využití vkládá text: 
„Občanské vybavení a služby, zařízení pro obchod, veřejné stravování, ubytování, domy 
s pečovatelskou službou a domovy důchodců, zdravotnické zařízení, kulturní zařízení za podmínky, 
že se bude jednat pouze o doprovodnou funkci bydlení, tzn., funkce bydlení bude převažovat nad 
funkcemi ostatními. 
Podnikatelské aktivity a výroba lokálního významu, zařízení, která svým provozováním a technickým 
zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího 
území a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území (např.: kadeřnictví, 
krejčovství, cukrářská a pekařská výroba apod.), za podmínky, že se bude jednat pouze 
o doprovodnou funkci bydlení, tzn., funkce bydlení bude převažovat nad funkcemi ostatními.“,  
„U lokality B1 je umožněna výstavba za splnění podmínky doložení v případě provozů vlivu hluku ze 
stávající plochy výroby a skladování na navrženou obytnou zástavbu. 
U lokalit B16 a B32 je umožněna výstavba za splnění podmínky doložení v případě provozů vlivu 
hluku z navržených trafostanic.  
U lokality B56 je umožněna výstavba za splnění podmínky souhlasu dotčeného orgánu státní správy 
se zásahem do vývoje zvláště chráněného živočicha. 
U lokality B58 bude bydlení možné za podmínky, že hluková zátěž bude odstraněna či nebude 
překračovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících stavebních řízení je nutno 
posoudit toto případné zasažení hlukem a na základě toho budou navržena i potřebná technická 
opatření. 
U lokality B60 je možné umístit pouze 1 objekt bydlení za podmínky obdobné hmoty 
a architektonického výrazu jako další objekty bydlení v Předním Chlumu a provedením biologického 
průzkumu.“ 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy bydlení – stav v nepřípustném využití rusí text: „Ostatní využití, 
neuvedené jako přípustné, zejména“.  

– V kapitole f) se v tabulce Plochy bydlení – stav v nepřípustném využití vkládá text: „autoservisy, 
pneuservisy,“,  
„velkoplošná komerční zařízení přízemního typu supermarket nad 500 m2 celkové zastavěné plochy; 
průmyslové provozovny, provozovny k úpravě a opravě motorových vozidel, kapacitní chovy 
živočišné výroby a pěstitelské činnosti; veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení a nejsou slučitelné s bydlením (komerční chovy dobytka, zařízení 
a plochy pro skladování a odstraňování odpadů, apod.), a jejichž negativní účinky na životní 
prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod 
a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují přípustné limity uvedené v příslušných 
předpisech.“, 
„, dvojdomů“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy bydlení – stav v nepřípustném využití ruší text: „a“, „ch“, „ch“. 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy bydlení – stav v nepřípustném využití nahrazuje text: „ů“, 

textem: „y“. 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy bydlení – stav do nepřípustného využití vkládá text: „jako hlavní 

stavba; mobilní dům, mobilheim; karavan, obytný vůz.“ 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy bydlení – stav v podmínkách pro plošné využití území 

nahrazuje text: „Celková zastavěnost plochy“ textem: „Intenzita využití stavebních pozemků“.  
– V kapitole f) se v tabulce Plochy bydlení – stav do podmínek pro plošné využití území vkládá 

text: „stávající nebo minimálně 800 m2“. 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy bydlení – stav v podmínkách pro plošné využití území 

nahrazuje text: „zastavěnosti“ textem: „intenzity využití stavebních pozemků“.  
– V kapitole f) se v tabulce Plochy bydlení – stav v podmínkách pro výškové využití území ruší 

text: „s možností dostavby na“.  
– V kapitole f) se v tabulce Plochy bydlení – stav do podmínek pro výškové využití území vkládá 

text: „možnost využití“, „ve svažitých částech pozemku: lze výšku upravit na maximálně 12,5 m“.  
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– V kapitole f) se ruší tabulka: „ 

Plochy bydlení 

- návrh 

B 

Hlavní využití 
Bydlení v rodinných domech. 
Přípustné využití 

Výstavba objektů pro bydlení v rodinných domech a činnosti a děje s tímto typem bydlení související, tj. 
užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodářství, vestavěná občanská vybavenost, administrativní 
zařízení, obchody, provozovny služeb, drobná řemeslná a výrobní zařízení, která nezatěžují hlukem okolní 
bydlení (např. kadeřnictví, krejčovství), malá rekreační a sportovní zařízení (rodinné bazény, prvky zahradní 
architektury apod.). Umístění musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. Přípustná jsou 
rovněž parkovací stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území na vlastním pozemku, 
nezbytná dopravní a technická infrastruktura,veřejná zeleň a veřejné prostranství. 

Podmíněně přípustné využití 

Na plochách, které jsou soustředěny podél silnice II. a III. třídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení 
za podmínky, že hluková zátěž bude odstraněna či nebude překračovat hygienické limity z hlediska hluku. 
V rámci následujících stavebních řízení je nutno posoudit toto případné zasažení hlukem a na základě toho 
budou navržena i potřebná technická opatření. Na plochách, které jsou soustředěny podél vodních toků, bude 
možné bydlení za podmínky, že u významných vodních toků bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce 
8 m od břehové hrany a minimálně 6 m podél drobných vodních toků. 
U lokality B1 je umožněna výstavba za splnění podmínky doložení v případě provozů vlivu hluku ze stávající 
plochy výroby a skladování na navrženou obytnou zástavbu. 
U lokalit B16 a B32 je umožněna výstavba za splnění podmínky doložení v případě provozů vlivu hluku 
z navržených trafostanic. U lokality B56 je umožněna výstavba za splnění podmínky souhlasu dotčeného 
orgánu státní správy se zásahem do vývoje zvláště chráněného živočicha. 
U lokality B58 bude bydlení možné za podmínky, že hluková zátěž bude odstraněna či nebude překračovat 
hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících stavebních řízení je nutno posoudit toto případné 
zasažení hlukem a na základě toho budou navržena i potřebná technická opatření. 
U lokality B60 je možné umístit pouze 1 objekt bydlení za podmínky obdobné hmoty a architektonického 
výrazu jako další objekty bydlení v Předním Chlumu a provedením biologického průzkumu. 

Nepřípustné využití 

Ostatní využití, neuvedené jako přípustné, zejména Veškeré činnosti narušující venkovské prostředí, 
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní zařízení, zařízení 
dopravních služeb a autobazary. Výstavba řadových domů a samostatně stojících malometrážních objektů 
sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební buňky apod.). 

Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Celková zastavěnost plochy maximálně 35 %  

Velikost stavebních pozemků minimálně 800 m2  

Podmínky pro výškové využití území  

Výšková hladina zástavby 1 nadzemní podlaží + podkroví, ve svažitých částech  
max. 2 nadzemní podlaží (maximálně 9,5 m) 

 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy rekreace – stav vkládá text: „, návrh“. 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy rekreace – stav do přípustného využití vkládá text: „do 

maximální půdorysné plochy 80 m2“, „mobilní dům, mobilheim; karavan, obytný vůz,“, „vedlejší 
samozásobitelské hospodářství,“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy rekreace – stav v přípustném využití ruší text: „stavby 
s vytvořením technického, sociálního a občanského zázemí (sociální zařízení, občerstvení),“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy rekreace – stav do přípustného využití vkládá text: „doplňkové 
stavby; drobné stavby,“, „, garáže“, 
„nezbytná dopravní infrastruktura (např. místní a účelové komunikace, cyklistické a pěší 
komunikace, odpočívky), rozšíření či směrové a výškové úpravy tras silnic III. třídy, místních 
a účelových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametrů; nezbytná technická 
infrastruktura např. zařízení a liniové stavby technické infrastruktury (např. pro odkanalizování, 
zásobování vodou, elektrickou energií); tříděný odpad, včetně odpadu inertního (stanoviště 
kontejnerů, shromažďovací místa),“,  
„opatření pro udržení vody v krajině, revitalizace toků, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová 
a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti území.“.  
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– V kapitole f) se v tabulce Plochy rekreace – stav do podmíněně přípustného využití vkládá text: 
„Pro změny stávajících staveb a nově vystavěné objekty na plochách zasahujících do záplavového 
území, zvláštní povodně pod vodním dílem a povodně 2002 je stanovena podmínka, že musí být 
v dalších stupních projektové dokumentace řešeny s ohledem na záplavové území vodního toku 
řeky Vltava. Veškeré stavby musí být řešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy případnými 
záplavami.“ 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy rekreace – stav do podmínek pro plošné využití území 
nahrazuje text: „Celková zastavěnost plochy“ textem: „Intenzita využití stavebních pozemků“.  

– V kapitole f) se v tabulce Plochy rekreace – stav do podmínek pro plošné využití území vkládá 
text: „stávající nebo minimálně 350 m2“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy rekreace – stav do podmínek pro plošné využití území 
nahrazuje text: „zastavěnosti“ textem: „intenzity využití stavebních pozemků“.  

– V kapitole f) se v tabulce Plochy rekreace – stav do podmínek pro výškové využití území vkládá 
text: „možnost využití“. 
  

– V kapitole f) se ruší tabulka: „ 

Plochy rekreace 
- návrh 

R 

Hlavní využití 

Rekreace individuální. 

Přípustné využití 

Činnosti, děje a zařízení související s individuální rekreací, výstavba nových rekreačních objektů, zahrady, 
stavby související s vytvořením technického, sociálního a občanského zázemí (sociální zařízení, 
občerstvení), parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto způsobem využití území, 
veřejná prostranství. Stávající objekty individuální rekreace lze přestavovat, modernizovat a rekonstruovat 
s možností půdorysného rozšíření a dostaveb. 

Podmíněně přípustné využití 

Na plochách, které jsou soustředěny podél vodních toků, bude možná rekreace za podmínky, že 
u významných vodních toků bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce 8 m od břehové hrany a 
minimálně 6 m podél drobných vodních toků. Pro změny stávajících staveb a nově vystavěné objekty na 
plochách zasahujících do záplavového území, zvláštní povodně pod vodním dílem a povodně 2002 je 
stanovena podmínka, že musí být v dalších stupních projektové dokumentace řešeny s ohledem na 
záplavové území vodního toku řeky Vltava. Veškeré stavby musí být řešeny technicky tak, aby nebyly 
ohroženy případnými záplavami. 

Nepřípustné využití 

Jiné než přípustné využití území je nepřípustné.  

Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Celková zastavěnost plochy maximálně 35 % 

Velikost stavebních pozemků minimálně 350 m2 

Podmínky pro výškové využití území  

Výšková hladina zástavby 1 nadzemní podlaží + podkroví (maximálně 7,5 m) 

 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy občanského vybavení – stav vkládá text: „, návrh“. 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy občanského vybavení – stav do hlavního využití vkládá text: 

„Změny staveb a výstavba nových objektů pro veřejné, správní, kulturní, zdravotnické, sociální, 
sportovní, vzdělávací služby.“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy občanského vybavení – stav v přípustném využití ruší text: 
„Změny staveb a výstavba nových objektů pro veřejné, správní, kulturní, zdravotnické, sociální, 
sportovní, vzdělávací služby. Přípustné je zřizovat a provozovat“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy občanského vybavení – stav do přípustného využití vkládá 
text: „skladování související s prodejnou,“, „veřejné“, „veřejné“, „(např. penziony, hotely, turistické 
ubytovny) nad 80 m2 půdorysné plochy objektu; rozhledny; venkovní zařízení pro tělovýchovu, sport, 
hřiště, dětská hřiště; doplňkové stavby; drobné stavby;“, 
„garáže“,  
„nezbytná dopravní infrastruktura (např. místní a účelové komunikace, cyklistické a pěší 
komunikace, odpočívky), rozšíření či směrové a výškové úpravy tras silnic III. třídy, místních 
a účelových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametrů; nezbytná technická 
infrastruktura např. zařízení a liniové stavby technické infrastruktury (např. pro odkanalizování, 
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zásobování vodou, elektrickou energií); tříděný odpad, včetně odpadu inertního (stanoviště 
kontejnerů, shromažďovací místa); oplocení areálu – pouze po vnějších hranicích;“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy občanského vybavení – stav v přípustném využití ruší text: 
„čerpací stanice pohonných hmot,“, „ostatní podnikání a služby, pokud negativně neovlivňují své 
okolí, nezbytná dopravní a technická infrastruktura,“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy občanského vybavení – stav do přípustného využití vkládá 
text: „opatření pro udržení vody v krajině, revitalizace toků, zachycení přívalových dešťů, 
protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti území. 
U lokality OV59 musí být zástavba navržena v blízkosti vymezené plochy pro bydlení B10 tak, aby 
byl minimalizován vliv na krajinný ráz. Případná výstavba musí respektovat stávající ráz objektů 
bydlení v lokalitě a blízký zámek Destinov. U navržené lokality OV59 bude v rámci schvalovacích 
řízení konkrétních staveb v případě navržených provozů s hlukovou zátěží doložen vliv hluku na 
navazující navrženou zástavbu – lokalita B10.“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy občanského vybavení – stav do podmíněně přípustného 
využití vkládá text: „Na plochách, které jsou soustředěny podél silnice II. a III. třídy a jsou zatíženy 
hlukem, bude možné bydlení za podmínky, že hluková zátěž bude odstraněna či nebude 
překračovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících stavebních řízení je nutno 
posoudit toto případné zasažení hlukem a na základě toho budou navržena i potřebná technická 
opatření.  
Jednoduché stavby související s vytvořením technického, sociálního a občanského zázemí (např. 
recepce, hygienická zařízení, půjčovny sportovního vybavení, zařízení pro tělovýchovu, tribuny, 
šatny, občerstvení apod.) bez půdorysného omezení za podmínky, že se bude jednat o doplňkové 
stavby k venkovním sportovním a tělovýchovným stavbám a zařízení.“ 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy občanského vybavení – stav v nepřípustném využití vkládá 
text: „Rekreační areály se stavbami ubytovacích zařízení (kemp, veřejná tábořiště, skupiny 
rekreačních chat pro přechodné ubytování); veřejné ubytování (např. rekreační objekty a chaty, 
mobilheimy, mobilní domy, stany, karavany, obytné vozy) do 80 m2 půdorysné plochy objektu či 
výrobků plnící funkce stavby a maximální výšky 1 nadzemního podlaží s možností využití podkroví; 
zimoviště.“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy občanského vybavení – stav v podmínkách pro plošné využití 
území nahrazuje text: „Celková zastavěnost plochy“ textem: „Intenzita využití stavebních pozemků 
hřiště, Jednoduché stavby, ostatní“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy občanského vybavení – stav v podmínkách pro plošné využití 
území nahrazuje text: „stávající nebo maximálně 45 % (90 % u sportovních ploch)“ textem: „stávající 
nebo maximálně 90 %; stávající nebo maximálně 10 %; stávající nebo maximálně 45 %.“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy občanského vybavení – stav v podmínkách pro plošné využití 
území nahrazuje text: „zastavěnosti“ textem: „intenzity využití stavebních pozemků“.  

– V kapitole f) se v tabulce Plochy občanského vybavení – stav v podmínkách pro plošné využití 
území ruší text: „45 % plochy (90 % u sportovních ploch).“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy občanského vybavení – stav v podmínkách pro plošné využití 
území vkládá řádek tabulky: „ 

Počet staveb hlavních Bez omezení za podmínky dodržení maximální 
intenzity využití stavebních pozemků. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy občanského vybavení – stav v podmínkách pro výškové 
využití území ruší text: „do výšky“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy občanského vybavení – stav do podmínek pro výškové využití 
území vkládá text: „možnost využití“, „ve svažitých částech pozemku: lze výšku upravit na 
maximálně 15,5 m“. 

 
– V kapitole f) se ruší tabulka: „ 

Plochy občanského vybavení  
- návrh 

OV  
 

Hlavní využití 
Občanské vybavení. 
Přípustné využití 

Změny staveb a výstavba nových objektů pro veřejné, správní, kulturní, zdravotnické, sociální, sportovní, 
vzdělávací služby. Přípustné je zřizovat a provozovat knihovny, archivy, služebny policie, požární zbrojnice, 
zdravotnická střediska, apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná způsobem využití území, čerpací stanice 
pohonných hmot, plochy veřejné zeleně včetně architektonických prvků parteru, nákupní zařízení, obchody, 
ubytování, stravování, ostatní podnikání a služby, pokud negativně neovlivňují své okolí, nezbytná dopravní 
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a technická infrastruktura, veřejná prostranství. 
U lokality OV59 musí být zástavba navržena v blízkosti vymezené plochy pro bydlení B10 tak, aby byl 
minimalizován vliv na krajinný ráz. Případná výstavba musí respektovat stávající ráz objektů bydlení v lokalitě 
a blízký zámek Destinov. U navržené lokality OV59 bude v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb 
v případě navržených provozů s hlukovou zátěží doložen vliv hluku na navazující navrženou zástavbu – 
lokalita B10. 

Podmíněně přípustné využití 

Bydlení personálu ve formě služebních bytů (ne formou RD) za podmínky, že budou dodrženy hygienické 
limity hluku v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb pro bydlení. Na plochách, které jsou 
soustředěny podél vodních toků, bude možná rekreace za podmínky, že u významných vodních toků bude 
zachován přístupný pruh pozemků v šířce 8 m od břehové hrany a minimálně 6 m podél drobných vodních 
toků. Pro změny stávajících staveb a nově vystavěné objekty na plochách zasahujících do záplavového 
území, zvláštní povodně pod vodním dílem a povodně 2002 je stanovena podmínka, že musí být v dalších 
stupních projektové dokumentace řešeny s ohledem na záplavové území vodního toku řeky Vltava. Veškeré 
stavby musí být řešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy případnými záplavami. 

Nepřípustné využití 

Jsou takové činnosti a děje, které nadměrně narušují prostředí, chovatelství, pěstitelství, průmyslová výroba 
a sklady. 

Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 

Podmínky pro plošné využití území  

Celková zastavěnost plochy maximálně 35 % 

Velikost stavebních pozemků minimálně 500 m2  

Podmínky pro výškové využití území  

Výšková hladina zástavby 2 nadzemní podlaží + podkroví (maximálně 12,5 m) 

 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy veřejných prostranství – stav, návrh do přípustného využití 
vkládá text: „dětské hřiště“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy veřejných prostranství – stav, návrh v přípustném využití 
nahrazuje text: „obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území“ textem: „např. 
místní a účelové komunikace, cyklistické a pěší komunikace, odpočívky), rozšíření či směrové a 
výškové úpravy tras místních a účelových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových 
parametrů); parkovací a odstavná stání, autobusové zastávky; technická infrastruktura např. zařízení 
a liniové stavby technické vybavenosti (např. pro odkanalizování, zásobování vodou, el. energií); 
tříděný odpad, včetně odpadu inertního (stanoviště kontejnerů, shromažďovací místa),“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy veřejných prostranství – stav, návrh do přípustného využití 
vkládá text: „opatření pro udržení vody v krajině, revitalizace toků, zachycení přívalových dešťů, 
protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti 
území.“. 

 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy dopravní infrastruktury – stav do hlavního využití vkládá text: 
„Zajištění dopravní dostupnosti a obsluha území dopravní infrastrukturou.“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy dopravní infrastruktury – stav do přípustného využití vkládá 
text: „silnice, místní a účelové komunikace.“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy dopravní infrastruktury – stav v přípustném využití ruší text: 
„Plochy silniční zahrnují pozemky pro návrh dálnice D3, III. třídy a místních komunikací, včetně 
pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například“, „, a dále pozemky staveb“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy dopravní infrastruktury – stav do přípustného využití vkládá 
text: „hromadné a řadové garáže, odstavná a parkovací stání,“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy dopravní infrastruktury – stav v přípustném využití ruší text: 
„Plochy určené pro“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy dopravní infrastruktury – stav do přípustného využití vkládá 
text: „opatření pro udržení vody v krajině, revitalizace toků, zachycení přívalových dešťů, 
protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti 
území.“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy dopravní infrastruktury – stav vkládá řádek tabulky: „ 

Podmíněně přípustné využití 

V případě křížení prvků ÚSES musí být provedena taková opatření, která povedou k jejich vzájemné 
koordinaci a nesmí dojít k zamezení vybudování záměrů dopravní infrastruktury. 
Umisťování sítí a technické infrastruktury, kdy toto umístění nesmí ohrozit ani omezit funkci hlavní. 
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– V kapitole f) se v tabulce Plochy technické infrastruktury – stav, návrh do hlavního využití 
vkládá text: „stavby a zařízení související se zajištěním obsluhy území vodovodem a kanalizací; 
stavby a zařízení související se zajištěním obsluhy území elektrickou energií; stavby a zařízení 
související se zajištěním obsluhy území telekomunikačních zařízení; ukládání, likvidace a recyklace 
odpadu.“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy technické infrastruktury – stav, návrh v přípustném využití 
nahrazuje text: „Umisťování staveb a zařízení sloužící přenosu, transformaci či úpravám medii 
technické infrastruktury a provozu těchto zařízení. Jedná se o zásobování pitnou vodou, elektrickou 
energií a dále o stavby a zařízení sloužící provozu kanalizace a čištění odpadní vod. Přípustné jsou 
plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech (např. vodojemy, ČOV, úpravny 
vody), na energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé vodní 
elektrárny), telekomunikační zařízení a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do 
jiných ploch s rozdílným způsobem využití. Dále je přípustné provozovat stavby pro telekomunikaci 
a radiokomunikaci, dopravní infrastruktura (obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím 
území), rozšíření a směrové či výškové úpravy tras silnice II. třídy, ochranná a izolační zeleň.“ 
textem: „stavby a zařízení související se zajištěním obsluhy vodovodem (např. vodní zdroje - studny, 
automatické tlakové stanice, vodojemy); stavby a zařízení související se zajištěním obsluhy 
kanalizace (např. čistírny odpadních vod (ČOV), čerpací stanice); stavby a zařízení související se 
zajištěním obsluhy elektrické energie (např. trafostanice); stavby a zařízení související se zajištěním 
obsluhy telekomunikačních zařízení (např. vysílač); skladové prostory, sběrné dvory, tříděný odpad, 
včetně odpadu inertního (stanoviště kontejnerů, shromažďovací místa), sběrná místa nebezpečného 
odpadu; parkovací a odstavná stání vyvolaná tímto hlavním způsobem využití území; různé formy 
zeleně (např. izolační, doprovodná, ochranná); veřejná prostranství.“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy technické infrastruktury – stav, návrh v podmíněně 
přípustném využití nahrazuje text: „Dále jsou nepřípustné“. 

 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy výroby a skladování – stav vkládá text: „, návrh“. 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy výroby a skladování – stav v přípustném využití ruší text: 

„přípustné je zřizovat“. 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy výroby a skladování – stav do přípustného využití vkládá text: 

„, manipulační plochy“, „zařízení pro kompostování biologicky rozložitelného odpadu,“, „oplocení 
areálu – pouze po vnějších hranicích,“, 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy výroby a skladování – stav v přípustném využití nahrazuje text: 
„technická a dopravní infrastruktura“ textem: „nezbytná dopravní infrastruktura (např. místní 
a účelové komunikace, cyklistické a pěší komunikace, odpočívky), rozšíření či směrové a výškové 
úpravy tras silnic III. třídy, místních a účelových komunikací (rektifikace a homogenizace) do 
normových parametrů; nezbytná technická infrastruktura např. zařízení a liniové stavby technické 
infrastruktury (např. pro odkanalizování, zásobování vodou, elektrickou energií),“, 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy výroby a skladování – stav do přípustného využití vkládá text: 
„veřejná zeleň včetně architektonických prvků parteru, veřejná prostranství; různé formy zeleně 
(např. izolační, doprovodná, ochranná); opatření pro udržení vody v krajině, revitalizace toků, 
zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající 
k vyšší retenční schopnosti území.“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy výroby a skladování – stav ruší řádek tabulky: „ 

Počet staveb na stávající ploše stávající počet lze zvýšit za podmínky dodržení min. 
velikostí parcely 1000 m2. 

 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy výroby a skladování – stav v podmínkách pro plošné využití 

území nahrazuje text: „Celková zastavěnost plochy“ textem: „Intenzita využití stavebních pozemků“. 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy výroby a skladování – stav v podmínkách pro plošné využití 

území vkládá text: „stávající nebo maximálně  75 %“. 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy výroby a skladování – stav v podmínkách pro plošné využití 

území ruší text: „(pro další hlavní stavbu)“. 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy výroby a skladování – stav vkládá řádek tabulky: „ 

Počet staveb hlavních Bez omezení za podmínky dodržení maximální 
intenzity využití stavebních pozemků. 

 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy výroby a skladování – stav v podmínkách pro výškové využití 

území ruší text: „stávající nebo do výšky max. 1 nadzemní podlaží + podkroví (“,  
– V kapitole f) se v tabulce Plochy výroby a skladování – stav v podmínkách pro výškové využití 

území nahrazuje text: „11,5 m)“ textem: „12,5 m“.  
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– V kapitole f) se v tabulce Plochy zemědělské – stav v hlavním využití vkládá text: „hospodaření 
na zemědělském půdním fondu využívaném především jako orná půda; plochy zemědělského 
půdního fondu využívané převážně jako louky a pastviny.“ 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy zemědělské – stav v přípustném využití ruší text: „Přípustné je 
provádět na těchto územích“,  

– V kapitole f) se v tabulce Plochy zemědělské – stav v přípustném využití nahrazuje text: 
„zřizovat a provozovat na těchto územích sítě a zařízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu 
a zásobování přilehlého území, účelové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, 
umisťovat stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná 
zvířata formou lehkých přístřešků bez nároku na technickou infrastrukturu, včelíny, silážní jámy atd.), 
dále pěší, cyklistické a účelové komunikace, komunikace pro jízdu s potahem, na kole a pro jízdu na 
lyžích a na saních, dostavby a přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 25 % prvotně 
zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku, zřizování vodních nádrží 
a toků,“ textem: „umisťovat stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř 
a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků bez nároku na technickou infrastrukturu, včelíny, silážní 
jámy atd.); dostavby a přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 25 % prvotně zkolaudované 
plochy) stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku; oplocenky pro pastvu hospodářských 
zvířat za podmínky, že se bude jednat o dočasné ohrazení pozemků (např. elektrické ohradníky 
nebo jednoduché dřevěné ohrazení) a nebude ztížena propustnost krajiny; obnova a rekonstrukce 
drobných objektů sakrální architektury; nezbytná dopravní infrastruktura (např. místní a účelové 
komunikace, cyklistické a pěší komunikace, odpočívky), rozšíření či směrové a výškové úpravy tras 
silnic III. třídy, místních a účelových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových 
parametrů; nezbytná technická infrastruktura např. zařízení a liniové stavby technické infrastruktury 
(např. pro odkanalizování, zásobování vodou, elektrickou energií),“,  

– V kapitole f) se v tabulce Plochy zemědělské – stav v přípustném využití vkládá text: „zřizování 
vodních nádrží a toků.“, 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy zemědělské – stav v přípustném využití ruší text: „V plochách 
lze umisťovat pouze nezbytné liniové stavby a stavby, zařízení a jiná opatření s nimi nezbytně 
související; v případě staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní 
hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny se může jednat pouze o stavby, zařízení a jiné opatření 
v nezbytně nutném rozsahu, jinak musí být umisťována v jiných funkčně odpovídajících plochách.“.  

– V kapitole f) se v tabulce Plochy zemědělské – stav v podmíněně přípustném využití vkládá 
text: „změna kultury na ornou půdu za podmínky, že se nebude jednat o pozemky v záplavovém 
území, že nedojde ke zvýšení rizika ohrožení zemědělské půdy erozí, ke změně odtokových poměrů 
a zhoršení retenční schopnosti krajiny vzhledem k poloze údolnic a dále za podmínky ochrany 
ekologicko-stabilizačních funkcí ploch zemědělských; výsadba alejí a ochranné zeleně podél polních 
cest za podmínky žádných hrubých terénních úprav; komunitní kompostování, stavby silážních jam 
a polních hnojišť za splnění podmínky vzdálenosti min. 500 m od obytných ploch a dále splnění 
zákonných podmínek; v případě staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní 
hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny se může jednat pouze o stavby, zařízení a jiné opatření 
v nezbytně nutném rozsahu, jinak musí být umisťována v jiných funkčně odpovídajících plochách.“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy zemědělské – stav v nepřípustném využití vkládá text: „Mobilní 
domy, mobilheimy; karavany, obytné vozy, maringotky; nepřípustné je narušovat organizaci 
a strukturu zemědělského půdního fondu, porušovat funkčnost melioračních opatření a staveb;“. 
 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy lesní – stav v přípustném využití nahrazuje text: „Dále nezbytně 
nutné“ textem: „nezbytné“, 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy lesní – stav v přípustném využití nahrazuje text: „nezbytně 
nutné stavby“ textem: „nezbytné“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy lesní – stav v nepřípustném využití vkládá text: „Mobilní domy, 
mobilheimy; karavany, obytné vozy, maringotky,“. 
 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy přírodní – stav v přípustném využití nahrazuje text: „Plochy 
přírodní zahrnují pozemky evropsky významných lokalit, pozemky. Přípustné je současné využití 
a využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním 
podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného 
využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES.“ textem: „současné využití (např. 
ostatní plocha, krajinná zeleň, vodní toky) a využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu 
bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám; plochy používající zvláštní ochranu ve smyslu 
zákona o ochraně přírody a krajiny; přírodě blízká společenstva, která dosud nepožívají zákonnou 
ochranu, ale je žádoucí, aby funkce přírodní plnila; výsadba alejí a ochranné zeleně; realizace 
ÚSES; nezbytná dopravní infrastruktura (např. místní a účelové komunikace, cyklistické a pěší 
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komunikace, odpočívky), rozšíření či směrové a výškové úpravy tras místních a účelových 
komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametrů; nezbytná technická 
infrastruktura např. zařízení a liniové stavby technické vybavenosti (např. pro odkanalizování, 
zásobování vodou, elektrickou energií); obnovy a rekonstrukce drobných objektů sakrální 
architektury; opatření pro udržení vody v krajině, revitalizace toků, zachycení přívalových dešťů, 
protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti území; 
dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících staveb (tj. nárůst o max. 25 % prvotně 
zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku“.  

– V kapitole f) se v tabulce Plochy přírodní – stav v podmíněně přípustném využití nahrazuje text: 
„Nezbytně nutné stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, např. liniové stavby, 
vodohospodářská zařízení, ČOV, protierozní a protipovodňová opatření, revitalizace toků atd., při co 
nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funkčnosti.“ textem: „Za podmínky, že jejich 
realizací nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny a nebude 
v rozporu s posláním a předmětem ochrany vymezených přírodních hodnot: 
nezbytné stavby a zařízení pro myslivost (krmelce, posedy, kazatelny) a ochranu přírody, 
zalesňování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy, zalesněním dojde k ucelení 
lesních ploch a plocha není zařazena do I. a II. třídy ochrany ZPF, 
hospodaření na zemědělském půdním fondu využívaném jako orná půda, louky a pastviny, 
podpora cestovního ruchu a nepobytové rekreace (účelové komunikace, cyklistické a pěší 
komunikace, naučné stezky, hipostezky, odpočívky), 
výstavba požárních nádrží.“. 

 
– V kapitole f) se v tabulce Plochy smíšené nezastavěného území – stav v hlavním využití 

nahrazuje text: „Využívání převážně k zemědělským účelům“ textem: „Plochy s přirozenými nebo 
přírodě blízkými ekosystémy“. 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy smíšené nezastavěného území – stav v přípustném využití 
vkládá text: „Stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 
pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové 
komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstranění jejich 
důsledků; technická opatření a stavby, které zlepší podmínky pro jeho využití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu, např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; 
lesnické, myslivecké a rybníkářské činnosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybníků); 
nezbytně nutné stavby a zařízení pro hospodaření v lese (např. krmelce, lesní školky, oplocenky, 
obory apod.), pro myslivost (např. posedy a pozorovatelny) a ochranu přírody; nezbytná dopravní 
infrastruktura (např. místní a účelové komunikace, cyklistické a pěší komunikace, odpočívky), 
rozšíření či směrové a výškové úpravy tras místních a účelových komunikací (rektifikace 
a homogenizace) do normových parametrů; nezbytná technická infrastruktura např. zařízení 
a liniové stavby technické vybavenosti (např. pro odkanalizování, zásobování vodou, elektrickou 
energií),“, 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy smíšené nezastavěného území – stav v přípustném využití 
ruší text: „Přípustné je provádět na těchto územích změny kultur (např. na pastviny, louky, sady) za 
splnění všech zákonných podmínek. Umožňuje se“.  

– V kapitole f) se v tabulce Plochy smíšené nezastavěného území – stav v podmíněně 
přípustném využití vkládá text: „Změny kultur (např. na pastviny, louky, sady) za splnění všech 
zákonných podmínek: 
stavby silážních jam, komunitního kompostování a polních hnojišť za podmínky vzdálenosti 
minimálně 500 m od ploch pro bydlení a za podmínky splnění zákonných podmínek,  
stavby malých seníků a přístřešků pro zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků, umisťování 
včelínů formou lehkých přístřešků za splnění podmínky velikosti do 25 m2. 
realizace výstavby rozhleden za podmínky, že nedojde k narušení přírodních dominant anebo 
k významnému zásahu do porostů; 
zalesňování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a není zařazena do 
I. a II. třídy ochrany ZPF.“, 

– V kapitole f) se v tabulce Plochy smíšené nezastavěného území – stav v podmíněně 
přípustném využití ruší text: „Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za 
podmínky splnění zákonných podmínek.“. 
 

– V kapitole f) se nahrazuje text: „V případě překryvu prvků územního systému ekologické stability 
s plochami s rozdílným způsobem využití jsou platné stanovené podmínky pro využití plochy prvků 
ÚSES.“ textem: „Překryvná funkce prvků územního systému ekologické stability má v podmínkách 
pro využití ploch přednost s výjimkou ploch dopravní a technické infrastruktury. V případě křížení 
prvků ÚSES se záměry nadmístního i místního významu musí být provedena taková opatření, která 
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povedou k jejich vzájemné koordinaci a nesmí dojít k zamezení vybudování záměrů dopravní 
a technické infrastruktury.“. 

– V kapitole f) se v tabulce Biocentra v hlavním využití nahrazuje text: „Posílení či zachování 
funkčnosti ÚSES“ textem: „Zajišťují podmínky pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES. 
Zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených nebo nefunkčních.“. 

– V kapitole f) se v tabulce Biocentra do přípustného využití vkládá text: „Druhová skladba bioty se 
bude blížit přirozené skladbě odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, u antropicky 
podmíněných ekosystémů též trvalým antropickým podmínkám. Veškeré vedlejší funkce musejí být 
tomuto cíli podřízeny.“. 

– V kapitole f) se v tabulce Biocentra v podmíněně přípustném využití nahrazuje text: „Nezbytně 
nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, vodohospodářská zařízení, stavby na 
vodních tocích, protierozní a protipovodňová opatření, revitalizace toků, stavby malých vodních 
nádrží, atd., za splnění podmínky nejmenšího zásahu do biocentra a narušení jeho funkčnosti.“ 
textem: „Nezbytná dopravní a technická infrastruktura (rozšíření či směrové a výškové úpravy tras 
silnic (rektifikace a homogenizace) do normových parametrů, cyklistické a pěší komunikace, 
hipostezky, odpočívky, informační tabule) za podmínky, že budou provedena taková opatření, která 
povedou ke vzájemné koordinaci.“. 

– V kapitole f) se v tabulce Biocentra do nepřípustného využití vkládá text: „umisťování staveb, 
pobytová rekreace, intenzívní hospodaření (mimo přípustných a podmíněně přípustných),“. 
 

– V kapitole f) se v tabulce Biokoridory v hlavním využití nahrazuje text: „Posílení či zachování 
funkčnosti ÚSES“ textem: „Zajišťují podmínky pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES. 
Zajišťují územní ochranu ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených nebo nefunkčních.“. 

– V kapitole f) se v tabulce Biokoridory do přípustného využití vkládá text: „umožnit migraci všech 
organismů mezi biocentra“. 

– V kapitole f) se v tabulce Biokoridory v podmíněně přípustném využití nahrazuje text: „Nezbytně 
nutné stavby pro lesní hospodářství a liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, 
vodohospodářská zařízení, stavby na vodních tocích, protierozní a protipovodňová opatření, 
revitalizace toků, stavby malých vodních nádrží atd. za splnění podmínky nejmenšího zásahu do 
biocentra a narušení jeho funkčnosti. Při umisťování liniových staveb upřednostňovat jejich příčné či 
nejkratší křížení s biokoridory.“ textem: „Nezbytná dopravní a technická infrastruktura (rozšíření či 
směrové a výškové úpravy tras silnic (rektifikace a homogenizace) do normových parametrů, 
cyklistické a pěší komunikace, hipostezky, odpočívky, informační tabule),“. 

– V kapitole f) se v tabulce Biokoridory do nepřípustného využití vkládá text: „umisťování staveb, 
pobytová rekreace, intenzívní hospodaření (mimo přípustných a podmíněně přípustných), činnosti 
snižující ekologickou stabilitu,“. 
 

– V kapitole f) se v odstavci Podmínky pro využití ploch – výstupní limity – plochy meliorované 

vkládá text: „(zastavitelné plochy, plochy přestavby)“, „nebo ovlivnění navazujících ploch 

zamokřením.“. 

– V kapitole f) se v odstavci Podmínky pro využití ploch – výstupní limity – ochrana před 

zvýšenou hygienickou zátěží nahrazuje text: „V rozvojových plochách v blízkosti silnic II. a III. třídy 

mohou být situovány stavby vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovský prostor) až po 

splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže.“ textem: 

„Na navrhovaných plochách s rozdílným způsobem využití dotčených předpokládanou zvýšenou 

hygienickou zátěží - např. hlukem, prachem, uvnitř hlukových isofon, navrhovaných ochranných 

pásem apod. může být zástavba realizována teprve po provedení takových opatření, která zamezí 

nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zátěž a všechny zjištěné negativní vlivy.“. 

– V kapitole f) se v odstavci Podmínky pro využití ploch – výstupní limity – ochrana před 

zvýšenou hygienickou zátěží vkládá text: „Ochrana před negativními vlivy z dopravní 

a technické infrastruktury  

V plochách v blízkosti silnic II. a III. třídy, trafostanic mohou být situovány stavby pro bydlení, stavby 

pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní, sociální 

účely a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní 

prostor a chráněný venkovní i vnitřní prostor staveb) až po splnění hygienických limitů z hlediska 

hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže. Protihluková opatření v případě nesplnění 

hlukových limitů pro obtěžování hlukem nebudou hrazena z prostředků majetkového správce.“. 

– V kapitole f) se v odstavci Podmínky pro využití ploch – výstupní limity – ochrana před 

zvýšenou hygienickou zátěží ruší text: „a stávající plochy drobné výroby v zastavěném území“, 
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– V kapitole f) se v odstavci Podmínky pro využití ploch – výstupní limity – ochrana před 

zvýšenou hygienickou zátěží vkládá text: „V ploše negativního vlivu je možno umisťovat ojediněle 

stavby pro bydlení za podmínky, že bude zajištěna ochrana před negativními vlivy a budou dodrženy 

hygienické limity hluku v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb.“, 

– V kapitole f) se v odstavci Podmínky pro využití ploch – výstupní limity – ochrana před 

zvýšenou hygienickou zátěží ruší text: „Maximální hranice negativního vlivu výroby 

a skladování  

Hranice negativních vlivů výroby a skladování bude na hranici této plochy rozdílného způsobu využití 

(případně na hranici vlastního pozemku). Jedná se o plochy stávající i navrhované. 

V ploše negativního vlivu je možno umisťovat ojediněle stavby pro bydlení za podmínky, že bude 

zajištěna ochrana před negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném 

venkovním i vnitřním prostoru staveb. Dále je možné umisťovat ojediněle stavby pro ubytování za 

podmínky, že bude zajištěna ochrana před negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity 

hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb. 

Maximální hranice negativního vlivu technické infrastruktury, občanského vybavení, bydlení 

a rekreace 

Hranice negativních vlivů z provozu u ploch technické infrastruktury, u ploch občanského vybavení či 

ploch bydlení a rekreace bude na hranici této plochy rozdílného využití (případně na hranici 

vlastního pozemku). Jedná se o plochy stávající i navrhované.“, 

– V kapitole f) se v odstavci Podmínky pro využití ploch – výstupní limity vkládá text: „OCHRANA 

OVZDUŠÍ 

Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší tak, aby pro dané území byla dodržena 

přípustná úroveň znečištění ovzduší. 

Ochrana ovzduší bude podporována postupnou záměnou spalování nekvalitních tuhých paliv ze 

stávajících zdrojů znečišťování ušlechtilými palivy nebo obnovitelnými zdroji energie.“. 

– V kapitole f) se v odstavci Podmínky pro využití ploch – výstupní limity – umisťování staveb 

do vzdálenosti 50 m od okraje lesa nahrazuje text: „Hlavní i vedlejší stavby s výjimkou oplocení 

lze umístit v minimální vzdálenosti 20 m od kraje lesa (oplocení lze umístit v min. vzdálenosti 10 m 

od kraje lesa). Samostatné umístění jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 30 - 50 m od okraje lesa 

bude podléhat souhlasu orgánu státní správy. Výjimku tvoří lokality R39, R43 a B53.“ textem: 

„Dojde-li dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, je nutný souhlas orgánu státní správy 

lesů závazným stanoviskem dle § 48 odst. 2 písm. c) citovaného zákona o lesích, v platném znění.“. 

– V kapitole f) se v odstavci Podmínky pro využití ploch – výstupní limity – plochy pro přístup 

k vodním tokům vkládá text: „Na plochách, které jsou soustředěny podél vodních toků, bude 

u významných vodních toků zachován přístupný pruh pozemků v šířce 8 m od břehové hrany 

a minimálně 6 m podél drobných vodních toků.“. 

– V kapitole f) se v odstavci Podmínky pro využití ploch – výstupní limity – plochy, kde 

podmínky prověří územní studie, nahrazuje text: „ÚP vymezuje plochy, kde jsou stanoveny limity 

pro zpracování územní studie. Ta má za úkol především koordinaci zájmů investorů a obce 

a společné řešení veřejné infrastruktury.“ textem: „V řešeném území jsou vymezeny plochy, 

u kterých je potřeba vzhledem k jejich rozsahu, poloze a významu další využití těchto ploch prověřit 

územní studií, na základě níž budou stanoveny podrobné podmínky pro rozhodování v území – 

především koordinaci zájmů investorů a obce a společné řešení veřejné infrastruktury.“. 

 

– V kapitole i) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její 
schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti  
(dále jen „kapitola i)“) se nahrazuje text: „Jedná se o dopravní řešení území, řešení technické 
infrastruktury, veřejných prostranství a řešení odtoku a retenčních opatření dešťových vod. Studie 
prověří možnost dělení a scelování pozemků, umístění staveb a vymezení místních komunikací 
v příslušných parametrech na celé vymezené území společně tak, aby byla zachována dopravní 
návaznost a další urbanistické prostorové parametry rozvojového území, především k formování 
uceleného urbanistického prostoru.“ textem: „Na základě vypracování územních studií budou 
stanoveny podrobné podmínky pro rozhodování v území. Územní studie bude podrobně řešit členění 
plochy na jednotlivé pozemky a jejich dopravní napojení a dopravní obsluhu, napojení na veřejnou 
technickou infrastrukturu a podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, včetně 
podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu a urbanistických 
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a architektonických hodnot (například uliční a stavební čáry, počet podlaží, výšku zástavby, objemy 
a tvary zástavby, intenzitu využití pozemků, návrh veřejných prostranství a veřejné zeleně).“. 

– V kapitole i) se vkládá text: „studie v katastrálním území Milešov nad Vltavou:  

 B5, VP3, VP4, VP6 

 B12, B14, VP 

 B22, B24, VP23  

 B66 (Pro plochu bude vypracována územní studie, která bude řešit vzhled zástavby. Nová 
zástavba na plochách bydlení na těchto parcelách by měla hmotově vycházet z tradiční 
zástavby (jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, obdélného půdorysu s možným 
úhlovým zalomením, s tradiční šířkou průčelí, s poměrem stran min. 1:2, se symetrickou 
sedlovou střechou o sklonu 40 – 45°, krytý červenou skládanou krytinou, oplocení parcel 
dřevěné, tvar parcel by měl být obdélný, umožňující situování stavby do čela parcely, štítem 
ke komunikaci). Vzhledem k blízce situovanému kostelu i kapli, které jsou památkově 
významnými stavbami, zapotřebí odclonění nové zástavby pásem tradičních druhů listnaté 
zeleně, která umožní zachování krajinného prostředí kostela i kaple.) 

Lokality, které prověří územní studie v katastrálním území Orlické Zlákovice: 

 B32, VP33 

 VS68 (Pro plochu bude vypracována územní studie, která bude řešit vzhled zástavby. Nová 
zástavba na plochách bydlení na těchto parcelách by měla hmotově vycházet z tradiční 
zástavby (jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, obdélného půdorysu s možným 
úhlovým zalomením, s tradiční šířkou průčelí, s poměrem stran min. 1:2, se symetrickou 
sedlovou střechou o sklonu 40° – 45°, krytý červenou skládanou krytinou, oplocení parcel 
dřevěné, tvar parcel by měl být obdélný, umožňující situování stavby do čela parcely, štítem 
ke komunikaci). Je nutné respektovat historickou strukturu obce, z důvodu začlenění 
případných větších staveb do krajiny by měly mít tyto objekty fasády opláštěné dřevem, 
střechy sedlové, se sklonem min. 25°, s červenou střešní krytinou, při nižším sklonu budou 
střechy řešeny s vegetačním krytem.) 

 B70 (Pro plochu bude vypracována územní studie, která bude řešit vzhled zástavby. Nová 
zástavba na plochách bydlení na těchto parcelách by měla hmotově vycházet z tradiční 
zástavby (jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, obdélného půdorysu s možným 
úhlovým zalomením, s tradiční šířkou průčelí, s poměrem stran min. 1:2, se symetrickou 
sedlovou střechou o sklonu 40° – 45°, krytý červenou skládanou krytinou, oplocení parcel 
dřevěné, tvar parcel by měl být obdélný, umožňující situování stavby do čela parcely, štítem 
ke komunikaci.)“, 

– V kapitole i) se ruší text: „VP3, VP4, B5, VP6, B12, VP13, B14, B22, VP23, B24“. 
– V kapitole i) se nahrazuje text: „U těchto navržených ploch bude územní studie pořízena do doby 

zahájení první výstavby v řešeném prostoru, nejpozději však do 4 let od vydání této územně 
plánovací dokumentace.“ textem: „V těchto plochách nelze zahájit jakoukoliv stavební činnost 
(včetně terénních úprav) do doby projednání územní studie s dotčenými orgány a v zastupitelstvu, 
včetně vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 
Lhůty pro pořízení jednotlivých územních studií, jejich schválení a vložení dat do evidence územně 
plánovací činnosti jsou nejpozději do 4 let od vydání této ÚPD.“. 
 

– V kapitole j) stanovení pořadí změn v území (etapizaci) se nahrazuje text: „ÚP řeší návrh ploch 
rekreace v I. a II. etapě. Zahájení výstavby v navržených lokalitách v I. etapě bude uskutečněno 
teprve po předchozí realizaci jednotlivých sítí technické infrastruktury, komunikací apod., výstavba 
na plochách rekreace ve II. etapě bude uskutečněna po zastavění alespoň 50 % pozemků z I. etapy. 
Plochy výstavby II. etapy: R45 - v jižní části rekreačního střediska Loužek II.“ textem: „Není 
stanovena.“ 

Údaje o počtu listů změny ÚP a počtu výkresů grafické části 

Výroková část Změny č. 3 ÚP Milešov obsahuje: 

 Textová část  strany 3 - 34 

 Grafická část 

 1 Výkres základního členění 1: 5 000 

 2 Hlavní výkres 1: 5 000 

Členění výkresů vyplývá z nyní platného ÚP. 
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II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  

 

a) postup pořízení a zpracování změny územního plánu 

bude doplněno pořizovatelem 

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

Veškeré prvky ÚSES byly v celém správním území obce kompletně aktualizovány a na hranicí obce byly 
posunuty. Podkladem pro vymezení aktuálních prvků ÚSES byl zpracovaný Plán územního systému 
ekologické stability Milešov (dále jen „Plán ÚSES“). Zpracovatelem Plánu ÚSES byl EKOSERVIS – 
Výzkumné středisko krajinné ekologie – Ing. Václav Škopek, CSc. 

Je tudíž potřeba, aby prvky ÚSES byly aktualizovány i na sousední obcí. Tzn., že je v tomto případě na 
straně okolních obcí zajistit vymezení odpovídající prvky ÚSES v jejich územních plánech v koordinaci 
s vymezenými prvky ÚSES v ÚP Milešov.  

Změna ÚP dále nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousedních obcí. 

c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH 
AKTUALIZACÍ (DÁLE JEN „APÚR“) 

Z APÚR (schválené usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 4. 2015) vyplývá, že řešené území 
(správní území obce Milešov) není součástí žádné rozvojové oblasti, rozvojové osy ani specifické oblasti 
nebo národního významu a není dotčeno žádnými koridory nebo plochami dopravní a technické 
infrastruktury národního významu.  

Návrh změny ÚP prověřil, že řešení této změny nemá vliv na koridor konvenční železniční dopravy  
C-E 551 – ŽD 10 (čl. 85 APÚR). 

Pro Změnu ÚP vyplývají pouze obecné republikové priority na základě § 18 a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Republikové priority územního plánování jsou 
změnou ÚP respektovány. 

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVANÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Změna ÚP Milešov není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve znění platných 
aktualizací (dále jen „AZÚR“). 

 

- zpřesnění specifické oblasti  - viz kap. 3.2) AZÚR  

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje vymezují na území Středočeského kraje specifickou oblast 
krajského významu SOBk2 Klučenicko – Petrovicko, ve které se nachází řešené území Změny ÚP 
a Změna ÚP ji respektuje. 

Řešení změny ÚP vychází zejména z aktuálního stavu a podmínek v řešeném území a z požadavků na 
rozvoj obce. Předpoklady k dalšímu rozvoji a návrhu nových zastavitelných ploch jsou podloženy skutečným 
zájmem investorů a stavebníků. Jednotlivým druhům ploch, které jsou graficky vymezeny ve výkresové části, 
je přiřazen jejich způsob a stanoveny podmínky využití, které stanovují směr a jejich využití. 

 

- vymezení územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot kraje - viz kap. 5) AZÚR 

Změna ÚP respektuje zásady ochrany přírody a krajiny vymezením zastavitelných ploch v návaznosti na již 
urbanizované území. Zohledňuje zásady ochrany zemědělského půdního fondu tím, že vymezuje nové 
zastavitelné plochy pouze v nezbytném rozsahu, který je důležitý pro zachování územního rozvoje obce 
Milešov. Současně byly zastavitelné plochy vymezeny mimo lesní pozemky, a mimo kvalitní zemědělskou 
půdu (I. třídu ochrany). V případě, kdy došlo k úpravám na půdě s II. třídou ochrany, byla plocha 
stabilizovaná a součástí zastavěného území a jedná se o proluku. 
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Změna územního plánu respektuje kulturně historické hodnoty (především hodnoty urbanistické 
a architektonické) a stanovuje takové podmínky, aby nedošlo ke střetům s pozitivními znaky 
charakteristik krajinného rázu. 

Za základní prvky ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území lze považovat vytvoření podmínek pro rozvoj 
obytné funkce, každodenní rekreace a sportu a pracovních příležitostí v území.   

Nastavením podmínek využití území se nepřipouští zástavba vymykající se stávající struktuře a charakteru 
lokality.  

Respektování a zajištění ochrany všech hodnot v území je zajištěno celkovou aktualizací všech podmínek 
s rozdílným způsobem využití.  

 

- vymezení cílových charakteristik krajiny - viz kap. 6 AZÚR 

Základní typy krajiny podle způsobu využívání 

Změna ÚP není v rozporu se zásadami využívání území podle jednotlivých typů krajiny stanovenými 
v AZÚR. Řešené území je zařazeno do typu krajiny: krajina rekreační (R). Změnou ÚP jsou zásady pro její 
využívání splněny danými podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití a ochranou hodnot 
území.  

- vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany 
a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit - viz kap. 7 AZÚR 

Změna ÚP respektuje vymezené prvky ÚSES regionálního a nadregionálního významu a nevymezuje nové 
zastavitelné plochy do těchto prvků. Dotčená území jsou, která zasahují do těchto prvků ÚSES, jsou již 
územně stabilizovány a jsou měněny z důvodu stanovení konkrétních podmínek pro využití území. 
Podkladem pro vymezení aktuálních prvků ÚSES byl zpracovaný Plán územního systému ekologické 
stability Milešov (dále jen „Plán ÚSES“). Zpracovatelem Plánu ÚSES byl EKOSERVIS – Výzkumné středisko 
krajinné ekologie – Ing. Václav Škopek, CSc. 

 

Změna ÚP není v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  

d) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 
a požadavky na ochranu nezastavěného území 

Změna ÚP je vypracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle § 18 a § 19 stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, neboť svým řešením vytváří předpoklady pro 
výstavbu (vymezuje např. plochy bydlení) a pro udržitelný rozvoj území, neboť zajistil vyvážený vztah 
podmínek pro životní prostředí (celková aktualizace prvků ÚSES), pro hospodářský rozvoj (např. vymezenou 
plochu výroby a skladování) a pro soudržnost společenství obyvatel. Zároveň navržené řešení Změny ÚP 
uspokojuje potřeby současné generace (samostatné bydlení, pracovní příležitosti, dobrá dopravní 
dostupnost), aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

ÚP vytváří podmínky pro příznivé životní prostředí tím, že vymezuje zastavitelné plochy v přímé vazbě na 
zastavěné území, nebo v prolukách současně zastavěného území. Dále stanovuje podmínky využití území 
pro plochy v nezastavěném území, zejména s ohledem na umísťování staveb v krajině. U ploch 
nezastavěného území (včetně ÚSES) byly stanoveny podmínky pro využití uvedených ploch s ohledem na 
ustanovení § 18, zejména odst. 5 stavebního zákona, v platném znění. Jsou nastaveny tak, aby bylo 
jednoznačně zřejmé, jaké záměry je možno v krajině povolovat. 

Změna ÚP koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce. Řešení Změny ÚP hájí ochranu 
veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Soukromé zájmy na rozvoj území se odráží 
zejména v lokalitách určených pro rozvoj individuální obytné výstavby. I tyto soukromé zájmy lze 
v přeneseném slova smyslu považovat za veřejný zájem obce, neboť přiměřený rozvoj obytných ploch, který 
zabezpečí přírůst počtu obyvatel v obci, je pro obec přínosem.  

Změna ÚP je zpracována v souladu s požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot, především 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Dále Změna ÚP stanovuje komplexní řešení 
účelného využití a prostorového uspořádání území. Z hlediska zachování urbanistické i architektonické 
celistvosti charakteru obce jsou pro zástavbu stanoveny limity ve formě stanovení podmínek pro využití 
ploch. Zároveň je u některých ploch určených k zástavbě stanovena povinnost pořízení územní studie, která 
podrobněji rozčlení jednotlivé plochy a navrhne mj. podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb. 
Stanovení podmínek pro využití ploch uvedené v ÚP, popř. stanovené v následných územních studiích, by 
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měly zajistit co nejmenší narušení uceleného vnímání zástavby a docílit zachování urbanistických hodnot 
tohoto území. 

S požadavky na ochranu přírodních hodnot a nezastavěného území je Změna ÚP též v souladu – návrh 
řešení respektuje významné krajinný ráz a systém ekologické stability krajiny, rovněž jednoznačně stanovuje 
podmínky pro využití ploch pro ochranu nezastavěného území v rámci vymezení přípustných, podmíněně 
přípustných a nepřípustných činností pro takováto území. 

Změna ÚP pouze zpřesňuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 
a podmínky v  území. Dále svým řešením upravuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro 
kvalitní bydlení (stanovil podmínky prostorového rozvoje a zároveň navrhl nové zastavitelné plochy převážně 
v dosahu technické i dopravní infrastruktury). Tím vytváří podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů. 

e) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 

Změna ÚP je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony o územním plánování 
a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek č. 500/2006 Sb. o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.  

Změna ÚP je zpracována v rozsahu měněných částí územního plánu. Textová část výroku změny je 
provedena obdobně jako novela zákona, tzn., že je uvedeno, jaký výrok se mění a jakým způsobem 
(doplňuje, nahrazuje, vypouští apod.). V textové části odůvodnění změny jsou odůvodněny pouze měněné 
části. Pro lepší přehlednost jsou doplňované (podtržené) a rušené (přeškrtnuté) texty odlišeny barevně. 
Změna textové části má dopad na celé správní území obce. Důvodem pro takovéto řešení je celková 
aktualizace textové části v souladu s moderními trendy ve stavebnictví. Současně jsou upravovány 
podmínky tak, aby byly respektovány veškeré hodnoty území. V současné době je patrný významný rozvoj 
ubytovacích jednotek nejen v obci Milešov a současný územní plán je pro danou problematiku nevyhovující. 
Hlavním důvodem je, že se jedná o moderní trend, který začal až mnohem později po schválení a nabytí 
účinnosti územního plánu. Úprava textové části upravuje všechny plochy s rozdílným způsobem využití, 
a tudíž má dopad na celé správní území obce.  

Grafická část znázorňuje pouze měněné jevy a je provedena v měřítku vydaného územního plánu, je použito 
stejné názvosloví, grafické prostředí a struktura. 

Změna ÚP je pořizována pořizovatelem splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost 
a zpracována osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě. Zveřejňování písemností v celém procesu 
probíhalo v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona a § 25 a § 26 zákona č. 500/2006 Sb., správní 
řád.   

f) soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů 

bude doplněno pořizovatelem 

g) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí SEA: 

Z důvodu ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona, ust. § 10i a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, může být příslušným dotčeným orgánem posuzování vlivů 
uplatněn požadavek na vyhodnocení dokumentace. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA), 
jakožto jedné součásti dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj. 

Dokumentace SEA musí být případně zpracována oprávněnou osobou podle ust. § 19 cit. zákona. Obsah a 
rozsah vyhodnocení je rámcově stanoven v příloze stavebního zákona. Vyhotovení dokumentace SEA není 
předpokládáno, změna ÚP nepředpokládá umístění takových záměrů, které by potřebu vyhotovení 
vyhodnocení vyvolaly. 
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Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 

Z hlediska regionálního a nadregionálního ÚSES sdělujeme, že v řešeném území se nachází prvky ÚSES: 
NK60 Štěchovice – Hluboká obora; RC540749 Hřebeny; RC845 Struhy; RK285 Radešínská – Struhy.  

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona sděluje, 
že v souladu s ust. § 45i zákona lze vyloučit významný vliv předložené koncepce, samostatně i ve spojení 
s jinými záměry nebo koncepcemi, na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí v působnosti krajského úřadu.  

V území řešeném koncepcí ani v jeho okolí se v působnosti Krajského úřadu nenachází žádná evropsky 
významná lokalita (EVL) ani ptačí oblast (PO), která by mohla být koncepcí významně ovlivněna. Nejbližšími 
lokalitami soustavy Natura 2000 jsou EVL Trhovky, kde předmětem ochrany je sysel obecný a PO Údolí 
Otavy a Vltavy, kde předmětem ochrany je kulíšek nejmenší, výr velký a jejich biotopy. Obě tyto lokality 
zasahují do území řešené obce, ale nachází se mimo koncepci řešené plochy. Významný vliv koncepce na 
soustavu Natura 2000 bylo možno vyloučit vzhledem k charakteru koncepce, rozsahu a umístění 
konkrétních řešených ploch, pouze lokální povaze očekávatelných vlivů u uvažovaných záměrů a charakteru 
předmětů ochrany výše zmíněných lokalit soustavy Natura 2000 (Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor 
životního prostředí a zemědělství – Stanovisko orgánu ochrany přírody k návrhu zadání změny č. 3 
územního plánu Milešov – č.j.: MÚ-S/OVÚP/23366/2021).  

h) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

bude doplněno pořizovatelem 

i) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

bude doplněno pořizovatelem 

j) vyhodnocení splnění požadavků obsahu zadání, popřípadě vyhodnocení souladu 
s body 

Návrh změny ÚP Milešov pro společné jednání byl zpracován v souladu se schváleným zadáním. 

Požadavky zadání byly zapracovány s tímto výsledkem: 

A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu 
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

A.1 soulad s APÚR ČR – splněno 

A.2 soulad s AZÚR SčK – splněno 

A.3 požadavky vyplývající z ÚAP – bez požadavku, splněno 

A.4 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných 
ploch: 

Označení 
plochy 

Katastrální území 
Parcelní 

číslo 
Stávající funkční využití 

Navrhované způsobu 
využití 

Výměra 
(m2) 

P1 Milešov nad Vltavou 1175 Z – Plochy zemědělské 
B – Plochy bydlení 

Nesouhlas ŽP, památky 
4 751 

P2 Milešov nad Vltavou 639/4 
TI – Plochy technické 

infrastruktury 

B – Plochy bydlení 

ÚS - památky 
2 293 

P3 Milešov nad Vltavou 
835, 836, 

837/1 
SN – Plochy smíšené 
nezastavěného území 

B – Plochy bydlení 

Nesouhlas památky, 
ŽP – podmínka mimo 

ÚSES 

4 295 

P4 Milešov nad Vltavou 832/1 Z – Plochy zemědělské 
B – Plochy bydlení 

Nesouhlas památky 
3 032 
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P5 Přední Chlum 380/16 
SN – Plochy smíšené 
nezastavěného území 

R – Plochy rekreace 

Nesouhlas ŽP 
1 364 

P6 Přední Chlum 254/8, 254/9 Z – Plochy zemědělské 

OV – Plochy 
občanského vybavení 

ŽP - nesouhlas, 
ÚS - památky 

577 

P7 Orlické Zlákovice 1318/1 Z – Plochy zemědělské 

VS – Plochy výroby a 
skladování  

ÚS – památky 
1 500 

P8 Orlické Zlákovice 388/9 L – Plochy lesní  R – Plochy rekreace 219 

P9 Orlické Zlákovice 185/16 Z – Plochy zemědělské 

R – Plochy rekreace 

ŽP – doporučeno 
nevymezovat 
ÚS – památky 

1 500 

P10 Orlické Zlákovice 1010/1 
VP – Plochy veřejných 

prostranství 

B – Plochy bydlení 

ÚS – památky 
1 345 

P11 Orlické Zlákovice 1096/1 Z – Plochy zemědělské 

B – Plochy bydlení 

ÚS – památky, 
II. třída BPEJ 

9 260 

P12 Orlické Zlákovice 56/2 L – Plochy lesní  

OV – Plochy 
občanského vybavení 

ŽP – nesouhlas 
Není les 

6 374 

 

 

 Vyhověno  

  Vyhověno částečně 

 Nevyhověno  

 

Vysvětlení použitých zkratek: 

ŽP – Dotčený orgán: Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí 

Památky – Dotčený orgán: Městský úřad Sedlčany, Odbor školství a památkové péče 

ÚS – Požadavek na stanovení podmínky územní studie, příslušným dotčeným orgánem. 

 

Požadavky na změnu způsobu využití ploch P1, P5, P6, P12 nebyly zahrnuty do předmětu Změny z důvodu, 
nesouhlasu dotčených orgánů.  

Požadavek na změnu způsobu využití plochy P9 byl částečně zahrnut do předmětu Změny, neboť část 
plochy již byla vymezena jako zastavitelná plocha ve II. etapě. Ostatní plochy nad rámec již vymezené 
zastavitelné plochy nebyly zahrnuty.  

Požadavek na změnu způsobu využití plochy P11 nebyl zahrnut z důvodu, že celý uvažovaný záměr se 
nachází na II. třídě ochrany BPEJ. V souladu s ustanovením § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění, nebyl nalezen žádný veřejný zájem, který výrazně převažuje 
veřejný zájem ochrany ZPF. Obecně platí, že takovýto veřejný zájem, který výrazně převažuje veřejný zájem 
ochrany ZPF, jsou záměry nadmístního významu, např. dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, 
objekty občanského vybavení a další. Ve většině případů jsou to záměry nebo stavby, které jsou 
vymezovány jako veřejně prospěšné stavby. Vzhledem k požadavku na vymezení zastavitelné plochy se 
způsobem využití bydlení nebylo výše uvedené ustanovení § 4 zákona o ochraně ZPF naplněno. Současně 
sídlo Klenovice jižně od předmětného pozemku má již vymezenou rozsáhlou rozvojovou plochu B32, jejíž 
kapacita, doposud nebyla naplněna.  

 

A.5 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých 
plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 
odst. 5 stavebního zákona: splněno 
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Pro správní území obce byl aktualizován Plán ÚSES. Současně s úpravou prvků ÚSES byly 
změněny některé stabilizované plochy z ploch přírodních na plochy zemědělské, z ploch smíšených 
nezastavěných území na plochy zemědělské a obráceně. Důvodem takového řešení je soulad 
s ustanovením § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., kdy se jako plochy přírodní vymezují pozemky 
biocenter. 

A.6 ochrana a rozvoj hodnot – splněno 

A.7 veřejná infrastruktura – bez požadavku na změnu ÚP – splněno 

 

B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude 
nutno prověřit  

bez požadavku – splněno 

C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 
a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo  

bez požadavku – splněno 

D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením 
dohody o parcelaci 

Změna ÚP vymezuje nové plochy, kde je požadavek na pořízení územní studie.  

E. Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Není požadováno – splněno 

F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění 
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení – splněno 

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 
Viz kapitola g) tohoto odůvodnění.  

k) komplexní zdůvodnění přijatého řešení  

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je v rozsahu měněných částí územního plánu. Textová část výroku 
změny je provedena obdobně jako novela zákona, tzn., že je uvedeno, jaký výrok se mění a jakým 
způsobem (doplňuje, nahrazuje, vypouští apod.). V textové části odůvodnění změny jsou odůvodněny pouze 
měněné části. Pro lepší přehlednost jsou doplňované (podtržené) a rušené (přeškrtnuté) texty odlišeny 
barevně. Změna textové části má dopad na celé správní území obce. Důvodem pro takovéto řešení je 
celková aktualizace textové části v souladu s moderními trendy ve stavebnictví. Současně jsou upravovány 
podmínky tak, aby byly respektovány veškeré hodnoty území. V současné době je patrný významný rozvoj 
ubytovacích jednotek nejen v obci Milešov a současný územní plán je pro danou problematiku nevyhovující. 
Hlavním důvodem je, že se jedná o moderní trend, který začal až mnohem později po schválení a nabytí 
účinnosti územního plánu. Úprava textové části upravuje všechny plochy s rozdílným způsobem využití, 
a tudíž má dopad na celé správní území obce.  

Grafická část znázorňuje pouze měněné jevy a je provedena v měřítku vydaného územního plánu, je použito 
stejné názvosloví, grafické prostředí a struktura. 

AKTUALIZACE SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území bylo vymezeno k datu 20.7.2022 dle § 58 stavebního zákona. Podkladem pro vymezení 
současně zastavěného území byly doplňkové průzkumy a rozbory. Vymezení zastavěného území bylo 
aktualizováno na základě již realizovaných staveb.  

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

V rámci Změna ÚP byly vymezeny nové zastavitelné plochy B66, VP67, VS68, R69, B70 v souladu 
s požadavky se zadáním.  

Záměr P2 (zastavitelná plocha B66 a VP67)  

Plocha již byla vymezena jako zastavitelná a byla součástí plochy s rozdílným způsobem využití technická 
infrastruktura (TI11). Předmětem změny je pouze Změna způsobu využití z technické infrastruktura na 
plochu bydlení a veřejné prostranství. Lokalita slouží k dalšímu rozvoji obce. Výhodou je dále možné 
přirozené navázání na stávající urbanistickou strukturu okolních obytných ploch a také možnost snadného 
napojení nové zástavby sítě technického vybavení v okolí bez nutnosti vyvolání zásadních investic do 
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veřejné infrastruktury. Plocha byla zahrnuta do předmětu změny z důvodu aktuálních potřeb investorů 
a stavebníků. 

Veřejné prostranství (VP67) je vymezené z důvodu zachování prostupnosti území a bude sloužit k obsluze 
území. Současně plocha VP67 je vymezena z důvodu oddělení již vymezených ploch B12, VP13, B14 od 
stabilizované plochy výroby a skladování. Oddělení a izolace těchto ploch bude provedena ochrannou 
a izolační zelení. Plocha VP67 je vymezena i ze severní strany plochy B66, a to z důvodu odclonění 
klidného bydlení od stabilizované plochy výroby a skladování – zemědělského areálu. 

Z důvodu požadavku dotčeného orgánu - Městského úřadu Sedlčany, Odbor školství a památkové péče byla 
plocha podmíněna zpracováním územní studie. „Pro plochu bude vypracována územní studie, která bude 
řešit vzhled zástavby. Nová zástavba na plochách bydlení na těchto parcelách by měla hmotově vycházet 
z tradiční zástavby (jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, obdélného půdorysu s možným úhlovým 
zalomením, s tradiční šířkou průčelí, s poměrem stran min. 1:2, se symetrickou sedlovou střechou o sklonu 
40° – 45°, krytý červenou skládanou krytinou, oplocení parcel dřevěné, tvar parcel by měl být obdélný, 
umožňující situování stavby do čela parcely, štítem ke komunikaci). Vzhledem k blízce situovanému kostelu 
i kapli, které jsou památkově významnými stavbami, zapotřebí odclonění nové zástavby pásem tradičních 
druhů listnaté zeleně, která umožní zachování krajinného prostředí kostela i kaple.“ 

Požadavek na zapojení nové zástavby do struktury obce a podobě nové zástavby, která by měla přiměřeně 
odpovídat charakteru stávající historické zástavby, jejímu prostorovému a funkčnímu uspořádání, lze nejlépe 
naplnit stanovením regulativů v územní studii, které by uplatňovaly tradiční hmoty venkovských staveb. Pro 
zachování rázu obce i krajiny je vhodné větší stavby materiálově přizpůsobit venkovskému prostředí. Nutné 
technické prvky by měly být umisťovány vizuálně nerušivým způsobem. Ekologická opatření v kulturní 
krajině a historických sídlech by měla být realizována tak, aby nenarušila jejich hodnoty, jejichž zachování je 
zájmem nejen památkové péče, ale i územního plánování. Při obnově cest je žádoucí zachování jejich 
přírodního charakteru a povrchu, úpravy krajiny by měly vycházet z tradičních druhů a forem. Ochrana 
historické kulturní krajiny vyplývá také z Evropské úmluvy o krajině, kde je mimo jiné uvedeno, že využívání 
krajiny musí přispívat k naplnění potřeby kvalitní existence a rozvoje současné společnosti i budoucích 
generací, přitom je potřeba usilovat o udržitelné užívání krajiny s plným vědomím jejích kulturně-historických 
a přírodních hodnot a s tím spojených limitů.  

 

Záměr P7 (zastavitelná plocha VS68)  

Předmětem změny je změna způsobu využití z plochy zemědělské (Z) na plochu výroby a skladování (VS). 
Lokalita slouží k dalšímu rozvoji obce. Předmětná lokalita se nachází v jižní části sídla Klenovice na samém 
konci sídla. Výhodou vymezení plochy výroby a skladování je zejména její poloha, kdy lze do budoucna 
vyloučit negativní ovlivnění stávajících i již vymezených ploch bydlení. Stávající plochy bydlení jsou od 
navržené plochy výroby a skladování odděleny silnicí III. třídy (III/10236) a přilehlou vzrostlou zelení po obou 
stranách silnice. Ze západní strany je plocha odcloněna stávající izolační zelení, která bude chránit budoucí 
zónu bydlení.  

Z urbanistického hlediska je plocha vhodná, neboť dochází k preciznímu oddělení stávajícího bydlení od 
plánované plochy výroby a skladování. Lokalita je vhodná i z důvodu snadného napojení na sítě technického 
vybavení v okolí bez nutnosti vyvolání zásadních investic do veřejné infrastruktury. Plocha byla zahrnuta do 
předmětu změny z důvodu aktuálních potřeb investorů a stavebníků. 

Z důvodu požadavku dotčeného orgánu - Městského úřadu Sedlčany, Odbor školství a památkové péče byla 
plocha podmíněna zpracováním územní studie. „Pro plochu bude vypracována územní studie, která bude 
řešit vzhled zástavby. Nová zástavba na plochách bydlení na těchto parcelách by měla hmotově vycházet 
z tradiční zástavby (jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, obdélného půdorysu s možným úhlovým 
zalomením, s tradiční šířkou průčelí, s poměrem stran min. 1:2, se symetrickou sedlovou střechou o sklonu 
40° – 45°, krytý červenou skládanou krytinou, oplocení parcel dřevěné, tvar parcel by měl být obdélný, 
umožňující situování stavby do čela parcely, štítem ke komunikaci). Je nutné respektovat historickou 
strukturu obce, z důvodu začlenění případných větších staveb do krajiny by měly mít tyto objekty fasády 
opláštěné dřevem, střechy sedlové, se sklonem min. 25°, s červenou střešní krytinou, při nižším sklonu 
budou střechy řešeny s vegetačním krytem.“ 

Požadavek na zapojení nové zástavby do struktury obce a podobě nové zástavby, která by měla přiměřeně 
odpovídat charakteru stávající historické zástavby, jejímu prostorovému a funkčnímu uspořádání, lze nejlépe 
naplnit stanovením regulativů v územní studii, které by uplatňovaly tradiční hmoty venkovských staveb. Pro 
zachování rázu obce i krajiny je vhodné větší stavby materiálově přizpůsobit venkovskému prostředí. Nutné 
technické prvky by měly být umisťovány vizuálně nerušivým způsobem. Ekologická opatření v kulturní 
krajině a historických sídlech by měla být realizována tak, aby nenarušila jejich hodnoty, jejichž zachování je 
zájmem nejen památkové péče, ale i územního plánování. Při obnově cest je žádoucí zachování jejich 
přírodního charakteru a povrchu, úpravy krajiny by měly vycházet z tradičních druhů a forem. Ochrana 
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historické kulturní krajiny vyplývá také z Evropské úmluvy o krajině, kde je mimo jiné uvedeno, že využívání 
krajiny musí přispívat k naplnění potřeby kvalitní existence a rozvoje současné společnosti i budoucích 
generací, přitom je potřeba usilovat o udržitelné užívání krajiny s plným vědomím jejích kulturně-historických 
a přírodních hodnot a s tím spojených limitů.  

 

Záměr P8 (zastavitelná plocha R69)  

Předmětem změny je změna způsobu využití z plochy lesní (L) na plochu rekreace (R). Plocha byla 
změněna z důvodu nesouladu, že se jedná o lesní pozemek. V katastru nemovitostí je druh pozemku na 
ploše P8 popsán jako ostatní plocha. Z důvodu zachování ucelení a komplexního řešení je plocha vymezena 
jako plocha rekreace. Jedná se o záměr v zastavěném území, kdy je vhodným způsobem navázáno na 
stávající urbanistickou strukturu.  

 

Záměr P9 (zastavitelná plocha R45 a R46)  

Plochy jsou již zahrnuty v zastavitelných plochách. Změna ÚP v předmětné lokalitě posoudila pouze 
nezbytnost etapizace, ke změně způsobu využití nedochází. Změnou ÚP byla vypuštěna II. etapa výstavby, 
neboť předmětná plocha R45 se nachází v oblasti s významným potenciálem na rozvoj individuální rekreace. 
Obě plochy mají velmi dobré podmínky na dopravní a technické připojení. Vzhledem k rozsahu obou ploch 
R45 a R46 není podstatné, ve které části bude výstavba probíhat jako první.  

Jedná se o lokalitu, která je skrytá za lesními enklávami a nebude docházet k narušování krajiny 
a krajinného rázu. Vzhledem k morfologickým podmínkám, kdy je předmětné území mírně svažité od silnice 
směrem k Orlické přehradě, nebude narušeno panorama krajinného rázu.  

Současně bylo také přihlédnuto k aktuální poptávce po rekreačním využití území. Řešení severní plochy, 
R46, se jeví časově velmi náročné a je tedy vhodné umožnit územní rozvoj v plochách s aktuálními 
požadavky.  

Z důvodu požadavku dotčeného orgánu - Městského úřadu Sedlčany, Odbor školství a památkové péče byla 
plocha podmíněna zpracováním územní studie. „Pro plochu bude vypracována územní studie, která bude 
řešit vzhled zástavby. Nová zástavba na plochách bydlení na těchto parcelách by měla hmotově vycházet 
z tradiční zástavby (jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, obdélného půdorysu s možným úhlovým 
zalomením, s tradiční šířkou průčelí, s poměrem stran min. 1:2, se symetrickou sedlovou střechou o sklonu 
40° – 45°, krytý červenou skládanou krytinou, oplocení parcel dřevěné, tvar parcel by měl být obdélný, 
umožňující situování stavby do čela parcely, štítem ke komunikaci).“ 

Požadavek na zapojení nové zástavby do struktury obce a podobě nové zástavby, která by měla přiměřeně 
odpovídat charakteru stávající historické zástavby, jejímu prostorovému a funkčnímu uspořádání, lze nejlépe 
naplnit stanovením regulativů v územní studii, které by uplatňovaly tradiční hmoty venkovských staveb. Pro 
zachování rázu obce i krajiny je vhodné větší stavby materiálově přizpůsobit venkovskému prostředí. Nutné 
technické prvky by měly být umisťovány vizuálně nerušivým způsobem. Ekologická opatření v kulturní 
krajině a historických sídlech by měla být realizována tak, aby nenarušila jejich hodnoty, jejichž zachování je  
zájmem nejen památkové péče, ale i územního plánování. Při obnově cest je žádoucí zachování jejich 
přírodního charakteru a povrchu, úpravy krajiny by měly vycházet z tradičních druhů a forem. Ochrana 
historické kulturní krajiny vyplývá také z Evropské úmluvy o krajině, kde je mimo jiné uvedeno, že využívání 
krajiny musí přispívat k naplnění potřeby kvalitní existence a rozvoje současné společnosti i budoucích 
generací, přitom je potřeba usilovat o udržitelné užívání krajiny s plným vědomím jejích kulturně-historických 
a přírodních hodnot a s tím spojených limitů.  

Rozšíření zastavitelných ploch v lokalitě nedochází z důvodu doporučení dotčeného orgánu – Městského 
úřadu, Odboru životního prostředí („část pozemku je v plochách pro rekreaci nově vymezena. Navrženou 
změnou by mohlo do budoucna dojít k omezení přístupu pro zemědělské obhospodařování sousedního 
pozemku (parc. č. 185/17), proto doporučujeme tuto plochu ze změny územního plánu vyřadit.“).   

Rozšíření zastavitelných ploch bylo podmíněno zpracováním vyhodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. 
SEA) nebo jejím nerozšiřováním. V souladu se schváleným zadáním, kdy bylo konstatováno, že nebude 
zpracováván vliv na ŽP, nebylo rozšíření zastavitelné plochy řešeno. Zahrnutím rozšíření zastavitelné plochy 
do předmětu Změny ÚP by vedlo k vytváření nových zastavitelných ploch mimo návaznost na současně 
zastavěné území a plochy by musely být vyhodnoceny jako záměry ve volné krajině. 

 

Záměr P10 (zastavitelná plocha B70)  

Plocha je již zahrnuta v zastavěném území obce. Předmětem změny je pouze Změna způsobu využití 
z veřejného prostranství na plochu bydlení. Lokalita slouží k dalšímu rozvoji obce. Z urbanistického hlediska 
je tato lokalita vhodná k zástavbě. Výhodou je dále možné přirozené navázání na stávající urbanistickou 
strukturu okolních obytných ploch a také možnost snadného napojení nové zástavby sítě technického 
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vybavení v okolí bez nutnosti vyvolání zásadních investic do veřejné infrastruktury. Plocha byla zahrnuta do 
předmětu změny z důvodu aktuálních potřeb investorů a stavebníků. Od stávající plochy výroby a skladování 
je ponechána část veřejného prostranství, čímž dojde k vhodnému odclonění zelení. Veřejné prostranství 
zde má zejména funkci ochranné a izolační zeleně. 

Změna způsobu využití na bydlení je vhodná z důvodu doplnění a ucelení sídla Klenovice. Sídlo Klenovice 
má vymezenou velkou rozvojovou plochu pro bydlení B32. Řešení akutní poptávky po bydlení tyto plochy 
nenabízejí, neboť jsou v lokalitách složité majetkové vztahy a jejich řešení se jeví časově velmi náročné. 
Z toho důvodu byl nalezen nový pozemek, který je majetkově vypořádán a pro zástavbu z urbanistického 
hlediska velmi vhodný.  

V současné době je předmětný pozemek bez využití a pro zemědělskou půdu se jedná o zbytkovou plochu, 
která nelze zemědělsky obhospodařovat. Celá plocha je přesně ohraničena – ze západní strany silnicí III. 
třídy (III/10236), z jižní strany místní komunikací a z východní strany veřejným prostranstvím, na které 
navazuje stávající zemědělský areál. Z výše uvedeného je zcela jasně patrné, že předmětný pozemek nelze 
využívat k zemědělskému obhospodařování a je tedy žádoucí najít vhodnější způsob využití – bydlení.  

Z důvodu požadavku dotčeného orgánu - Městského úřadu Sedlčany, Odbor školství a památkové péče byla 
plocha podmíněna zpracováním územní studie. „(Pro plochu bude vypracována územní studie, která bude 
řešit vzhled zástavby. Nová zástavba na plochách bydlení na těchto parcelách by měla hmotově vycházet 
z tradiční zástavby (jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, obdélného půdorysu s možným úhlovým 
zalomením, s tradiční šířkou průčelí, s poměrem stran min. 1:2, se symetrickou sedlovou střechou o sklonu 
40° – 45°, krytý červenou skládanou krytinou, oplocení parcel dřevěné, tvar parcel by měl být obdélný, 
umožňující situování stavby do čela parcely, štítem ke komunikaci).“ 

Požadavek na zapojení nové zástavby do struktury obce a podobě nové zástavby, která by měla přiměřeně 
odpovídat charakteru stávající historické zástavby, jejímu prostorovému a funkčnímu uspořádání, lze nejlépe 
naplnit stanovením regulativů v územní studii, které by uplatňovaly tradiční hmoty venkovských staveb. Pro 
zachování rázu obce i krajiny je vhodné větší stavby materiálově přizpůsobit venkovskému prostředí. Nutné 
technické prvky by měly být umisťovány vizuálně nerušivým způsobem. Ekologická opatření v kulturní 
krajině a historických sídlech by měla být realizována tak, aby nenarušila jejich hodnoty, jejichž zachování je 
zájmem nejen památkové péče, ale i územního plánování. Při obnově cest je žádoucí zachování jejich 
přírodního charakteru a povrchu, úpravy krajiny by měly vycházet z tradičních druhů a forem. Ochrana 
historické kulturní krajiny vyplývá také z Evropské úmluvy o krajině, kde je mimo jiné uvedeno, že využívání 
krajiny musí přispívat k naplnění potřeby kvalitní existence a rozvoje současné společnosti i budoucích 
generací, přitom je potřeba usilovat o udržitelné užívání krajiny s plným vědomím jejích kulturně-historických 
a přírodních hodnot a s tím spojených limitů.  

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

Koncepce dopravní infrastruktury se nemění, je pouze vhodně doplněna o současné požadavky.  

Stávající systém silnic, místních a účelových komunikací bude i nadále využíván. Vznik nových komunikací 
je přípustný i v plochách nezastavěného území. Vybudování odpovídajících komunikací a rozšíření 
veřejného prostranství dle předepsaných parametrů musí předcházet realizaci zástavby v rozvojových 
plochách – v rozvojových plochách musí být umožněn vznik nových komunikací v šířkových parametrech 
v souladu s příslušnými normami dle druhu důvodu vzniku komunikace. 

V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací potřebu pokrytu na vlastním 
pozemku. To platí i pro stavbu či přestavbu objektů nabízejících ubytovací služby. U nově navrhovaných 
objektů podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé či investoři zabezpečili potřebný počet 
parkovacích stání pro své zákazníky. To platí i pro stavbu či přestavbu objektů nabízejících ubytovací 
služby, a to z důvodů zamezení parkování vozidel na veřejných komunikacích a prostranství. 

Koncepce technické infrastruktury se nemění, je pouze doplněna o současné požadavky týkající se 
hospodaření s dešťovou vodou a odkanalizování.  

Vybudování inženýrských sítí včetně zajištění odpovídající likvidace splaškových vod musí předcházet 
realizaci zástavby v rozvojových plochách. Samotná výstavba jednotlivých objektů (v rozvojových plochách) 
nesmí být zahájena před vybudováním vodovodních a kanalizačních řadů. Před vybudováním centrální ČOV 
se připouští vybudovat dočasné jímky na vyvážení i dočasné domovní ČOV, avšak do maximálního počtu 5 
nově navržených rodinných domů (ve stávajících a navržených plochách). 

Stanovená podmínka 5 nově navržených rodinných domů je z důvodu, aby nedošlo ke znemožnění výstavby 
v případě, že se objeví ojedinělý investor / stavebník. Případná nutnost vybudování veškeré požadované 
technické infrastruktury na náklady pouze ojedinělých investorů / stavebníků by vedla k výraznému 
neekonomickému řešení a v konečném důsledku nerealizovatelnosti záměru. Návrh Změny ÚP však 
stanovuje, že individuální řešení technické infrastruktury je pouze dočasné a po vybudování veřejné 
technické infrastruktury budou objekty napojeny na centrální ČOV.  
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KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Veškeré prvky ÚSES byly v celém správním území obce kompletně aktualizovány a na hranicí obce byly 
posunuty. Podkladem pro vymezení aktuálních prvků ÚSES byl zpracovaný Plán územního systému 
ekologické stability Milešov (dále jen „Plán ÚSES“). Zpracovatelem Plánu ÚSES byl EKOSERVIS – 
Výzkumné středisko krajinné ekologie – Ing. Václav Škopek, CSc. Je tudíž potřeba, aby prvky ÚSES byly 
aktualizovány i na sousední obcí. Tzn., že je v tomto případě na straně okolních obcí zajistit vymezení 
odpovídající prvky ÚSES v jejich územních plánech v koordinaci s vymezenými prvky ÚSES v ÚP Milešov.  

Současně s úpravou prvků ÚSES byly změněny některé stabilizované plochy z ploch přírodních na plochy 
zemědělské, z ploch smíšených nezastavěných území na plochy zemědělské a obráceně. Důvodem 
takového řešení je soulad s ustanovením § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., kdy se jako plochy přírodní 
vymezují pozemky biocenter. 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLCOH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Seznam použitých pojmů byl změnou ÚP rozšířen z důvodu nového použití pro celé správní území obce 
Milešov.  

Podmínky stanovené územním plánem: 

V zastavěném a zastavitelném území je možno umisťovat stavby a zařízení v souladu s charakteristikou 
ploch s rozdílným způsobem využití. 

Cílem podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je především uchovat jeho hodnoty při 
respektování zásad pro novou zástavbu: 

- zajistit, aby změny využití území včetně nové zástavby vytvořily harmonický celek se stávající 
zástavbou; 

- podpořit a zdůraznit prostorové uspořádání ve vztahu k terénnímu a krajinnému utváření; 

- respektovat přiléhající plochy zastavěného území, a to zejména svým výškovým a hmotovým 
uspořádáním; 

- nepřipustit výstavbu objektů na nezastavěných plochách. 

Právě z důvodů ochrany hodnot území je návrh Změny ÚP řešen s ohledem na citlivé zakomponování 
budoucích staveb do současného vesnického prostředí.  

Z důvodu revize ploch s rozdílným způsobem využití byly upraveny některé podmínky. Revize byla 
provedena z důvodu územního rozvoje, aktuálního vývoje ve stavebnictví a současně z důvodu ochrany 
hodnot území. Byly doplněny a definovány nové pojmy a výčty některých staveb. Použité pojmy se dotýkají 
podmínek využití ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.  

Intenzita využití stavebního pozemku 

V podmínkách využití je definována intenzita využití stavebních pozemků. K těmto podmínkám bylo 
přistoupeno především z důvodů ochrany části pozemku pro zeleň a volné pobytové plochy. Při stanovení 
procenta zastavěnosti pro pouze hlavní stavbu by mohlo dojít k nežádoucímu zastavění zbývající plochy 
pozemku terasami, kůlnami, přístřešky, skleníky, parkovacími plochami apod. Z tohoto důvodu je Změnou 
ÚP navrženo maximální procento intenzity využití stavebních pozemků. Intenzita využití stavebních pozemků 
byla stanovena na základě předpokládané velikosti nových stavebních parcel, odstupových vzdáleností 
budov a praktickými zkušenostmi z realizovaných zástaveb (pozn.: podmínka u stabilizovaných ploch se 
vztahuje pouze na změny současného stavu, jako jsou přístavby a dostavby, je tedy možné že existující 
pozemky, které stanovenou intenzitu využití stavebních pozemků nesplňují). 

Výšková hladina zástavby 

Výšková hladina zástavby je určena maximálním možným počtem podlaží staveb na jednotlivých plochách 
s rozdílným způsobem využití území. U ploch výroby a skladování nebo v případě svažitých částí pozemku 
je z důvodu jednoznačnosti uvedena maximální výška v metrech od nejnižšího místa styku obvodových stěn 
budovy s původním terénem (nikoliv s terénem upraveným násypem) ke hřebeni nebo atice. Výškové 
uspořádání území je vymezeno zejména s ohledem na vizuální podmínky. Změnou ÚP je regulována 
výšková hladina nové zástavby a současně i výška stávajících objektů při stavebních úpravách. K těmto 
podmínkám bylo přistoupeno z důvodu zachování okolní výškové hladiny výstavby a začlenění 
zastavitelných ploch do krajinného rázu. Při umísťování staveb je nutné brát zřetel také na vizuální 
podmínky, aby změny neovlivňovaly viditelné vnímání v panoramatických dálkových pohledech. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

Prostorové uspořádání vychází z charakteristiky, prostorových vlastností, míry stability, polohou a vazbami 
jednotlivých sídel. Cílem podmínek prostorového uspořádání je chránit kladně hodnocené vlastnosti 
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řešeného území a zapojit tak charakter budoucí výstavby do historických vazeb zastavěného území i do 
krajinného rámce.  

Areál 

Vzhledem k rozsáhlým rekreačním areálům a kempům ve správním území obce je doplněn i pojem „areál“. 
V současné době je rozsáhlý rozvoj ubytovacích jednotek zejména formou výrobků plnících funkcí stavby 
(např. mobilheim) a jejich potřebou umisťovat je v území v souladu se stavebním zákonem. Současný 
územní plán je pro takto rozsáhlá území hromadných rekreací a kempů nejednoznačný. Změna ÚP klade 
důraz na komplexní řešení a ucelení těchto lokalit před dílčím členěním a parcelováním po jednotlivých 
ubytovacích jednotkách. Upřednostňuje výstavbu areálů se širokým spektrem staveb či výrobků plnící funkcí 
staveb před individuálním řešením. Z toho důvodu nelze oplocovat dílčí ubytovací jednotky ale pouze celý 
funkční celek po vnějších hranicích.  

Z důvodu vymezení pojmu pro rekreační a zemědělské využití jsou stavby na této ploše uvažovány jako 
stavby hlavní. Z důvodu komplexního řešení a většího množství staveb hlavních lze v rámci jednoho 
pozemku umístit více staveb hlavních bez nutnosti oddělovat stavební pozemky.  

Změna svým řešením navazuje na řešení Změny č. 4, která je v současné době pořizována.  

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Vstupní limity jsou změnou ÚP respektovány. 

Ochrana před zvýšenou hygienickou zátěží 

Na navrhovaných plochách s rozdílným způsobem využití dotčených předpokládanou zvýšenou hygienickou 
zátěží - např. hlukem, prachem, uvnitř hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod. může být 
zástavba realizována teprve po provedení takových opatření, která zamezí nebo budou eliminovat tuto 
zvýšenou hygienickou zátěž a všechny zjištěné negativní vlivy. 

Ochrana před negativními vlivy z dopravní a technické infrastruktury  

V plochách v blízkosti silnic II. a III. tř., trafostanic mohou být situovány stavby pro bydlení, stavby pro 
občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní, sociální účely 
a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor a chráněný 
venkovní i vnitřní prostor staveb) až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení 
předpokládané hlukové zátěže. Protihluková opatření v případě nesplnění hlukových limitů pro obtěžování 
hlukem nebudou hrazena z prostředků majetkového správce. 

Ochrana před negativními vlivy z provozu 

Pro plochy bydlení (jejichž součástí je podnikání a služby), pro plochy občanského vybavení, plochy výroby, 
plochy technické infrastruktury (jedná se o plochy stávající i navrhované), stavby pro sport platí, že hranice 
negativních vlivů (např. hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této plochy rozdílného způsobu využití 
(případně na hranici vlastního pozemku, případně v rozsahu vyhlášeného ochranného pásma). Tzn., že 
negativní vlivy z těchto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chráněného venkovního 
prostoru a chráněného venkovního i vnitřního prostoru staveb. V ploše negativního vlivu je možno umisťovat 
ojediněle stavby pro bydlení za podmínky, že bude zajištěna ochrana před negativními vlivy a budou 
dodrženy hygienické limity hluku v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb. 

Ochrana ovzduší 

Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byla dodržena 
přípustná úroveň znečištění ovzduší. 

Ochrana ovzduší bude podporována postupnou záměnou spalování nekvalitních tuhých paliv ze stávajících 
zdrojů znečišťování ušlechtilými palivy nebo obnovitelnými zdroji energie. 

Vzdálenost 50 m od okraje lesa 

Do území řešeného Změnou ÚP zasahuje vzdálenost 50 m od okraje lesa. 

Dojde-li dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, je nutný souhlas orgánu státní správy lesů 
závazným stanoviskem dle § 48 odst. 2 písm. c) citovaného zákona o lesích, v platném znění. 

Podmínky pro umisťování staveb zmírněny z důvodu umožnění individuálního posouzení dotčeným orgánem 
bez nutnosti změny územního plánu.  

 

Civilní ochrana 

Návrh je zpracován na základě § 19 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb. specifikovat v územním plánu 
plochy občanského vybavení odpovídající potřebám obce, které vyplývají z požadavků civilní ochrany 
uvedených § 20 vyhlášky č. 380 /2002 Sb. 
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 ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 

 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 

 skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 

 nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

Návrh Změny ÚP vychází z těchto podkladů a je s nimi v souladu: 

 zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, kde v souladu s §12 plní Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje úkoly 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který mimo jiné dle odst. 2 písm. i) uplatňuje 
stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své působnosti v požární ochraně, 
integrovaném záchranném systému a ochraně obyvatelstva při přípravě na mimořádné události, 

 vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, kde v § 20 jsou 
uvedeny požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce, 

 Havarijní plán Středočeského kraje, 

 Krizový plán Středočeského kraje. 

 

Zvláštní zájmy Ministerstva obrany: 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)  

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany:  

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  

- výstavba vedení VN a VVN  

- výstavba větrných elektráren  

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

 

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 

Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách LK TRA (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat podle 
ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/l991 Sb. 
o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu 
vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, 
zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN 
a VVN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany - viz jev ÚAP – 102a. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu 
vzrostlé zeleně.  Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. 

l) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

Využívání zastavěného území v obci Milešov je s ohledem na charakter území a efektivitu využití 
zastavěných území vyhodnoceno jako účelné. Záměr obsažený ve Změně ÚP Milešov rozvíjejí koncepci 
založenou územním plánem.  

Změna ÚP vymezuje zastavitelné plochy pouze v minimálním rozsahu v zastavěném území, na ostatních 
plochách. Z těchto důvodů se jedná o účelné a hospodárné využití zastavěného a zastavitelného území..  

Řešení Změny ÚP Milešov přispívá k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území. Rozsah vymezených zastavitelných ploch odpovídá současným a výhledovým potřebám 
obce. 
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m) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby 
jejich vymezení 

Změnou ÚP Milešov nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Aktualizaci 
Zásad územního rozvoje SčK. 

n) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

ZPŮSOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ČÁSTI 
DOKUMENTACE 

Vyhodnoceny jsou plochy zabírající zemědělskou půdu. Označena je číselně a vyhodnocena v tabulce. 
Podkladem pro určení kultur v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa.  

INVESTICE DO PŮDY  

Meliorační soustavy nejsou dotčeny navrhovanou plochou. 

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY 

Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti jsou bonitované 
půdně ekologické jednotky – BPEJ.  

BPEJ vyjadřuje: klimatický region, hlavní půdní jednotku, číselnou kombinaci skeletovitosti a expozice půdy. 
Pomocí tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy ochrany zemědělské půdy.  

Příklad kódu BPEJ : 5.32.04. 

5 klimatický region 

32 hlavní půdní jednotka, charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí 
včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě 

04      číselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice půdy 

Charakteristika tříd ochrany 

II. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických 
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde 
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen 
podmíněně zastavitelné. 

III. Do III. třídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech sloučeny půdy s průměrnou produkční 
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro případnou 
výstavbu. 

IV. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

V. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují 
především půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 
hydroformních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské 
půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské 
využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených pásem a chráněných 
území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. Na základě kombinace klimatického regionu 
a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu 
zákona O ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů. 
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II. IV. V.      

P7 
VS68 

Výroba a skladování 1,84 0 1,84 0 - - - - - 

P9 
R45 

Rekreace 0,50 0 0 0,50 - - - - - 

P10 
B70 

Bydlení 0,13 0,13 0 0 - - - - ANO 

ZÁBOR ZPF CELKEM 2,47 0,13 1,84 0,50 

 Celkem nový zábor 1,84 0 1,84 0 

Celkem původní zábor 0,63 0,13 0 0,50 

 

  Zábor, který byl vyhodnocen předchozí ÚPD. 

 

Navrhované plochy Změnou ÚP si vyžádají celkový zábor 2,47 ha zemědělského půdního fondu. Z toho na 
0,63 ha byl proveden zábor v předešlých územně plánovacích dokumentací. Celkové navýšení záboru 
půdního fondu Změnou ÚP je 1,84 ha.  

 

Zábor nebyl proveden z důvodu, že se plocha nachází na ostatní ploše u těchto lokalit: 

 Lokalita P2 – plocha B66, VP67 

 Lokalita P8 – plocha R69 

 Lokalita P9 – plocha R46 

ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ODNĚTÍ ZPF 

Změna ÚP Milešov respektuje obecné zásady ochrany ZPF dle ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů a je v souladu s § 3 a § 4 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.  

V návrhu Změny ÚP Milešov byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. V případech, 
kdy došlo k nezbytnému odnětí půdy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem. 

Navrhovaná Změna ÚP Milešov nemění koncepci vydaného územního plánu, pouze upřesňuje a doplňuje již 
dříve navržené řešení.  

Navrhované zábory ZPF lze z hlediska záboru rozdělit do 2 skupin s obecným koncepčním zdůvodněním:  

• První skupinu tvoří zábory ZPF, které byly již schválené v současně platné ÚPD. Část těchto ploch byla 
v průběhu platnosti ÚPD zastavěna novou výstavbou (především objekty pro bydlení). Zbývající plochy 
byly znovu posouzeny a vyhodnoceny a níže zdůvodněny. V uvedených tabulkách zvýrazněno šedivě.  

• Druhou skupinu tvoří nové zábory ZPF, které jsou navrženy nad rámec současně platné ÚPD z důvodů 
koncepce rozvoje a potřeb celého správního území obce Dobev. Do této skupiny lze zahrnout požadavky 
nových záborů ZPF z hlediska rozšiřování stabilizovaných ploch. V uvedených tabulkách celkový 
navýšený zábor půdního fondu v ÚP oproti schválené ÚPD zvýrazněn žlutě. Všechny plochy byly 
v návrhu doplněny z důvodů požadavků vlastníků pozemků, požadavků obce a z důvodů ucelení 
zemědělsky obdělávaných ploch. Dalším důvodem vymezení nových ploch pro výstavbu je umožnění 
kvalitního bydlení v příjemném a klidném prostředí. 



49/51 

Řešení změny ÚP vychází zejména z aktuálního stavu a podmínek v řešeném území a z požadavků na 
rozvoj obce. Předpoklady k dalšímu rozvoji a návrhu nových zastavitelných ploch pro bydlení a podnikání 
jsou podloženy skutečným zájmem investorů a stavebníků. 

S ohledem na vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch ve smyslu § 55 odst. 4 
stavebního zákona byly navrženy nové zastavitelné plochy pouze takové, které jsou skutečně podloženy 
skutečným zájmem investorů a stavebníků. 

 

V rámci Změna ÚP byly vymezeny nové zastavitelné plochy B66, VP67, VS68, R69, B70 v souladu 
s požadavky se zadáním, které se nacházejí na zemědělské půdě. 

Záměr P7 (zastavitelná plocha VS68)  

Předmětem změny je změna způsobu využití z plochy zemědělské (Z) na plochu výroby a skladování (VS). 
Lokalita slouží k dalšímu rozvoji obce. Předmětná lokalita se nachází v jižní části sídla Klenovice na samém 
konci sídla. Výhodou vymezení plochy výroby a skladování je zejména její poloha, kdy lze do budoucna 
vyloučit negativní ovlivnění stávajících i již vymezených ploch bydlení. Stávající plochy bydlení jsou od 
navržené plochy výroby a skladování odděleny silnicí III. třídy (III/10236) a přilehlou vzrostlou zelení po obou 
stranách silnice. Ze západní strany je plocha odcloněna stávající izolační zelení, která bude chránit budoucí 
zónu bydlení.  

Z urbanistického hlediska je plocha vhodná, neboť dochází k preciznímu oddělení stávajícího bydlení od 
plánované plochy výroby a skladování. Lokalita je vhodná i z důvodu snadného napojení na sítě technického 
vybavení v okolí bez nutnosti vyvolání zásadních investic do veřejné infrastruktury. Plocha byla zahrnuta do 
předmětu změny z důvodu aktuálních potřeb investorů a stavebníků. 

Z důvodu požadavku dotčeného orgánu - Městského úřadu Sedlčany, Odbor školství a památkové péče byla 
plocha podmíněna zpracováním územní studie. „Pro plochu bude vypracována územní studie, která bude 
řešit vzhled zástavby. Nová zástavba na plochách bydlení na těchto parcelách by měla hmotově vycházet 
z tradiční zástavby (jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, obdélného půdorysu s možným úhlovým 
zalomením, s tradiční šířkou průčelí, s poměrem stran min. 1:2, se symetrickou sedlovou střechou o sklonu 
40° – 45°, krytý červenou skládanou krytinou, oplocení parcel dřevěné, tvar parcel by měl být obdélný, 
umožňující situování stavby do čela parcely, štítem ke komunikaci). Je nutné respektovat historickou 
strukturu obce, z důvodu začlenění případných větších staveb do krajiny by měly mít tyto objekty fasády 
opláštěné dřevem, střechy sedlové, se sklonem min. 25°, s červenou střešní krytinou, při nižším sklonu 
budou střechy řešeny s vegetačním krytem.“ 

Požadavek na zapojení nové zástavby do struktury obce a podobě nové zástavby, která by měla přiměřeně 
odpovídat charakteru stávající historické zástavby, jejímu prostorovému a funkčnímu uspořádání, lze nejlépe 
naplnit stanovením regulativů v územní studii, které by uplatňovaly tradiční hmoty venkovských staveb. Pro 
zachování rázu obce i krajiny je vhodné větší stavby materiálově přizpůsobit venkovskému prostředí. Nutné 
technické prvky by měly být umisťovány vizuálně nerušivým způsobem. Ekologická opatření v kulturní 
krajině a historických sídlech by měla být realizována tak, aby nenarušila jejich hodnoty, jejichž zachování je 
zájmem nejen památkové péče, ale i územního plánování. Při obnově cest je žádoucí zachování jejich 
přírodního charakteru a povrchu, úpravy krajiny by měly vycházet z tradičních druhů a forem. Ochrana 
historické kulturní krajiny vyplývá také z Evropské úmluvy o krajině, kde je mimo jiné uvedeno, že využívání 
krajiny musí přispívat k naplnění potřeby kvalitní existence a rozvoje současné společnosti i budoucích 
generací, přitom je potřeba usilovat o udržitelné užívání krajiny s plným vědomím jejích kulturně-historických 
a přírodních hodnot a s tím spojených limitů.  

Celá plocha se nachází na IV. třídě ochrany, které představují především půdy s velmi nízkou produkční 
schopností, a většinou jde o půdy pro zemědělské využití postradatelné. 

 

Záměr P9 (zastavitelná plocha R45)  

Plochy jsou již zahrnuty v zastavitelných plochách. Změna ÚP v předmětné lokalitě posoudila pouze 
nezbytnost etapizace, ke změně způsobu využití nedochází. Změnou ÚP byla vypuštěna II. etapa výstavby, 
neboť předmětná plocha R45 se nachází v oblasti s významným potenciálem na rozvoj individuální rekreace. 
Obě plochy mají velmi dobré podmínky na dopravní a technické připojení. Vzhledem k rozsahu obou ploch 
R45 a R46 není podstatné, ve které části bude výstavba probíhat jako první.  

Jedná se o lokalitu, která je skrytá za lesními enklávami a nebude docházet k narušování krajiny 
a krajinného rázu. Vzhledem k morfologickým podmínkám, kdy je předmětné území mírně svažité od silnice 
směrem k Orlické přehradě, nebude narušeno panorama krajinného rázu.  

Současně bylo také přihlédnuto k aktuální poptávce po rekreačním využití území. Řešení severní plochy, 
R46, se jeví časově velmi náročné a je tedy vhodné umožnit územní rozvoj v plochách s aktuálními 
požadavky.  
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Z důvodu požadavku dotčeného orgánu - Městského úřadu Sedlčany, Odbor školství a památkové péče byla 
plocha podmíněna zpracováním územní studie. „Pro plochu bude vypracována územní studie, která bude 
řešit vzhled zástavby. Nová zástavba na plochách bydlení na těchto parcelách by měla hmotově vycházet 
z tradiční zástavby (jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, obdélného půdorysu s možným úhlovým 
zalomením, s tradiční šířkou průčelí, s poměrem stran min. 1:2, se symetrickou sedlovou střechou o sklonu 
40° – 45°, krytý červenou skládanou krytinou, oplocení parcel dřevěné, tvar parcel by měl být obdélný, 
umožňující situování stavby do čela parcely, štítem ke komunikaci).“ 

Požadavek na zapojení nové zástavby do struktury obce a podobě nové zástavby, která by měla přiměřeně 
odpovídat charakteru stávající historické zástavby, jejímu prostorovému a funkčnímu uspořádání, lze nejlépe 
naplnit stanovením regulativů v územní studii, které by uplatňovaly tradiční hmoty venkovských staveb. Pro 
zachování rázu obce i krajiny je vhodné větší stavby materiálově přizpůsobit venkovskému prostředí. Nutné 
technické prvky by měly být umisťovány vizuálně nerušivým způsobem. Ekologická opatření v kulturní 
krajině a historických sídlech by měla být realizována tak, aby nenarušila jejich hodnoty, jejichž zachování je 
zájmem nejen památkové péče, ale i územního plánování. Při obnově cest je žádoucí zachování jejich 
přírodního charakteru a povrchu, úpravy krajiny by měly vycházet z tradičních druhů a forem. Ochrana 
historické kulturní krajiny vyplývá také z Evropské úmluvy o krajině, kde je mimo jiné uvedeno, že využívání 
krajiny musí přispívat k naplnění potřeby kvalitní existence a rozvoje současné společnosti i budoucích 
generací, přitom je potřeba usilovat o udržitelné užívání krajiny s plným vědomím jejích kulturně-historických 
a přírodních hodnot a s tím spojených limitů.  

Rozšíření zastavitelných ploch v lokalitě nedochází z důvodu doporučení dotčeného orgánu – Městského 
úřadu, Odboru životního prostředí („část pozemku je v plochách pro rekreaci nově vymezena. Navrženou 
změnou by mohlo do budoucna dojít k omezení přístupu pro zemědělské obhospodařování sousedního 
pozemku (parc. č. 185/17), proto doporučujeme tuto plochu ze změny územního plánu vyřadit.“).   

Rozšíření zastavitelných ploch bylo podmíněno zpracováním vyhodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. 
SEA) nebo jejím nerozšiřováním. V souladu se schváleným zadáním, kdy bylo konstatováno, že nebude 
zpracováván vliv na ŽP, nebylo rozšíření zastavitelné plochy řešeno. Zahrnutím rozšíření zastavitelné plochy 
do předmětu Změny ÚP by vedlo k vytváření nových zastavitelných ploch mimo návaznost na současně 
zastavěné území a plochy by musely být vyhodnoceny jako záměry ve volné krajině. 

Celá plocha se nachází na V. třídě ochrany, které představují především půdy s velmi nízkou produkční 
schopností, a většinou jde o půdy pro zemědělské využití postradatelné. 

 

Záměr P10 (zastavitelná plocha B70)  

Plocha je již zahrnuta v zastavěném území obce. Předmětem změny je pouze Změna způsobu využití 
z veřejného prostranství na plochu bydlení. Lokalita slouží k dalšímu rozvoji obce. Z urbanistického hlediska 
je tato lokalita vhodná k zástavbě. Výhodou je dále možné přirozené navázání na stávající urbanistickou 
strukturu okolních obytných ploch a také možnost snadného napojení nové zástavby sítě technického 
vybavení v okolí bez nutnosti vyvolání zásadních investic do veřejné infrastruktury. Plocha byla zahrnuta do 
předmětu změny z důvodu aktuálních potřeb investorů a stavebníků. Od stávající plochy výroby a skladování 
je ponechána část veřejného prostranství, čímž dojde k vhodnému odclonění zelení. Veřejné prostranství 
zde má zejména funkci ochranné a izolační zeleně. 

Změna způsobu využití na bydlení je vhodná z důvodu doplnění a ucelení sídla Klenovice. Sídlo Klenovice 
má vymezenou velkou rozvojovou plochu pro bydlení B32. Řešení akutní poptávky po bydlení tyto plochy 
nenabízejí, neboť jsou v lokalitách složité majetkové vztahy a jejich řešení se jeví časově velmi náročné. 
Z toho důvodu byl nalezen nový pozemek, který je majetkově vypořádán a pro zástavbu z urbanistického 
hlediska velmi vhodný.  

Celá plocha se nachází na II. třídě ochrany. V současné době je předmětný pozemek bez využití a pro 
zemědělskou půdu se jedná o zbytkovou plochu, která nelze zemědělsky obhospodařovat. Celá plocha je 
přesně ohraničena – ze západní strany silnicí III. třídy (III/10236), z jižní strany místní komunikací 
a z východní strany veřejným prostranstvím, na které navazuje stávající zemědělský areál. Z výše 
uvedeného je zcela jasně patrné, že předmětný pozemek nelze využívat k zemědělskému obhospodařování 
a je tedy žádoucí najít vhodnější způsob využití – bydlení.  

Z důvodu požadavku dotčeného orgánu - Městského úřadu Sedlčany, Odbor školství a památkové péče byla 
plocha podmíněna zpracováním územní studie. „Pro plochu bude vypracována územní studie, která bude 
řešit vzhled zástavby. Nová zástavba na plochách bydlení na těchto parcelách by měla hmotově vycházet 
z tradiční zástavby (jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, obdélného půdorysu s možným úhlovým 
zalomením, s tradiční šířkou průčelí, s poměrem stran min. 1:2, se symetrickou sedlovou střechou o sklonu 
40° – 45°, krytý červenou skládanou krytinou, oplocení parcel dřevěné, tvar parcel by měl být obdélný, 
umožňující situování stavby do čela parcely, štítem ke komunikaci).“ 
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Požadavek na zapojení nové zástavby do struktury obce a podobě nové zástavby, která by měla přiměřeně 
odpovídat charakteru stávající historické zástavby, jejímu prostorovému a funkčnímu uspořádání, lze nejlépe 
naplnit stanovením regulativů v územní studii, které by uplatňovaly tradiční hmoty venkovských staveb. Pro 
zachování rázu obce i krajiny je vhodné větší stavby materiálově přizpůsobit venkovskému prostředí. Nutné 
technické prvky by měly být umisťovány vizuálně nerušivým způsobem. Ekologická opatření v kulturní 
krajině a historických sídlech by měla být realizována tak, aby nenarušila jejich hodnoty, jejichž zachování je 
zájmem nejen památkové péče, ale i územního plánování. Při obnově cest je žádoucí zachování jejich 
přírodního charakteru a povrchu, úpravy krajiny by měly vycházet z tradičních druhů a forem. Ochrana 
historické kulturní krajiny vyplývá také z Evropské úmluvy o krajině, kde je mimo jiné uvedeno, že využívání 
krajiny musí přispívat k naplnění potřeby kvalitní existence a rozvoje současné společnosti i budoucích 
generací, přitom je potřeba usilovat o udržitelné užívání krajiny s plným vědomím jejích kulturně-historických 
a přírodních hodnot a s tím spojených limitů. 

ZÁVĚR 

Změnou ÚP byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Byl kladen důraz na 
maximální využití pozemků v zastavěném území sídel, proluk a nedostatečně využívaných pozemků. 
V případech kdy došlo k nezbytnému odnětí půdy ze ZPF, bylo postupováno dle zákona O ochraně ZPF, ve 
znění pozdějších předpisů.  

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Změnou Milešov není uvažováno se záborem pozemků určených pro plnění funkcí lesa (PUPFL).  

o) návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách 

bude doplněno pořizovatelem po veřejném projednání 

p) vyhodnocení uplatněných připomínek 

bude doplněno pořizovatelem po veřejném projednání 

q) srovnávací text  

Výroková část územního plánu s vyznačením změn (srovnávací text) je samostatnou přílohou č. 1 
odůvodnění změny ÚP. Pro lepší přehlednost jsou doplňované (podtržené) a rušené (přeškrtnuté) texty 
odlišeny barevně. 

r) Údaje o počtu listů odůvodnění změny ÚP a počtu výkresů grafické části 

Odůvodnění Změny ÚP obsahuje: 

 Textová část strana 35 – 51 

 Grafická část 

 3 Koordinační výkres 1: 5 000 

 4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 

 

 

 


