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I. ÚZEMNÍ PLÁN 

a) Vymezení zastav ěného území 

Zastavěné území je vymezeno k datu 1. 1. 2011. Je zakresleno ve výkresu 
základního členění území, v hlavním výkresu, koordinačním výkresu a výkresu vyhodnocení 
důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

 

b) Koncepce rozvoje území m ěsta, ochrana a rozvoj jeho hodnot 

1. Koncepce rozvoje území vychází z cílů zabezpečení souladu rozvoje funkce bydlení, 
výroby, rekreace s funkcemi ochrany přírody a krajiny a udržení hygienicky kvalitního 
životního prostředí. 

2. Urbanistická koncepce přičleňuje další zastavitelné plochy k zastavěnému území sídel. 

3. Nová urbanizovaná území nejsou ve volné krajině zakládána. 

4. Koncepcí územního plánu nejsou narušeny přírodní ani kulturní hodnoty území, kterými 
jsou: 

a) přírodní hodnoty: 

− evropsky významná lokalita NATURA 2000: 

Horní solopyský rybník CZ 02013785 

− les zvláštního určení: 

les na Cihelném vrchu 

− významné krajinné prvky: 

pozemky určené k plnění funkcí lesa 

vodní plochy a toky 

nivy vodních toků 

− celkový charakter krajiny, kde zvlněná, zemědělsky obhospodařovaná krajina je 
členěna hlubokými údolími vodních toků a komplexy lesů. V krajině se uplatňuje 
zeleň remízů a drobných skupin. 

b) kulturní hodnoty území: 

− objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních památek; 

− kromě zapsaných památek je v řešeném území mnoho dalších objektů 
historicky zajímavých; 

− urbanisticky cenná jsou historická jádra sídel: 

Sedlčany se čtvercovým náměstím a dochovanou urbanistickou strukturou 
města, Červený Hrádek s obklopujícím parkem a vodní plochou; sídla 
venkovského charakteru jsou návesního typu, návsi dominuje objekt 
sakrální architektury. Typickou náves obdélníkového tvaru mají Solopysky 
a Třebnice. Půdorys Třebnic je obohacen o komplex zámku 
s hospodářským dvorem 

− archeologická naleziště: celé území ČR je místem archeologických památek, 
jejich ochranu je nutno zajistit v souladu s platnými zákonnými předpisy. 



5 
 

Rozvojový potenciál m ěsta a orienta ční stanovení výhledového po čtu obyvatelstva 

1. Poloha města má dlouhodobě pozitivní význam, město Sedlčany i do výhledu bude plnit 
obslužnou funkci pro široké zázemí. 

2. Počet obyvatel města (k roku 2001 celkem 7 846 obyvatel, k 1. 1. 2012 celkem 7 563 
obyvatel) se nezvyšuje. Negativním jevem je, že se výrazně snižuje počet přistěhovalých 
osob. Proto se pro zvýšení migrační aktivity obyvatelstva navrhují plochy pro rozvoj 
bydlení, které by tento proces a jeho negativní důsledky potlačily. 

3. Výhledově je na základě dosavadního vývoje možné očekávat, že v administrativní obci 
Sedlčany bude dosaženo výhledové velikosti (celkový počet obyvatel) 

 var. A var. B var. C 

r. 2020 7 500 8 000 8 500 

r. 2030 7 500 8 500 9 000 

4. Bytová výstavba je navržena v tomto rozsahu: 

 var. A var. B var. C 

r. 2012-2020 100 290 510 

r. 2021-2030 260 480 540 

5. Z hlediska dalšího rozvoje města a jeho částí se považuje za optimální varianta B. 

 

c) Urbanistická koncepce , včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby 
a systému sídelní zeleně 

1. Hlavním cílem územního plánu je vytvořit podmínky pro stabilizaci obyvatelstva v území, 
poskytnout nabídku ploch pro rozvoj obytné funkce, výroby, občanské vybavenosti 
a rekreace, to znamená rozvíjet funkce, které již v současné době území plní a které 
ke své funkčnosti další plochy potřebují. 

2. Plochy jsou voleny tak, aby byly dobře napojitelné na dopravní infrastrukturu 
a umožňovaly optimální řešení technické vybavenosti. 

3. Limitující skutečností rozvoje města i jeho správního území jsou plochy pro dobývání 
nerostů (Sedlčany, Solopysky, Štileček). 

 

Rozvoj obytné funkce 

4. Sedlčany – historická část města je charakterizována kompaktní zástavbou. Hledisko 
zachování kulturně historických hodnot musí být prosazováno při stavební činnosti 
(přestavby, adaptace). 

5. Rozvoj obytné funkce je směrován na plochy severním, severozápadním a východním 
směrem od centra města. 

V severním sektoru města jsou navržené plochy kontinuálním pokračováním již 
zahájené výstavby. Terénně vyvýšená poloha umožňuje pouze nízkopodlažní zástavbu. 
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Severozápadní okraj města soustřeďuje vysokopodlažní zástavbu s koncentrací 
obyvatel. Do její blízkosti je situována navrhovaná plocha občanské vybavenosti. 

Plocha č. 9 v návaznosti na silnici I/18 je částečně vyčerpána. Rozestavěna je plocha 
č. 11. 

Rozvojovou lokalitou je Lhotka. Exponovaná poloha umožní pouze nízkopodlažní 
zástavbu. Vrcholová partie zůstane zalesněná. 

6. Červený Hrádek s dominantou zámku obklopeného parkem umožňuje pouze zástavbu 
nízkopodlažní, rozvolněného charakteru, v zeleni zahrad. 

7. Doubravice – plocha pro rozvoj bydlení je vymezena v jižní části sídla. 

8. Hradišťko – rozvojové plochy nejsou navrženy. 

9. Libíň – rozvojové plochy doplňují zastavěné území na severním a jižním okraji. 

10. Oříkov – v centru sídla dominuje nedostavěná opravna strojů. Využití navazující ploch 
bude pro funkci bydlení. 

11. Sestrouň – velmi dynamický terén umožňuje využít malé plochy na okraji zastavěného 
území. 

12. Solopysky – příznivá poloha lokality umožní dobudovat již zahájené plochy. Výhodou je 
stávající veřejný vodovod. Je nutno chránit lokalitu NATURA 2000. 

13. Třebnice – sídlo s prostornou návsí má na severním okraji vymezenou plochu pro 
smíšené bydlení. Dominantou je objekt zámku. Může být využit pro bydlení nebo 
rekreační funkci. Využití hospodářského dvora pro sklady nebo nerušící výrobu nesmí 
narušit kulturní památku. 

14. Vítěž – plocha pro smíšené bydlení navržená platným územním plánem předpokládá 
asanaci opuštěné zemědělské farmy. 

15. Zberaz – velmi dynamický terén umožňuje pouze drobné doplnění zastavěného území. 

16. Štileček (základní sídelní jednotka) má funkci obytnou i rekreační. Nutno respektovat 
chráněné ložiskové území a dobývací prostor. 

17. Roudný – lokalita s plochami navrženými platným územním plánem umožní situování 
smíšené zástavby venkovského charakteru. 

18. Oříkovec – lokalita umožní situování rodinného domu v zahradě na východním okraji 
sídla. 

 

Rozvoj ekonomické základny 

Plochy výroby a skladování 

1. Rozvojové plochy výroby navazují na současné výrobní plochy v Červeném Hrádku. 
Hledisko nenarušení panoramatu je nutno uplatňovat zejména u ploch 17a, 17b. 

2. Plochy zemědělské výroby jsou stabilizovány, nové se nenavrhují. 



7 
 

3. Nerušící činnosti jsou přípustné ve smíšených plochách venkovského charakteru při 
dodržení hygienických požadavků. 

 

Plochy smíšené – obytné, komerční 

1. Plochy jsou situovány na severní a jižní okraj města, kde navazují na současné areály 
prodejen a služeb. 

 

Občanské vybavení 

1. Rozvojová plocha je navržena v Sedlčanech v severozápadním sektoru s vysokou 
koncentrací obyvatel. 

2. Zařízení občanského vybavení jsou přípustná v plochách smíšených – obytných 
městského charakteru i v plochách smíšených – venkovského charakteru. 

 

Výčet zastavitelných ploch 

Označení Funkce Podmínky využití ploch 
Požadavek 

územní 
studie 

Požadavek 
regula čního 

plánu 

Etapa 

Sedlčany 

1 plocha zastavěna - - - - 

2 VL plochy 
výroby 

a skladování 
- lehký 
průmysl 

• respektovat kulturní 
památku kostel 
Nanebevzetí P. Marie, 
nesmí dojít k ovlivnění 
dálkových pohledů 
na dominantu kostela 

- - 1 

3 VL plochy 
výroby 

a skladování 
- lehký 
průmysl 

• realizovat dešťovou zdrž 

• respektovat navržené 
lokální biocentrum 

• respektovat kabel 
TELECOM 

- - 1 

4a SK plochy 
smíšené  
- obytné, 
komerční 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

- - 1 

4b SK plochy 
smíšené 
 - obytné, 
komerční 

• respektovat hygienické 
předpisy (hluk) 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

• realizovat dešťovou zdrž 

• využití lokality je možné 
za předpokladu zachování 
podmínek pro založení 
lokálního biocentra LBC 45 

- - 1 
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5 BI plochy 
bydlení 

- individuální 
městské a 
příměstské 

• respektovat kulturní 
památku kostel 
Nanebevzetí P. Marie, 
nesmí dojít k ovlivnění 
dálkových pohledů 
na dominantu kostela 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

• realizovat dešťovou zdrž 

• vymezit plochu pro veřejné 
prostranství 

• respektovat hygienické 
předpisy (hluk) 

ano - 1 

6 BI plochy 
bydlení  

- individuální 
městské a 
příměstské 

• vyčlenit plochu pro místní 
komunikaci 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

- - 1 

7 OV plochy 
občanského 

vybavení 

• respektovat panorama 
města 

• realizovat dešťovou zdrž 

ano - 1 

8 BI plochy 
bydlení - 

individuální 
městské a 
příměstské 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

• realizovat dešťovou zdrž 

• respektovat zeleň 

- - 1 

9 BI plochy 
bydlení  

- individuální 
městské a 
příměstské 

• respektovat ochranné 
pásmo silnice I. tř. 

• vyčlenit plochu pro 
komunikaci 

• vyčlenit plochu pro zeleň 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

• realizovat dešťovou zdrž 

- - 1 

10 OK plochy 
občanského 

vybavení 
- komerční 

• respektovat ochranné 
pásmo silnice I. tř. 

• respektovat hygienické 
předpisy (hluk) 

• realizovat dešťovou zdrž 

- - 1 
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11 BI plochy 
bydlení  

- individuální 
městské a 
příměstské 

• respektovat okolní 
zástavbu, její hmotové 
proporce 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrického 
zařízení 

• realizovat dešťovou zdrž 

- - 1 

12 BI plochy 
bydlení  

- individuální 
městské a 
příměstské 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

• respektovat okolní 
zástavbu, její hmotové 
proporce 

- - 1 

13 RN plochy 
rekreace - 

na plochách 
přírodního 
charakteru 

• zachovat vzrostlou zeleň - - - 

14 mimo řešené území 

15 VL plochy 
výroby  

skladování - 
lehký 

průmysl 

• vytvořit prostor pro lokální 
biokoridor LBK 19, 
zachovat podmínky 

• respektovat ochranné 
pásmo silnice I. tř. 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

• zachování podmínky 
pro založení lokálního 
biocentra LBC 10 

- - 1 

16 VL plochy 
výroby 

a skladování 
- lehký 
průmysl 

• respektovat ochranné 
pásmo silnice I. tř. 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

- - 1 

17a VK plochy 
výroby 

a skladování 
- sklady 

• respektovat panorama 
sídla Červený Hrádek, 
využití plochy je možné za 
předpokladu nenarušení 
panoramatu sídla 

• realizovat dešťovou zdrž 

- - 1 

17b VK plochy 
výroby 

a skladování 
- sklady 

• respektovat panorama 
sídla Červený Hrádek, 
využití plochy je možné za 
předpokladu nenarušení 
panoramatu sídla 

• realizovat dešťovou zdrž 

- - 1 
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18 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• využití plochy je možné za 
předpokladu zachování 
podmínek pro založení 
lokálního biokoridoru 
LBK 19 

• respektovat panorama 
krajiny 

• vymezit plochu pro veřejné 
prostranství 

• realizovat dešťovou zdrž 

ano - 1 

19 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• využití plochy je možné za 
předpokladu zachování 
podmínek pro založení 
lokálního biokoridoru 
LBK 19 

• respektovat panorama 
krajiny 

• realizovat dešťovou zdrž 

- - 1 

20 plocha zastavěna plochy výroby a skladování - - - 
21 VK plochy 

výroby 
a skladování 

- sklady 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

- - 1 

22 BI plochy 
bydlení  

- individuální 
městské a 
příměstské 

• respektovat okolní 
zástavbu, její hmotové 
proporce 

- - 1 

23 plocha zastavěna sport - - - 
24a, b BI plochy 

bydlení  
- individuální 
městské a 
příměstské 

• respektovat okolní 
zástavbu, její hmotové 
řešení 

- - 1 

25 BI plochy 
bydlení 

• respektovat vzrostlou zeleň - - 1 

26 plocha přírodní lokální biocentrum - - 1 
27 regulativy pro záplavové 

území 
viz kap. vodní hospodářství - - - 

28 OV občanské 
vybavení 

• respektovat vzrostlou zeleň - - 1 

29 DS plochy 
dopravní 

infrastruktury 
- doprava 

silniční 

• respektovat panorama 
města 

ano - 1 

30 OS plochy 
občanského 
vybavení - 

tělovýchova 
a sport 

• respektovat ochranné 
pásmo silnice II. tř. 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

• využití plochy je možné za 
předpokladu zachování 
podmínek pro založení 
lokálního biocentra LBC 45 

ano - 1 
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31a, b BI plochy 
bydlení  

- individuální 
městské a 
příměstské 

• respektovat okolní 
zástavbu, její hmotové 
řešení v pohledově 
exponované lokalitě, 
využití plochy je možné za 
předpokladu nenarušení 
kvality krajinného rázu 

• vytvořit prostor pro 
vycházkovou komunikaci 

• vymezit plochu pro veřejné 
prostranství 

ano - 1 

32 BI plochy 
bydlení  

- individuální 
městské a 
příměstské 

• respektovat okolní 
zástavbu 

- - 1 

33 SV plochy 
smíšené 

venkovského 
charakteru 
místní část 

Vítěž 

• respektovat okolní 
zástavbu venkovského 
charakteru 

• podmínka příprava plochy, 
asanace nevyužívané 
farmy 

• vymezit prostor pro veřejné 
prostranství 

ano - 1 

34 SV plochy 
smíšené 

venkovského 
charakteru 

• vytvořit prostor pro lokální 
biokoridor, využití plochy je 
možné za předpokladu 
zachování podmínek 
pro založení lokálního 
biokoridoru LBK 19 

• respektovat vzrostlou zeleň 

• realizovat dešťovou zdrž 

- - 1 

35 SK plochy 
smíšené  
- obytné, 
komerční 

• respektovat okolní 
zástavbu 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

- - 1 

36a BI plochy 
bydlení  

- individuální 
městské a 
příměstské 

• respektovat okolní 
zástavbu 

• využití plochy je možné za 
předpokladu zachování 
podmínek pro založení 
lokálního biocentra LBC 10 

- - 1 

36b SK plochy 
smíšené  
- obytné, 
komerční 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

• realizovat dešťovou zdrž 

• využití plochy je možné za 
předpokladu zachování 
podmínek pro založení 
lokálního biocentra LBC 10 

- - 1 
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37a, b SK plochy 
smíšené  
- obytné, 
komerční 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

• vymezit prostor pro 
komunikaci 

• zachovat vzrostlou zeleň 

• realizovat dešťovou zdrž 

ano - 1 

38 BI plochy 
bydlení  

- individuální 
městské a 
příměstské 

• plocha v ochranném 
pásmu lesa 

- - - 

39 BI plochy 
bydlení  

- individuální 
městské a 
příměstské 

• plocha v ochranném 
pásmu lesa 

- - - 

40 SK plochy 
smíšené  
- obytné, 
komerční 

• zbytkové plochy - z větší 
části zastavěno 

- - 1 

41 SK plochy 
smíšené  
- obytné, 
komerční 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

• respektovat ochranné 
pásmo silnice II. tř. 

• realizovat dešťovou zdrž 

ano - 1 

42a, b SV plochy 
smíšené 

venkovského 
charakteru 
místní část 

Roudný 

• respektovat charakter sídla 
Roudný a vzrostlou zeleň 

• realizovat dešťovou zdrž 

- - 1 

43 zeleň stav  - - - 

44 BH 

BI 

plochy 
bydlení  

- bydlení 
v bytových 

domech 

 

plochy 
bydlení  

- individuální 
městské a 
příměstské 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

• respektovat panorama 
města 

• zachovat alej vzrostlé 
zeleně 

• vymezit plochu pro veřejné 
prostranství 

• realizovat dešťovou zdrž 

ano - 1 

45 SK plochy 
smíšené  
- obytné, 
komerční 

• respektovat ochranné 
pásmo silnice I. tř. 

• zdůvodnění potenciálně 
negativních vlivů (hluková 
a emisní zátěž) bude 
prověřena vhodnost využití 
plochy pro bydlení 

• zachovat zeleň v největší 
míře 

- - 1 
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46 RZ plochy 
rekreace  

- zahrádkové 
osady 

• respektovat okolní 
zástavbu 

- - 1 

47 SK plochy 
smíšené  
- obytné, 
komerční 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

• respektovat ochranné 
pásmo silnice II. tř. 

• respektovat panorama 
města 

- - 1 

48 OK plochy 
občanského 

vybavení 
- komerční 

• respektovat ochranné 
pásmo silnice I. tř. 

• respektovat hygienické 
předpisy (hluk) 

• realizovat dešťovou zdrž 

- - - 

49 zalesněno - stav  - - - 

50 OS stav  - - - 

51 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• respektovat ochranné 
pásmo železniční 

• respektovat zeleň 
zahrádkové osady 

- - 1 

52 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• respektovat ochranné 
pásmo železniční 

- - 1 

53 VL plochy 
výroby 

a skladování 

• respektovat panorama 
sídla 

- - 1 

54 BI plochy 
bydlení - 

individuální 
městské a 
příměstské 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

• respektovat ochranné 
pásmo silnice II. tř. 

- - 1 

55 BI plochy 
bydlení  

- individuální 
městské a 
příměstské 

• respektovat panorama 
sídla Červený Hrádek, 
využití lokality je možné 
za předpokladu 
nenarušení panoramatu 
sídla 

• vymezit plochu pro 
komunikaci 

- - 1 

P1 OV plochy 
občanského 

vybavení 

• využít východní část 
železničního nádraží pro 
služby cestovního ruchu 
(informační centrum, 
půjčovny sportovních 
potřeb) 

ano - 1 
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Doubravice 

1 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• zachovat zeleň podél 
místní komunikace, nesmí 
dojít k jejímu poškození 

• hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

- - 1 

Libíň 

1 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

- - 1 

2 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

- - 1 

3 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

- - 1 

4 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

- - 1 

Oříkov 

1 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• respektovat prvky ÚSES - - 1 

2a, b SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

• zachovat vzrostlé stromy 
(lípa, javor) 

- - 1 

Oříkovec 

1 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

- - 1 

Sestrou ň 

1 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

- - 1 

2 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

- - 1 
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3 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

• od břehové čáry 
Sestrouňského potoka 
zachovat min. 6 m 
nezastavěný pás 

• využitím plochy nesmí být 
omezeny funkce lokálního 
biokoridoru 

- - 1 

Solopysky 

1 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

- - 1 

2 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

• respektovat kabel 
TELECOM 

- - 1 

Štileček 

   pro všechny plochy: 

• respektovat chráněné 
ložiskové území 

• respektovat blízkost 
dobývacího prostoru 

   

1 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• provedeno dělení pozemků 

hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

- - 1 

2 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

- - 1 

3 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• pozemek v ochranném 
pásmu lesa - jednat 
o možnosti snížení 
vzdálenosti stavby od lesa 

• zajistit přístupovou 
komunikaci 

• hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

- - 1 

4 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• stavbu realizovat 
v blízkosti místní 
komunikace, směrem 
k lomu bude zahrada 

- - 1 



16 
 

Třebnice 

1 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

• zachovat vzrostlou zeleň 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

- - 1 

Zberaz 

1 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• hmotové řešení nové 
zástavby přizpůsobit 
výrazu sídla 

• respektovat ochranné 
pásmo elektrických 
zařízení 

- - 1 

2 SV plochy 
smíšené - 

venkovského 
charakteru 

• rodinný dům realizovat 
v blízkosti stávající 
zástavby, směrem 
k zemědělské farmě 
situovat zahradu 

- - 1 

 

Podmínky využití ploch pro všechny plochy výroby a skladování 

- využití ploch pro výrobu je možné za předpokladu dodržení hygienických limitů (hlukové 
a imisní limity). 

 

Podmínky využití ploch a koridor ů zasahujících do ochranných pásem vodních zdroj ů: 

- pozitivní výsledky hydrogeologického posudku a realizace ochranných opatření 
k minimalizaci vlivu na režim a jakost dotčených vodních zdrojů; 

- využití ploch Sedlčany 30, Sedlčany 39, Sedlčany 40, Sedlčany 41, Sedlčany 42a, 
Sedlčany 47, Sedlčany 54, Sedlčany P1 je možné za předpokladu, že nedojde 
k ovlivnění vodního zdroje, v jehož ochranném pásmu jsou plochy vymezeny. 

 

Podmínky využití ploch z hlediska ochrany lesa: 

- využití plochy Štileček 3, Sedlčany 4, Sedlčany 38, Sedlčany 51 je podmíněno 
souhlasem staveb v dotčeném pásmu 50 m od okraje lesa. 

 

Podmínky ochrany horninového prost ředí: 

- realizace záměru VD-1 je možná při řešení podmínek ochrany horninového prostředí. 

 

Podmínky ochrany p řed hlukem z výroby: 

- u lokality 6, části lokalit 8, 54, 24 v k.ú. Sedlčany bude v územním, resp. stavebním 
řízení prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných 
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vnitřních i venkovních prostorech staveb na navazující obytnou zástavbu v případě 
provozů s hlukovou zátěží; 

- u lokality 2 (VL) že nejsou překročeny max. přípustné hladiny hluku v případě provozu 
s hlukovou zátěží; 

- u lokality 12 (BI) že nejsou překročeny max. přípustné hladiny hluku z navazujícího 
zemědělského areálu na navrženou obytnou zástavbu. 

 

Podmínky ochrany p řed hlukem ze sportu: 

- u lokalit 5, 54 (BI) 41 (SK) bude v územním, resp. stavebním řízení prokázáno, že 
nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech staveb ze stávajících ploch sportu; 

- u lokalit 4b, 41 (SK) z navrhovaných ploch sportu. 

 

Podmínky ochrany p řed hlukem z výroby a sportu v místních částech: 

- u lokalit SV1 (Libíň) SV2 (Zberaz) SV2 (Oříkov) SV2 Solopysky bude v územním, resp. 
stavebním řízení prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb ze stávajících ploch výroby; 

- u lokality SV1 (Třebnice) ze stávajících ploch sportu; 

- u lokality SV4 (Štileček) ze stávajícího lomu. 

 

Podmínky ochrany p řed hlukem z dopravy: 

- u lokalit 9, 11, 37a, 37b k.ú. Sedlčany bude v územním, resp. stavebním řízení 
prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních 
i venkovních prostorech staveb i v chráněných venkovních prostorech. V případě 
nutnosti realizace protihlukových opatření budou vybudována na náklady investora a to 
mimo pozemky silnice I/18 (nebudou hrazena správcem infrastruktury); 

- u lokalit 10, 45, 48 k.ú. Sedlčany bude v územním, resp. stavebním řízení prokázáno, že 
nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech staveb i v chráněných venkovních prostorech. V případě realizace 
protihlukových opatření budou vybudována na náklady investorů nové zástavby a to 
mimo pozemky silnice I/18; 

- u lokalit s navrhovanou obytnou zástavbou situovanou v blízkosti navrhovaného 
obchvatu II/105 k.ú. Sedlčany, lokality 5, 44 (BI) 4a, 40, 47 (SK) stávající silnice II. třídy 
lokality 4a, 4b, 8, 41, 42a, 42b, 45, 47 (SK), 9, 54 (BI) železnice lokality 51, 52 (SK) bude 
v územním, resp. stavebním řízení prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné 
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb i v chráněných 
venkovních prostorech. V případě nutnosti realizace protihlukových opatření budou 
vybudována na náklady investora staveb na navazujících plochách (nebudou hrazeny 
správcem infrastruktury). 
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Podmínky ochrany p řed hlukem z provoz ů komerce, výroby: 

- u navržených lokalit SK v k.ú. Sedlčany (plochy smíšené, obytné, komerční) 4a, 4b, 35, 
36b, 37a, 37b, 40, 41, 45, 47 bude v další dokumentaci v případě provozu s hlukovou 
zátěží prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech obytných staveb lokalit 5, 11, 36a (BI); 

- u lokalit 4a, 4b, 35, 36b, 40, 45, 47 (SK) bude prokázáno, že nebudou překročeny max. 
přípustné hladiny hluku hlukem z výroby na navržené bydlení, u lokality 36b z navazující 
plochy zemědělské výroby. 

 

Návrh systému sídelní zelen ě 

Vysoká zeleň se uplatňuje ve všech sídlech. Plochy sadů a soukromých zahrad 
prostupují zastavěnými plochami a vynikají v panoramatech sídel. 

Těžištěm každého sídla je plocha veřejného prostranství se sadovnicky upravenou 
zelení. 

Zastavěné území města Sedlčany se na západní straně opírá o dva zalesněné 
vrcholy – Cihelný vrch a Šiberný. Zeleň prostupuje přes plochy soukromých zahrad, plochy 
veřejné zeleně v sídlišti, parčík u odborného učiliště do centra města, kde nejvýznamnější 
plochou je park u nemocnice a u klubovny TATRAN. Ten tvoří propojení do nivy vodního 
toku Mastníku, kde jsou sportovní zařízení obklopena plochami zeleně. Východním směrem 
tvoří údolí Mastníku zelenou osu Červeného Hrádku. 
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d) Koncepce ve řejné infrastruktury , včetně podmínek pro její umísťování 

1. Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

1. Silnice I/18, na území Sedlčan v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje 
Středočeského kraje (dále ZÚR Středočeského kraje), je stabilizovaná ve stávajícím 
koridoru s doporučením úprav pro snížení rychlosti na vjezdech do obce (směrové 
vychýlení jízdního pruhu) a v prostoru průsečné křižovatky se stávající (ul. Víta 
Nejedlého)  a navrhovanou místní komunikací MK6 (levý odbočovací pruh).  

2. Silnice II/105 je navržena v novém koridoru se severozápadním obchvatem Sedlčan a to 
v úseku mezi silnicemi II/105 - II/119 (využití stávající místní komunikace mezi ulicemi 
Cirkvičská a Kňovická) - III/10230 včetně jednopruhové okružní křižovatky silnic II/105 
a navrhovaného obchvatu jako veřejně prospěšná stavba (VD1), v úseku mezi silnicemi 
III/10230 - I/18 jako územní rezerva. Napojení obchvatu na stávající silnici II/105 je 
navrženo jednopruhovou okružní křižovatkou, do které bude napojena místní 
komunikace zpřístupňující rozvojovou plochu 3 a částečně 4b s novým napojením 
stávající čerpací stanice. Po realizaci obchvatu bude stávající úsek silnice II/105 v úseku 
od navrhované okružní křižovatky po křižovatku se silnicí III/10522 převeden do sítě 
silnic III. třídy, navazující úsek po silnici I/18 jako místní komunikace s doplněním 
zklidňovacích úprav a opatření na komunikaci (zvýšená plocha jako retardér v úzkém 
hrdle u vjezdu na náměstí T. G. Masaryka).  

3. Silnice II/119 Dobříš – Sedlčany je po realizaci obchvatu silnice II/105 navržena 
k ukončení na obchvatu silnice II/105, úsek mezi obchvatem silnice II/105 a stávající 
silnicí II/105 (ulice Kňovická) je navržen k převedení do sítě místních komunikací 
obslužných. 

4. Vnitroměstské komunikační propojení jihozápadní a severozápadní části města 
Sedlčany pro motorovou dopravu je od jihozápadu řešeno přestavbou stávajících 
a návrhem nových koridorů místních komunikací obslužných (MK6, MK8, MK9) 
s úrovňovým křížením se silnicí I/18, s návazností na stávající místní komunikaci 
severně od I/18 (ul. Víta Nejedlého) a s napojením na silnici II/105 (ulice Sedlecká) – 
vymezeny jako veřejně prospěšná stavba VD2 (MK6 + MK8). Součástí veřejně 
prospěšné stavby VD2 je i úrovňová křižovatka obou místních komunikací s I/18 
navrhována k přestavbě se středním dělícím ostrůvkem a samostatným levým 
odbočovacím pruhem na průjezdné silnici I/18.  

5. Propojení jihozápadní a severozápadní části města Sedlčany pro nemotorovou dopravu 
je navrhováno v novém koridoru místní komunikace zklidněné MK31 (funkční skupina 
D2) s podchodem pod silnicí I/18, s návazností na navrhovanou místní komunikaci MK4 
a rozvojové plochy pro bydlení (9). 

6. Pro zajištění kontinuálního komunikačního propojení jihovýchodní a severovýchodní 
části města Sedlčany podél Mastníku a Sedleckého potoka pro nemotorovou dopravu je 
v úrovni místní komunikace zklidněné (funkční skupina D2) navrženo propojení od 
areálu motokrosu v souběhu s ulicemi Jateční a Tyršovou, s podchodem pod silnicí 
III/10522, podchodem pod silnicí I/18, dále po levém břehu Sedleckého potoka k hrázi 
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přehrady a s okruhem kolem přehrady (MK29) - vymezeno jako veřejně prospěšná 
stavba VD5.  

7. Pro zkvalitnění komunikačního napojení místní části Vítěž a rozvojových ploch 
ve východní okrajové části Sedlčan na centrální část města je navržen nový koridor 
místní komunikace obslužné MK15, vedený z ulice Jateční s přemostěním Mastníku, 
křížením ulice Zberazské a s napojením na stávající místní komunikaci směřující do 
Vítěže – vymezeno jako veřejně prospěšná stavba VD3. 

8. Pro posílení a zkvalitnění komunikačního napojení místních částí a rozvojových ploch ve 
východní okrajové části Sedlčan na centrální část města jsou navrženy koridory nových 
místních komunikací obslužných MK9, MK10, vedené z ulice Na Skalách v nové stopě 
s napojením na stávající místní komunikaci jižně od Vítěže – vymezeny jako veřejně 
prospěšná stavba VD4. 

9. Pro obsluhu a zpřístupnění navrhovaných rozvojových ploch v jednotlivých sídlech jsou 
využity dílčí úseky stávající místních, případně účelových komunikací, doplněné nově 
navrhovanými místními komunikacemi obslužnými (funkční skupina C) a dopravně 
zklidněnými (funkční skupina D1), které by měly společně se stávající sítí vytvořit vnitřní 
provázaný komunikační systém vzájemně propojující a obsluhující jednotlivé lokality 
s návazností na nadřazenou komunikační síť řešeného území. Návrh komunikačního 
zpřístupnění a obsluhy jednotlivých navrhovaných rozvojových ploch uvádí následující 
tabulka: 

 

ROZVOJOVÉ PLOCHY - DOPRAVNÍ NAPOJENÍ A ZP ŘÍSTUPNĚNÍ 

Označení 
plochy Katastrální území Funk ční 

využití Návrh dopravního napojení a zp řístupn ění 

1 Sedlčany zastavěno Stávající zpřístupnění zajištěno. 

2 Sedlčany VL Zpřístupnění od stávající silnice II/105 a navazující 
místní komunikace, vedené mezi areály tiskárny 
a mlékárny. 

3 Sedlčany VL Zpřístupnění společně s jižní částí plochy 4b novou 
obslužnou komunikací (MK1) využívající zčásti vjezd 
k čerpací stanici s napojením do navrhované okružní 
křižovatky na silnici II/105. 

4a Sedlčany SK Zpřístupnění přímo ze silnic II. třídy; od východu ze 
silnice II/105, od západu ze silnice II/119. Vjezdy 
situovat v koordinaci s vjezdy k lokalitám na opačné 
straně příslušné silnice (47, 4b) 

4b Sedlčany SK Zpřístupnění jižní části plochy společně s plochou 3 
novou obslužnou komunikací (MK1) využívající zčásti 
vjezd k čerpací stanici s napojením do navrhované 
okružní křižovatky na silnici II/105. Severní část plochy 
zpřístupněná přímo ze silnice II/105. 

MK1 - novostavba 

5 Sedlčany BI Zpřístupnění od silnice III/10233 a místních komunikací 
– ul. U Háječku a Na Stínadlech, společně s plochou 40 
pak částečně nově navrhovanou místní komunikací 
(MK2), která využívá koridor původní hospodářské cesty 
(obnova). Navazující vnitřní komunikační síť bude 
řešena jako součást rozvojové plochy Zpřístupnění 
z navrhované přeložky silnice II/105 je doporučeno řešit 
(s ohledem na normativní požadavky vzdálenosti 
křižovatek na silnici II. třídy) maximálně v jednom 
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - DOPRAVNÍ NAPOJENÍ A ZP ŘÍSTUPNĚNÍ 

Označení 
plochy Katastrální území Funk ční 

využití Návrh dopravního napojení a zp řístupn ění 

možném napojovacím bodě. 

MK2 – obnova původní cesty 

6 Sedlčany BI Zpřístupnění společně s rozvojovou plochou 8 od 
jihovýchodu od stávající místní komunikace (ul. Pod 
Pilami) nově navrhovanou navazující místní komunikací 
(MK3), vedenou po jižním okraji plochy 6 k rozvojové 
ploše 8 s předpokladem průchodu komunikace plochou 
8 a s napojením na silnici III/10230 na západním okraji 
zastavěného území Sedlčan. 

MK3 - novostavba 

7 Sedlčany OV Zpřístupnění přímo ze silnic III. třídy; od jihu ze silnice 
III/10230, od severovýchodu ze silnice III/10233. 

8 Sedlčany BI Zpřístupnění od severu přímo ze silnice III/10230; 
napojení a zpřístupnění od jihovýchodu společně 
s rozvojovou plochou 6 od stávající místní komunikace 
(ul. Pod Pilami) nově navrhovanou navazující místní 
komunikací (MK3), vedenou po jižním okraji plochy 6 
k rozvojové ploše 8 s předpokladem řešení jako 
průjezdné komunikace procházející plochou 8 
a navazující na silnici III/10230.  

MK3 - novostavba 

9 Sedlčany BI Zpřístupnění ze stávajících místních komunikací; 
od severu z ul. Seifertovy, ze západu z ul. Jižní Svah, 
z východu z ul. Podélné, která je navržena k propojení 
s ulicí Jižní svah (MK4). 

MK4 - novostavba 

10 Sedlčany OK Zpřístupnění od jihu novou místní komunikací MK7 
vedenou souběžně se silnicí I/18 s napojením na silnici 
II/105– ul. Sedleckou, na západní straně s  napojením 
na navrhovanou místní komunikaci MK6 (částečně 
využívající stávající koncovou ÚK), propojující 
v návaznosti na MK8 severozápadní a jihozápadní 
okrajovou část města s vazbou na I/18. 

MK6 – přestavba stávající ÚK a přeřazení do sítě 
místních komunikací, MK7 – novostavba 

11 Sedlčany BI Zpřístupnění od severu společně s rozvojovou plochou 
10 novou místní komunikací MK7, vedenou souběžně 
se silnicí I/18 s napojením na silnici II/105 – ul. 
Sedleckou, na západní straně s  napojením na 
navrhovanou místní komunikaci MK6 (částečně 
využívající stávající koncovou ÚK), propojující 
v návaznosti na MK8 severozápadní a jihozápadní 
okrajovou část města s vazbou na I/18. 

Od jihu od ulice K Cihelně ze stávající navazující místní 
komunikace – ul. Podsadové navrhované k prodloužení 
západním směrem (MK8) souběžně se silnicí I/18 
s napojením na navrhovanou místní komunikaci MK6 
s vazbou na I/18. 

MK7 – novostavba, MK8 - novostavba 

12 Sedlčany BI Zpřístupnění od severu ze stávající místní komunikace – 
ul. Sadové. 

13 Sedlčany RN Zpřístupnění ze silnice II/105; pro nemotorovou dopravu 
od východu z navrhované místní komunikace pro 
nemotorovou dopravu, vedenou kolem přehrady a dále 
jako cyklistická stezka na Sedlec-Prčice. 
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - DOPRAVNÍ NAPOJENÍ A ZP ŘÍSTUPNĚNÍ 

Označení 
plochy Katastrální území Funk ční 

využití Návrh dopravního napojení a zp řístupn ění 

15 Sedlčany VL Zpřístupnění přímo ze silnice III/0187.  

16 Sedlčany VL Zpřístupnění přímo ze silnice III/10522. 

17a Sedlčany VK Zpřístupnění přímo ze silnice III/11438 – vjezd situovat 
vstřícně s vjezdem k čerpací stanici umístěné při 
severní straně silnice; doplňkové zpřístupnění od 
východu společně s rozvojovou plochou 35 – 
podmíněno přestavbou stávající účelové komunikace. 

17b Sedlčany VK Zpřístupnění přímo ze silnice III/11438 – vjezd situovat 
vstřícně s vjezdem do výrobních areálů umístěných při 
severní straně silnice. 

18 Sedlčany SV Zpřístupnění od silnice III/10522 po stávající místní 
komunikaci – ul. Na Skalách a nově navrhované 
navazující místní komunikaci MK9, vedené v severní 
poloze souběžně s ul. Na Skalách s napojením na 
stávající účelovou komunikaci směřující k místní části 
Vítěž - navržena k přestavbě a přeřazení jako místní 
komunikace obslužná (MK10), zajišťující zpřístupnění 
i ostatních rozvojových lokality severně od železniční 
(55, 19, 34, 51, 52) ve směru od severu. Doplňkově 
zpřístupněna stávající místní komunikací vedenou od 
silnice III/10522 v prvním pořadí severně od železniční 
tratě – navržená k přestavbě s doplněním výhyben 
(MK11)  

MK9 - novostavba, MK10 - přestavba a přeřazení do 
sítě místních komunikací, MK11 – přestavba stávající 
s doplněním výhyben 

19 Sedlčany SV Zpřístupnění od silnice III/10522 po stávající místní 
komunikaci – ul. Na Skalách a nově navrhované 
navazující místní komunikaci MK9, vedené v severní 
poloze souběžně s ul. Na Skalách s napojením na 
stávající účelovou komunikaci směřující k místní části 
Vítěž - navržena k přestavbě a přeřazení do sítě místní 
komunikace obslužné (MK10), zajišťující od severu 
zpřístupnění i ostatních rozvojových lokalit (55, 18, 34, 
51, 52)  lokalizovaných severně od železniční tratě. 

MK9 - novostavba, MK10 - přestavba a přeřazení do 
sítě místních komunikací 

20 Sedlčany stav - VK Stávající zpřístupnění zajištěno. 

21 Sedlčany VK Zpřístupnění přímo ze silnice III/10522, případně 
doplňkově z navazující stávající místní komunikace 
zpřístupňující rozvojovou lokalitu 36a. Poloha napojení 
musí být koordinována s rozhledovými podmínkami 
a blízkostí stykové křižovatky.  

22 Sedlčany BI Zpřístupnění přímo ze stávajících místních komunikací; 
od jihu z ul. Lidické, od východu z ul. Jateční. 

23 Sedlčany stav - OS Stávající zpřístupnění zajištěno. 

24a, b Sedlčany BI Zpřístupnění od silnice III/10522 po stávající navazující 
místní komunikaci – ul. Na Vyhlídce a dále po navazující 
stávající koncové místní komunikaci, vedené od 
křižovatky ul. Na Vyhlídce a ul. Průběžné jihovýchodním 
směrem.  

25 Sedlčany BI Zpřístupnění ze stávající místní komunikace. 

26 Sedlčany PP – lokální 
biocentrum 

Nevyžaduje zpřístupnění. 
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - DOPRAVNÍ NAPOJENÍ A ZP ŘÍSTUPNĚNÍ 

Označení 
plochy Katastrální území Funk ční 

využití Návrh dopravního napojení a zp řístupn ění 

27 Sedlčany záplavové 
území 

Nevyžaduje zpřístupnění. 

28 Sedlčany OV Zpřístupnění ze dvou stran přímo ze stávající místní 
komunikace, vedené mezi ulicemi Na Potůčku a Petra 
Bezruče. S ohledem na zvýšenou intenzitu dopravy je 
navržena prostorová přestavba dílčího úseku stávající 
místní komunikace (MK12). 

MK12 - přestavba 

29 Sedlčany DS Plocha přestavby autobusového nádraží zpřístupněná 
v souladu se zpracovanou dokumentací ve směru od 
silnice III/10522 (ul. Nádražní) po stávající místní 
komunikaci (ul. Pod Potoky). 

30 Sedlčany OS Zpřístupnění od silnice II/105 společně s plochou 41 
nově navrhovanou místní komunikací obslužnou (MK13) 
vedenou od silnice II/105 po rozhraní ploch 30 a 41. 

MK13 - novostavba 

31a, b Sedlčany BI Zpřístupnění ze stávajících místních komunikací; od 
západu z ul. Vítěžské a ul. Průběžné, od jihozápadu 
z ul. Průběžné, z jihovýchodu od ul. Průběžné a 
navazující stávající účelové komunikace, navržené 
v dotčeném úseku k přestavbě a převedení do sítě 
místních komunikací (MK14).  

32 Sedlčany BI Zpřístupnění přímo ze stávající místní komunikace  
– ul. Vítěžské, případně z nově navrhované propojovací 
místní komunikace s novým přemostěním Mastníku 
a napojením na ulici Jateční (MK15). 

MK15 – novostavba s přemostěním Mastníku 

33 Sedlčany, Vítěž SV Zpřístupnění od severu od stávající místní komunikace 
zpřístupňující místní část Vítěž a navazující stávající 
účelové komunikace, navržené k přestavbě a přeřazení 
do sítě místních komunikací (MK10); doplňkově od jihu 
od silnice III/10522 společně s lokalitami 55, 19, 18, 34, 
51 a 52 po stávající místní komunikaci – ul. Na Skalách 
a nově navrhované navazující místní komunikaci MK9, 
vedené v severní poloze souběžně s ul. Na Skalách 
s napojením na stávající účelovou komunikaci směřující 
k místní části Vítěž (MK10).  

MK9 - novostavba, MK10 - přestavba a přeřazení jako 
místní komunikace 

34 Sedlčany SV Zpřístupnění od silnice III/10522 po stávající místní 
komunikaci – ul. Na Skalách a nově navrhované 
navazující místní komunikaci MK9 vedené v severní 
poloze souběžně s ul. Na Skalách s napojením na 
stávající účelovou komunikaci směřující k místní části 
Vítěž (MK10) a dále pokračující souběžně s železniční 
tratí až k lokalitám 51 a 52 s koncovým obratištěm 
u železniční tratě. Účelová komunikace na Vítěž je 
navržena k přestavbě a přeřazení do sítě místních 
komunikací obslužných (MK10), zajišťující přímé 
napojení lokality 34 od západu a současně zpřístupnění 
i ostatních rozvojových lokalit severně od železniční trati 
(55, 18, 19, 34, 51, 52, 55) ve směru od Vítěže. 
Doplňkově zpřístupněna stávající místní komunikací 
vedenou od silnice III/10522 v prvním pořadí severně 
od železniční tratě – navržená k přestavbě s doplněním 
výhyben (MK11).  

MK9 - novostavba, MK10 - přestavba a přeřazení jako 
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - DOPRAVNÍ NAPOJENÍ A ZP ŘÍSTUPNĚNÍ 

Označení 
plochy Katastrální území Funk ční 

využití Návrh dopravního napojení a zp řístupn ění 

místní komunikace, MK11 – přestavba stávající 
s doplněním výhyben 

35 Sedlčany SK Zpřístupnění od silnice III/11438 navazující stávající 
účelovou komunikací, navrženou k přestavbě (ÚK1). 

ÚK1 - přestavba 

36a Sedlčany BI Zpřístupnění od silnice III/10522 po navazující stávající 
místní komunikaci zpřístupňující plochy bydlení a areál 
učiliště. 

36b Sedlčany SK Zpřístupnění přímo ze silnice III/10522, případně 
doplňkově z navazující stávající místní komunikace 
zpřístupňující rozvojovou lokalitu 36a. 

37a Sedlčany SK Zpřístupnění od severu společně s rozvojovými 
plochami 10, 11, 37b novou místní komunikací MK7 
vedenou souběžně se silnicí I/18 s napojením na silnici 
II/105 – ul. Sedleckou. Od východu nově navrhovanou 
místní komunikací MK6 s návazností na I/18, využívající 
původní účelovou komunikaci.  

MK6 – přestavba stávající ÚK a přeřazení do sítě 
místních komunikací, MK7 – novostavba 

37b Sedlčany SK Zpřístupnění od severu společně s rozvojovými 
plochami 10 a 11 novou místní komunikací MK7 
vedenou souběžně se silnicí I/18 s napojením na silnici 
II/105 – ul. Sedleckou, na západní straně s  napojením 
na navrhovanou místní komunikaci MK6, v návaznosti 
na MK8 propojující severozápadní a jihozápadní 
okrajovou část města.  Od jihu od ulice K Cihelně ze 
stávající navazující místní komunikace – ul. Podsadové 
navrhované k prodloužení západním směrem souběžně 
se silnicí I/18 (MK8) s napojením na navrhovanou místní 
komunikaci MK6.  

MK6 – přestavba stávající ÚK a přeřazení do sítě 
místních komunikací obslužných, MK7 – novostavba, 
MK8 – novostavba 

38 Sedlčany BI Zpřístupnění stávající koncovou místní komunikací, 
vedenou od ulice Pod Cihelným vrchem a silnice I/18 
k zahrádkářské kolonii a lokalitě 39.  

39 Sedlčany BI Zpřístupnění stávající koncovou místní komunikací, 
vedenou od ulice Pod Cihelným vrchem a silnice I/18 
k zahrádkářské kolonii. S ohledem na zvýšenou 
intenzitu dopravy je navržena prostorová přestavba 
přístupové komunikace s případným doplněním výhyben 
(MK16). 

MK16 – přestavba s doplněním výhyben 

40 Sedlčany SK Plocha společně s plochou 5 zpřístupněna od stávající 
silnice II/119 – ul. Kňovické (po realizaci obchvatu 
města navrhované k převedení do sítě místních 
komunikací) a navazující místní komunikace – ul. Na 
Stínadlech nově navrhovanou místní komunikací MK2, 
která využívá koridor původní hospodářské cesty 
(obnova).  

MK2 – obnova původní cesty 

41 Sedlčany SK Zpřístupnění přímo ze silnice II/105 nově navrhovanou 
místní komunikací obslužnou (MK13).  

MK13 - novostavba 

42a Sedlčany, Roudný SV Zpřístupnění přímo ze silnice II/105. V případě napojení 
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - DOPRAVNÍ NAPOJENÍ A ZP ŘÍSTUPNĚNÍ 

Označení 
plochy Katastrální území Funk ční 

využití Návrh dopravního napojení a zp řístupn ění 

vnitřní místní komunikace obslužné na silnici II/105 řešit 
v koordinaci s napojením plochy 42b - průsečná 
křižovatka na II/105.  

42b Sedlčany, Roudný SV Zpřístupnění přímo ze silnice II/105. V případě napojení 
vnitřní místní obslužné komunikace na silnici II/105 řešit 
v koordinaci s napojením plochy 42a společnou 
průsečnou křižovatkou. 

43 Sedlčany stav - zeleň Nevyžaduje zpřístupnění. 

44 Sedlčany BI Zpřístupnění přímo ze silnic III. třídy; od jihu ze silnice 
III/10230, od severovýchodu ze silnice III/10233.  

45 Sedlčany SK Zpřístupnění od silnice I/18 po stávající navazující 
místní komunikaci – ul. Strojírenské. S ohledem na 
zvýšení intenzity dopravy je doporučená šířková úprava 
přilehlého úseku komunikace (MK17).  

MK17 – přestavba s rozšířením 

46 Sedlčany RZ Nevyžaduje zpřístupnění. 

47 Sedlčany SK Zpřístupnění přímo ze silnice II/119. Napojení situovat 
v koordinaci s napojením vnitřní přístupové komunikace 
k lokalitě 4a. 

48 Sedlčany OK Zpřístupnění od jihu novou místní komunikací obslužnou 
MK7 vedenou souběžně se silnicí I/18 s napojením na 
silnici II/105 – ul. Sedleckou, od východu z navrhované 
místní komunikace MK7 propojující severozápadní a 
jihozápadní okrajovou část města, od  západu pro 
nemotorovou dopravu navrhovanou místní komunikací 
zklidněnou – nemotoristickou MK31 s podchodem pod 
I/18.  

MK6  – přestavba stávající ÚK a přeřazení do sítě 
místních komunikací, MK7 – novostavba 

49 Sedlčany stav  
– zalesněno 

Nevyžaduje zpřístupnění. 

50 Sedlčany stav  
- loděnice 

Stávající zpřístupnění zajištěno. 

51 Sedlčany SV Zpřístupnění od silnice III/10522 po stávající místní 
komunikaci – ul. Na Skalách a nově navrhované 
navazující místní komunikaci MK9, vedené v severní 
poloze souběžně s ul. Na Skalách s napojením na 
stávající účelovou komunikaci směřující k místní části 
Vítěž a dále pokračující souběžně s železniční tratí až 
k lokalitám 34, 1 a 52 s koncovým obratištěm u 
železniční tratě (MK10). Účelová komunikace na Vítěž 
je navržena k přestavbě a přeřazení do sítě místních 
komunikací obslužných (MK10), zajišťující současně 
zpřístupnění i ostatních rozvojových lokalit severně od 
železniční tratě (55, 18, 19, 34, 52) ve směru od Vítěže. 
Doplňkově zpřístupněna stávající místní komunikací 
vedenou od silnice III/10522 v prvním pořadí severně 
od železniční tratě – navržená k přestavbě s doplněním 
výhyben (MK11).  

MK9 - novostavba, MK10 - přestavba a přeřazení do 
sítě místních komunikací obslužných, MK11 – přestavba 
stávající s doplněním výhyben 
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - DOPRAVNÍ NAPOJENÍ A ZP ŘÍSTUPNĚNÍ 

Označení 
plochy Katastrální území Funk ční 

využití Návrh dopravního napojení a zp řístupn ění 

52 Sedlčany SV Zpřístupnění od silnice III/10522 po stávající místní 
komunikaci – ul. Na Skalách a nově navrhované 
navazující místní komunikaci MK9, vedené v severní 
poloze souběžně s ul. Na Skalách  s napojením na 
stávající účelovou komunikaci směřující k místní části 
Vítěž a dále pokračující souběžně s železniční tratí až 
k lokalitám 51 a 52 s koncovým obratištěm u železniční 
tratě (MK10). Účelová komunikace na Vítěž je navržena 
k přestavbě a přeřazení do sítě místních komunikací 
obslužných (MK10), zajišťující současně zpřístupnění i 
ostatních rozvojových lokalit severně od železniční tratě 
(55, 18, 19, 34, 51) ve směru od Vítěže. Doplňkově 
zpřístupněna stávající místní komunikací vedenou od 
silnice III/10522 v prvním pořadí severně od železniční 
tratě – navržená k přestavbě s doplněním výhyben 
(MK11).  

MK9 - novostavba, MK10 - přestavba a přeřazení do 
sítě místních komunikací obslužných, MK11 – přestavba 
stávající s doplněním výhyben 

53 Sedlčany VL Zpřístupnění ze silnice III/10522 – vjezd situovat 
vstřícně s vjezdem do areálu stávající drůbežárny. 

54 Sedlčany BI Zpřístupnění přímo ze silnice II/105. 

55 Sedlčany SV Zpřístupnění od silnice III/10522 po stávající místní 
komunikaci – ul. Na Skalách a nově navrhované 
navazující místní komunikaci obslužné MK9, vedené 
v severní poloze souběžně s ul. Na Skalách, 
s napojením na stávající účelovou komunikaci směřující 
k místní části Vítěž. Ta je navržena k přestavbě a 
přeřazení jako místní komunikace obslužná, zajišťující 
zpřístupnění i ostatních rozvojových lokality severně od 
železniční trati (18, 19, 34, 51, 52) ve směru od severu 
(MK10). 

MK9 - novostavba 

1 Doubravice SV  Zpřístupnění od silnice II/105 ve dvou směrech; od 
Sedlčan po stávající místní komunikaci do Doubravice a 
dále přímo z navazující místní komunikace ve směru na 
Libíň. Ve směru od Libíně (od jihu) po stávající místní 
komunikaci Libíň – Doubravice. S ohledem na 
předpokládané zvýšení intenzity dopravy je doporučeno 
místní komunikaci Doubravice – Libíň prostorově upravit 
tak, aby umožňovala bezpečné a kvalitní komunikační 
propojení obou sídel a jejich rozvojových ploch (MK18). 

MK18 - přestavba 

1 Libíň SV  Zpřístupnění  ve směru od silnice II/105 po stávající 
navazující místní komunikaci Libíň – Doubravice. 
S ohledem na předpokládané zvýšení intenzity dopravy 
je doporučeno místní komunikaci Doubravice – Libíň 
prostorově upravit tak, aby umožňovala bezpečné a 
kvalitní komunikační propojení obou sídel a jejich 
rozvojových ploch (MK18). 

MK18 - přestavba 

2 Libíň SV  Zpřístupnění přímo ze silnice II/105. 

3 Libíň SV  Zpřístupnění od silnice II/105 po stávající místní 
koncové komunikaci, jejíž dopravní využití je podmíněno 
prostorovou přestavbou včetně místa napojení na silnici 
II/105 (MK19).  
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - DOPRAVNÍ NAPOJENÍ A ZP ŘÍSTUPNĚNÍ 

Označení 
plochy Katastrální území Funk ční 

využití Návrh dopravního napojení a zp řístupn ění 

MK19 – přestavba s úpravou napojení na II/105 

4 Libíň SV  Zpřístupnění ze silnice II/105 

1 Oříkov SV  Zpřístupnění od silnice III/10232 ze stávající navazující 
místní komunikace Oříkov – Oříkovec. 

2a, b Oříkov bydlení  Zpřístupnění od silnice III/10232 ze stávající navazující 
místní komunikace. 

1 Oříkovec SV  Zpřístupnění od silnice III/10232 ze stávající navazující 
místní komunikace Oříkov – Oříkovec. S ohledem na 
zvýšení intenzity dopravy na této přístupové komunikaci, 
je doporučeno doplnění výhyben (MK20). 

MK20 – přestavba s doplněním výhyben 

1 Sestrouň SV  Zpřístupnění přímo ze stávající místní komunikace 
Sedlčany – Zberaz – Sestrouň. 

2 Sestrouň SV  Zpřístupnění od stávající místní komunikace Sedlčany – 
Zberaz – Sestrouň po navazující účelové komunikaci, 
která je navržená k přestavbě a přeřazení do sítě 
místních komunikací (MK21). 

MK21 – přestavba s přeřazením do sítě místních 
komunikací 

3 Sestrouň SV  Zpřístupnění od stávající místní komunikace Sedlčany – 
Zberaz – Sestrouň po navazující účelové komunikaci, 
která je navržená k přestavbě a přeřazení do sítě 
místních komunikací (MK22). 

MK22 – přestavba s přeřazením do sítě místních 
komunikací obslužných 

1 Solopysky SV  Zpřístupnění od silnice II/105 ze stávající navazující 
silnice III/10230 Solopysky (I/18) - Třebnice – Štileček. 

2 Solopysky SV  Zpřístupnění od silnice II/105 ze stávající navazující 
silnice III/10230 Solopysky (I/18) - Třebnice – Štileček. 

1 Štileček SV  Zpřístupnění od silnice III/10230 po stávající místní 
komunikaci navrhované k přestavbě s úpravou 
křižovatky se silnicí III. třídy a doplněním výhyben 
(MK23) a dále novou místní komunikací využívající 
stávající vyježděnou cestu a navazující východně od 
rozvojové plochy 1 na stávající místní komunikaci – 
zokruhováno (MK24). 

MK23 – přestavba s doplněním výhyben a úpravou 
stykové křižovatky se silnicí II/105, MK24 - novostavba 

2 Štileček SV  Zpřístupnění od silnice III/10230 po stávající místní 
komunikaci navrhované k přestavbě s úpravou 
křižovatky se silnicí III. třídy a doplněním výhyben 
(MK23), od jihu z navazující místní komunikace, 
navržené k přestavbě a napojení na stávající místní 
komunikaci společně s plochou 1 (MK25). 

MK23 – přestavba s doplněním výhyben a úpravou 
stykové křižovatky se silnicí II/105, MK25 - přestavba 
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - DOPRAVNÍ NAPOJENÍ A ZP ŘÍSTUPNĚNÍ 

Označení 
plochy Katastrální území Funk ční 

využití Návrh dopravního napojení a zp řístupn ění 

3 Štileček SV  Zpřístupnění od silnice III/10230 po stávající místní 
komunikaci navrhované k přestavbě s úpravou 
křižovatky se silnicí III. třídy a doplněním výhyben 
(MK23), od jihozápadu společně s plochou 2 z 
navazující místní komunikace, navržené k přestavbě 
s doplněním koncového obratiště (MK26). 

MK23 – přestavba s doplněním výhyben a úpravou 
stykové křižovatky se silnicí II/105, MK26 - přestavba 

4 Štileček SV  Zpřístupnění od silnice III/10230 po stávající místní 
komunikaci navrhované k přestavbě s úpravou 
křižovatky se silnicí III. třídy a doplnění výhyben (MK23). 

MK23 – přestavba s doplněním výhyben a úpravou 
stykové křižovatky se silnicí II/105  

1 Třebnice SV  Zpřístupnění od silnice III/10230 ze dvou stran; od jihu 
po navazující stávající místní komunikaci, od západu po 
nově navrhované obvodové místní komunikaci MK27, 
využívající koridor stávající účelové komunikace a 
napojující se na stávající místní komunikaci u nové 
zástavby rodinných domů. 

MK27 – přestavba a převedení do sítě místních 
komunikací a novostavba  

2 Třebnice SV  Zpřístupnění od silnice III/10230 po navazující stávající 
místní komunikaci, doporučené k šířkové úpravě 
s doplněním výhyben a prodloužením s využitím 
stávající účelové komunikace. 

MK27 – přestavba s doplněním výhybny + přestavba 
s převedením do sítě místních komunikací  

1 Zberaz SV  Zpřístupněná přímo ze stávající místní komunikace 
Sedlčany – Zberaz – Sestrouň. 

2 Zberaz SV  Zpřístupnění ze dvou stran; od západu přímo ze 
stávající místní komunikace Sedlčany – Zberaz – 
Sestrouň, od jihu přímo ze stávající místní komunikace 
Zberaz – Hradišťko. 

 

10. Síť vybraných účelových komunikací je navržená v dílčích úsecích a spojení k přestavbě 
a přeřazení do sítě místních komunikací pro zpřístupnění navrhovaných rozvojových 
ploch. Ve volné krajině jsou vybrané účelové komunikace navrhovány ve sdružené 
funkci jako hospodářské cesty a cyklistické a pěší trasy. Účelové komunikace doplněné 
krajinnou zelení, případně vybaveností pro turistiku jsou doporučeny řešit jako součást 
krajinotvorných opatření s funkcí přirozené prostupnosti krajiny.  

 

Železniční doprava 

11. V souladu s vydanými ZÚR Středočeského kraje je stávající koncová regionální trať 
č. 223 Olbramovice – Sedlčany stabilizována bez nároků na přestavbu vyvolávající nové 
územní nároky. Pro posílení a zkvalitnění osobní dopravy je ve stávajícím koridoru 
navrhovaná optimalizace tratě.  
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12. Stávající plocha železniční stanice Sedlčany je navržena k redukci a přestavbě 
s doporučením částečného využití pro vybavenost a služby rekreace, turistiky 
a cestovního ruchu. 

13. Stávající dvě vlečky pro Pejšův mlýn a uhelné sklady + ZZN, napojené do stávající 
železniční stanice Sedlčany, jsou územně respektovány, výhledově v případě jejich 
nefunkčnosti s možným zrušením. 

 

Nemotorová doprava 

14. V souladu s místními podmínkami a v koordinaci s hlavními směry každodenní pěší 
dopravy v zastavěné části Sedlčan je doporučeno stávají místní komunikace doplnit 
minimálně jednostrannými chodníky.  

15. Pro propojení jihozápadní a severozápadní obytné části Sedlčan je navržena místní 
komunikace nemotoristická (funkční skupina D2 - pěší cyklistická) MK31 s podchodem 
pod silnicí I/18 a s návazností na stávající a nově navrhovanou síť místních komunikací. 

16. Pro městskou a příměstskou rekreaci a turistiku i každodenní nemotorovou dopravu jsou 
navrženy nové místní komunikace nemotoristické - funkční skupina D2 (pěší, cyklo, in 
line, promenádní stezky apod.): 

• MK29 – samostatná stezka podél Mastníku a Sedleckého potoka v úseku od areálu 
motokrosu v souběhu s ulicemi Jateční a Tyršovou, s podchodem pod silnicí 
III/10522, podchodem pod silnicí I/18, dále po levém břehu Sedleckého potoka 
k hrázi přehrady a s okruhem kolem přehrady – vymezeno jako veřejně prospěšná 
stavba VD5, 

• MK30 – samostatná stezka navazující na MK29 s novou lávkou přes Mastník 
s napojením na ulici Zberazskou, 

• MK32 – samostatná stezka podél silnice III/10233 Sedlčany – Příčovy, 

• MK33 – Sedlčany – Vítěž. 

 

Statická doprava 

17. Stávající neusměrněné parkovací a odstavné plochy jsou doporučeny k dispoziční 
úpravě s cílem prostorové organizace parkování, rozšíření počtu stání a k celkové 
architektonické úpravě jako součást veřejného prostoru. 

18. Pro parkování a odstavování osobních vozidel jsou navrženy nové plochy pro dopravu 
v klidu v těchto lokalitách: 

• autobusové nádraží Sedlčany (v souladu se studií „Autobusové nádraží Sedlčany“)1, 

• ulice Pod Potoky, 

• železniční stanice Sedlčany. 

                                                           
1 Náhrada za stávající parkoviště. 



30 
 

19. Pro rozvoj a zkvalitnění vybavenosti skiareálu je navrženo sezónní parkoviště, které 
bude řešeno v návaznosti na přístupovou komunikaci od silnice I/18 jako přírodní, 
částečně zpevněná vícefunkční plocha. 

20. Nároky na parkování a odstavování vozidel v navrhovaných rozvojových plochách bude 
zajištěno na vlastních pozemcích, nebo jako součást stavby. 

 

Veřejná doprava 

21. Veřejnou dopravu bude i nadále zajišťovat doprava autobusová a doprava železniční 
s cílem její vzájemné provázanosti - integrace. 

22. Stávající autobusové nádraží je v souladu se zpracovanou studií navrženo k přestavbě 
s doplněním potřebné vybavenosti pro cestující a parkovišti typu P+R (Park and Ride) 
a K+R (Kiss and Ride). 

23. V rámci rozvoje a posílení integrované veřejné dopravy je v přednádražním prostoru 
železniční stanice Sedlčany navržena nová autobusová zastávka. 

24. Stávající prostorové rozložení autobusových linek a zastávek je v řešeném území 
i výhledově respektováno. V souvislosti s navrhovanými rozvojovými plochami 
ve východní okrajové části Sedlčany – Červený Hrádek je navržena nová zastávka – 
Červený Hrádek, rozcestí k zámku (silnice III/11438). 

 

2. Vodní hospodá řství 

Koncepce zásobování pitnou vodou 

1. Územní plán navrhuje vybudování přivaděče Benešov – Sedlčany. Město Sedlčany 
bude připojeno na Středočeskou vodárenskou soustavu (SČVS). 

2. Nevyhovující zdroj městského vodovodu (Kosova Hora) nebude využíván. 

3. Dále bude využíván zdroj Solopysky, zachováno zůstane rovněž prameniště účelového 
(neveřejného) vodovodu Povltavských mlékáren Sedlčany. 

4. Sanace kontaminovaných pramenišť u soutoku Mastníku se Sedleckým potokem bude 
pokračovat. 

5. Objem městských vodojemů nebude nutné rozšiřovat. 

6. Územně odloučené místní části a lokality budou zásobovány z individuálních zdrojů. 
Vzhledem k většinou nevyhovující kvalitě vody (radon) si budou obyvatelé zajišťovat 
potřebné množství pitné vody ve formě „balené vody“. 

7. V Solopyskách je jakost vody upravována (odradonováním) a přebytek vody bude 
využíván pro zásobování Sedlčan. 
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8. Sedlčany pot řeba vody - návrh  

Potřeba vody (ur čená k realizaci) 

průměrná denní maximální denní 
Varianty 
rozvoje 
Sedlčan 

Počet obyvatel 

m3/d l/s m 3/d l/s 

Varianta  A 7 600 1 292 14,95 1 680 19,44 

Varianta  B 8 000 1 360 15,74 1 768 20,46 

Varianta  C 8 500 1 445 16,72 1 879 21,74 

Pro srovnání: Zpracovaná dokumentace přivaděče Benešov-Sedlčany (DÚR pro územní řízení z roku 
2006) uvádí tyto hodnoty: 
Dokumentace 
DÚR 

7 392 1 533 17,7 1 993 23,06 

 

Koncepce odvádění a čištění odpadních vod 

9. Územní plán navrhuje doplnění kanalizačního systému do rozvojových ploch a využití 
kapacitní rezervy čistírny odpadních vod Sedlčany. Navržené zastavitelné plochy budou 
řešeny oddílnou kanalizací. 

10. Lokalita Červený Hrádek bude rovněž odkanalizována do čistírny odpadních vod 
Sedlčany. 

11. Sedlčany – denní produkce splaškových odpadních vod – ná vrh  

Průměrná produkce splaškových odpadních vod 
m3/d 

z toho 
Varianty rozvoje 

Sedlčan 

Počet 
ekvivalentních 

obyvatel celkem 
obyvatelstvo výroba a ostatní 

Varianta A 7 600 1 292 555,6 736,4 

Varianta B 8 000 1 360 584,8 775,2 

Varianta C 8 500  1 445 621,4 823,6 

Stav r. 2010 7 550 1 138,6 491,5 647,1 

12. Srážkové vody: prevence hydraulického přetížení stok při srážkách bude řešena 
omezováním odtokového objemu (na veřejných plochách úpravou povrchů, 
z nemovitostí je povinností vlastníka). 

13. V podmínkách, kde je vodní recipient ve značné vzdálenosti, budou vybudovány 
dešťové zdrže (otevřené nebo podzemní zakryté). 

14. Centrální čistírna odpadních vod Sedlčany bude likvidovat i kaly přivážené fekálními 
vozy z okolních sídel a obcí nevybavených vlastním čištěním. 

Současné vytížení kapacity ČOV v přepočtu na počet ekvivalentních obyvatel (EO) je 
14 265, z toho 7 550 fyzických osob. Vytížení čistírny vyvolané navrhovaným rozvojem 
města (včetně výrobních aktivit) se zvýší na hodnoty odhadované v připojené tabulce. 

 
Sedlčany – produkce zne čišt ění v p řepočtu na EO – návrh 

Varianty rozvoje 
Sedlčan 

Počet ekvivalentních 
obyvatel v četně výroby 

Produkce zne čišt ění EO 
celkem 

Zbývající kapacita 
ČOV 

Varianta A 

Varianta B 

Varianta C 

7 600  +  6 756 

8 000  +  7 112 

8 500  +  7 556 

14 356 

15 112 

16 056 

8 644 

7 888 

6 944 
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15. V územně odloučených místních částech a lokalitách ve správním území města 
Sedlčany není investičně a provozně vhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 
2015 bude nutné zajistit rekonstrukce stávajících nebo výstavbu nových akumulačních 
jímek pro zachycování odpadních splaškových vod. Po roce 2020 budou veškeré 
odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány v ČOV. 

 

3. Energetika 

Zásobování elektrickou energií 

1. Navrhuje se výstavba nových trafostanic v těchto prostorech: 

• kiosková TS 22/04 kV na ploše č. 44, kde je vysoká koncentrace nových odběrů 
bytové výstavby. Pro plochu je stanoven požadavek územní studie, umístění TS 
bude součástí jejího řešení; 

• kiosková TS 22/04 kV na ploše č. 18, kde je vysoká koncentrace nových odběrů 
bytové výstavby. Umístění TS určí územní studie; 

• další TS bude pravděpodobně třeba vybudovat v prostoru mezi severním okrajem 
Sedlčan a Roudným. Nároky určí až přesné stanovení záměrů na vymezených 
plochách. 

2. Nedostačující kapacity stávajících TS 22/04 kV bude nutno řešit výměnou 
transformátoru. 

3. Výstavba na plochách určených pro občanské vybavení, výrobní činnost není 
v současné době přesně definována (není možné vyčíslit nároky na elektrické příkony). 
Je možno očekávat rozvoj zařízení 22/04 kV (přenosová síť, transformace). 

4. S výstavbou zařízení velmi vysokého napětí 110 kV se ve správním území města 
nepočítá. 

 

Koncepce zásobování zemním plynem 

1. Město Sedlčany je plynofikováno, počítá se s plynofikací rozvojových ploch. 

2. Ostatní sídla řešeného území plynofikována nejsou, ani ve výhledu se s plynofikací 
nepočítá. 

3. Návrh zásobování plynem: Předpokládáme, že plynofikace budoucí výstavby 
v Sedlčanech bude zajišťována postupným rozšiřováním současné středotlaké sítě; 
podle nárůstu spotřeby zemního plynu je třeba počítat i s rozšířením výkonu stávající 
RS. 

Existují čtyři oblasti města, ve kterých je výstavba objektů pro bydlení, či služby 
soustředěna na větších sousedících plochách. 

Navrhujeme proto zpracovat pro každou oblast (které dále uvedeme) speciální 
plynofikační studii, aby bylo možno zvolit optimální způsob zásobování plynem každé 
oblasti z hlediska dopadu na stávající systém středotlakých plynovodů. 



33 
 

Oblast I 

Plochy v SZ sektoru města: 5, 6, 7, 8, 38, 39, 44 

Oblast II 

Plochy v JZ sektoru města: 9, 10, 11, 12, 37, 48 

Oblast III 

Plochy v S sektoru města: 3, 4a, 4b, 30, 41, 42a, 42b, 47 

Oblast IV 

Plochy ve V sektoru města (Červený Hrádek, Vítěž): 18, 19, (24), (33), 34, 51, 52, 55 

 

Koncepce zásobování teplem 

Prostor Sedlčany, Červený Hrádek, Roudný jsou územím s výrazným užitím zemního 
plynu. 

Ve zbývajícím území se doporučuje užití čistých nebo obnovitelných zdrojů. 

 

4. Koncepce spoj ů – telekomunikace a radiokomunikace 

Město má telefonní ústřednu, jejímž prostřednictvím je napojeno na telekomunikační 
kabely celostátní telefonní sítě (provozovatel O2). Napojení nových účastníků na telefonní síť 
nevyvolá zvláštní problémy. 

Kromě toho jsou k dispozici bezdrátové telefonní sítě mobilních operátorů. 

Telefonní a rozhlasový signál je možno přijímat ze stávajících vzdušných sítí, 
případně je možno využít i služeb satelitního vysílání. 

 

5. Odpadové hospodá řství 

Celková koncepce nakládání s odpady v Sedlčanech je podřízena cílům daným Plánem 
odpadového hospodářství (POH) Středočeského kraje, nadále je třeba zvyšovat podíly 
využívaných odpadů, rozšiřovat kompostování biodegradabilních součástí odpadů. 

Nakládání se zbytkovým směsným komunálním odpadem je orientováno na skládkování 
mimo území města, předáním odpadu ke zneškodnění – smluvně zajištěnými odvozy 
na regionální skládku.  

Cílem vedoucím k celkovému zlepšování nakládání s odpady je přispět k posílení 
a zefektivnění odděleného sběru využitelných součástí komunálního odpadu, především 
obalů (počet a rozmístění sběrných míst na oddělený sběr obalů bude přizpůsobován 
potřebám občanů). Nedílnou součástí celkově zlepšujícího se systému nakládání s odpady 
je využívání sběrného dvora s možností odděleného sběru a nakládání s nebezpečnými 
složkami komunálních odpadů. 
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e) Koncepce uspo řádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změny jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 
protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod. 

1. Uspo řádání krajiny 

- Zvlášt ě chrán ěná území  – v řešeném území nejsou registrována. 

- Natura 2000 - v řešeném území je vymezena plocha Horního solopyského rybníka jako 
Evropsky významná lokalita  výskytu obojživelníků CZ 02013785. 

- Památné stromy  – nejsou vyhlášeny. 

- Významné krajinné prvky  registrované  – se v území nenachází. 

- Významné krajinné prvky  ze zákona  - (VKP) jsou zastoupeny lesními porosty, vodními 
toky, rybníky a nivami vodních toků. 

- Ochrana krajinného rázu  - do řešeného území nezasahuje přírodní park. 

- Protierozní opat ření – nejsou navržena. 

 

2. Územní systém ekologické stability krajiny 

Umístění regionálního biocentra po konzultaci s projektantem ÚSES ZÚR 
Středočeského kraje, je v konceptu ÚP řešeno variantně, neboť stav biotopů v jeho 
současné lokalizaci neodpovídá reprezentativnosti společenstev podmínkám 
reprezentativního biocentra biochory 3. vegetačního stupně. 

Nadregionální úroveň ÚSES do řešeného území nezasahuje. 

Regionální biokoridor RBK 292 a RBK 290  a  regionálním biocentrem  RBC 837 
Vrbsko  Toto biocentrum representuje společenstva vrchovin 4. a 5. vegetačního stupně. 

Na lokální úrovni jsou vymezeny biokoridory s vloženými lokálními biocentry na 
nivách drobných toků lokální biokoridor LBK20, LBK21 na Libiňském potoce, lokální 
biokoridor LBK22  na Sedleckém potoce, LBK23 a LBK0 na nivě potoka Mastník a LBK24 
na nivě potoka od Hradištka.  

Společenstva normální hydrické řady – lesní a luční jsou zastoupeny lokálním 
biokoridorem LBK 18 a LBK 19 a LBK 19a 

 

V řešeném území jsou vymezeny tyto skladebné prvky ÚSES: 

REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR RBK292 

- regionální biocentrum RBC837 – Vrbsko 

- regionální biokoridor RBK292 

- lokální biocentrum LBC292/1  

- lokální biocentrum LBC292/2  

- lokální biocentrum LBC292/3  

REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR RBK 290 
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LOKÁLNÍ BIOKORIDOR LBK20 

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR LBK21 

- lokální biocentrum LBC1 

- lokální biocentrum LBC2 

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR LBK22 

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR LBK23 

- lokální biocentrum LBC11 

- lokální biocentrum LBC10 

- lokální biocentrum LBC4 

- lokální biocentrum LBC5 

- lokální biocentrum LBC6 

- lokální biocentrum LBC7 

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR LBK24 

- lokální biocentrum LBC8 

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR LBKa 

- lokální biocentrum LBC0 

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR LBK18 

- lokální biocentrum LBC15 

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR LBK19 

- lokální biocentrum LBC9 

- lokální biocentrum LBC3 

- lokální biocentrum LBC 12 

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR LBK19a 

- lokální biocentrum LBC 13 

 

REGULATIVY PRO PRVKY ÚSES 

Biokoridory  - II/9/3 s reprezentativními STG 3AB3, 2AB3, 3B3, 3B3-4, 3BC4-5 
Přípustné: 

• současné využití; 
• využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým 

stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém 
hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.); 

• jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke 
znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných 
ploch ÚSES. 
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Podmíněně přípustné: 
• pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor 

pokud možno kolmo, vodohospodářské zařízení, Umístěny mohou být jen při co 
nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru. 

• zakládání přírodních vodních ploch 
Nepřípustné: 

• změny využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného 
území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické 
stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou 
půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru; 

• jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu 
a založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti jako je umisťování staveb, 
odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činností 
podmíněných. 

Biocentra 
Přípustné: 

• současné využití; 

• využití zajišťující přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým 
stanovištním podmínkám; 

• jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnou nesmí dojít ke znemožnění 
navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES. 

Podmíněné: 

• pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářské 
zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení 
funkčnosti biocentra. 

• zakládání přírodních vodních ploch 
Nepřípustné: 

• změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability 
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm 
ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí 
těchto ploch v ÚSES. 

• jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost 
biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich; 

• rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba 
nerostných surovin apod., mimo činnosti podmíněné. 

 

3. Prostupnost krajiny 

Návrhem ÚP se nemění koncepce systému cest v krajině, včetně pěších cest 
a cyklostezek. Realizace navržených prvků ÚSES s výsadbou linií stromů a keřů zlepší její 
prostupnost. Zelené pásy mohou být využity pro pěší stezky.  

 



37 
 

4. Koncepce ochrany vodních pom ěrů 

1. Podporovat revitalizační opatření v krajině a na drobných tocích, jejichž původní stav je 
narušen technickými úpravami podřízenými intenzívnímu zemědělskému hospodaření. 
Nejvíce potřebné realizace jsou na toku Lužnice, Musíku, Oříkovském, Třebnickém 
a Solopyském potoce. 

2. Omezovat plošné a bodové znečištění ve zranitelných oblastech – k.ú. Oříkov, 
Solopysky a Třebnice, tj. povodí Musíku s jeho přítoky Třebnickým, Solopyským 
a Oříkovským potokem včetně hlavních odvodňovacích zařízení Oříkovec a Solopysky 
a včetně rybníků Horní a Dolní Solopyský, Huser a dalších. 

3. Omezovat plošné a bodové znečištění podzemních vod: 

• sanovat jímací území Sedlčany – prameniště III počítat s výhledovým obnoveným 
využitím; 

• chránit rozvoj podzemní vody u Solopysk; 

• chránit prameniště Povltavských mlékáren. 

 

5. Koncepce ochrany p řed povodn ěmi 

1. Preventivní opatření pro ochranu před povodněmi: 

• zvýšení přirozené akumulace a retardace vody v území; 

• revitalizace technických opatření ke snížení škodlivých účinků povodní. 

2. Do záplavových území a v manipulačních pruzích podél koryt významných a drobných 
vodních toků nebudou umisťovány žádné nové stavby. 

3. Zabezpečení mostu a lávky v Sedlčanské kotlině úpravou manipulačního a provozního 
řádu vodní nádrže ve prospěch ochranného objemu. 

4. Ochrana územně odloučených místních částí Sedlčan: provést opatření v sídlech – 
otevření poddimenzovaných zatrubněných úseků a propustků, opatření v krajině, využití 
malých vodních nádrží, úpravy v krajině v těchto místních částech a lokalitách: 

• Oříkov a Oříkovec – zranitelná oblast; 

• Třebnice a Štileček – zranitelná oblast; 

• Solopysky – zranitelná oblast, nebezpečí povodní částečně kompenzováno vlivem 
rybníků; 

• Doubravice; 

• Libíň – nebezpečí povodní částečně kompenzováno vlivem rybníků; 

• Sestrouň; 

• Zberaz. 

 



38 
 

6. Rekreace 

1. Přírodní podmínky určují základní formy rekreačního využití pro rekreaci každodenní 
letní i zimní a dlouhodobou letní. 

2. Pro možnost každodenní rekreace letní je v Sedlčanech soustředěna široká nabídka 
hřišť. V ostatních místních částech jsou to travnatá hřiště. 
Pro zimní rekreaci je v Sedlčanech lyžařský vlek. Řešené území je protkáno sítí 
cyklostezek a pěších turistických tras. Navrhuje se založit: 
- místní komunikaci nemotoristickou v úseku od III/10522 podél Sedleckého potoka 

s okruhem kolem vodní nádrže; 
- místní komunikaci nemotoristickou Sedlčany – Příčovy; 
- cyklistickou stezku Sedlčany (vodní nádrž) směr Sedlec – Prčice. 

3. Dlouhodobé rekreaci slouží chalupy, částečně chaty (Podlipí) zahrádkové osady a areál 
tábora mládeže v Červeném Hrádku. 
Rekreační využití přispívá k záchraně venkovských objektů a jejich původního vzhledu. 
Forma nevyčleněných objektů z bytového fondu ponechává možnost i pro trvalé bydlení. 

4. Pro rekreaci u vody, vodní sporty a rehabilitaci se navrhuje vybudovat plavecký bazén 
v prostoru odborného učiliště v Sedlčanech. 

5. Navrhuje se využít východní část plochy železničního nádraží pro občanské vybavení 
a služby rekreaci a cestovnímu ruchu (informační centrum, půjčovny atd.) 

 
7. Dobývání nerost ů 

V řešeném území jsou evidována dvě těžená výhradní ložiska stavebního kamene: 
Hrabří/Štileček a Solopysky u Třebnic, jedno ložisko kamene s ukončenou těžbou a dvě 
ložiska cihlářských surovin, jedno s ukončenou těžbou, druhé rezervní. 

Podrobněji je podán výčet ploch pro dobývání nerostů v tabulce. 
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Přehled všech ploch, v četně netěžených je uveden v tabulce (dle Geofondu ČR, 2011): 

 
Druh / zp ůsob 

ložiskové 
ochrany 

Číslo 
ložiska, 

DP, CHLÚ 
Název Organizace Nerost /surovina Způsob 

těžby 

Hrabří /Štileček: 

 

Chráněná 
ložisková území 
(CHLÚ) - 
Chráněná 
ložisková území 

02690000 Hrabří BES s.r.o., 
Benešov 

stavební kámen  

 Ložiska a 
prognózní zdroje 
- Ložiska 
výhradní plocha 

3026900 Hrabří-Štíleček BES s.r.o., 
Benešov 

stavební kámen současná 
povrchová 

 Dobývací 
prostory - 
Dobývací 
prostory těžené 

70644 Hrabří (Štileček) BES s.r.o., 
Benešov 

kontaktní rohovce 
a amfibolity 

 

Solopysky 
u Třebnic 

Ložiska a 
prognózní zdroje 
- Ložiska 
výhradní plocha 

3042300 Solopysky 
u Třebnic 

Bohumil 
Vejvoda, 
Krakovany v 
Čechách 

kámen pro 
hrubou 
a ušlechtilou 
kamenickou 
výrobu 

současná 
povrchová 

 Dobývací 
prostory - 
Dobývací 
prostory těžené 

70130 Solopysky Bohumil 
Vejvoda, 
Krakovany v 
Čechách 

granodiorit  

Solopysky I 
Deštno  

 

Ložiska a 
prognózní zdroje 
- Ložiska zrušená 
plocha 

3042200 Solopysky u 
Třebnic-Deštno30 

LOM DEŠTNO 
s.r.o. 

kámen pro 
hrubou 
a ušlechtilou 
kamenickou 
výrob 

dřívější 
povrchová 

 Dobývací 
prostory - 
Dobývací 
prostory 
netěžené 

70166 Solopysky I 
(Deštno) 

LOM DEŠTNO 
s.r.o. 

granodiorit  

Solopysky II Dobývací 
prostory - 
Dobývací 
prostory 
netěžené 

70770 Solopysky II  LOM DEŠTNO 
s.r.o. 

granodiorit dřívější 
povrchová 

Sedlčany I. Chráněná 
ložisková území 
(CHLÚ) - 
Chráněná 
ložisková území 

18510000 Sedlčany I. Cihelna 
Sedlčany, a.s. 

  

 Ložiska a 
prognózní zdroje 
- Ložiska 
výhradní plocha 

3185100 Sedlčany 2 Cihelna 
Sedlčany, a.s. 

cihlářská 
surovina - hlína 

dosud 
netěženo 

 Dobývací 
prostory - 
Dobývací 
prostory 
netěžené 

71079 Sedlčany I 
(Pejšova cihelna) 

Cihelna 
Sedlčany, a.s. 

cihlářské suroviny rezervní 
plocha 

Sedlčany Ložiska a 
prognózní zdroje 
- Ložiska 
výhradní plocha 

3147400 Sedlčany Cihelna 
Sedlčany, a.s. 

cihlářská 
surovina 

dřívější 
povrchová 

 Dobývací 
prostory - 
Dobývací 
prostory 
netěžené 

70692 Sedlčany Cihelna 
Sedlčany, a.s. 

cihlářské suroviny  
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Druh / zp ůsob 

ložiskové 
ochrany 

Číslo 
ložiska, 

DP, CHLÚ 
Název Organizace Nerost /surovina Způsob 

těžby 

Prosenická Lhota 
(zasahuje západní 
část do řeš.úz.) 

Ložiska a 
prognózní zdroje 
- Schválené 
prognózní zdroje 
vyhrazených 
nerostů plocha 

9113200 Prosenická Lhota Ministerstvo 
životního 
prostředí, Praha 
10 

polymetalické 
rudy 

dosud 
netěženo 

Sedlčansko-
krásnohorský 
ostrov 

Ložiska a 
prognózní zdroje 
- Ložiska zrušená 
plocha 

9119400 Sedlčansko-
krásnohorský ost 

Neuvedena zlatonosná ruda dřívější 
hlubinná 
i povrchová 

 

Geofond ČR eviduje v zájmovém území rovněž hlavní důlní díla a deponie související 
s minulou těžbou.  

 Jev Klí č Název Rozsah / 
lokalita Surovina Stá ří 

Dublovice / 
Příčovy  (malý 
cíp zasahuje 
do řeš. území 

Poddolovaná 
území - 
Poddolovaná 
území plocha 

2069 Dublovice-Příčovy 
(systém 
poddolovaných 
území) 

systém antimonová ruda - 
zlatonosná ruda 

před i po 
1945 

 

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, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch 
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu 

Územní plán Sedlčany předkládá regulaci v hlavním výkresu. Smyslem regulace je 
zajištění proporciálního rozvoje všech vrstev funkčních složek a zejména ochrana těch funkcí 
a hodnot, které by mohly být živelným vývojem ohroženy nebo zcela devastovány. Jedná se 
zejména o bydlení, kulturní, historické a přírodní hodnoty a tzv. veřejně prospěšné stavby 
a plochy. 

Pro celé území je nepřípustné: 

• skladování toxického odpadu; 

• provozy znečišťující povrchové a podzemní vody. 

 

Plochy s rozdílným zp ůsobem využití 

BI plochy bydlení – individuální městské a příměstské 

Hlavní funkce: téměř výhradně k bydlení, RD včetně doplňkových staveb, se zahradami 
okrasnými a užitkovými, s chovem drobného hospodářského zvířectva 

Přípustné využití: 

- rodinné domy; 

- stavby a zařízení pro obchod a služby, integrované ke stavbám pro bydlení, bez 
negativních vlivů na životní a obytné prostředí sídla; 
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- objekty občanské vybavenosti nerušící obytnou funkci např. malá ubytovací 
zařízení do 10 lůžek, stravovací zařízení; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová; plochy veřejné zeleně; 

- drobná hřiště pro neorganizovaný sport, dětská hřiště; 

- vodní plochy; 

- plochy pro odstavování a parkování vozidel sloužící obsluze území; 

- stavby a zařízení technického vybavení. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce bydlení; 

- vícepodlažní obytné domy; 

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu; 

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy 
na ŽP; 

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadu; 

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky; 

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní automobily. 

 

BH plochy bydlení – bydlení v bytových domech 

Hlavní funkce: téměř výhradně k bydlení, bytové domy včetně doplňkových a drobných 
staveb 

Přípustné jsou: 

- bytové domy včetně doplňkových staveb; 

- zahrady okrasné a užitkové, včetně vodních ploch v zahradách; 

- stavby a zařízení pro obchod a služby, integrované ke stavbám pro bydlení bez 
negativních vlivů na ŽP a obytné prostředí sídla; 

- stavby a zařízení přechodného ubytování – penzióny; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury;(pěší cesty a chodníky, 
obslužné a účelové komunikace; 

- stavby a zařízení technického vybavení; 

- zeleň plošná, liniová; 

- drobná hřiště pro neorganizovaný sport; 

- vodní plochy. 
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Nepřípustné jsou: 

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu; 

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu; 

- stavby a plochy pro skladování; 

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní automobily. 

 

RI plochy rekreace – rekreace rodinná 

Přípustné jsou: 

- stavby pro rodinnou rekreaci; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová; 

- drobná hřiště pro neorganizovaný sport. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu; 

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu; 

- stavby a plochy pro skladování; 

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní automobily. 

 

RH plochy rekreace – rekreace hromadná 

Přípustné jsou: 

- pozemky tábořišť; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová; 

- drobná hřiště pro neorganizovaný sport. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce území; 

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu; 

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu; 

- stavby a plochy pro skladování; 

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní automobily. 
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RN plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru 

Hlavní využití: rekreace 

Přípustné jsou: 

- plochy rekreačních luk; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu 
prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. 

Podmíněně přípustné jsou: 

- pozemky staveb pro občanské vybavení, související s rekreací. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce území; 

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu; 

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu; 

- stavby a plochy pro skladování; 

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní automobily. 

 

RZ plochy rekreace – zahrádkové osady 

Přípustné jsou: 

- oplocení; 

- pozemky staveb a zařízení pro obhospodařování; 

- včelíny; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Podmíněně přípustné jsou: 

- přestavba staveb pro obhospodařování na rodinný dům při splnění podmínek 
daných stavebním zákonem a jeho vyhláškami. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce území; 

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu; 

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu; 

- stavby a plochy pro skladování; 

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní automobily. 
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OV plochy občanského vybavení - nekomerční 

Hlavní využití: slouží pro umístění zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči 
o rodinu, zdravotnictví, církve, kultury, vědu a výzkum, veřejné správy a ochranu 
obyvatelstva 

Přípustné jsou: 

- jednotlivé typy (stupně) školských zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální 
služby, péči o rodinu, zdravotnictví, církev, kultury, vědu a výzkum, veřejné správy 
a ochranu obyvatelstva; 

- kulturní zařízení, zařízení veřejné administrativy a správy; 

- stavby a plochy pro rehabilitaci a sport; 

- drobná hřiště pro neorganizovaný sport; 

- zeleň plošná, liniová; 

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura; 

- účelová zařízení církví. 

Podmíněně přípustné jsou: 

- byty majitelů a správců zařízení při dodržení hygienických podmínek. 

Nepřípustné jsou: 

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti. 

Doplňující ustanovení: 

- plochu č. 7 je možno využít výhradně pro občanské vybavení – nekomerční. 
Důvodem jsou rozsáhlé plochy bydlení navržené v severní části města. 

 

OK plochy občanského vybavení - komerční 

Hlavní využití: slouží pro umístění zařízení pro obchodní prodej, stravování, ubytování 
a služby 

Přípustné jsou: 

- stavby a zařízení pro obchodní prodej, stravování, ubytování a služby; 

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura; 

- drobná hřiště pro neorganizovaný sport; 

- zeleň plošná, liniová. 

Podmíněně přípustné jsou: 

- byty majitelů a správců zařízení při dodržení hygienických podmínek. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce plochy. 
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OS  plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport 

Hlavní využití: pro organizovaný i rekreační sport, stavby a zařízení pro sport nekryté (hřiště, 
kurty, koupaliště, kluziště) 

Přípustné jsou: 

- stavby a zařízení pro sport a rekreaci nekryté: např. hřiště kurty, koupaliště, 
kluziště; 

- nezbytná zařízení zabezpečující provoz a potřeby území; (sociální a hygienické 
zázemí sportovců i diváků, stavby a zařízení pro relaxaci a rehabilitaci, stavby 
a zařízení pro technickou vybavenost a technické a provozní zázemí sportoviště); 

- dětské hřiště; 

- stavby pro ubytování; 

- vodní plochy, drobná architektura; 

- komunikace pro pěší a cyklisty; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová. 

Podmíněně přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení a ubytování (služební byty) při dodržení hygienických 
podmínek. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce plochy; 

- stavby s zařízení pro trvalé bydlení mimo služebních bytů; 

- stavby a zařízení pro smíšenou výrobu a výrobní služby; 

- stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat; 

- zemědělská výroba; 

- stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování; 

- garáže pro nákladní automobily a autobusy. 

 

OH  plochy občanského vybavení – hřbitov 

Přípustné jsou: 

- stavby a zařízení pro pohřebnictví; 

- stavby občanského vybavení slučitelné s účelem pohřebnictví; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová; 

- výtvarná díla. 
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Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce plochy. 

 

PV  plochy veřejných prostranství 

Hlavní využití: jako veřejně přístupné a užívané prostranství, ulice, cesty, které mají 
významnou prostorotvornou a komunikační funkci 

Přípustné jsou: 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná a liniová; 

- sadovnicky upravovaná výsadba, travnaté plochy; 

- drobná hřiště pro neorganizovaný sport; 

- komunikace, stezky; 

- drobná parková architektura, např. altány pro odpočinek, výtvarná díla; 

- obratiště, manipulační plochy. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, výrobu a sklady. 

 

SM plochy smíšené – obytné městského charakteru 

Hlavní funkce: bydlení v bytových a rodinných domech 

Přípustné jsou: 

- bytové domy, rodinné domy; 

- součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které 
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné 
s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše; 

- objekty občanské vybavenosti nerušící obytnou funkci, např. malá ubytovací 
zařízení; stravovací zařízení, obchod do maximální výměry 1 000 m2; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová; 

- drobná hřiště pro neorganizovaný sport. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce území, zejména 
stavby pro výrobu a skladování, stavby pro zemědělství. 
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SV plochy smíšené – venkovského charakteru 

Hlavní funkce: plochy s obytnou funkcí a užitkovým využitím zahrad a chovem drobného 
hospodářského zvířectva 

Přípustné jsou: 

- rodinné domy, zemědělské usedlosti; 

- stavby pro rodinnou rekreaci (pouze stav) – možnost transformace na rodinné 
domy; 

- součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které 
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné 
s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše; stavby 
a zařízení pro maloobchod, stavby pro ubytování v soukromí, agroturistika; 

- objekty občanské vybavenosti lokálního významu; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová; 

- drobná hřiště pro neorganizovaný sport; 

- vodní plochy. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce bydlení; 

- vícepodlažní obytné domy; 

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu; 

- hromadné garáže. 

 

SK plochy smíšené – obytné, komerční 

Hlavní využití: bydlení, se zahradami a chovem hospodářského zvířectva, s možností 
integrace občanského vybavení, služeb a výrobních aktivit 
rodinné domy s doplňkovými hospodářskými objekty s okrasnými a užitkovými zahradami 
stavby a plochy pro výrobní služby, které negativně působí na životní a obytné prostředí 
sídla, integrované ke stavbám pro bydlení 

Přípustné jsou: 

- stavby a zařízení pro maloobchod a zařízení; 

- stavby a zařízení pro veřejné stravování; 

- stavby sloužící veřejné správě, školství, kulturním a společenským aktivitám; 

- stavby volnočasové, sportovní, klubové a spolkové aktivity; 

- stávající objekty sloužící individuální pobytové rekreaci; 

- dětské hřiště; 

- pozemky občanského vybavení; 
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- pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením 
nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí 
souvisejícího území (např. obchod, výroba a služby); 

- pozemky veřejných prostranství; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová. 

Nepřípustné jsou: 

- vícepodlažní obytné domy; 

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu; 

- stavby a plochy pro výrobní služby a pro zemědělskou výrobu s negativními vlivy 
na ŽP; 

- stavby a zařízení pro skladování odpadu; 

- hromadné garáže. 

 

DS  plochy dopravní infrastruktury – doprava silniční 

Hlavní využití: pro provoz vozidel po pozemních komunikacích - pozemní komunikace, 
silniční pozemky komunikace, plochy pro pěší a cyklisty 

Přípustné jsou: 

- komunikace, silnice; 

- parkoviště a odstavné plochy; 

- čerpací stanice vč. souvisejících zařízení; 

- plochy technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová; 

- autobusové zastávky; 

- plochy pro pěší a cyklisty na oddělených pruzích a chodnících. 

Nepřípustné jsou: 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím (stavby pro 
bydlení, občanské vybavení, rekreaci, výrobu.) 

 

DZ  plochy dopravní infrastruktury – doprava železniční 

Přípustné jsou: 

- plochy železnice a souvisejících zařízení; 

- plochy technické infrastruktury; 

- parkoviště a odstavné plochy. 
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Nepřípustné jsou: 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím (stavby pro 
bydlení, občanské vybavení, rekreaci, výrobu). 

 

TI  plochy technické infrastruktury 

Hlavní využití: pro umisťování staveb a zařízení sloužící k přenosu, transformaci či úpravám 
medií technické infrastruktury a provozu těchto zařízení. Jedná se o zásobování pitnou 
vodou, elektrickou energií, zemním plynem, (telekomunikace, radiokomunikace, dále 
o stavby sloužící k provozu kanalizace, ČOV a nakládání s kaly 

Přípustné jsou: 

- stavby pro technickou vybavenost a infrastrukturu tj. zabezpečení zásobování 
vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod, zásobování energiemi, stavby 
spojových zařízení, stavby pro požární ochranu, technické rekultivace; 

- stavby a zařízení provozního a technického vybavení;  

- komunikace a odstavné plochy; 

- zeleň plošná a liniová. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci a výrobu; 

- stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat. 

 

TO plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady 

Přípustné jsou: 

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná a liniová. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci a výrobu; 

- stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat. 

 

VT plochy výroby a skladování 

Hlavní využití: výroba 

Přípustné jsou: 

- stavby pro výrobu, sklady, služby; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová. 



50 
 

Podmíněně přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení majitelů a správců při dodržení hygienických podmínek. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby pro občanské vybavení a rekreaci; 

- negativní vlivy nesmí přesáhnout hranice vymezené plochy. 

 

VK plochy výroby a skladování - sklady 

Hlavní využití: výroba 

Přípustné jsou: 

- stavby skladovacích objektů; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová. 

Podmíněně přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení majitelů a správců při dodržení hygienických podmínek. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby pro občanské vybavení, tělovýchovu a sport; 

- negativní vlivy nesmí přesáhnout hranice vymezené plochy. 

 

VL plochy výroby a skladování – lehký průmysl 

Hlavní využití: výroba 

Přípustné jsou: 

- stavby a zařízení pro lehký průmysl; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová. 

Podmíněně přípustné jsou: 

- stavby pro bydlení majitelů a správců při dodržení hygienických podmínek. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby pro občanské vybavení, tělovýchovu a sport. 

 

VZ plochy výroby a skladování – zemědělská výroba 

Hlavní využití: výroba 

Přípustné jsou: 

- stavby pro ustájení zvířat; 
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- stavby související s chovem; 

- skladovací prostory; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby pro občanské vybavení, tělovýchovu a sport. 

 

NT plochy těžby nerostů 

Hlavní využití: plochy těžby nerostů zahrnují nezastavěné pozemky povrchových dolů, lomu 
Pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů, kterými jsou výsypky, odvaly 
a kaliště, pozemky rekultivací 

Přípustné jsou: 

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů; 

- skladovací prostory; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová; 

- oplocení pozemku. 

Nepřípustné jsou: 

- všechny ostatní stavby a činnosti, kromě jmenovaných. 

 

ZV plochy zeleně – zeleň ve veřejných prostranstvích 

Přípustné jsou: 

- sadovnicky upravovaná výsadba, travnaté plochy; 

- stezky; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- drobná parková architektura, výtvarná díla; 

- drobná hřiště pro děti. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, občanské vybavení, výrobu. 

 

ZO plochy zeleně – zeleň izolační 

Přípustné jsou: 

- zeleň plošná, liniová; 

- stezky; pěší a cyklistické; 
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- plochy technické infrastruktury. 

Nepřípustné jsou: 

- ostatní činnosti kromě vyjmenovaných. 

 

ZS plochy zeleně – sady, zahrady 

Přípustné jsou: 

- oplocení; 

- včelíny a hospodářské stavby pro obhospodařování pozemků; 

- plochy technické infrastruktury. 

Nepřípustné jsou: 

- ostatní činnosti kromě vyjmenovaných. 

 

ZP plochy zeleně – zeleň ostatní 

Hlavní využití: plochy vymezené za účelem ochrany krajiny 

Přípustné jsou: 

- zeleň mimolesní, doprovodná; 

- komunikace pro hospodaření a těžbu; 

- cesty pro pěší, stezky pro cyklisty. 

Podmíněně přípustné jsou: 

- liniové a plošné stavby dopravní a technické vybavenosti; 

- stavby pro turistiku (altány, odpočinková a informační místa). 

Nepřípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, občanské vybavení, výrobu a rekreaci; 

- vícepodlažní obytné domy; 

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu; 

- stavby a plochy pro výrobní služby a pro zemědělskou výrobu s negativními vlivy 
na ŽP; 

- stavby a zařízení pro skladování odpadu; 

- hromadné garáže. 

 

ZX plochy zeleně – zahradnictví 

Přípustné jsou: 

- stavby pro obchod; 
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- stavby související s pěstováním a prodejem rostlin; 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

- zeleň plošná, liniová. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce území. 

 

VV plochy vodní a vodohospodářské 

Přípustné jsou: 

- zařízení pro údržbu, sledování a regulaci vodního režimu; 

- revitalizace a podpora protierozních opatření, poldry. 

Podmíněné jsou: 

- stavby technické vybavenosti. 

Nepřípustné jsou: 

- jakékoliv změny funkčního využití. 

 

NZ plochy zemědělské 

Hlavní využití: zemědělský půdní fond 

Přípustné jsou: 

- nezbytné stavby pro obhospodařování a údržbu ploch; 

- komunikace pro hospodaření. 

Podmíněně přípustné jsou: 

- liniové a plošné stavby dopravní a technické vybavenosti; 

- změny kultur zemědělské půdy (např. na ornou půdu, trvalé travní porosty, 
zahrady, pozemky určené k plnění funkcí lesa); 

- vodní plochy. 

Nepřípustné jsou: 

- stavby pro bydlení, výrobu, občanské vybavení, rekreaci. 

 

NL plochy lesní 

Hlavní využití: pěstování lesních porostů hospodářských, ochranných, nebo lesů zvláštního 
určení. Lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití 

Přípustné jsou: 

- komunikace pro hospodaření a těžbu, plochy pro manipulaci se dřevem; 

- cesty pro pěší, stezky pro cyklisty; 
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- stavby pro údržbu a lesní hospodaření; 

- stavby a zařízení sloužící obsluze ploch; 

- stavby a zařízení technické infrastruktury; 

- drobná architektura, sakrální stavby. 

Podmíněně přípustné jsou: 

- liniové a plošné stavby dopravní a technické vybavenosti; 

- stavby pro turistiku (altány, odpočinková a informační místa). 

Nepřípustné jsou: 

- veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s přípustným využitím; 

- stavby pro bydlení, občanské vybavení, výrobu a rekreaci. 

 

NP plochy přírodní 

- plochy zahrnuté do prvků územního systému ekologické stability. 
 

Výšková regulace zástavby a koeficient zastav ění pozemk ů 

Označení Funkce Podlažnost Koeficient 
zastav ění (%)*) 

BI plochy bydlení – individuální 
městské a příměstské 

2 nadzemní podlaží + podkroví 
využité pro bydlení 

40 

BH plochy bydlení – bydlení 
v bytových domech 

8 nadzemních podlaží 40 

RI plochy rekreace – rekreace 
rodinná 

1 nadzemní podlaží + podkroví 
využité pro bydlení 

20 

RZ plochy rekreace – zahrádkové 
osady 

1 nadzemní podlaží + podkroví 
využité pro bydlení 

20 

OV plochy občanského vybavení 
- nekomerční 

2 nadzemní podlaží + podkroví 
využité pro bydlení 

60 

OK plochy občanského vybavení 
- komerční 

2 nadzemní podlaží + podkroví 
využité pro bydlení 

60 

OS plochy občanského vybavení  
– tělovýchova a sport 

2 nadzemní podlaží + podkroví 
využité pro bydlení 

80 

SM plochy smíšené – obytné 
městského charakteru 

2 nadzemní podlaží + podkroví 
využité pro bydlení 

60 

SV plochy smíšené  
– venkovského charakteru 

2 nadzemní podlaží + podkroví 
využité pro bydlení 

30 

SK plochy smíšené  
– obytné, komerční 

2 nadzemní podlaží + podkroví 
využité pro bydlení 

60 

VL plochy výroby a skladování – 
lehký průmysl 

výška max. 7,5 m v hřebeni 60 

VK plochy výroby a skladování – 
sklady 

výška max. 7,5 m v hřebeni 
individuální posouzení ploch 17a, 

17b (panorama Červeného Hrádku) 

60 

*) koeficient zastavění zahrnuje součet zastavěných a zpevněných ploch. 
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Minimální velikost nově vytvořeného pozemku pro: 

BI plochy bydlení individuální městské a příměstské 800 m2 

 řadové rodinné domy min. 6 m šíře 400 m2 

BH plochy bydlení bydlení v bytových domech 1 800 obyvatel/ha 

SK plochy smíšené obytné, komerční 1 000 m2 

 

g) Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných opat ření, staveb 
a opat ření k zajiš ťování obrany a bezpe čnosti státu a ploch pro asanaci, pro které 
lze práva k pozemků a stavbám vyvlastnit 

Plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 2, odst. 1, písm. k zákona č. 183/2006 Sb.) 

Označení Veřejně prosp ěšná stavba 
Dopravní infrastruktura 

VD1 II/105 Sedlčany, severozápadní obchvat 
VD2 Místní komunikace obslužné MK6, MK8 – propojení jihozápadní a severozápadní části 

města Sedlčany s úrovňovou křižovatkou se silnicí I/18 a úpravou křižovatky na silnici 
I/18 se středním dělícím ostrůvkem a levým odbočovacím pruhem  

VD3 Místní komunikace obslužná MK15 – komunikační propojení z ulice Jateční 
s přemostěním Mastníku a s napojením na stávající místní komunikaci směřující 
do Vítěže  

VD4 Místní komunikace obslužné MK9, MK10 – komunikační propojení z ulice Na Skalách 
na stávající místní komunikaci ve Vítěži  

VD5 Místní komunikace nemotoristická MK29 – úsek od areálu motokrosu v souběhu s ulicemi 
Jateční a Tyršovou, s podchodem pod silnicí III/10522, podchodem pod silnicí I/18, dále 
po levém břehu Sedleckého potoka k hrázi přehrady a s okruhem kolem přehrady  

VD6 Místní komunikace nemotoristická MK32 – Sedlčany - Příčovy 
VD7 Cyklistická stezka Sedlčany, přehrada – hranice obce Sedlčany (Sedlec-Prčice) 

Vodní hospodá řství  
VT1 Přivaděč vody (Benešov) hranice správního území města Sedlčany – vodojem Sedlčany 

 
Veřejně prospěšná opatření (dle odst. 1 písm. m zákona č. 183/2006 Sb.) 

Označení Veřejně prosp ěšná opat ření 
Opatření ke zvyšování reten ční schopnosti území 

VR1 Protierozní ochrana povodí a revitalizace vodního toku Musík 
VR2 Protierozní ochrana povodí a revitalizace vodního toku Solopyský potok 

VR3 Protierozní ochrana povodí a revitalizace vodního toku Třebnický potok 
VR4 Protierozní ochrana povodí a revitalizace vodního toku Oříkovský potok 

VR5 Protierozní ochrana povodí a revitalizace vodního toku Lužnice 

Založení prvk ů ÚSES 
VU1 LBK 19a k.ú. Oříkov 
VU2 LBK 19a k.ú. Oříkov, Třebnice 
VU3 RBK 292 k.ú. Solopysky 
VU4 LBK 18 k.ú. Třebnice 
VU5 RBK 292 k.ú. Solopysky 
VU6 RBK 292 k.ú. Oříkov 
VU7 RBK 292 k.ú. Oříkov, Doubravice 
VU8 LBK 19 lesní k.ú. Sedlčany 
VU9 LBK 19 Sedlčanská k.ú. Doubravice, Sedlčany 
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h) Vymezení dalších ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejně prosp ěšných opat ření, 
pro které lze uplatnit p ředkupní právo 

Nejsou vymezeny. 

 

Asanace 

Navržena asanace nefunkční zemědělské farmy ve Vítěži. Územní plán navrhuje 
zastavitelnou plochu smíšenou – venkovského charakteru. 

 

Návrh řešení požadavk ů civilní ochrany, zvláštní zájmy (dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.) 

a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní: 

- záplavové území včetně aktivní zóny je stanoveno pro Mastník i pro Sedlecký potok. 
Do záplavového území nejsou územním plánem navrženy žádné zastavitelné plochy. 

b) zóna havarijního plánování: 

- řešené území není součástí těchto zón. 

c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události: 

- je možné v krytech v čp. 533 na Severním sídlišti, v čp. 522 na Jižním sídlišti 
a v suterénních prostorech 1. Základní školy; doporučuje se zřídit v rodinných 
domech jednu podzemní místnost bez oken. 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování: 

- pro krátkodobou evakuaci může být využito ubytovacích kapacit ve městě – hotelů, 
penzionů, turistických ubytoven, případně objektů základních škol, mateřských škol, 
gymnázia, odborného učiliště a sokolovny. 

e) sklad materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci: 

- ve správním území města jsou vhodné prostory, materiál je centrálně skladován a 
v případě potřeby bude dodán na městský úřad. 

f) vymezení a vyskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území: 

- v Sedlčanech jsou nebezpečné látky používány v technologickém procesu mlékárny 
(čpavek). Podnik má vlastní plán havarijních opatření. 

g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události: 

- pro záchranné práce může být využito objektů a ploch v majetku města; 

- pro odstranění účinků kontaminace budou zajištěny mobilní jednotky. 

h) ochrana před vlivy nebezpečných látek v území: 

- ochrana obyvatelstva v případě úniku čpavku je součástí havarijního plánu mlékárny. 
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i) nouzové zásobování vodou a elektrickou energií: 

- nouzové zásobování obyvatel pitnou vodou - v případě kontaminace místních zdrojů 
pitné vody bude zásobování vodou zajištěno cisternami, případně položením 
provizorního potrubí, podle havarijního plánu. Situace bude řešena ve spolupráci 
s krizovým štábem města; 

- nouzové zásobování obyvatel elektrickou energií za krizové situace bude řešeno 
podle havarijního plánu dodavatele elektrické energie. Energetická síť je zokruhovaná 
a umožňuje zajišťovat dodávku alespoň v omezeném množství i v případě větších 
poruch. Pro výjimečné případy je v nemocnici stálý agregát. Pro ostatní důležité 
objekty by byly agregáty zajištěny podle požadavků ze systému nouzového 
hospodářství. 

 

Varování obyvatelstva 

Varování a vyrozumění obyvatelstva je zajišťováno výstražným signálem sirén, 
místním rozhlasem, mobilními tlampači na vozech městské policie, a na vozech SDH a HZS. 

 

Požární bezpe čnost 

V Sedlčanech a Solopyskách je veřejný vodovod s požárními hydranty. V ostatních 
sídlech bude voda pro hašení zabezpečena z vodních nádrží. 

Navržené komunikace musí splňovat parametry, dané platnými předpisy. 

 

Bezpečnost státu 

V řešeném území se nenacházejí vojenské účelové objekty. 

 

i) Vymezení ploch a koridor ů územních rezerv a stanovení možného budoucího 
využití, v četně podmínek pro jeho prov ěření 

Koridor přeložky silnice II/105 bude prověřen územní studií. 
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j) Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je prov ěření 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 

 

Označení 
plochy Lhůta pro po řízení studie Schválení 

pořizovatelem 

Vložení dat 
do evidence územn ě 
plánovací činnosti 

5 2 roky od rozhodnutí zastupitelstva města 1 rok po dokončení 1 rok po schválení 

18 2 roky od rozhodnutí zastupitelstva města 1 rok po dokončení 1 rok po schválení 

31 2 roky od rozhodnutí zastupitelstva města 1 rok po dokončení 1 rok po schválení 

33 2 roky od rozhodnutí zastupitelstva města 1 rok po dokončení 1 rok po schválení 

41 2 roky od rozhodnutí zastupitelstva města 1 rok po dokončení 1 rok po schválení 

44 2 roky od rozhodnutí zastupitelstva města 1 rok po dokončení 1 rok po schválení 

přeložka 
silnice II/105 

2 roky od rozhodnutí zastupitelstva města 1 rok po dokončení 1 rok po schválení 

P1 2 roky od rozhodnutí zastupitelstva města 1 rok po dokončení 1 rok po schválení 

 

k) Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je po řízení a vydání regula čního plánu 
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu 
v rozsahu dle přílohy č. 9 

Nejsou vymezeny. 

 

l) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky význa mných staveb , pro které 
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt 

Nejsou vymezeny. 

 

m) Údaje o po čtu list ů územního plánu a po čtu výkres ů 

I. Územní plán 

Textová část: str. 4 - 59 

Grafická část: 

1. Výkres základního členění území     1 :     5 000 

2. Hlavní výkres        1 :     5 000 

3. Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury   1 :     5 000 

4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 :     5 000 
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II. Odůvodn ění 

Textová část: str. 60 – 151 (+ 5 str. tabulek ZPF) 

5. Koordinační výkres       1 :     5 000 

6. Koordinační výkres – koncepce veřejné infrastruktury – doprava 1 :     5 000 

7. Koordinační výkres – koncepce veřejné infrastruktury 
– vodní hospodářství    1 :     5 000 

8. Koordinační výkres – koncepce veřejné infrastruktury – energetika 1 :     5 000 

9. Vyhodnocení důsledků navrženého řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa   1 :     5 000 

10. Výkres širších vztahů       1 : 100 000 
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II. ODŮVODNĚNÍ 

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hledisk a širších vztah ů v území  
včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

1. Politika územního rozvoje ČR 2008 schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 
20. 7. 2009 nevymezuje pro Sedlčany žádné zvláštní požadavky. 

Město Sedlčany neleží ve specifické oblasti, rozvojové oblasti nebo ose, koridoru 
nebo ploše dopravní infrastruktury, koridoru a ploše technické infrastruktury ani s tímto 
územím nesouvisí žádný záměr národního významu vymezený v PÚR. 

Je nutné respektovat obecné cíle uváděné v kapitole 2.1 PÚR - Republikové priority 
územního plánování: 
- vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území; 
- chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území; 
- stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu 

nezastavěného území, vytvářet předpoklady pro nové využívání brownfields; 
- vytvářet podmínky pro vznik ÚSES a souvislých ploch veřejně přístupné zeleně; 
- zlepšovat dostupnost rozšiřováním sítě veřejné hromadné dopravy; 
- při vymezování koridorů a ploch dopravy minimalizovat dopady na hodnoty území 

a předcházet kolizím s ochranou veřejných zájmů; 
- koordinovat situování jednotlivých systémů technické infrastruktury v zastavěném 

i nezastavěném území, zejména ve vztahu k dopravní infrastruktuře; 
- dlouhodobě výhledově chránit území pro lokalizaci systémů technické infrastruktury. 

 

2. Zásady územního rozvoje St ředočeského kraje 

- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje byly vydány dne 19. 12. 2011; 
- jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací pro územně plánovací činnost; 
- dle této ÚPD jsou respektovány návrhy: 

• regionální prvky územního systému ekologické stability; 
• dopravní obchvat města Sedlčany - přeložka silnice II/105; 

• přivaděč pitné vody z vodní nádrže Želivka - Sedlčany. 
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b) Údaje o spln ění zadání 

Zadání územního plánu Sedlčany bylo schváleno Zastupitelstvem města Sedlčany 
usnesením č. 332/2010 ze dne 4. 10. 2010. 

 
Vyhodnocení spln ění zadání 

Zadání Vyhodnocení zadání 

a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoj e, územn ě plánovací dokumentace vydané 
krajem, pop řípadě z dalších širších územních vztah ů 

Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 nevyplývají 
žádné zvláštní požadavky. 

Je respektováno. 

ÚP VUČ okresu Příbram: byl nahrazen ZÚR 
Středočeského kraje. 

ZÚR Středočeského kraje: jsou vydány. 

Program rozvoje územního obvodu Středočeského 
kraje: nevyplývají požadavky. 

Je respektováno. 
 

Je respektováno. 

Je respektováno. 

b) Požadavky na řešení vyplývající z územn ě analytických podklad ů 

Zkvalitnění bydlení stávajících obyvatel. Splněno. Jsou navrženy plochy pro bydlení. 

Rozvoj v oblasti drobného podnikání. Splněno. Jsou navrženy smíšené plochy. 

Zkvalitnit veřejné prostory. Splněno. Veřejné prostory jsou navrženy 
i v nově navrhovaných plochách. 

Chránit urbanistické hodnoty. 

Dobudovat technickou a dopravní infrastrukturu. 

Splněno. 

Splněno, je navrženo. 

c) Požadavky na rozvoj území obce 

Prověřit požadavky vlastníků pozemků. Splněno. 

Vymezit zastavitelné plochy v dalších sídlech. Splněno. Jsou navrženy smíšené plochy. 

Převzít zastavitelné plochy z platného ÚP města. Splněno. Plochy jsou aktualizovány, členění 
odpovídá vyhlášce 501/2006 Sb. 

Prověřit aktuálnost hranice zastavěného a 
zastavitelného území. 

Splněno. Hranice jsou aktualizovány. 

Minimalizovat urbanizaci volné krajiny. Splněno. Zastavitelné plochy navazují na 
zastavěné území, nové lokality ve volné krajině 
nejsou navrhovány. 

Vymezit plochy a koridory ÚSES. Splněno. Je navržen v celém správním území 
města. 

Vytvořit maximální pohodu bydlení. Splněno. Odklon dopravy přispěje ke zklidnění 
města. 

d) Požadavky na plošné a prostorové uspo řádání území 

Stanovit prostorové a výškové uspořádání v sídle 
Štileček, které zachová znaky urbanistické 
struktury. 

Splněno. Koeficient zastavění je 20%. 

Vymezit zastavěné území dalších osad. Splněno. 

Rozvíjet urbanistickou strukturu ve vazbě na okolní 
krajinu. Vymezit další zastavitelné plochy. 
Respektovat technické, přírodní a kulturní limity. 

Splněno. 

Převzít a zpřesnit současně platné regulativy. Splněno. Respektována vyhláška 501/2006 Sb. 

Nové plochy vymezovat v návaznosti na stávající 
zástavbu. 

Splněno. 

Při vymezování výrobních ploch v osadách 
preferovat drobnou nerušící výrobu. 

Splněno. Jsou navrženy plochy smíšené. 

Prosazovat kompaktnost zástavby uvnitř města. Splněno. 
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Přehodnotit stávající členění ploch pro výrobu. Splněno. Navrženy plochy pro výrobu a sklady - 
těžká výroba, lehká výroba, sklady. 

Převzít nebo přehodnotit etapizaci zastavitelných 
ploch. 

Plochy jsou zařazeny do jedné etapy. 

Podpořit rozvoj ploch sportu. Splněno. Navržena jsou drobná hřiště v 
plochách pro bydlení, cyklotrasy i plavecký 
bazén. 

Respektovat stávající plochy zeleně. Přehodnotit 
zelenou trasu v ploše č. 5. 

Splněno. Dle vyhlášky 269/2006 Sb. je určeno 
vymezit veřejná prostranství. 

Podpořit zlepšování kvality vod včetně návrhu 
možných opatření pro minimalizaci škod 
způsobených povodněmi. 

Splněno. Je navrženo v oddílu Vodní 
hospodářství a kapitole e) Koncepce 
uspořádání krajiny. 

Upřesnit diferenciací území s ohledem na ochranu 
hodnot území. 

Splněno. Je navrženo v kap. c) Urbanistické 
koncepce. 

Nepředpokládá se neuvážený rozvoj ploch výroby a 
skladování. 

Splněno. Jsou zahrnuty plochy z platného 
územního plánu. Ve venkovských sídlech jsou 
navrženy plochy smíšené. 

Pro rozvoj cestovního ruchu zajistit dostatečnou 
turistickou infrastrukturu. 

Splněno. 

Plochy s rozdílným způsobem využití budou 
vymezeny dle vyhlášky 501/2006 Sb. 

Splněno. 

e) Požadavky na řešení ve řejné infrastruktury 

Občanské vybavení  

Zařízení jsou na dobré úrovni. Jsou navržena zařízení občanského vybavení 
v plochách bydlení. Nová plocha je vymezena 
v blízkosti koncentrované zástavby - u sídliště. 

Drobná zařízení připouštějí plochy pro bydlení 
venkovského charakteru. 

Větší zařízení obchodů a služeb jsou přípustná 
ve smíšených plochách obytných, komerčních. 

Zařízení zdravotnická, sociální, kulturní 
a veřejné správy jsou stabilizována. 

Školská zařízení mají dostatečnou kapacitu 
i pro výhledový počet obyvatel. 

Tělovýchovná a sportovní zařízení se doplňují 
návrhem plaveckého bazénu. 

Dopravní infrastruktura 

Železniční doprava Prostor železničního nádraží se navrhuje 
vybavit službami pro cestovní ruch. 

Silniční doprava Je řešen severozápadní obchvat města na 
silnici II/105. Dopravní řešení města bylo 
navrženo ve variantách, které posoudil koncept. 

 Jsou navrženy cyklostezky a pěší turistické 
stezky. 

 Autobusové nádraží je navrženo k revitalizaci. 

Vodní hospodářství 

Problematika záplavového území. Je řešena, jsou navržena protipovodňová 
opatření. 

Zásobování vodou. Je navržen přivaděč pitné vody z vodní nádrže 
Želivka. Je zařazen do veřejně prospěšných 
staveb. 

Solopysky jsou zásobovány z veřejné sítě, 
ostatní sídla z domovních studní. 
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Odkanalizování Městská čistírna odpadních vod je vybudována. 
Ostatní sídla mají lokální jímky. 

Energetika 

Zásobování elektrickou energií. Je řešena potřeba elektrického příkonu 
ve všech místních částech. 

Plynofikace. Potenciální možnost je připojení Doubravic, 
ostatní sídla se neuvažují z důvodu jejich 
vzdálenosti. 

Zásobování teplem. Bude zachován současný systém 
v Sedlčanech, v sídlech se navrhuje ekologické 
vytápění. 

Telekomunikace Trasy kabelů jsou respektovány. 

Nakládání s odpady Zajišťuje oprávněná firma. 

Veřejná prostranství Dle vyhlášky 269/2009 Sb. je stanoven 
požadavek na vymezení veřejných prostranství. 

Jsou požadovány územní studie, které určí 
jejich lokalizaci. 

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

Návrh územního plánu bude respektovat současný 
potenciál řešeného území. 
Ochrana kulturních hodnot. 

Návrh ÚP respektuje historické urbanistické 
uspořádání sídel, zapsané kulturní památky, 
objekty občanského vybavení, území 
s ochranou dle zákona 114/1992 Sb. 

Ochrana přírodních hodnot. Lokalita systému NATURA 2000 - EVL (dle 
evropské směrnice o stanovištích č. 92/43/EEC) 
je respektována. 

ÚSES. ÚSES je v souladu se ZÚR Středočeského 
kraje. 

Propojení do sousedních katastrálních území je 
zajištěno. 

Ochrana ZPF a PUPFL. Je zpracováno vyhodnocení odnětí. 

Ochrana nerostného bohatství. Dobývací prostory i CHLÚ jsou zakresleny. 

Ochrana vodních toků.  

Záplavové území. Záplavová území včetně aktivní zóny jsou 
zakreslena. 

Zranitelná oblast je uvedena v textové části. 

g) Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby, ve řejně prosp ěšná opat ření a asanace 

Plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně 
prospěšná opatření. 

Splněno. Jsou vymezeny dle vyhlášky  
500/2006 Sb.  

Asanace - zemědělská farma Vítěž. 

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních p ředpis ů 

Ochrana ZPF a PUPFL. Je zpracováno vyhodnocení předpokládaného 
odnětí. 

Ochrana obyvatel. Požadavky dle vyhlášky 380/2002 Sb. jsou 
zpracovány. 

Obrana státu. Zařízení a plochy se nenacházejí. 

Ochrana nerostného bohatství. Dobývací prostory a chráněná ložisková území 
jsou respektována. 

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních st řetů a problém ů v území 

Urbanismus, doprava, vodní hospodářství, 
energetika, ochrana přírody a krajiny. 

Popsány v předchozích kapitolách. 
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j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch 

Správní území města Sedlčany se nenachází 
v rozvojové oblasti nebo ose. 

Zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení, 
občanského vybavení, výroby, rekreace, 
dopravy a technické infrastruktury jsou 
navrženy. 

k) Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, ve kterých bude uloženo prov ěření změn jejich 
využití územní studií 

Vymezit plochy. Plochy jsou vymezeny. 

l) Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, pro které budou podmínky pro rozhodování 
o změnách jejich využití stanoveny regula čním plánem 

Není předpokládáno. Je navrženo zpracování územních studií. 

m) Požadavky na vyhodnocení vliv ů územního plánu na udržitelný rozvoj území 

Bude zpracováno vyhodnocení vlivů územního 
plánu z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Splněno. 

n) Případný požadavek na uspo řádání obsahu konceptu 

Koncept ÚP bude zpracován. Splněno. 

o) Požadavky na uspo řádání obsahu návrhu územního plánu 

V souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. 
a vyhlášek 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. 

Splněno. 

 

Údaje o spln ění pokyn ů pro zpracování návrhu ÚP 

Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Sedlčany byly schváleny 
Zastupitelstvem města Sedlčany dne 24. 10. 2011. 

 
Vyhodnocení spln ění pokyn ů 

Pokyny Vyhodnocení pokyn ů 

a) Pokyny vyplývající z požadavk ů dot čených orgán ů a organizací 

Evropsky významnou lokalitu Horní Solopyský 
rybník uvést do ÚP. 

Splněno, vymezeno jako LBC0. 

Zakreslení prvků regionálního ÚSES dle ZÚR 
Středočeského kraje. 

Splněno. 

Zakreslit RBK 290. Splněno. 

Formou regulativů bude uvedeno – výšková 
hladina staveb musí respektovat panorama 
města a v sídlech musí být přizpůsobena jejich 
výrazu. 

Splněno. 

Formou regulativů bude uvedeno: 

• zajistit zachování stávající vzrostlé zeleně 

 

Splněno. 

• zachovat min. 6 m široký pás od břehové čáry 
vodního toku 

Splněno. 

• vytvořit podmínky pro založení lokálních 
biokoridorů a biocenter LBK 45, LBC 10, LBK 
19 

Splněno. 

• nenarušení panoramatu sídla Červený Hrádek Splněno. 

• vyznačit ochranná pásma silnic I., II. a III. třídy Zakresleno v koordinačním a dopravním výkresu. 

• realizaci zástavby na plochách v blízkosti 
silnic podmínit ochranou před hlukem 

Splněno. 
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• plochy a koridory zasahující do ochranných 
pásem vodních zdrojů nesmí ohrožovat jakost 
vodních zdrojů 

Splněno. 

• plochy zasahující do ochranného pásma lesů 
– musí být posouzeny stavby 

Splněno. Uveden požadavek. 

• respektovat chráněné ložiskové území Splněno. 

• v případě provozů s hlukovou zátěží 
v blízkosti obytných ploch bude zajištěna 
ochrana venkovního i vnitřního chráněného 
prostoru staveb 

Splněno. Uveden požadavek. 

• případná protihluková opatření budou 
realizována mimo pozemky silnic na náklady 
investorů nové zástavby v lokalitě 

Splněno. Uveden požadavek. 

• lokalita č. 44 bude změněna z BH na BI Splněno. 

b) Pokyny pro pot řebné úpravy plynoucí z pr ůběhu projednání a požadavk ů pořizovatele  

Pozemky p. č. 848, 844/1, 844/2 kú Sedlčany 
změnit na BI. 

Splněno. 

Pozemek p. č. 2987/2 (OV, BH) změnit na BI. Splněno. 

OV rozlišit na veřejnou infrastrukturu a komerční 
zařízení. 

Plochy OV jsou pro veřejnou infrastrukturu. 
OK pro komerční zařízení. 

Dobývací prostory uvést jako plochy pro 
dobývání nerostů. 

Splněno. 

c) Pokyny vyplývající z námitek, které byly zohledn ěny  

Pozemky p. č. 3020/22 kú Sedlčany a p. č. 272/2 
kú Sestrouň zakreslit jako SV plocha smíšená 
nebo BI plocha bydlení. 

Zakresleny plochy smíšené. 

Pozemek p. č. 272/20 kú Libíň, bude doplněna 
plocha smíšená SV. 

Splněno. 

Pozemek PK 272/5 kú Libíň bude doplněna 
plocha smíšená SV. 

Splněno. 

Rozhodnutí výběru varianty s přihlédnutím k vyhodnocení vlivů variant na udržitelný rozvoj území 

Dvě varianty umístění silnice II/105 

Bude zapracována varianta Severozápadní 
obchvat – koridor oddálený. 

Splněno. 

Dvě varianty umístění vnitroměstského komunikačního propojení jihozápadní a severozápadní části 
města Sedlčany 

Bude zapracována přestavba stávající MK 
s úrovňovým napojením na silnici I/18. 

Splněno. 

Dvě varianty umístění komunikačního propojení jihovýchodní a severovýchodní části města Sedlčany 
podél Mastníku a Sedleckého potoka 

Bude zapracován koridor komunikačního 
propojení pro nemotorovou dopravu vedený od 
ulice Tyršovy podél Mastníku s mimoúrovňovým 
křížením se silnicemi III/10 522 a I/18 a podél 
Sedleckého potoka. 

Splněno. 

Vymezení ÚSES RBC 837 a RBK 292 

Bude zapracována varianta RBC 837 Vrbsko dle 
návrhu ZÚR. 

Splněno. 
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c) Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení  a vybrané varianty včetně vyhodnocení 
přepokládaných důsledků tohoto řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného 
rozvoje území 

Územní plán Sedlčany navrhuje využít pro rozvoj plochy, které navazují na zastavěné 
území. 

Jsou respektovány kulturní i přírodní hodnoty území. Kulturními hodnotami jsou 
především objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních památek. 

Sedlčany 

2570 zámek Červený Hrádek čp. 1, areál 

2566 kostel sv. Martina, areál 

2567 kostel Nanebevzetí P. Marie, tzv. Církvička, areál 

2568 děkanství čp. 44 

2569 mariánský sloup, sochařské dílo, náměstí 

Solopysky 

2592 tvrz, areál 

2591 kaple Proměnění Páně 

2427 boží muka 

Třebnice 

2956 zámek, areál 

Ústupenice u Doubravic 

2621 tvrziště v Ústupenicích 
 

Kromě těchto zapsaných památek je v území mnoho architektonicky cenných objektů. 
Např.: 

Sedlčany 

• budova muzea (stará radnice) 

• domy na náměstí T. G. Masaryka, které tvoří jednotnou kompozici 

• kaple Všech svatých u kulturního domu 

• Boží muka na křižovatce ul. Víta Nejedlého 

• sokolovna 

• mlýny: Panský, Družstevní a u nádraží (Pejšův) 

• 1. základní škola 

• urbanisticky hodnotné je Novoměstské náměstí, přesto, že většina domů je již 
přestavěna 
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Doubravice 

architektonicky zajímavé objekty: 

• kaple sv. Jana Nepomuckého (dat. 1872) s lípou 

• památník obětem válek 

Libíň 

architektonicky zajímavé objekty: 

• kaplička 

urbanisticky hodnotný prostor: náves 

Oříkov 

architektonicky zajímavé objekty: 

• kaplička 

• litinový kříž Nová Hospoda 

prostor návsi: bytový dům vybočuje z měřítka venkovské zástavby 

Oříkovec 

urbanisticky hodnotná lokalita 

Sestrou ň 

architektonicky zajímavé objekty: 

• Sestrouňský mlýn 

• urbanisticky hodnotný prostor: náves s pomníkem 

Solopysky 

architektonicky zajímavé objekty: 

• renesanční zděný špýchar s bránou do Hronova statku 

urbanisticky cenný prostor: náves 

Štileček 

architektonicky zajímavé objekty: 

• kaplička 

urbanisticky cenný prostor: sídlo v krajině 

Třebnice 

architektonicky zajímavé objekty: 

• kaplička na návsi 

• plastika sv. Jana Nepomuckého 

• hospodářský dvůr 

urbanisticky cenný prostor: náves 
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Zberaz 

architektonicky cenné objekty: 

• kaple s lipami u zemědělské farmy 

urbanisticky hodnotný prostor: náves 

Ústupenice, Klim ětice, Na Chalupách, Podlipí, Hradištko 

urbanisticky hodnotné lokality 

 

Přírodní hodnoty 

• nejvýznamnější je evropsky významná lokalita NATURA 2000 - Horní solopyský rybník 
CZ02013785; je to území o rozloze cca 20,8 ha - Horní solopyský rybník a menší 
bezejmenná nádrž a jejich okolí. Předmětem ochrany je kuňka ohnivá; 

• krajina Sedlčanska má jako celek nesmírnou hodnotu; zvlněná krajina protkaná údolími 
vodních toků a prostoupená plochami lesů. 

 

1. Koncepce rozvoje území obce, plochy s rozdílným způsobem využití 

Označení ploch s rozdílným způsobem využití vychází z vyhlášky 501/2006 Sb. 

Pro přesné určení ploch bylo zvoleno ještě další členění: 

Plochy bydlení:   BI individuální městské a příměstské 

BH bydlení v bytových domech 

Důvodem je odlišení možné výšky zástavby. 

Plochy rekreace:   RI rekreace rodinná 

RH rekreace hromadná 

RN na plochách přírodního charakteru 

RZ zahrádkové osady 

Důvodem je odlišení přípustných staveb. 

Plochy smíšené:   SV venkovského charakteru 

SM městského charakteru 

SK obytné, komerční 

Důvodem je odlišení přípustných staveb. 

Plochy výroby a skladování:  VT výroby a skladování 

VK sklady 

VL lehký průmysl 

VZ zemědělská výroba 
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Důvodem je odlišení přípustných staveb, vlivů výroby, 
potřebné technické infrastruktury. 

Plochy zeleně   ZV ve veřejných prostranstvích 

ZO izolační 

ZS sady, zahrady 

ZP zeleň ostatní 

ZX se specifickým využitím - zahradnictví 

Důvodem je odlišné využití a funkce ploch. 

 

2. Odůvodn ění výhledové velikosti obce a výhledového po čtu byt ů 

Širší vztahy a poloha 

Město Sedlčany má specifické vlastnosti dané jeho polohou a historickým vývojem. 
Jeho hlavním specifikem je odlehlost od jiných měst a poloha blízko hranice dvou krajů. 
Město neleží na významnějších komunikacích. Jedinou výjimkou je silnice I/18, která bývala 
páteřní komunikací Československa a nyní je v kategorii silnice I. třídy pouze spojnicí mezi 
Rožmitálem, Příbramí a Olbramovicemi. Napojení na železniční trať je sice pozitivem, ale 
v současnosti má malý význam, navíc jsou Sedlčany jen koncovou stanicí regionální trati. 
Tyto dva faktory na jedné straně a historický vývoj na straně druhé dost negativně ovlivnily 
rozvoj města, které vzhledem k odlehlosti zároveň nemá silně působící konkurenci a plní tak 
v podstatě jako jediné město obslužnou funkci pro obce v širokém zázemí. Ostatní větší 
města jsou od Sedlčan dosti vzdálená (Votice 18 km, Milevsko 28 km, Benešov 29 km, 
Příbram 38 km, Tábor 38 km). 

Celý územní obvod města Sedlčany je rozložen ve střední nadmořské výšce 
a v mělké kotlině v nadmořské výšce 321 – 400 m n. m. Území bylo osídleno již 
v prehistorické době. Dnešní sídla tvořící obec jsou písemně doložena již od počátku 
třináctého století.  

Poloha měla určitý pozitivní význam v historickém vývoji, město bývalo vždy spíše 
centrem obchodu a řemesel a později i administrativní správy rozsáhlého území. Tento vývoj 
byl dosti kontinuální, počet obyvatel ve městě se dlouhodobě příliš neměnil a neovlivnily jej 
ani válečné události, zejména za druhé světové války, kdy bylo Neveklovsko a Sedlčansko 
násilně vysídleno. Politické změny po roce 1948 se odrazily v rychlém růstu obyvatel díky 
socialistické industrializaci dříve málo hospodářsky rozvinutého území. 

Přesto je ve městě relativně málo pracovních příležitostí, řada ekonomicky aktivních 
obyvatel za prací vyjíždí. Hlavním cílem vyjíždění byla v roce 2001 Praha. To je rovněž jeden 
z důkazů relativně slaběji rozvinutých nejen Sedlčan, ale i jejich širokého zázemí. Vlastní 
územní obvod administrativní obce je velmi rozsáhlý. Zahrnuje celkem 10 částí obce, včetně 
Sedlčan. Většinou se jedná o velmi malá sídla, pouze Solopysky a Třebnice měly v roce 
2001 více než 100 obyvatel. Všechna ostatní sídla měla velmi málo obyvatel i v polovině 
devatenáctého století. Jejich další existence je dána už především rekreačním využíváním 
domovního fondu a trvalým bydlením obyvatel, kteří oceňují kvalitu životního a obytného 
prostředí. 
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Obyvatelstvo 

Hodnocení sociálně ekonomické struktury obyvatelstva řešeného území vychází 
především z výsledků posledního sčítání lidu, domů a bytů, které bylo provedeno 1. března 
2001. Tyto údaje v současnosti mají nižší vypovídací schopnost, vzhledem k tomu, že 
dokumentují složení obyvatelstva před deseti lety a proto je pozornost věnována především 
sledování vývoje obyvatel v posledních deseti letech a údajům o stěhování obyvatelstva 
v delší časové řadě. 

 

Vývoj počtu obyvatel 

Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých částech obce je hodnocen v časové řadě 
od roku 1869. Je tak možné usoudit i na případné vývojové anomálie a zároveň ukázat, jaký 
význam měla sídla v době před více než 140 lety, ale i v období před druhou světovou 
válkou. V tabulce č. 1 jsou uvedeny údaje o vývoji počtu obyvatel všech deseti částí obce 
v období od roku 1869 až k poslednímu údaji za rok 2001. Je patrné, že s výjimkou Sedlčan, 
Solopysků a Třebnice se jedná o extrémně malá sídla. Ani v roce 1869, kdy bylo provedeno 
první moderní sčítání lidu, nemělo s výjimkou vlastních Sedlčan žádné, z těchto sídel více 
než 500 obyvatel. Největší Třebnice měly 421 obyvatel a 5 sídel mělo méně než 200 
obyvatel. Jednalo se tedy o velmi malé sídelní útvary s malou životaschopností bez 
jakýchkoliv rozvojových předpokladů. To se také potvrdilo v dalším vývoji až do současnosti, 
kdy ve všech těchto sídlech – částech obce Sedlčany došlo k výraznému ubývání počtu 
obyvatel. Pouze vlastní část obce Sedlčany zaznamenaly velmi výrazný nárůst počtu 
obyvatel, když zde v období 1869 – 2010 počet obyvatel vzrostl 2,5 krát. Město jako 
administrativní obec, tedy včetně všech svých částí zvýšilo počet obyvatel 1,7 krát. 

 

Tab. 1 Dosavadní vývoj po čtu obyvatel 

Počet obyvatel Obec 

Část obce 

První 
písemná 
zmínka 

Nadmořská 
výška 1869 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2010 

Sedlčany x x 4 428 4 583 4 351 4 322 4 108 3 813 4 466 5 462 7 585 7 959 7 846 7 643 

Doubravice 1381 375 151 138 132 143 125 96 87 68 56 46 57 • 

Hradištko 1545 400 52 38 35 31 29 27 29 26 24 20 16 • 

Libíň 1450 380 115 178 170 148 131 116 116 106 92 88 94 • 

Oříkov 1382 398 249 208 175 183 187 130 106 107 91 87 79 • 

Sedlčany1) 1294 321 2 817 2 987 2 948 2 828 2 750 2 668 3 461 4 484 6 737 7 163 7 032 • 

Sestrouň 1545 355 219 199 178 185 164 127 111 104 92 73 79 • 

Solopysky 1227 376 196 217 233 261 245 198 208 201 157 192 217 • 

Třebnice 1379 400 421 414 315 370 315 229 215 219 196 165 148 • 

Vítěž 1545 400 67 75 64 57 62 46 38 38 34 32 41 • 

Zberaz 1491 375 141 129 101 116 100 76 95 109 106 93 83 • 

Pozn.: 1/ včetně Červeného Hrádku. 

 

Počet obyvatel města jako celku v období 1869 – 1930 v podstatě stagnoval. 
Následkem válečných událostí se mezi rokem 1930 a 1950 počet obyvatel mírně snížil. Po 
roce 1950 se v důsledku industrializace, provázené rozsáhlou výstavbou bytů, město počalo 
velmi dynamicky rozvíjet. Vlastní část obce Sedlčany měla v jednotlivých intercensálních 
obdobích následující relativní přírůstky počtu obyvatel v %: 
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1950 – 1961   29,7 
1961 – 1970   29,6 
1970 – 1980   50,2 
1981 – 1990     6,3 
1991 – 2001             - 1,8 

Vývoj počtu obyvatel, který proběhl především mezi rokem 1970 a 1980 je 
v současných podmínkách neopakovatelný. Jeho důsledky budou ve městě působit 
dlouhodobě a daly mu současný charakter s vysokým podílem bytů v sídlištních 
vícepodlažních domech. Město dostalo zcela jiný ráz, který se bude uplatňovat i ve vzdálené 
budoucnosti. 

Vlastní část obce Sedlčany se člení na 13 základních sídelních jednotek – 
urbanistických obvodů. Vývoj počtu obyvatel v těchto urbanistických obvodech mezi roky 
1991 a 2001 neukázal žádné podstatnější změny v rozložení obyvatelstva uvnitř města, což 
je patrné i z následujících údajů o počtu obyvatel v jednotlivých UO v roce 1991 a 2001: 

 

Urbanistický obvod                    Počet obyvatel 
     1991    2001 

Na Stínadlech    2127    1964 
Sedlčany – za náměstím  1464    1505 
Střed       931      821 
V blatných cestách       23        19 
Kolihový les         -            - 
Červený Hrádek     129      138 
U Bohovky      134      127 
Šiberný         -        - 
Lhotka       478      625 
Průmyslový obvod – východ      76        42 
Na Kocandě      384      360 
U sedlecké silnice     141      126 
Pod Cihelným vrchem   1276    1362 

 

V období po roce 2001 se mohl zvyšovat počet obyvatel zejména v urbanistickém 
obvodu Pod Cihelným vrchem v důsledku výstavby rodinných domů. Skutečný vývoj ale 
ukáží až definitivní výsledky sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. 

Přirozená m ěna a st ěhování obyvatelstva  jako komponenty ovlivňující vývoj počtu 
obyvatel byly sledovány v pětiletých obdobích od roku 1991. V Sedlčanech se jen mírně 
snižuje počet narozených, k podstatnějšímu snižováni dochází v počtu zemřelých osob, 
takže v průběhu posledních dvaceti let se jen velmi mírně snižují úbytky počtu obyvatel 
přirozenou měnou. Negativním jevem je, že se poměrně výrazně snižuje počet 
přistěhovalých osob, a i když počet vystěhovalých v podstatě stagnuje, jak se snižuje 
migrační atraktivita Sedlčan, slábnou postupně migrační zisky a úbytky počtu obyvatel 
přirozenou měnou se stávají hlavní příčinou celkového úbytku počtu obyvatel. Tento proces 
zatím nemá výrazné negativní důsledky. Při dlouhodobém působení by ale docházelo 
k rychlému stárnutí obyvatelstva a proces úbytku počtu obyvatel by se dále prohluboval 
a současně by se projevovaly negativní důsledky stárnutí obyvatelstva. Proto se pro zvýšení 
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migrační aktivity obyvatelstva navrhuje taková výstavba rodinných domů, která by tento 
proces a jeho negativní důsledky potlačila. 

 

Tab. 2 Přirozená m ěna a st ěhování obyvatelstva v období 1991-2010 (po čet osob absolutn ě) 

Přirozená m ěna Stěhování Přírůstek (úbytek) po čtu obyvatel 
Období 

narození zemřelí přist ěhovalí vyst ěhovalí  přirozenou 
měnou stěhováním celkem 

1991-1995 449 718 1 105 765 -269 340 71 

1996-2000 357 653 888 635 -296 253 -43 

2001-2005 359 633 886 682 -274 204 -70 

2006-2010 389 597 796 796 -208 - -208 

Celkem 1991-2010 1 554 2 601 3 675 2 878 -1 047 797 -250 

 

Výhledově je na základě dosavadního vývoje možné očekávat, že tendence vývoje 
v posledním desetiletí by mohly v poněkud menší míře pokračovat i po roce 2011. Ve 
výhledu k roku 2020 by bylo možné očekávat, že v administrativní obci Sedlčany jako celku 
by v roce 2020 bydlelo cca 7 500 – 8 000 obyvatel. Ve variantách vývoje počtu obyvatel 
v další části zprávy se uvádí poněkud širší rozpětí vývoje s cílem vytvoření rezerv pro 
územní rozvoj města v jeho administrativním vymezení. 

 

Skladba obyvatelstva 

Při hodnocení skladby obyvatelstva je použita řada ukazatelů sledujících skladbu 
podle pohlaví a věku, skladbu ekonomicky aktivních a pohyb za prací. Sledovány jsou 
i doplňující údaje o sídelní stabilitě, národnostním složení, religiozitě a vzdělanostní úrovni 
obyvatelstva. 

Věková skladba obyvatelstva  není v Sedlčanech příznivá. Je zhruba na úrovni ČR, 
Středočeského kraje a okresu Příbram. Poměrně velké diference jsou i mezi jednotlivými 
částmi obce, to lze ale přičíst především jejich nízkému počtu obyvatel, který může být 
příčinou velkých výkyvů v zastoupení jednotlivých charakteristických věkových skupin. Podle 
indexu vitality, tj. počtu dětí připadajících na 100 obyvatel starších 60 let je nepříznivá věková 
skladba obyvatelstva zejména v Třebnici a ve Zberaze, Solopyskách a Sestrouni. Vlastní 
část obce Sedlčany má podobnou věkovou skladbu obyvatel jako výše uvedené větší 
územní jednotky. Z věkového složení se dá usuzovat na to, že se jedná o stárnoucí populaci 
a s tím spojené problémy vyššího podílu starších obyvatel a jejich nároků na specifické 
sociální služby. Proto, že věková skladba charakterizovaná indexem vitality je poměrně 
příznivá, v jednotlivých částech obce není extrémně vysoký podíl starých obyvatel, takže 
s uspokojováním jejich sociálních potřeb nejsou až tak velké problémy. 

Podíl žen v populaci je v obci jako celku sice nadpoloviční, ale v řadě částí obce je 
podíl žen výrazně nižší než podíl mužů a svědčí to o deformaci skladby obyvatel. 
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Tab. 3 Struktura obyvatelstva podle pohlaví a v ěku v roce 2001 

Podíl obyvatelstva ve v ěku (v %) 
Obec – území Počet 

obyvatel 
Podíl žen 

(v %) 0-14 15-59 60+ 
Index vitality 
0-14/60+.100 

Sedlčany 7 846 51,6 16,8 64,3 19,0 88,4 

Doubravice 57 43,9 29,8 56,1 14,0 212,5 

Hradištko 16 56,3 18,8 75,0 6,3 300,0 

Libíň 94 47,9 17,0 67,0 16,0 106,7 

Oříkov 79 49,4 22,8 58,2 19,0 120,0 

Sedlčany 7 032 52,1 16,7 64,4 18,9 88,0 

Sestrouň 79 54,4 19,0 57,0 24,1 78,9 

Solopysky 217 46,1 16,6 61,8 21,7 76,6 

Třebnice 148 45,9 14,2 64,9 20,9 67,7 

Vítěž 41 48,8 22,0 56,1 22,0 100,0 

Zberaz 83 49,4 10,8 74,7 14,5 75,0 

Česká republika 10 230 060 51,3 16,2 65,4 18,4 87,7 

Středočeský kraj 1 122 473 51,0 16,0 65,2 18,8 84,7 

Okres Příbram 107 739 50,7 16,3 65,4 18,3 88,9 

 

Ekonomická aktivita obyvatelstva  je v obci jako celku relativně nižší než v okrese, 
kraji a celé ČR, což je dáno nejen věkovou skladbou obyvatelstva ale i nižší nabídkou 
pracovních příležitostí. V některých částech obce jsou v aktivitě obyvatelstva výrazné výkyvy 
oběma směry, většinou odvislé od podílu obyvatel v produktivním věku. Vysokou aktivitu 
obyvatelstva má zejména Hradištko a Zberaz, tedy sídla ve kterých jsou zhruba tři čtvrtiny 
obyvatel v produktivním věku. 

V odvětvové skladbě ekonomicky aktivního obyvatelstva převládají výrazně 
nezemědělská odvětví, tj. průmysl, stavebnictví a odvětví terciární sféry. Podíl ekonomicky 
aktivních osob v zemědělství byl v obci i dříve velmi nízký a v roce 2001 činil jen 4,6 %. 
Vyšší podíl ekonomicky aktivních osob v zemědělství a lesnictví je v Oříkově, Zberazi 
a Sestrouni. Podíl ekonomicky aktivních osob v průmyslu a stavebnictví je v Sedlčanech na 
úrovni vyšších územních jednotek a to i přesto, že ve městě je dost rozvinutá průmyslová 
základna. Ekonomicky aktivní osoby v ostatních odvětvích, tj. zejména odvětvích občanské 
vybavenosti a placených služeb jsou zastoupeny nejsilněji v podstatě ve všech částech 
obce. Případná výjimka nemá význam vzhledem k malému počtu obyvatel ve většině částí 
obce a z toho vyplývajícího kolísání hodnot statistických ukazatelů.  

V posledních dvaceti letech došlo k výraznému nárůstu podílu ekonomicky aktivních 
v odvětvích terciární sféry. Tento nárůst pak byl kompenzován nejen již zmíněným poklesem 
podílu ekonomicky aktivních v zemědělství a lesnictví, ale i poklesem podílu aktivních 
v průmyslu a stavebnictví. Změny ve skladbě ekonomicky aktivního obyvatelstva jsou 
odrazem vývoje v celé České republice a termalizace české ekonomiky. 
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Tab. 4 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo a jeho sklad ba v roce 2001 

Počet ekonomicky 
aktivních 

Skladba ekonomicky aktivních obyvatel 
v % Počet vyjížd ějících 

Obec – území 
abs. v % po čtu 

obyvatel 
zemědělství  
a lesnictví 

průmysl a 
stavebnictví 

ostatní 
odvětví abs. v % ze 

zaměst. 

Sedlčany 3 949 50,3 4,6 37,7 57,7 1 274 34,3 

Doubravice 22 38,6 9,1 22,7 68,2 6 28,6 

Hradištko 10 62,5 10,0 50,0 40,0 2 33,3 

Libíň 52 55,3 13,5 34,6 51,9 13 26,0 

Oříkov 34 43,0 41,2 20,6 38,2 11 33,3 

Sedlčany 3 541 50,4 3,4 37,8 58,9 1 145 34,3 

Sestrouň 36 45,6 22,2 41,7 36,1 6 17,6 

Solopysky 106 48,8 13,2 43,4 43,4 33 33,7 

Třebnice 81 54,7 2,5 42,0 55,6 32 43,8 

Vítěž 17 41,5 11,8 35,3 52,9 4 23,5 

Zberaz 50 60,2 26,0 30,0 44,0 22 45,8 

Česká republika 5 253 400 51,4 4,4 37,7 57,9 1 872 780 39,3 

Středočeský kraj 584 628  52,1 4,9 36,6 58,5 302 732 55,6 

Okres Příbram 54 911 51,0 6,7 36,8 56,5 24 933 49,4 

 

Skladba ekonomicky aktivního obyvatelstva ve svém důsledku vede k vyjíždění za 
prací. Jedná se jednak o statisticky nesledovanou vyjížďku z částí obce do Sedlčan 
i vyjížďku mimo administrativní obec Sedlčany. Tato míra vyjížďky v roce 2001 byla ale nižší 
než v okrese jako celku v kraji a celé ČR a svědčí o dosti rozvinuté ekonomické základně 
města. 

Za prací vyjíždí mimo obec Sedlčany 34,3 % ekonomicky aktivních osob, v roce 1991 
to bylo jen 23,0 %. Objem vyjíždějících se tedy dosti podstatně zvýšil a to i přesto, že zaniklé 
pracovní příležitosti v procesu restrukturalizace ekonomiky byly nahrazeny soukromým 
podnikáním, většinou v místě bydliště. Výrazně nejvýznamnějším centrem dojíždění je 
Praha. Ostatní centra se uplatňují slaběji, jak o tom svědčí následující údaje o počtu 
ekonomicky aktivních vyjíždějících do jednotlivých cílů vyjížďky v roce 2001: 

Praha   341  Nalžovice    35 
Příbram  160   Sedlec – Prčice   22 
Benešov    39  Petrovice    21 
Kosova Hora    60  Votice     11 
Dublovice    48  Olbramovice      7 
Vysoký Chlumec       45   
Vojkov     40   

Z údajů o směrech vyjíždění je velmi dobře patrná závislost na vzdálených cílech, 
zejména Praze, což je svým způsobem překvapivé. 

Výsledky sčítání lidu domů a bytů v roce 2001 umožňují vyhodnotit i některé další 
ukazatele, některé z nich se ovšem mohou poměrně rychle měnit a proto je možno je brát 
v úvahu jen v současnosti (např. vybavení domácností předměty dlouhodobé spotřeby). 
Z doplňujících ukazatelů mají význam zejména ukazatele národnostního složení 
obyvatelstva, sídelní stability obyvatelstva, tj. podíl narozených v současné obci bydliště. 
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V národnostní skladbě se jen málo uplatňuje jiné obyvatelstvo, než české, moravské 
a slezské národnosti. Podíl tohoto obyvatelstva je v Sedlčanech v podstatě třetinový oproti 
vyšším územním celkům. Je to i důkaz větší sídelní stability. V jednotlivých částech obce 
s výjimkou Oříkova se obyvatelstvo jiných národností vyskytuje jen sporadicky. Sídelní 
stabilita je hodnocena prostřednictvím podílu osob narozených v místě současného bydliště. 
V Sedlčanech bylo těchto „rodáků“ 46,8 %, což je poněkud méně než v úhrnu za okres 
Příbram, Středočeský kraj a Českou republiku. Většina částí obce má tento podíl 
autochtonního obyvatelstva vyšší než vlastní Sedlčany, což je určitou zárukou 
životaschopnosti těchto sídel i do výhledu.  

Úroveň vzdělání v obci jako celku je zhruba na celostátní úrovni. V roce 2001 mělo 
58,0 % obyvatel starších 25 let jen základní vzdělání, nebo byli bez vzdělání, v celém okrese 
Příbram to bylo 57,6 %. Úroveň vzdělanosti se tedy příliš neliší od okresního průměru. Mezi 
jednotlivými částmi obce jsou ve vzdělanostní úrovni dosti velké rozdíly. Poměrně příznivá je 
vzdělanostní úroveň obyvatelstva ve větších částech obce (Sedlčany, Solopysky, Třebnice). 

 

Tab. 5 Dopl ňující ukazatele skladby obyvatelstva v roce 2001 

Vzdělání  
(v % obyvatel 

nad 25 let) Obec – území 
Národnost jiná než česká, 

moravská a slezská 
(v % po čtu obyvatel) 

Narození v obci 
sou časného bydlišt ě 
(v % po čtu obyvatel) 

SŠ VŠ 

Náboženské 
vyznání (v ěřící 

v % po čtu 
obyvatel) 

Sedlčany 1,8 46,8 33,7 8,3 41,3 

Doubravice 1,8 54,4 30,3 0,0 56,1 

Hradištko 0,0 62,5 33,3 0,0 43,8 

Libíň 0,0 61,7 25,8 3,2 42,6 

Oříkov 10,1 59,5 14,8 5,6 48,1 

Sedlčany 1,9 45,5 34,9 8,8 39,8 

Sestrouň 2,5 64,6 19,0 3,4 69,6 

Solopysky 0,5 54,4 24,2 4,0 58,5 

Třebnice 0,0 51,4 27,1 5,6 45,3 

Vítěž 0,0 65,9 23,1 15,4 73,2 

Zberaz 0,0 72,3 15,7 3,9 56,6 

Česká republika 5,8 52,5 34,5 10,8 32,1 

Středočeský kraj 4,1 47,6 33,6 8,5 23,4 

Okres Příbram 3,5 48,5 34,2 8,2 32,6 

 

Religiozita obyvatelstva je v Sedlčanech podstatně vyšší než ve vyšších územních 
celcích. V roce 2001 se 41,3 % obyvatelstva hlásilo k některému z náboženství. V řadě 
menších částí obce je religiozita velmi vysoká, nejnižší je pak v Sedlčanech.  

Závěrem hodnocení obyvatelstva a jeho skladby je možné konstatovat, že situace 
Sedlčan je z hlediska sociálně ekonomických ukazatelů poměrně příznivá a to přes 
podstatné omezení zaměstnanosti v zemědělství a vysokou intenzitu vyjíždění za prací na 
velké vzdálenosti. Problémem je ale situace malých částí obce, z nichž většina má méně než 
100 obyvatel a jejich další existence záleží i na jejich rekreačním využívání.  

Výhledově by se situace ve městě mohla zlepšit především v důsledku rozvoje 
místních služeb a občanské vybavenosti. 
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Domovní a bytový fond, bydlení, bytová výstavba 

Sledování problematiky bydlení je zaměřeno především na ukazatele, které 
charakterizují základní vlastnosti bytového fondu, jeho skladbu, úroveň bydlení a budoucí 
potřebu bytů. Hodnocení vycházejí, stejně jako hodnocení obyvatelstva, z údajů sčítání lidu, 
domů a bytů 2001. 

 

Základní charakteristiky domovního a bytového fondu 

V obci Sedlčany jako celku bylo v roce 2001 1 344 domů, z nich bylo 1 157 domů, 
tj. 86,1 % trvale obydlených. Relativně vyšší podíl neobydlených bytů je v malých částech 
obce, např. v Hradištku je trvale obydlených bytů polovina. Neobydlené domy jsou většinou 
využívány rekreačně. Vysoký podíl těchto rekreačně využívaných bytů je pochopitelně 
v malých částech (Vítěž, Hradištko, Sestrouň, Oříkov). Zde je rekreačně využívána téměř 
polovina bytového fondu.  

V obci je celkem 2 781 trvale obydlených bytů, z nich je jen 1 191, tj. pouze 42,8 % 
v rodinných domcích. Vícebytové domy jsou samozřejmě soustředěny v Sedlčanech, 
v ostatních částech obce je jejich výskyt spíše ojedinělý. 

Domovní a bytový fond je poměrně kvalitní, 98,1 % bytů je I., nebo II. kategorie 
technické vybavenosti. Pouze v některých malých částech obce se vyskytují i byty III., či IV. 
kategorie, jejich výskyt je ale spíše ojedinělý (Sestrouň, Zberaz, Oříkov). 

 

Tab. 6 Počet dom ů, bytů a technické vybavení byt ů (kategorie) v roce 2001 

Počet dom ů Trvale obydlené byty Technické vybavení 
bytů (kategorie) 

Obec – území 
celkem 

z toho 
trvale 

obydlené 
celkem 

z toho 
v rodinných 

domech 
I. + II. kat. 

tj. % 
z bytů 
celkem 

Podíl byt ů 
sloužících 
rekreaci  

(v % byt ů 
celkem) 

Sedlčany 1 344 1 157 2 781 1 191 2 728 98,1 3,1 

Doubravice 22 15 17 15 17 100,0 17,6 

Hradištko 8 4 7 7 7 100,0 42,9 

Libíň 32 23 34 31 32 94,1 8,8 

Oříkov 37 22 32 24 28 87,5 40,6 

Sedlčany 1 024 929 2 492 926 2 464 98,9 1,1 

Sestrouň 33 23 25 25 20 80,0 44,4 

Solopysky 77 63 76 76 70 92,1 18,4 

Třebnice 67 47 61 51 58 95,1 39,3 

Vítěž 15 10 11 11 10 90,9 45,4 

Zberaz 29 21 26 25 22 84,6 30,8 

Česká republika 1 969 018 1 630 705 3 827 678 1 632 131 3 670 819 95,9 4,5 

Středočeský kraj 307 120 239 553 413 060 244 672 387 157 93,7 9,0 

Okres Příbram 26 261 20 087 39 708 20 747 37 637 94,1 9,8 

 

Bytový fond v obci a zejména pak v některých jejích malých částech je poměrně 
starý. Před rokem 1920 byla např. v Sestrouni a Třebnici postavena více než pětina bytů. 
Rovněž vlastní Sedlčany mají vyšší podíl těchto starších bytů a to i přes rozsáhlou bytovou 
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výstavbu v polovině minulého století. Nejvíce bytů se v Sedlčanech postavilo v období 1971 
– 1980. To bylo také období rychlého růstu počtu obyvatelstva a rozvoje místní průmyslové 
základny. Tento vývoj je ovšem už neopakovatelný, i když dozníval ještě v osmdesátých 
letech. 

Naproti tomu ve venkovských částech obce se po roce 1945 výstavba rodinných 
domů velmi omezila a stavělo se pouze tam, kde byla větší zařízení zemědělské 
velkovýroby, tj. v Třebnici, Libíně a Oříkově. Často se jedná o zásadní rekonstrukce staršího 
bytového fondu a vybudování v podstatě nových bytů. 

 

Tab. 7 Stáří bytového fondu (po čet trvale obydlených byt ů podle období výstavby) v roce 2001 

Počet byt ů postavených v období 

do r. 1920  
a nezjišt ěno Obec – území 

abs. tj. % 
bytů 

1920-1945 1946-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 

Sedlčany 344 12,4 131 576 1 006 497 227 

Doubravice 3 17,6 5 4 - 4 1 

Hradištko - - - - 6 - 1 

Libíň 4 11,8 1 12 14 1 2 

Oříkov 3 9,4 3 11 9 4 2 

Sedlčany 289 11,6 108 515 941 436 203 

Sestrouň 7 28,0 2 4 5 4 3 

Solopysky 15 19,7 4 8 10 32 7 

Třebnice 18 29,5 2 15 13 8 5 

Vítěž 1 9,1 2 2 2 1 3 

Zberaz 4 15,4 4 5 6 7 - 

Česká republika 455 549 11,9 561 934 1 007 222 861 718 627 486 313 769 

Středočeský kraj 55 405 13,4 62 971 100 285 94 817 60 588 38 994 

Okres Příbram 4 177 10,5 3 313 11 506 10 774 6 969 2 969 

 

Bytová výstavba 1997 – 2010 

Tendence výstavby bytů v posledních dvanácti letech ukazují, že se stavělo relativně 
podstatně slaběji než v předchozích obdobích. V posledních letech se pak výstavba dále 
zpomalila. Na neúnosně nízkou míru. Předpokládá se, že tento vývoj se nebude dále 
prolongovat a výstavba bytů se opět oživí. Mezi roky 1997 a 2009 se postavil tento počet 
bytů (statické šetření o bytové výstavbě uvádí jen kolaudované byty): 

1997  31   2004    7 
1998  23   2005  13 
1999    4   2006    3 
2000    7   2007    4 
2001  11   2008    7 
2002  10   2009    5 
2003      13   2010    8 

Celkem 1997 – 2010              146    
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Kvalitativní úrove ň bydlení  je v Sedlčanech na nižší úrovni a je tak poněkud odlišná 
od ukazatelů skladby bytového fondu. Je to svým způsobem i odraz masivní sídlištní 
výstavby bytů v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy se stavěly především menší byty 
v panelových domech. Ukazatele kvalitativní úrovně bydlení jsou proto méně příznivé. Byty 
jsou relativně více zalidněné a počet obyvatel připadající na jeden byt je jak ve vlastních 
Sedlčanech, tak v některých částech obce poměrně vysoký. V Doubravicích, Sestrouni, 
Vítěži a Zberazi připadají na jeden byt více než 3 obyvatelé, ve Vítěži to bylo plných 3,73 
obyvatel. Tato situace je zejména v menších částech obce kompenzována tím, že jsou v nich 
byty poměrně větší a to jak počtem obytných místností připadajících na jeden byt, tak jeho 
plošnou výměrou. Přesto je počet m2 obytné plochy připadající na jednoho obyvatele nižší 
než ve vyšších územních celcích. Důležitý ukazatel počtu obyvatel připadajících na jednu 
obytnou místnost je nepříznivý jak ve vlastních Sedlčanech, tak i v některých menších 
místních částech, což ve venkovském osídlení nebývá až tak obvyklé. 

 

Tab. 8 Základní charakteristiky úrovn ě bydlení 

Počet obyvatel 
připadajících Obytná plocha m 2 

Obec – území na 1 trvale 
obydlený 

byt 

na 1 
obytnou 
místnost 

Celková 
plocha 

1 bytu v m 2 
na 1 byt na 1 

obyvatele 

Počet 
obytných 
místností  
na 1 byt 

Sedlčany 2,82 1,05 75,7 49,7 18,3 2,7 

Doubravice 3,35 1,04 94,2 60,1 17,9 3,2 

Hradištko 2,29 0,80 104,7 77,0 33,7 2,9 

Libíň 2,76 0,98 75,6 48,0 17,4 2,8 

Oříkov 2,47 0,93 77,6 51,0 19,4 2,8 

Sedlčany 2,82 1,06 74,2 48,7 18,0 2,7 

Sestrouň 3,16 1,11 82,8 54,9 17,4 2,8 

Solopysky 2,86 0,84 99,0 65,0 22,8 3,4 

Třebnice 2,43 0,81 86,6 58,3 24,0 3,0 

Vítěž 3,73 1,03 107,8 68,8 18,5 3,6 

Zberaz 3,19 1,17 87,4 59,2 18,5 2,7 

Česká republika 2,67 0,99 76,3 49,5 18,6 2,7 

Středočeský kraj 2,72 0,95 82,0 54,1 19,9 2,9 

Okres Příbram 2,71 0,98 78,9 51,6 19,0 2,8 

 

Kvantitativní úrove ň bydlení byla v roce 2001 v Sedlčanech poněkud příznivější 
oproti úrovni kvalitativní. Je to dáno již zmíněnou rozsáhlou výstavbou bytů v sedmdesátých 
a osmdesátých letech. Míra soužití cenzových domácností (podíl cenzových domácností bez 
vlastního bytu) je v Sedlčanech příznivější než v okrese Příbram, Středočeském kraji i České 
republice. Platí to ovšem především pro vlastní část obce Sedlčany a některé jeho místní 
části (Vítěž, Třebnice, Oříkov, Solopysky). Naproti tomu je v některých malých sídlech soužití 
neúnosně vysoké (např. v Sestrouni). 

V období mezi roky 1980 a 2001 se soužití cenzových domácností nevyvíjelo 
příznivě. Zatímco v roce 1980 byla v Sedlčanech míra soužití ve výši 10,2 %, v roce 1991 to 
bylo 10,9 % a v roce 2001 dokonce 14,3 %. Tento vývoj proběhl i při poměrně rozsáhlé 
výstavbě bytů (včetně nástaveb a přístaveb na stávajících rodinných domcích). Na tomto 
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vývoji se podílel nepříznivě relativně vysoký odpad bytů, resp. to, že některé byty přestaly 
sloužit účelům trvalého bydlení a měnily se na byty využívané jen rekreačně. 

Cenzové domácnosti jsou co do počtu členů nad průměrem nadřazených územních 
celků. Postupné snižování průměrného počtu osob připadajících na jednu domácnost bude 
svým způsobem generovat potřebu výstavby bytů ve výhledu. Vzhledem k relativně 
příznivější věkové skladbě obyvatelstva je v obci Sedlčany jak celku i ve vlastním městě 
Sedlčany nižší podíl domácností jednotlivců, tvořených především staršími osobami. Je to 
poněkud příznivější situace a může znamenat menší nároky na sociální služby pro starší 
obyvatele. V některých malých částech obce je ovšem podíl takových domácností velmi 
vysoký (Hradištko, Oříkov, Sestrouň) a může být problémem. 

Na rozdíl od poměrně příznivé relativní úrovně bydlení je v obci kvantitativní úroveň 
bydlení méně příznivá. Soužití se trvale drží na vyšší úrovni a ani rozsáhlá výstavba bytů 
v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech nevedla k zásadní změně úrovně soužití. 
To se setrvale drží na poměrně vysoké úrovni a po roce 1991 se opět zvýšilo o čemž svědčí 
následující údaje o podílu cenzových domácností bez vlastního bytu: 

   1961             9,4 
   1970           10,5 
   1980           10,2 
   1991             6,7 

2001             9,5 
Na vývoji soužití se zpravidla podílí klesající průměrný počet členů domácnosti. 

V Sedlčanech tento v podstatě celorepublikový proces začal probíhat až po roce 1991. Do té 
doby průměrný počet členů CD stagnoval. Zřejmě zde působila migrační atraktivita města 
před rokem 1991 a příchod obyvatelstva s většími rodinami, nebo obyvatel, kteří zde rodiny 
zakládali. Po roce 1991 dochází ke stárnutí populace z toho plynoucí snižováním průměrné 
velikosti CD. Údaje o průměrném počtu členů cenzové domácnosti jsou následující: 

1961             2,98 
   1970             2,99 
   1980             2,97 
   1991             2,99 

2001             2,55 

Obdobně bude problémem to, že v průběhu dalších let bude docházet k postupnému 
štěpení domácností a tím bude narůstat počet bytů potřebných pro bydlení malých 
domácností a to jak starších obyvatel, tak mladších obyvatel, kteří doposud neuzavřeli 
sňatek a nezaložili rodinu. Kromě toho musí být počítáno i s tím, že i při malém nárůstu, či 
úbytku počtu obyvatel by musela být v obci realizována určitá bytová výstavba, která by kryla 
odpad bytů a také kompenzovala výhledový přírůstek domácností, daný snižováním 
průměrné velikosti cenzové domácnosti v důsledku stárnutí obyvatelstva. 
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Tab. 9 Cenzové domácnosti v roce 2001 

Cenzové domácnosti Cenzové domácnosti bez 
vlastního bytu (soužití) 

Obec – území 
celkem 

průměrný 
počet 

členů CD 

Podíl CD 
jednotlivc ů 

v % CD abs. v % cenzových 
domácností 

Sedlčany 3 074 2,55 26,9 290 9,5 

Doubravice 20 2,85 20,0 3 15,0 

Hradištko 8 2,00 37,5 1 12,5 

Libíň 38 2,47 28,9 4 10,5 

Oříkov 34 2,32 38,2 2 5,9 

Sedlčany 2 754 2,55 26,9 262 9,5 

Sestrouň 34 2,32 35,3 9 26,5 

Solopysky 82 2,65 20,7 6 7,3 

Třebnice 64 2,31 28,1 3 4,7 

Vítěž 11 3,73 0,0 - - 

Zberaz 29 2,86 24,1 3 10,3 

Česká republika 4 270 717 2,40 29,9 443 039 10,4 

Středočeský kraj 464 188 2,42 28,9 51 128 11,0 

Okres Příbram 44 135 2,44 28,7 4 427 10,0 

 

Na základě průzkumů a rozborů na úseku obyvatelstva a bydlení je možno vytvořit 
první představu o vývoji počtu obyvatel a výhledovém rozsahu bytové výstavby.  

 

Předpokládaný vývoj obyvatelstva a bytová výstavba 

Budoucí vývoj města Sedlčany v jeho administrativním vymezení je navržen ve třech 
variantách: 

- celkový počet obyvatel v Sedlčanech v roce 2010 ve výši 7 634 obyvatel se bude 
vyvíjet podle jednotlivých variant následujícím způsobem: 

var. A   var. B   var. C 

2020  7 500   8 000   8 500 

2030  7 500   8 500   9 000 

- průměrný počet členů cenzových domácností se bude nadále snižovat, toto 
snižování bude pomalejší zejména ve variantě B a C, které počítají s výraznějším 
migračním posílením a tudíž i mladším obyvatelstvem s většími rodinami;  

- podíl domácností bez vlastního bytu, který je v Sedlčanech stále dosti vysoký se 
bude postupně snižovat na úroveň 4 – 8 % diferencovaně podle variant, přičemž 
varianta nejvyššího růstu počtu obyvatel předpokládá i nejvýraznější snížení 
soužití na úroveň soužití chtěného; 
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- bytová výstavba sice nedosáhne úrovně sedmdesátých a osmdesátých let, přesto 
dojde k jejímu zvýšení oproti posledním dvaceti letům a je navržena v tomto 
rozsahu: 

var. A   var. B   var. C 

2012 – 2020 100   290   510 

2021 – 2030 260   480   540 

- odpad bytů se bude pohybovat na úrovni posledního desetiletí a nejnižší bude 
ve variantě A a nejvyšší ve variantě C; 

- dojde k rozsáhlejším modernizacím bytového fondu a také k získání nových bytů 
přístavbami a nástavbami na stávajících rodinných domcích, případně i na 
bytových domech; 

- část rekreačně využívaných chalup se přemění na trvale obydlené byty, což 
přispěje ke stabilizaci osídlení v malých částech obce a zároveň sníží potřebu 
výstavby nových bytů; 

- z hlediska dalšího rozvoje města a jeho částí se považuje za optimální varianta B. 
 
Za uvedených předpokladů by se vývoj obyvatelstva, domácností a bytové výstavby 

mohl vyvíjet tímto v jednotlivých variantách následujícím způsobem: 
 

Tab 10 Dosavadní a p ředpokládaný vývoj po čtu obyvatel, bytová výstavba a úrove ň bydlení 

            Administrativní obec Sedlčany celkem  
1961  Počet obyvatel       4 466    

Počet CD        1 497   
Počet bytů                   1 357  
Průměrný počet členů CD                        2,98 
Soužití v %                9,4 

1961 -  1970  Bytová výstavba          402                 
  Odpad bytů           125 

1970  Počet obyvatel       5 462 
Počet CD        1 826   
Počet bytů                   1 634  
Průměrný počet členů CD              2,99 
Soužití v %               10,5 

1971 -  1980  Bytová výstavba          975  
         Odpad bytů           312 

1980  Počet obyvatel        7 585 
Počet CD         2 557   
Počet bytů                    2 297  
Průměrný počet členů CD    2,97 
Soužití v %                10,2 

1981 -  1991  Bytová výstavba            450  
         Odpad bytů                          84  

1991  Počet obyvatel         7 959  
  Počet CD          2 855  
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  Počet bytů          2 883  
  Průměrný počet členů CD                2,79 
  Soužití CD v %                 6,7 

 1991 - 2001 Bytová výstavba             227 
  Odpad bytů              109  

2001  Počet obyvatel          7 846       
  Počet CD            3 074        
  Počet bytů           2 781       
  Průměrný počet členů CD                2,55     
  Soužití CD v %          9,5 

2001 - 2010 Bytová výstavba     80 
  Odpad bytů             60 

2010  Počet obyvatel           7 643       
  Počet CD             3 183       
  Počet bytů            2 801       
  Průměrný počet členů CD                 2,40              
  Soužití CD v %                12,0 

             var. A       var. B         var. C 

2011 -  2020  Bytová výstavba          100           290                   510  
         Odpad bytů                       80  90  100 

2020  Počet obyvatel      7 500       8 000            8 500      
  Počet CD        3 191       3 333          3 469     
  Počet bytů       2 801       3 001          3 192 
      Průměrný počet členů CD                    2,35                  2,40                       2,45 
  Soužití CD            12,2                  10,0     8,0 

2021 -  2030  Bytová výstavba         260          480            540 
         Odpad bytů            60                     80                   100  

2030  Počet obyvatel      7 500       8 500         9 000      
 Počet CD        3 261       3 617                 3 782     
  Počet bytů       3 001       3 401         3 632 
    Průměrný počet členů CD                    2,30                  2,35     2,38 
  Soužití CD                                        8,0                    6,0                 4,0 

           

 

Pro zajištění výstavby 360 až 1 050 bytů podle jednotlivých variant je nutno počítat 
s tím, že zhruba třetina nových bytů bude realizována ve vícebytových domech. Některé 
z nich by měly mít více než jeden byt. Kromě toho se počítá i s možností přeměny několika 
rekreačních chalup pro potřeby trvalého bydlení jejich vlastníků a to zejména v částech obce 
mimo Sedlčany. Tím by se řešila stabilizace obyvatelstva v těchto, většinou velmi malých 
částech obce. 

Jak již bylo uvedeno, za optimální se ve výhledu ukazuje vývoj podle varianty B, která 
mírně dynamizuje vývoj počtu obyvatel a umožňuje přiměřený rozvoj jeho ekonomické 
základny. 
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Ekonomická základna, občanská vybavenost a služby 

Sedlčany mají z hlediska výroby a služeb specifické postavení dané jejich polohou. 
Vzhledem k odlehlosti dalších měst srovnatelné velikosti je zde nejen celkem silně rozvinutá 
průmyslová výroba, ale je zde velmi silně rozvinutá občanská vybavenost a to jak školská 
a zdravotní, tak především obchod a služby. Souvisí to i s velikostí zázemí a spádem 
okolních obcí do jejich přirozeného centra. 

Změny ekonomického systému v posledních dvaceti letech se města pochopitelně 
dotkly velmi silně. Průmyslové firmy se sice podstatně co do počtu pracovníků zmenšily, 
stále jsou však v provozu a to i ve velmi silné konkurenci. Je to svým způsobem ojedinělé, 
protože jejich konkurence schopnost daná především odlehlou polohou měla řadu faktorů, 
které ji snižovaly. V jiných českých městech srovnatelné velikosti byl osud průmyslové 
výroby ve většině případů horší než v Sedlčanech. Město přitom pro rozvoj průmyslové 
výroby nemělo nejlepší územně technické předpoklady, především méně svažité plochy. 
V procesu socialistické industrializace byly pro zakládání podniků využity pozemky méně 
vhodné pro průmyslovou výrobu. Ani jedna z dřívějších rozvojových ploch tak nebyla 
například zavlečkována. 

O rozsahu ekonomické základny zčásti svědčí údaje o její skladbě v době sčítání lidu 
domů a bytů v roce 2001. Novější statistické údaje nejsou zatím k dispozici a poskytne je až 
sčítání lidu, domů a bytů v březnu 2011. Jeho výsledky a přepočty umožňující vyhodnotit 
skladbu ekonomické základny budou k dispozici až v roce 2012. 

 

Vývoj počtu pracovníků podle národohospodářských sfér v období 1991 – 2001 

Odvětví      1991     2001 

Celkem      5 218  4 165 
Primární sféra            454            234 
Sekundární sféra      2 881   1 728 

            z toho:    průmysl      2 623  1 343 
                      stavebnictví         258     385 

Terciární sféra     1 883  2 203 
 z toho:   doprava a spoje          276     160 

   obchod, opravárenství     521     592 
    pohostinství a ubytování         .     165 
    veřejná správa           .     168 
    školství                   .     249 

   zdravotnictví                                   .     330 
    ostatní     1 086         539 

 

Z údajů je zřejmá jednak vyrovnanost odvětví ekonomické základny a silná pozice 
sekundární sféry, tj. průmyslu a stavebnictví v době kdy došlo v České republice k silnému 
útlumu těchto odvětví. Přesto se zde mezi r. 1991 a 2001 počet pracovníků v průmyslu snížil 
na polovinu. Tato skladba pracovních příležitostí je také odrazem polohy města a nutnosti 
udržet průmyslové závody, i když v omezeném rozsahu, neboť jiná města s nabídkou 
průmyslových pracovních příležitostí jsou značně vzdálená. Nespornou roli to, že 
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v Sedlčanech byla některá tradiční odvětví, která byla v období padesátých let 
koncentrována do nového závodu, ale tradice a dovednosti místního obyvatelstva 
přetrvávaly. To platí především o tradiční nožířské výrobě. 

Poloha v sídelní soustavě a značná vzdálenost jiných měst si zase vynutila to, že 
v odvětví terciární sféry jsou ve městě mimořádně rozvinutá. Většina zařízení občanské 
vybavenosti a služeb slouží také velkému zázemí města. Jako příklad je možno uvést 
existenci dvou základních škol a odborných škol a učilišť, což v městech této velikosti 
nebývá zcela obvyklé. Obdobně to platí i pro nemocnici. 

Opakem Sedlčan je situace v jednotlivých venkovských částech obce, kde se nachází 
jen sporadicky řemesla, zemědělská výroba a případně omezené služby. 

Z hlediska odvětvové skladby podnikatelských subjektů je situace následující: 

Počet podnikatelských subjektů celkem v roce 2009  1 837 
Z toho: zemědělství a lesnictví       101 
 průmysl         330 
 stavebnictví        304 
 doprava a spoje         52 
 obchod, prodej, opravy       519 
 ostatní obchodní služby       258 
 veřejná správa, obrana, sociální pojištění        8 
 školství a zdravotnictví         77 
 ostatní veřejné služby       180 
 

Z hlediska organizační skladby je počet organizací následující: 

Počet jednotlivých právních forem: 

Celkem        1 837 
Z toho: státní organizace         13 
 akciové společnosti           5 
 veřejné obchodní společnosti      110 
 družstevní organizace           6 
 živnostníci (OSVČ)      1513 
 samostatně hospodařící rolníci        - 
 svobodná povolání          79 
 zemědělské podnikání          47 
 ostatní právní formy          64 

 

Zemědělská výroba 

V posledních dvaceti letech došlo ke značnému útlumu zemědělské výroby. 
V současnosti jsou největší zemědělské areál využívány buď částečně, nebo jsou využity pro 
jiné účely. Celkem bylo v roce 2001 zaměstnáno v zemědělství 234 osob, což je polovina 
počtu pracovníků v roce 1991. Po roce 2001 se počet pracovníků v zemědělství nesporně 
dále snižoval 

Největší zemědělský areál je na jihozápadním okraji Sedlčan a v Červeném Hrádku. 

Většina objektů a areálů, které dříve sloužily zemědělská výrobě slouží jiným účelům. 
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3. Dopravní infrastruktura 

Širší dopravní vztahy 

Nadřazenou dopravní infrastrukturou procházející jádrovou částí řešeného území 
tvoří: 

� silnice I/18 Rožmitál p. Třemšínem – Příbram – Sedlčany – Olbramovice  

� silnice II/105 Jesenice – Neveklov – Sedlčany – Petrovice – Milevsko – Týn nad Vltavou 
– České Budějovice 

� silnice II/119 Dobříš - Sedlčany 

� silnice II/120 Sedlčany – Sedlec-Prčice – Sudoměřice u Tábora 

� železniční trať regionální č. 223 Sedlčany - Olbramovice 

Silniční síť řešeného území dále tvoří silnice III. třídy - III/10230, III/10232, III/10233, 
III/10522, III/0187, které v návaznosti na nadřazenou silniční infrastrukturu zajišťují 
zpřístupnění, obsluhu a vnitřní provázanost dílčích sídel řešeného území.  

Návrh ÚP Sedlčan respektuje stávající cyklistické a pěší trasy využívající stávající 
silnice, účelové a místní komunikace, které dále rozšiřuje o nově navrhované místní 
komunikace nemotoristické – pěší a cyklistické stezky, prostorově i funkčně oddělené od 
dopravních tras pro motorovou dopravu. 

Návrh přestavby nadřazené dopravní infrastruktury respektuje návrhy územně 
vymezené ve vydaných ZÚR Středočeského kraje. V konceptu ÚP byla prověřována 
i varianta přeložky silnice II/105 s tunelovým obchvatem Sedlčan, obsažená ve schváleném 
ÚP Sedlčany a Změně č. 4. Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů ke 
konceptu ÚP je do etapy návrhu, v souladu s vydanými ZÚR Středočeského kraje, 
zapracována varianta koridoru v oddálené poloze od města.   

Pro řešené území je v širších souvislostech rozhodující realizace a zprovoznění 
připravované dálnice D3 Praha – Tábor – České Budějovice a dále jako R3 po hranici 
ČR/Rakousko s návazností na kapacitní silnici ve směru na Linz. Silnice I/18 bude v této 
souvislosti přebírat funkci silničního přivaděče k dálnici D3 s navrhovanou mimoúrovňovou 
křižovatkou - MÚK Voračice. 

Koncová regionální železniční trať Sedlčany – Olbramovice v žst. Olbramovice 
navazuje na celostátní železniční trať č. 220; IV. tranzitní železniční koridor Praha – Tábor – 
České Budějovice – České Velenice a dále směr Linz. Tento dopravní tah je společně 
s dálnicí D3 připravován jako součást Transevropského multimodálního koridoru (TEMMK) 
sever - jih. 

 

Silniční doprava 

Silnice I/18 

Stávající silnice I/18 zajišťuje napojení Sedlčan na rychlostní čtyřpruhovou silnici R4 
Praha – Nová Hospoda, realizovanou v plném profilu v úseku Praha – Dubenec. Silnice  I/18 
kromě zmíněné funkce umožňuje návaznost na centrum vyšší vybavenosti Příbram. 
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V opačném směru zajišťuje vazbu na nadřazené sídelní centrum Benešov. Po realizaci 
dálnice D3 bude silnice I/18 ve funkci silničního přivaděče zajišťovat návaznost Sedlčanska 
na tento mezinárodní dálkový tah (MÚK Voračice).  

Podle výsledků celostátního sčítání dopravy na silniční síti v r. 2010 intenzita dopravy 
na průjezdném úseku ve směru na Příbram dosahuje průměrné denní hodnoty 4 733 
voz./den, ve směru na Votice 5 115 voz./den. Po realizaci dálnice D3 lze předpokládat 
výraznější nárůst dopravy právě ve směru k D3 - na MÚK Voračice a naopak mírný pokles 
ve směru k rychlostní silnici R4, která je v současné době využívána jako jediné hlavní 
spojení Sedlčanska ku Praze. V této souvislosti byl v rámci ÚP proveden expertní odhad 
výhledového nárůstu dopravy k r. 2020 za předpokladu realizace a zprovoznění dálnice D3, 
kdy lze ve směru k dálnici D3 očekávat průměrnou denní intenzitu cca 7 700 voz./den. 
V opačném směru k R4 pravděpodobně nedojde oproti současnému stavu k navýšení 
dopravy (pro tyto úvahy byl kromě jiného využit koeficient nárůstu dopravy dle TP 225 
Prognóza intenzit automobilové dopravy). 

S ohledem na rozvoj města jižně od silnice I/18 byly v konceptu ÚP prověřovány 
varianty možného komunikačního propojení jihozápadního a severozápadního segmentu 
města s přechodem silnice I/18, které bylo řešeno ve dvou variantách: 

o var. 1 - mimoúrovňové křížení s mimoúrovňovou křižovatkou na silnici I/18  
(po projednání konceptu z ÚP vypuštěno) 

o var. 2 - úrovňové křížení s průsečnou křižovatkou, středním dělícím ostrůvkem 
a směrovým vychýlením průjezdného jízdního pruhu, které kromě jiného 
umožní zpomalení průjezdné dopravy na silnici I/18 a zvýšení bezpečnosti 
motorové dopravy (zapracováno do návrhu ÚP).  

Na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů je v návrhu ÚP jako cílové 
řešení zapracována varianta 2 – úrovňová křižovatka propojovací komunikace se silnicí I/18. 
Tento návrh současně umožňuje na průjezdném úseku silnice I/18 uplatňovat nové prvky 
usměrnění průjezdné dopravy na silnicích I. třídy v souladu s TP 145 Zásady pro navrhování 
úprav průtahů silnic obcemi (schváleno MDS, 2001). V kombinaci se stávající jednopruhovou 
okružní křižovatkou toto řešení může být velmi účinným opatřením, které umožní optické i 
stavební rozlišení charakteru úseku v zastavěném území obce a mimo ní a navede řidiče na 
odlišný a bezpečnější způsob jízdy. Návrh úprav a přestavby křižovatkového prostoru je jako 
součást  přestavby místních komunikací  MK6 a MK8 vymezeno jako veřejně prospěšná 
stavba VD2. 

 

Silnice II/105 

Silnice II/105 je jednou z regionálně významných silnic s mezikrajskými souvislostmi. 
Ve středočeském kraji a příměstském rekreačním prostoru hlavního města zajišťuje silnou 
rekreační dopravu soustředěnou podél Vltavské vodní cesty a řeky Sázavy. Po dostavbě 
dálnice D3 bude v určitých úsecích přebírat funkci doprovodné silnice. Silnice II. třídy je 
v řešeném území páteřní dopravní osou, procházející severojižním směrem centrální částí 
Sedlčan. Kromě průjezdné dopravy přenáší značný podíl vnitroměstských vztahů. Podle 
výsledků celostátního sčítání dopravy na silniční síti v r. 2010 představuje průměrná intenzita 
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dopravy na průjezdu Sedlčany hodnoty 8 088 voz./den, což je v řešeném území 
nejzatíženější úsek silniční sítě. 

V souladu se schválenou ÚPD (Změna č. 4 ÚP města Sedlčany)  byly v konceptu ÚP 
prověřovány dvě rozdílné varianty  severozápadního obchvatu Sedlčan s napojením 
na silnici I/18: 

� var.1  - koridor oddálený (v návrhu ÚP)  

� var. 2  - koridor tunelový (po projednání konceptu z ÚP vypuštěn) 

Var. 1 – koridor oddálený je územně vymezen jako veřejně prospěšná stavba ve 
vydaných ZÚR Středočeského kraje. Poloha koridoru vůči městu je silně ovlivněna územními 
podmínkami a výškovým reliéfem území. Oddálený koridor je veden západně od Cihelného 
vrchu s napojením na silnici I/18 v blízkosti stávající křižovatky silnic I/18 a III/10230 směr 
Solopysky. Dopravní účinnost takto oddálené trasy, která se značně odchyluje od hlavního 
vedení dálkové trasy, od výhledově převládajícího směru k dálnici D3, tak i od vlastní 
zástavby a zdrojů a cílů dopravy, může být snížena jak pro průjezdnou tak pro 
vnitroměstskou i příměstskou dopravu. Z tohoto důvodu je v návrhu ÚP jako veřejně 
prospěšná stavba VD1 územně vymezen koridor obchvatu města v severozápadním 
segmentu mezi stávajícími silnicemi II/105 (ul. Cirkvičská) - III/10230. Navazující úsek mezi 
silnicemi III/10230 – I/18 je vymezen jako územní rezerva. Zde se výhledově nabízí i varianta 
využití navazujícího úseku stávající silnice III/10230 s napojením do stávající křižovatky na 
silnici I/18 s přímou návazností ve směru na Solopysky.  

Var. 2 - koridor tunelový je územně vymezen jako veřejně prospěšná stavba ve 
schválené Změně č. 4 ÚP Sedlčan. Poloha koridoru výrazně příznivěji reaguje na potřebu 
sdružené funkce obchvatu města jak pro průjezdnou dopravu tak pro obsluhu města 
s návaznostmi na vnitřní komunikační systém. Terénní reliéf i stávající zástavba na úbočí 
Cihelného vrchu však nenabízí vhodné podmínky pro možné bezkolizní vedení nové trasy 
přeložky. Z tohoto důvodu je pro možný průchod trasy v úseku mezi silnicemi III/10230 a I/18 
navrhováno náročné a ekonomicky nákladné tunelové řešení. Značně problematické pro tuto 
variantu je i napojení přeložky na silnici I/18, která je v dotčeném úseku vedená ve složitých 
prostorových parametrech, které neumožní zajistit potřebné rozhledové poměry. Z tohoto 
důvodu nebyla tato varianta doporučená k dalšímu sledování.  Na základě vypořádání 
stanovisek dotčených orgánů k variantám obchvatu města Sedlčany byla tato varianta 
z dalšího sledování vypuštěna. 

 

Silnice II/119 

Silnice II. třídy  je stabilizovaná ve stávajícím koridoru. V souvislosti s návrhem 
přeložky silnice II/105 bude silnice II/119 po její realizaci ukončena v místě napojení na 
novou trasu II/105. 
 

Zpřístupnění a obsluha navrhovaných rozvojových ploch – navrhované rozvojové 
plochy jsou dle místních podmínek zpřístupněny přímo ze silnic II. a III. třídy, případně ze 
stávajících nebo nově navrhovaných místních komunikací a upravených účelových 
komunikací. Navrhovaná přestavba stávajících komunikací musí svými parametry 
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respektovat místní podmínky a územní limity. Nově navrhované komunikace obslužné 
a dopravně zklidněné musí s ohledem na místní podmínky respektovat požadavky dané 
platnou normou ČSN 736110 Projektování místních komunikací. Pro podrobný návrh 
přestavby či novostavby obslužných a zklidněných komunikací je doporučeno uplatňování 
různých forem plošného zklidňování od automobilové dopravy – např. „zóna 30“ v souladu 
s TP 218 Navrhování zón 30,  „obytné zóny“ v souladu s TP 103 Navrhování obytných zón. 

 

Železniční doprava 

Stávající koncová regionální železniční trať č. 223 Sedlčany – Olbramovice 
s návazností na IV. tranzitní železniční koridor (dále TŽK) v žst. Olbramovice může 
výhledově po přestavbě IV. TŽK převzít významnější podíl přepravy především v osobní 
dopravě v přepravním rameni Sedlčany – Benešov. Podmínkou je optimalizace tratě 
s pravidelnou údržbou a celková kultivace kultury cestování.  

S tím souvisí i navrhovaná přestavba železniční stanice Sedlčany s využitím části 
plochy jako přestavbové pro situování občanského vybavení a začlenění celého prostoru do 
života města. Pro rozvoj a podporu integrované dopravy je v ÚP navržena nová autobusová 
zastávka Sedlčany, žst. s přímým přestupem na železnici a parkovací a odstavná stání pro 
osobní automobily, motocykly a kola typu P+R (Park and Ride) a K+R (Kiss and Ride). 

Stávající vlečky napojené do žst. Sedlčany jsou ve stávajícím rozsahu respektovány 
a územně stabilizovány. Vzhledem k tomu, že jejich funkční využití je značně omezené 
a výhledově nejisté, je v případě ukončení provozu doporučeno vlečky zrušit a území uvolnit 
jako součást přestavbového prostoru. 

 

Nemotorová doprava 

Stávající mezinárodní cyklotrasa Praha – Wien a regionální cyklotrasy č. 8133, 8136, 
8137 jsou respektovány ve stávajících trasách s využitím silnic II. a III. třídy, případně 
místních a vybraných účelových komunikací. Většina úseků těchto tras je vedena společně 
s motorovou dopravou bez vzájemné segregace. Výhledově je pro zkvalitnění podmínek 
cyklistické dopravy žádoucí postupné převádění dílčích úseků těchto tras do samostatných 
stezek, nebo na upravené účelové komunikace, která by mohly převzít sdruženou funkcí pro 
hospodářské a rekreačně turistické využití s doplněním potřebné vybavenosti.  

Jako samostatné stezky pro cyklisty, pěší promenádu, in line jezdce a obecně 
pobytovou klidovou formu jsou v ÚP navrženy místní komunikace nemotoristické - zklidněné 
funkční skupiny D2, které jsou v souladu s ČSN 736110 zcela oddělené od motorové 
dopravy. 

Jako páteřní osa města Sedlčany je navržena stezka podél Mastníku a Sedleckého 
potoka (MK29), vedená od areálu motokrosu v souběhu s ulicemi Jateční a Tyršovou, 
s podchodem pod silnicí III/10522, podchodem pod silnicí I/18, dále po levém břehu 
Sedleckého potoka k hrázi přehrady a dále jižně se zokruhováním přehrady a návazností na 
stezku vedenou po hrázi přehrady. Tato stezka v centrální části města je navržena současně 
i pro pobytovou funkci a bude vyžadovat potřebnou vybavenost. Jako kritické místo, 
vyžadující podrobné územně technické prověření, se jeví navrhovaný podchod pod silnicí 
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III/10522, kde jsou velmi omezené prostorové podmínky pro zřízení podchodu. Podchod pod 
silnicí I/18 je hodnocen jako bezproblémový. 

Pro propojení navrhované stezky s obytným územím na pravém břehu Mastníku je 
navrženo přemostění lávkou přes Mastník s napojením na ulici Zderazskou (MK30) 
a navazující uliční síť. 

Pro pěší, cyklisty, případně in line jezdce je navržena samostatná stezka (místní 
komunikace funkční skupiny D2) vedená v mírném odstupu souběžně se silnicí III/10233 
Sedlčany - Příčovy (MK32). 

Pro pěší a cyklisty ve formě samostatné stezky je navržená úprava stávající účelové 
komunikace (místní komunikace zklidněná funkční skupiny C2) Sedlčany – Vítěž (MK33), 
která bude sloužit pro každodenní spojení obytného území a navrhovaných rozvojových 
ploch s centrem města, pro příměstskou turistiku a sport s návazností na stávající místní 
komunikace jako okruh Sedlčany – Vítěž – Zberaz – Sedlčany. 

 

Statická doprava 

Řešené území má k dispozici relativně dostatečnou nabídku ploch pro parkovací 
a odstavná stání osobních automobilů. Hlavním problémem je jejich často nedostatečné 
prostorové usměrnění a plošné vymezení, stejně jako estetické zakomponování do 
veřejného prostoru. 

V rámci navrhované přestavby autobusového nádraží v Sedlčanech jsou ve 
zpracované studii řešeny i nové plochy pro parkování a odstavná stání, které jsou v návrhu 
ÚP plně respektovány a vymezeny jako součást rozvojové plochy autobusového nádraží. 

V přednádražním prostoru železniční stanice Sedlčany je v rámci navrhované 
přestavby nově navrhována i plocha pro parkování a odstavná stání osobních vozidel se 
zajištěním vhodných podmínek pro přestupní vazby mezi dopravou individuální a veřejnou 
(systém P+R). 

Pro rozvoj sezónního lyžování ve skiareálu pod vrchem Šiberný je při hlavní 
přístupové komunikaci navržena plocha pro parkování osobních vozidel, kterou by bylo 
vhodné řešit jako víceúčelovou plochu, využívanou pro parkování pouze v zimním období. 

 

Veřejná doprava 

V návrhu ÚP je územně vymezena plocha pro přestavbu stávajícího autobusového 
nádraží, která je již dlouhodobě sledována a podrobněji rozpracována v úrovni studie. 
Součástí přestavby je i odpovídající vybavenost pro cestující a parkovací a odstavná stání 
pro osobní automobily. Zpřístupnění autobusového nádraží pro pěší je zajištěno stávající 
uliční sítí, vazba obytného území na pravém břehu Mastníku na autobusové nádraží je 
zkvalitněna zkrácením pěší dostupnosti navrhovanou lávkou přes Mastník. 

Pro rozvoj integrovaného dopravního systému s propojením obou druhů veřejné 
dopravy je v přednádražním prostoru železniční stanice Sedlčany navržena nová autobusová 
zastávka. Vzhledem k prostorovým podmínkám přednádražního prostoru je možné vytvořit 
bezbariérový přestup (přestup tzv. hrana – hrana). Celkovou přestavbu přednádražního 
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prostoru (revitalizace) je doporučeno řešit samostatnou studií v koordinaci s optimalizací 
tratě a s možným opuštěním již nevyužívaných vlečkových a některých staničních kolejí, 
drážních objektů, zařízení a pozemků. 

Pro zkvalitnění dopravní obsluhy a zkrácení docházkové vzdálenosti k zastávkám 
veřejné dopravy IDS je v prostoru Červeného Hrádku navržena nová autobusová zastávka 
v návaznosti na navrhované rozvojové plochy obytného a výrobního charakteru. 

 

4. Vodohospodá řská technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 

Koncepce zásobování Sedlčan pitnou vodou je předurčena současným 
nevyhovujícím stavem vydatnosti a především jakosti dosud využívaných vodních zdrojů. 
Územní plán navrhuje shodně s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Středočeského kraje (PRVK Středočeského kraje) vybudování přivaděče Benešov-Sedlčany. 
Tímto regionálně významným přívodním řadem bude město Sedlčany spolu s řadou dalších 
obcí Benešovska a Příbramska připojeno na Středočeskou vodárenskou soustavu (SČVS). 
Zdrojová bilance i průtoková kapacita přivaděče umožní plné pokrytí současné i výhledové 
potřeby Sedlčan. Dosud využívaný nevyhovující zdroj městského vodovodu-úpravnu vody 
Kosova Hora bude možné odstavit. Nadále bude využíván zdroj Solopysky a bude 
pokračovat sanace kontaminovaných pramenišť u soutoku Mastníku se Sedleckým potokem. 
Zachováno zůstane i prameniště účelového (neveřejného) vodovodu Povltavských mlékáren 
Sedlčany. 
 
Sedlčany pot řeba vody - návrh 

Potřeba vody (ur čená k realizaci) 

průměrná denní maximální denní 
Varianty 
rozvoje 
Sedlčan 

Počet obyvatel 

m3/d l/s m 3/d l/s 

Varianta  A 7 600 1 292 14,95 1 680 19,44 

Varianta  B 8 000 1 360 15,74 1 768 20,46 

Varianta  C 8 500 1 445 16,72 1 879 21,74 

Pro srovnání: Zpracovaná dokumentace přivaděče Benešov-Sedlčany (DÚR pro územní řízení z roku 
2006) uvádí tyto hodnoty: 
Dokumentace 
DÚR 

7 392 1 533 17,7 1 993 23,06 

 

Záměr přivedení dostatečného množství kvalitní pitné vody ze systému SČVS byl 
formulován již v Územním plánu Sedlčan z roku 1994 a později byl začleněn do Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, schváleného zastupitelstvem kraje dne 
10. 9. 2004. Odkládání realizace způsobuje stagnaci hospodářského i demografického 
rozvoje města, které je tak dosud závislé na využívání omezených a kvalitativně 
nevyhovujících místních zdrojích vody. 

Celkový objem stávajících městských vodojemů (3 250 m3) je 1,5krát větší než 
výhledová maximální denní potřeba vody a proto nebude nutné jejich objem rozšiřovat. 
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Vybudovaný systém rozvodu vody je pro další rozvoj města využitelný, a to zčásti bez 
dalších opatření (zastavitelné plochy v intravilánu). Pro zásobování větší části zastavitelných 
ploch navrhovaných Územním plánem bude však nutné vodovodní síť rozšířit prodlužováním 
stávajících uličních řadů a budováním nových odbočných řadů. 

Současná délka vodovodních řadů (cca 22 km), by se při postupném využití 
zastavitelných ploch zvětšila o cca 4,4-4,8 km. Z detailního posouzení konkrétních podmínek 
připojení navrhovaných ploch vyplývá, že zůstává pouze malá část lokalit (cca 8), jejichž 
připojení není reálné, buďto pro nevhodné tlakové poměry nebo pro jejich nepřiměřenou 
odlehlost od vybudované vodovodní sítě. Detailnější přehled a předpoklady pro připojení 
navrhovaných zastavitelných ploch udává tabulka přiložená v Odůvodnění územního plánu. 

 

Územně odloučené místní části a lokality 

V územně odloučených místních částech žije celkem cca 700 trvale bydlících 
obyvatel a asi 165 obyvatel s časově omezeným pobytem (uživatelé rekreačních chalup). 
Vývoj počtu trvalých obyvatel vykazuje stagnaci nebo spíše mírný pokles, zatímco počet 
rekreačních – přechodných obyvatel je stabilizovaný. Územně odloučené místní části 
a lokality jsou počtem trvalých i přechodně bydlících (osoby s časově omezeným pobytem) 
obyvatel tak malé, že k vybudování vodovodů pro veřejnou potřebu dosud nedošlo a podle 
předpokladů Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje k němu ani 
v budoucnu pravděpodobně nedojde. Obyvatelé budou i nadále zásobováni vodou 
z individuálních zdrojů a vzhledem k její většinou nevyhovující kvalitě si budou zajišťovat 
potřebné množství pitné vody ve formě „balené“ vody. Nepříjemnou komplikací ve využívání 
místních podzemních vod z individuálních zdrojů (studní) je, že Sedlčansko leží v oblasti 
výskytu radonu a místní části Hradišťko, Doubravice, Vítěž a Solopysky se nacházejí 
v pásmu vysokého rizika výskytu radonu v podzemní vodě. 

Zastavitelné plochy jsou Územním plánem navrhovány ve všech místních částech, 
kromě Hradišťka. 

Výjimečné postavení mezi místními částmi mají Solopysky s relativně vyšším počtem 
obyvatel, s vlastním vydatným zdrojem podzemní vody a s vybudovaným vodovodem pro 
veřejnou potřebu. Jakost jímané vody je upravována (odradonování) a přebytek vody je 
a i do výhledu bude využíván pro zásobování Sedlčan. 

 
Potřeba vody (p ředpoklad) 

m3/d Místní část 
Počet obyvatel v četně 
přechodn ě bydlících 

odhad vývoje denní pr ůměr denní max. 
Poznámka 

Doubravice 64 6,4 9,6  
Hradišťko 19 1,9 2,8  
Libíň 81 8,1 12,1   
Oříkov 93 9,3 13,9  
Sestrouň 81 8,1 12,1  
Solopysky 187  24,3  36,5 stávající vodovod 

pro veřejnou potřebu 
Třebnice 187 18,7 28,0 včetně lokality Štileček 
Vítěž 39 3,9 5,8  
Zberaz 75 7,5 11,2  
Celkem 826 88,2 132,0  
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Potřeba vody 

Průměrná potřeba vody Sedlčan zhruba od roku 2002 stagnuje a spíše mírně klesá. 
Příčinou není pokles nároků na odběry ale pokles vydatnosti využívaných zdrojů i problémy 
s kolísající jakostí. 

Výpočet potřeby vody v územním plánu vychází z vývoje ročních hodnot vyrobené 
vody v přepočtu na průměrnou specifickou potřebu na 1 obyvatele. Výsledek je porovnán 
a korigován s potřebou vody za rok 2010 a s očekávaným mírně vzestupným trendem. 
Výsledná hodnota 170 l/os.d je použita pro prognózu průměrných a maximálních denních 
potřeb vody pro jednotlivé varianty rozvoje města. V porovnání s hodnotami potřeby vody 
použitými v plánování kapacity přivaděče z Benešova je potřeba vody pro maximální variantu 
C (8 500 obyvatel) prakticky totožná, resp. jen nepatrně nižší. Rezerva v přivaděči by 
umožnila růst na 9 000 obyvatel včetně občanské vybavenosti a výroby. 

 

Hodnocení podmínek pro připojení navrhovaných zastavitelných ploch na veřejný vodovod 

Jednotlivé navrhované zastavitelné plochy jsou hodnoceny podle vzdálenosti od 
stávajících rozvodových řadů, s přihlédnutím k jejich výškové poloze. Problematicky 
připojitelných ploch, případně nereálných je pouze nepatrná část a pro rozvoj města nemají 
zásadní význam. Připojení navrhovaných ploch je možné prodlužováním stávajících uličních 
vodovodních řadů, případně novými odbočujícími řady. Délky uvedené v přehledné tabulce 
jsou měřeny k okraji ploch a nezahrnují další rozvod uvnitř ploch (např. v zástavbě rozlehlé 
plochy č.5). Nejdelší nové řady jsou určeny pro seskupení více ploch, takže nejdelší řad je 
navržen pro lokalitu Na Skalách; cca 1,34 km a řad pro lokality na severu směrem 
na Roudný – cca 780 m. K relativně náročným patří i připojení rekreační lokality (plocha 
č.13) u vodní nádrže – cca 480 m. Ostatní délky připojení se pohybují od 50 do 100 m, 
výjimečně 330 m pro plochy č. 21, 36a, 36b. Problematický ale splnitelný je požadavek na 
připojení plochy č.33 ve Vítěži. Jde o délku 360 m ve spojení s technickým řešením 
nedostatečného hydrodynamického tlaku. Podobný problém s nevyhovujícími tlakovými 
poměry vykazují také plochy č.38 a č.39. 

Celkový nárok na rozšíření rozvodné sítě pro připojení všech navrhovaných ploch je 
cca 4,42 km, resp. s připojením plochy č.33 (Vítěž) je to 4,79 km. 

 

Hodnocení podmínek navrhovaných zastavitelných ploc h pro p řipojení na ve řejný 
vodovod 

Číslo 
zastavitelné 

plochy 

Nadmo řská 
výška m n.m. 

Vzdálenost okraje plochy 
od stávajícího vodovodního řadu 

Podmínky p řipojení plochy 
na stávající vodovod 

1 2 3 4 

1 370 Stav. Plocha v kontaktu se 
stávajícím vodovodním řadem 

Bez dalších opatření 

2 364-368 Plocha v dosahu stávajícího 
vodovodního řadu 

Návrh odbočného řadu cca 50 m 
délky 

3 366-372 Plocha v dosahu stávajícího 
vodovodního řadu 

Návrh odbočného řadu cca 50 m 
délky 
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Číslo 
zastavitelné 

plochy 

Nadmo řská 
výška m n.m. 

Vzdálenost okraje plochy 
od stávajícího vodovodního řadu 

Podmínky p řipojení plochy  
na stávající vodovod 

4a 362-370 Plocha v dosahu cca 40 m od 
stávajícího vodovodního řadu 

Návrh prodloužení stávajícího řadu 
40 m. Řešit společně s plochami 
č.4b, 30,41,42a,42b, celkem 780 m 

4b 370-380 Plocha v dosahu cca 150 m od 
stávajícího vodovodního řadu 

Řešit společně s plochami 
č.4a,30,41a42a,42b; celkem 780 m 

5 370-380 Rozsáhlá plocha v kontaktu se 
stávajícím vodovodním řadem 

Bez dalších opatření 

6 380-390 Plocha v dosahu 8o m od 
stávajícího vodovodního řadu 

Návrh odbočného řadu cca 80 mm 
délky 

7 380-390 Plochou je veden stávající 
vodovodní řad 

Návrh respektovat trasu stávajícího 
vodovodu a využít ho k připojení 
plochy. Případně přeložka řadu 
v délce cca 280 m. 

8 390-402 Plochou je veden stávající 
vodovodní řad 

Návrh respektovat trasu stávajícího 
vodovodu a využít ho k připojení 
plochy 

9 382-392 Plocha v kontaktu se stávajícím 
vodovodním řadem 

Bez dalších opatření 

10 366-376 Plocha v kontaktu se stávajícím 
vodovodním řadem 

Bez dalších opatření 

11 358-367 Plocha v kontaktu se stávajícím 
vodovodním řadem 

Bez dalších opatření 

12 362-365 Plocha v kontaktu se stávajícím 
vodovodním řadem 

Bez dalších opatření 

13 cca 343 Plocha vzdálena cca 480 m 
od nejbližšího vodovodu 

Návrh odbočného řadu cca 480 m 
délky. Alternativa vlastní studny 
nevhodná 

14 cca 343 Plocha situována mimo řeš. území Není předmětem ÚP Sedlčany 

15 372-390 Plocha v dosahu 180 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh odbočného řadu cca 180 m 
délky; společně i pro plochu č.16 

16 358-370 Plocha v dosahu 110 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh řešit společně s plochou č.15 

17a 364-368 Plocha v kontaktu se stávajícím 
vod. řadem a přechází přes ni 
vodovodní řad z ÚV Kosova Hora 
do vdj. Sedlčany 

Bez dalších opatření. Respektovat 
trasu stávajícího vodovodního řadu 
z ÚV Kosova Hora. Nevylučuje se 
nutnost přeložky vodovodu 

17b 350-362 Plocha v kontaktu se stávajícím 
vodovodním řadem a přechází přes 
ní vod. řad z ÚV Kosova Hora do 
vdj. Sedlčany 

Bez dalších opatření. Respektovat 
trasu stávajícího vodovodního řadu 
z ÚV Kosova Hora. Nevylučuje se 
nutnost přeložky vodovodu 

18 392-406 Plocha vzdálena cca 800 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Lokalita Na Skalách. Návrh prodloužit 
stávající vodovodní řad. Řešit 
společně s plochami č.19, 
34,51,52,55; celková délka 1240 m 

19 370-400 Plocha vzdálena cca 380 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Lokalita Na Skalách. Návrh prodloužit 
stávající vodovodní řad. Řešit 
společně s plochami 
č.18,34,51,52,55; celková délka 
1240 m 

20 362-368 Plocha vzdálena cca 60 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Lokalita Na Skalách. Návrh prodloužit 
stávající vodovodní řad. Řešit 
společně s plochami 
č.18,19,34,51,52,55; celková délka 
1240 m 
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Číslo 
zastavitelné 

plochy 

Nadmo řská 
výška m n.m. 

Vzdálenost okraje plochy 
od stávajícího vodovodního řadu 

Podmínky p řipojení plochy 
na stávající vodovod 

21 346-349 Plocha vzdálená cca 240 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh odbočného řadu cca 240 m 
délky. Řešit společně s plochami 
36a, 36b. Celkem 560 m 

22 336-349 Plocha v kontaktu se stávajícím 
vodovodním řadem 

Bez dalších opatření 

23 338 Stav Bez dalších opatření 

24a, b 352-366 Plocha v kontaktu se stávajícím 
vodovodním řadem 

Bez dalších opatření 

25 366-374 Plocha v kontaktu se stávajícím 
vodovodním řadem 

Bez dalších opatření 

28 364 Plocha v dosahu 50 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh odbočného řadu 50 m délky 

29 336 Plocha v kontaktu se stávajícím 
vodovodním řadem 

Bez dalších opatření  

30 370-378 Plocha vzdálená ca 220 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh prodloužit vodovodní řad 
o 220 m. Řešit společně s plochami 
č.4b,41,42. 

31a, b 370-375 Plocha vzdálená cca 60 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh odbočného řadu cca 60 m 
délky 

32 350-352 Plocha vzdálená cca 30 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh odbočného řadu cca 30 m 
délky 

33 398-408 Plocha jen podmíněně vhodná pro 
připojení na navrhovaný vodovodní 
řad vzdálený 360 m 

Návrh řešit společně s plochami 
18,19 Na Skalách. Nedostatečné 
tlakové poměry nutnost čerpání – 
ATS. Alternativně vlastní vodní zdroj 

34 386-396 Plocha vzdálená cca 960 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Lokalita Na Skalách. Návrh prodloužit 
stávající vodovodní řad. Řešit 
společně s plochami 
č.18,19,20,51,52; celková délka 
1240 m 

35 362-364 Plochou je veden stávající 
vodovodní řad z ÚV Kosova Hora 

Návrh respektovat trasu stávajícího 
vodovodu a plochu na něj připojit 

36a 343-344 Plocha vzdálená cca 560 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh řešit společně s plochami 
č.36b, č.21; celková délka 560 m 

36b 344-346 Plocha vzdálená cca 300 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh řešit společně s plochami č.21 
a č.36a; celková délka 560 m 

37 368-392 Plocha vzdálená cca 100 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh odbočného řadu cca 100 m 
délky 

38 435-445 Plocha v kontaktu se stávajícím 
vodovodním řadem 

Bez dalších opatření. Problematické 
tlakové poměry v horní části plochy 

39 424-440 Plocha vzdálená cca 40 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh odbočného řadu cca 40 m 
délky. Problematické převýšení 
plochy, nutnost čerpání-ATS. 
Alternativně vlastní vodní zdroj 

40 368-370 Plocha vzdálená cca 100 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh odbočného řadu dl. 100 m. 
Řešit společně s plochou č.47 

41 365-380 Plocha vzdálená cca 350 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh prodloužit stávající vodovodní 
řad v délce cca 350 m. Řešit 
společně s plochami č.4b,30, 42; 
celková délka 780 m 

42a,b 386 Plochy vzdálené cca 780 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh prodloužit stávající vodovodní 
řad o 780 m. Řešit společně 
s plochami č.4b,30,41; celková délka 
780 m 

43 348 Plocha v kontaktu se stávajícím 
vodovodním řadem 

Bez dalších opatření 
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Číslo 
zastavitelné 

plochy 

Nadmo řská 
výška m n.m. 

Vzdálenost okraje plochy 
od stávajícího vodovodního řadu 

Podmínky p řipojení plochy 
na stávající vodovod 

44 376-396 Plocha vzdálená cca 50 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh odbočného řadu dl. min. 50 m 

45 374 Plocha vzdálená cca 60 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh odbočného řadu dl. 60 m 

46 362 Plocha vzdálená cca 30 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh domovní přípojky 

47 363-369 Plocha vzdálená cca 120 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh prodloužení stávajícího 
vodovodního řadu o 120 m. Řešit 
společně s lokalitou č.40; celková 
délka 120 m. Plocha přesahuje 
do prameniště Povltavských 
mlékáren 

48 380-394 Plocha v kontaktu se stávajícím 
vodovodním řadem 

Bez dalších opatření. Řešit společně 
s plochami č.10,37 

49 440-450 Plocha situována mimo reálný 
dosah veřejného vodovodu 

Nelze zásobovat z veřejného 
vodovodu. Návrh-vlastní vodní zdroj 

50 344 Stav. Plocha vzdálená cca 150 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh prodloužení stávajícího 
vodovodního řadu o 150 m 

51 372-380 Plocha vzdálená cca 1060 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh řešit společně s plochami 
č.18,19,34, prodloužením stávajícího 
vodovodního řadu o cca 1240 m 
Lokalita Na Skalách 

52 372-382 Dtto plocha č.51, vzdálenost 
1240 m 

Lokalita Na Skalách. Řešit společně 
s plochami č.18,19,34; celková délka 
navrhovaného vodovodního řadu 
1240 m  

53 350 Plocha vzdálená cca 60 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh odbočného řadu dl.60 m Řešit 
společně s lokalitou č.21 

54 345-360 Plocha vzdálená cca 110 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh prodloužení stávajícího 
vodovodního řadu o 110 m. Řešit 
společně s plochou č.50 

55 390-395 Plocha vzdálená cca 480 m 
od stávajícího vodovodního řadu 

Návrh prodloužením stávajícího 
vodovodního řadu o 480 m. Řešit 
společně s plochami 
č.18,19,34,51,52; celková délka 
1240 m. Lokalita Na Skalách 

 

Místní část Solopysky 

Číslo 
zastavitelné 

plochy 

Nadmo řská 
výška m n.m. 

Vzdálenost okraje plochy 
od stávajícího vodovodního řadu 

Podmínky p řipojení plochy 
na stávající vodovod 

1 385 Plocha v kontaktu se stávajícím 
vodovodním řadem 

Bez dalších opatření 

2 385 Plocha v kontaktu se stávajícím 
vodovodním řadem 

Bez dalších opatření 

 

Odvádění a čištění odpadních vod 

Koncepce rozvoje odkanalizování a čištění odpadních vod akceptuje skutečnost, že 
město Sedlčany má vybudovanou, převážně využitelnou jednotnou gravitační kanalizační síť 
s hydraulicky limitovanou průtokovou kapacitou. Plně funkční, moderní centrální čistírna 
odpadních vod má dostatečnou kapacitní rezervu. Územní plán počítá shodně s platným 
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Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje s doplněním kanalizačního 
systému a s využitím kapacitní rezervy ČOV. 

Cílem Územního plánu je navrhnout takovou dostavbu současného systému 
odvádění odpadních vod, která umožní připojení zastavitelných ploch, jejich odvedení 
a čištění odpovídající technickým a legislativním požadavkům (zejména nařízení vlády 
č.229/2007 Sb.). Tento cíl v sobě zahrnuje i odkanalizování lokality Červený Hrádek. Při 
plnění těchto cílů bude pravděpodobně nutné opustit v některých lokalitách dosud důsledně 
uplatňovaný gravitační režim odtoku splaškových odpadních vod. 

Navrhovaný rozvoj Sedlčan bude provázen mírně zvýšenou produkcí splaškových 
vod. Přírůstek objemu splaškových vod pro jednotlivé varianty rozvoje vyjadřuje tabulka: 

 
Sedlčany – denní produkce splaškových odpadních vod – ná vrh 

Průměrná produkce splaškových odpadních vod 
m3/d 

z toho 
Varianty rozvoje 

Sedlčan 

Počet 
ekvivalentních 

obyvatel celkem 
obyvatelstvo výroba a ostatní 

Varianta A 7 600 1 292 555,6 736,4 

Varianta B 8 000 1 360 584,8 775,2 

Varianta C 8 500  1 445 621,4 823,6 

 

Stav r. 2010 7 550 1 138,6 491,5 647,1 

 

Naproti tomu dojde k výraznému zvýšení odtoku srážkových vod z nově zastavěných 
ploch, zejména z povrchu zpevněných vozovek, chodníků a střech. Zabezpečení 
neškodného odtoku srážkových vod vytváří technicky náročný úkol v přípravě využití 
navrhovaných zastavitelných ploch. Větší část těchto ploch je situována do svažitých, dosud 
neodkanalizovaných okrajů města, vzdálených od vodních recipientů. Nové uliční stoky je 
nutné zaústit do koncových úseků stávající kanalizace, jejichž průtočnost není dimenzována 
na převedení zvýšených srážkových přítoků z nově zastavěných zpevněných ploch. 
Důsledkem hydraulického přetížení postižených úseků stávajících stok může pak být rozlití 
znečištěných srážkových vod do zástavby v dolních částech města. Tento problém se 
projevuje prakticky ve všech rychle rostoucích městech. 

Prvním a do jisté míry účinným krokem prevence hydraulického přetížení stok při 
srážkách je omezování odtokového objemu vsakováním na zatravněných plochách zahrad 
a parků, zachycování odtoku z povrchu střech v nemovitostech pro závlahu (podle zásady: 
Likvidace srážkových vod z nemovitosti je věcí vlastníka). Pro redukci odtoku z veřejných 
ploch se používá zpomalování odtoku a vsakování uplatňováním dlažeb se zapískovanými 
spárami a polovegetačními tvárnicemi na méně exponovaných komunikacích, chodnících 
a parkovištích. Příznivé předpoklady pro snadné přímé odvedení dešťových vod z veřejných 
ploch vytváří blízkost, resp. dostupnost vodního recipientu, s možností realizace krátké 
dešťové stoky. 

V podmínkách, kde dodatečná stavba dešťové nebo odlehčovací stoky je vzhledem 
ke značné vzdálenosti vodního recipientu obtížná, je problém obvykle řešen kumulací 
a zpomalováním odtoku v přiměřeně objemných dešťových zdržích s retenční funkcí. 
Dešťové zdrže mohou být konstruovány v zástavbě jako železobetonové otevřené nádrže 
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(s pásmem hygienické ochrany 50 až 100 m) nebo podzemní nádrže se zakrytím, pod úrovní 
městských komunikací (bez stanovení pásma hygienické ochrany). 

Lokalitami s relativně nejvyššími srážkovými odtoky jsou především výrobní 
a skladovací areály s dominantním zastoupením střešních, parkovacích a odstavných ploch 
a vnitřních, rovněž zpevněných komunikací. Nárazový srážkový odtok do veřejné kanalizace 
musí pak být nutně korigován dešťovými zdržemi. 

Z detailnějšího posouzení konkrétních podmínek odvádění odpadních, zejména 
srážkových vod vyplývá, že v celkovém počtu navrhovaných zastavitelných ploch budou 
lokality s komplikovanějším odkanalizováním spíše převládat. Podíl oddílné kanalizace 
v městském stokovém systému se částečně zvýší. 

Konkrétní řešení odvádění dešťových vod ze zastavitelných lokalit bude nutné 
navrhovat na základě podrobnějších komplexně pojatých projektů v širších rámcích 
hydrologických povodí kanalizačních okrsků, vždy s ohledem na poměry v kmenové stoce. 

Připojováním navrhovaných zastavitelných ploch se současná celková délka stokové 
sítě 29,3 km postupně zvýší. Za předpokladu využití všech navrhovaných ploch může 
přírůstek délky dosáhnout až 6,17 km. V této souhrnné hodnotě je zahrnuto dosud chybějící 
odkanalizování obytné zástavby Červeného Hrádku a dalších 3 největších navrhovaných 
lokalit se soustředěnými rozvojovými záměry: Červený Hrádek, Na Skalách a Sever. Ostatní 
navrhované plochy budou připojeny stokami v délkách v řádech stovek metrů. 
 

Čistírna odpadních vod 

Čistírna Sedlčany plní funkci centrálního čištění s kapacitou 2 300 m3/d, resp. 23 000 
EO a svým provozním vybavením splňuje platné legislativní požadavky, včetně odstraňování 
fosforu a dusíku. Kromě odpadních vod přiváděných městskou kanalizací likviduje i odpadní 
vody a kaly přivážené fekálními vozy z okolních sídel a obcí nevybavených vlastním 
čištěním. V průběhu atmosférických srážek čistírna zpracovává i dešťové vody přiváděné 
kmenovou stokou v množství, které je regulováno systémem odlehčovacích komor (do 
maxima 310 l/s). 

Současné vytížení kapacity ČOV v přepočtu na počet ekvivalentních obyvatel (EO) je 
14 265, z toho 7 550 fyzických osob. Vytížení čistírny vyvolané navrhovaným rozvojem 
města (včetně výrobních aktivit) se zvýší na hodnoty odhadované v připojené tabulce. 
 
Sedlčany – produkce zne čišt ění v p řepočtu na EO – návrh 

Varianty rozvoje 
Sedlčan 

Počet ekvivalentních 
obyvatel v četně výroby 

Produkce zne čišt ění EO 
celkem 

Zbývající kapacita 
ČOV 

Varianta A 

Varianta B 

Varianta C 

7 600  +  6 756 

8 000  +  7 112 

8 500  +  7 556 

14 356 

15 112 

16 056 

8 644 

7 888 

6 944 

 

Územně odloučené místní části a lokality 

Žádná z územně odloučených místních částí Sedlčan není vybavena kanalizačními 
systémy pro veřejnou potřebu. Jejich velikost podle počtu trvale bydlících obyvatel je velmi 
malá (většinou pod 90 osob), výjimečně Solopysky a Třebnice nad 100 obyvatel (217 a 123). 
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Počet osob s časově omezeným pobytem (rekreace v chalupách) je evidován ve všech 
místních částech v počtu od 3 do 30, nejvíce však v lokalitě Štileček (69 osob). Ve vývoji 
počtu trvale bydlících obyvatel je dlouhodobě zřetelný postupný pokles. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací charakterizuje stav a výhled odvádění a likvidace 
odpadních vod pro místní části prakticky shodně: Místní části nemají vybudované sběrné 
systémy kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových 
jímkách, odkud jsou odváženy na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou zčásti 
odváděny zpravidla jednou poměrně krátkou stokou do místních rybníků nebo vodotečí, 
případně systémem příkopů, struh a propustků. S ohledem na velikost a nízký počet obyvatel 
a často i pro absenci dostatečně vodného recipientu, není investičně a provozně vhodné 
budovat kanalizační síť a ČOV. Proto je nutné zajistit po roce 2015 rekonstrukce stávajících 
nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních splaškových vod. 
V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách 
likvidovány v ČOV města Sedlčany. 

 

Produkce odpadních vod 

Vývoj objemu produkovaných odpadních vod reflektuje mírný nárůst počtu obyvatel a 
s ním i odpovídající růst produkce odpadních vod z občanské vybavenosti a z výroby. Stejně 
jako u odběrů pitné vody se předpokládá, že přivedením vody z navrhovaného přivaděče 
odpadnou dosavadní omezení potřeb směrem k optimálním hodnotám. K hydraulickému, ani 
látkovému přetížení čistírny nedojde ani po roce 2020, kdy budou k čištění přiváženy 
všechny splaškové odpadní vody a kaly z neodkanalizovaných místních částí. 

 

Odvádění srážkových vod 

Rozvojem zastavěných ploch se stává odvádění dešťových vod závažným 
problémem průtoková kapacita stávající jednotné stokové sítě. Její průtočnost odpovídající 
dosavadnímu rozsahu zástavby je již v současné době v průběhu dešťových srážek 
překračována na více místech. Zabezpečení spolehlivé funkce kanalizace si při nárůstu 
nových zpevněných ploch vyžádá takové úpravy, aby v průběhu srážek nedocházelo 
k hydraulickému přetížení stok a přelití vody do ulic. Územní plán proto navrhuje umístění 
dešťových retenčních nádrží (DRN) zpomalujících a vyrovnávajících odtok vod. Umístění 
DRN je vhodné volit v místech nad připojením nových stok na stávající stoky, především pod 
rozsáhlými nově zastavěnými plochami. Objem DRN je nutné stanovit výpočtem 
vycházejícím z konkrétního projektového řešení nové zástavby. Orientačně půjde o objemy 
do 200 až 400 m3. Z hygienických důvodů je vhodné volit typ podzemních zakrytých nádrží, 
které nevyžadují pásma ochrany prostředí ve vztahu k souvislé zástavbě.  

Návrh Územního plánu předpokládá předběžně počet DRN celkem 20 až 25. Část 
těchto nádrží by měla být součástí interních dešťových kanalizací ve výrobních a skladových 
areálech. 

Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV-75 6011 – „Ochrana prostředí 
kolem kanalizačních zařízení“ uvádí s odvoláním na čl.3.1.1 ve smyslu ČSN 75 6261 tyto 
nejmenší vzdálenosti dešťových nádrží od souvislé zástavby: 
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Druh deš ťové nádrže Vzdálenost m 

a) na jednotné stokové soustavě: 
- otevřené nádrže s užitným objemem do 400 m3 

- otevřené nádrže s užitným objemem nad 400 m3 

- nádrže kryté nadzemní stavbou (mimo komunikaci) bez rozlišení 
užitného objemu 

 

            50 

          100 

 

             25 

b) na oddílné stokové soustavě: 

- nádrže otevřené 

- nádrže kryté nadzemní stavbou 

   

             25 

             25 

c) zakryté nádrže obou stokových soustav 

pod komunikací 

             

              0 

 

Hodnocení podmínek pro p řipojení navrhovaných zastavitelných ploch na kanali zaci 
pro ve řejnou pot řebu 

Označení 
plochy č. 

Vzdálenost okraje plochy 
 od stávající kanaliza ční stoky Podmínky p řipojení na kanalizaci 

1 2 3 

1 Plocha je již odkanalizována Bez dalších opatření 

2 Plocha situována cca 80 m 
od stávající kanalizace 

Návrh uliční stoky dl. cca 80 m 

3 Plocha v kontaktu se stávající 
kanalizací 

Bez dalších opatření 

4a Plocha v dosahu stávající 
kanalizace, vzdálenost cca 50 m 

Návrh doplnění kanalizace o cca 50 m uliční stoky. Řešit 
společně s plochami 4b,30,41a42 v rámci lokality Sever 
v celkové délce cca 820 m. Počítat s umístěním dešťové 
retenční nádrže 

4b Plocha v dosahu stávající 
kanalizace, vzdálenost cca 65 m 

Návrh doplnění kanalizace o cca 65 m uliční stoky. Řešit 
společně s plochami 4a,30,41a 42 v rámci lokality Sever 
v celkové délce 820 m. Počítat s umístěním dešťové retenční 
nádrže (DRN) 

5 Plocha v kontaktu se stávající 
kanalizací 

Uvnitř této plošně rozsáhlé lokality bude realizována síť 
uličních stok veřejné kanalizace. Počítat s umístěním jedné 
nebo několika dešťových retenčních nádrží (DRN) 

6 Plocha v dosahu stávající 
kanalizace. Vzdálenost cca 210 m 

Návrh doplnění stávající kanalizace o cca 210 m uliční stoky 

7 Plocha v dosahu stávající 
kanalizace. Vzdálenost cca 215 m 

Návrh doplnění stávající kanalizace o cca 215 m uliční stoky. 
Počítat s umístěním DRN 

8 Plocha v kontaktu se stávající 
kanalizací 

Počítat s umístěním DRN 

9 Plocha v kontaktu se stávající 
kanalizací 

Počítat s případným umístěním DRN 

10 Plocha v dosahu stávající 
kanalizace. Vzdálenost cca 150 m 

Návrh doplnění kanalizace o cca 150 m uliční stoky. Řešit 
společně s plochou č.48 a počítat s případ. umístěním DRN. 

11 Plocha v kontaktu se stávající 
kanalizací 

Počítat s případným umístěním DRN 

12 Plocha v kontaktu se stávající 
kanalizací 

Bez dalších opatření 

13 Plocha situována cca 600 m 
od stávající nebo navrhované 
kanalizace 

Návrh lokálního řešení likvidace odpadních vod (jímky na 
vyvážení). Alternativně připojit výtlačným řadem na 
navrhovanou kanalizaci pro plochy č.50 a 54 

14 Plocha situovaná mimo hranice 
řešeného území a mimo reálný 
dosah kanalizace 

 



100 
 

Označení 
plochy č. 

Vzdálenost okraje plochy 
od stávající kanaliza ční stoky Podmínky p řipojení na kanalizaci 

15 Plocha situována do rozsáhlého 
neodkanalizovaného území. 
Vzdálenost od nejbližší kanalizační 
stoky cca 170 m 

Návrh umístění DRN a prodloužení stávající kanalizační stoky 
o 170 m 

16 Plocha situována v rozsáhlé 
neodkanalizované lokalitě Červený 
Hrádek, cca 1025 m od nejbližší 
kanalizační stoky 

Návrh odkanalizování Červeného Hrádku společně 
s plochami č.53,35,17 a 36; celkem 2075 m, z toho pro 
plochu č.16 cca 250 m. Počítat s umístěním DRN 

17a Plocha v lokalitě Červený Hrádek, 
cca 835 m od nejbližší kanalizační 
stoky 

Návrh odkanalizování Červeného Hrádku společně 
s plochami č.53,35,17 a 36; celkem 2075 m, z toho 835 m pro 
plochu 17a 835 m. Návrh umístění DRN 

17b Dtto plocha 17a; vzdálenost 
od nejbližší kanalizační stoky 1205 
m. 

Dtto plocha 17a 

18 Plocha situována v rozsáhlejší 
neodkanalizované lokalitě 
Na Skalách. Vzdálenost plochy od 
nejbližší kanalizační stoky cca 675 
m 

Návrh prodloužení stávající kanalizační stoky o 675 m. Řešit 
odkanalizování v rámci lokality Na Skalách společně 
s plochami č.19,55,34,51,52 a 33. Celková délka společné 
kanalizace bude 1215 m, resp.1605 m vč. plochy č.33. Návrh 
DRN, případně odlehčovací komory OK 

19 Dtto plocha č.18. Vzdálenost od 
nejbližší kanalizační stoky 270 m, 

Návrh prodloužení stávající stoky o 270 m. Řešit 
odkanalizování v rámci lokality Na Skalách společně 
s plochami č.18,34,55,51,52. Počítat s umístěním DRN 

20 Plocha v kontaktu se stávající 
kanalizační stokou 

Počítat s prodloužením stávající kanalizační stoky pro 
odkanalizování lokality Na Skalách, pl.č.18,19,34,51,52,55 a 
33; celkem 1510 m 

21 Vzdálenost od nejbližší kanalizační 
stoky 775 m. 

Lokalita Červený Hrádek. Návrh prodloužení stávající 
kanalizace o 775 m. Řešit společně v rámci celé lokality, 
celkem 2025 m  

22 Plocha v kontaktu se stávající 
kanalizační stokou 

Bez dalších opatření 

23 Stav. Plocha odkanalizována Bez dalších opatření 

24a, b Plocha v kontaktu se stávající 
kanalizační stokou 

Bez dalších opatření 

25 Plocha v kontaktu se stávající 
kanalizační stokou 

Bez dalších opatření 

28 Plocha v kontaktu se stávající 
kanalizační stokou 

Bez dalších opatření 

29 Plocha autobus. nádraží v kontaktu 
se stávající kanalizační stokou 

Bez dalších opatření 

30 Plocha situována 
v neodkanalizované lokalitě Sever. 
Vzdálenost od nejbližší kanalizační 
stoky cca 220m 

Návrh prodloužení stávající kanalizace o cca 220 m Řešit 
společně s plochami č.4a,4b,41,42 v rámci odkanalizování 
lokality Sever; celkem 820 m. Počítat s umístěním DRN. 

31a, b Plocha o dosahu stávající 
kanalizační stoky. Vzdálenost 30 
a 50 m. 

Návrh prodloužení stávajících kanalizačních stok o celkem 
80 m. Počítat s umístěním dešťové retenční nádrže DRN. 

32 Plocha v dosahu 15 m od stávající 
kanalizační stoky 

Návrh – domovní přípojka 

33 Plocha v solitérní, relativně 
vzdálené poloze, cca 925 m 

Návrh připojení na navrhované odkanalizování lokality Na 
Skalách. Řešit v rámci lokal. Na Skalách, celkem 1510 m, 
z toho 390 m pro plochu č.33.Počítat s umístěním DRN. 
Alternativně individuální řešení-bezodtok jímky na vyvážení 

34 Plocha situována 
v neodkanalizované lokalitě Na 
Skalách. Vzdálenost od nejbližší 
kanalizační stoky 855 m 

Návrh prodloužení stávající kanalizační stoky o 855 m. Řešit 
společně s plochami č.18,19,55,51,52 a 33 v rámci lokality Na 
Skalách; celkem 1510 m 
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Označení 
plochy č. 

Vzdálenost okraje plochy 
od stávající kanaliza ční stoky Podmínky p řipojení na kanalizaci 

35 Plocha situována v rozsáhlé 
neodkanalizované lokalitě Červený 
Hrádek .Vzdálenost od nejbližší 
kanalizační stoky 775 m 

Návrh prodloužení stávající kanalizační stoky o cca 775 m. 
Řešit společně s plochami č.18,19,55,51,52 a 33 v rámci 
lokality Červený Hrádek s plochami č. 16,17,21,36,53; celkem 
2075 m 

36a Plocha v neodkanalizované lokalitě 
Červený Hrádek. Vzdálenost od 
nejbližší kanalizační stoky cca 
560 m 

Návrh prodloužení stávající kanalizační stoky o cca 560 m. 
Řešit společně v rámci celé lokality Červený Hrádek 
s plochami č.16,17,21,35,53 a se stávající obytnou 
zástavbou; celkem 2075 m 

36b Plocha v neodkanalizované lokalitě 
Červený Hrádek. Vzdálenost 
od nejbližší kanalizační stoky 500 m 

Návrh prodloužení stávající kanalizační stoky o cca 560 m. 
Řešit společně v rámci celé lokality Červený Hrádek 
s plochami č.16,17,21,35,53 a se stávající obytnou 
zástavbou; celkem 2075 m. Počítat s umístěním DRN. 
Odlehčovací komora do Mastníku 

37 Plocha v kontaktu se stávající 
kanalizací 

Umístit DRN 

38 Plocha v dosahu cca 75 m stávající 
kanalizace 

Návrh pro prodloužení stávající kanalizační stoky o 75 m-
oddílná splašková kanalizace. Alternativa: individuální lokální 
likvidace odpadních vod – jímky 

39 Plocha vzdálená cca 220 m 
od stávající kanalizační stoky, strmý 
terén 

Návrh lokálního individuálního řešení-bezodtokové jímky na 
vyvážení do ČOV 

40 Plocha v dosahu cca 80 m 
od stávající kanalizační stoky 

Návrh prodloužení stávající kanalizační stoky o ca 80 m. 
Řešit společně s plochou č.47 

41 Plocha vzdálená cca 350 m 
od stávající kanalizační stoky. 
Neodkanalizovaná lokalita Sever. 
Neurčité spádové poměry 

Návrh prodloužení stávající kanalizační stoky o cca 350 m. 
Řešit společně s plochami č.4a,4b,30,42 v rámci 
odkanalizování lokality Sever; celkem 820 m. Počítat 
s umístěním DRN 

42a,b Plochy situovány v lokalitě Roudný, 
cca 750 m od nejbližší kanalizační 
stoky. Neurčité spádové poměry. 

Návrh prodloužení stávající kanalizační stoky o cca 350 m. 
Řešit společně s plochami č.4a, 4b,30,42 v rámci 
odkanalizování lokality Sever; celkem 750 m. Počítat 
s umístěním DRN 

43 Lokalita v kontaktu se stávající 
kanalizací 

Bez dalších opatření 

44 Plocha v dosahu cca 90 m 
od stávající kanalizační stoky 

Návrh prodloužení stávající stoky o cca 90 m. Řešit společně 
s plochami č.5 a č.7. Počítat s umístěním DRN. 

45 Plocha v kontaktu se stávající 
kanalizační stokou 

Řešit společně s plochou č.15. Počítat s případným 
umístěním DRN 

46 Plocha vzdálená cca 90 m 
od stávající kanalizační stoky 

Funkce plochy nevyžaduje odkanalizování 

47 Plocha vzdálená cca 35 m 
od stávající kanalizační stoky 

Návrh prodloužení stávající kanalizační stoky o 35 m. Řešit 
společně s plochou č.40.Počítat s umístěním DRN 

48 Plocha vzdálená cca 180 m 
od stávající kanalizační stoky 

Návrh prodloužení stávající stoky o 180 m. Řešit společně 
s plochou č.10 

49 Plocha situována mimo reálný 
dosah stávající veřejné kanalizace 

Návrh bezodtoková jímka 

50 Plocha situována cca 220 m 
od stávající kanalizační stoky 

Návrh prodloužení stávající kanalizační stoky o 220 m. Řešit 
společně s plochou č.54 

51 Plocha situována 
v neodkanalizované lokalitě 
Na Skalách. Vzdálenost od nejbližší 
kanalizační stoky cca 1330 m.  

Návrh prodloužení stávající kanalizační stoky o 1330 m. Řešit 
společně s plochami č.18,19,55,52 a 33 v rámci 
odkanalizování celé lokality Na Skalách; celkem 1510 m 

52 Dtto plocha č.51.Vzdálenost 1510m Dtto plocha č.51 

53 Plocha situována v rozsáhlé 
neodkanalizované lokalitě Červený 
Hrádek, cca 825 m od nejbližší 
stávající kanalizační stoky 

Návrh prodloužit stávající stoku o 825 m. Řešit společně 
s plochami č.16,17,21,35 v rámci odkanalizování celé lokality 
Červený Hrádek; cca 2075 m 
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Označení 
plochy č. 

Vzdálenost okraje plochy 
od stávající kanaliza ční stoky Podmínky p řipojení na kanalizaci 

54 Plocha situována cca 160 m 
od nejbližší stávající kanalizační 
stoky 

Návrh prodloužit stávající stoku o 160 m. Řešit společně 
s plochou č.50; celkem 220 m 

55 Plocha situována 
v neodkanalizované lokalitě 
Na Skalách. Vzdálenost od stávající 
kanalizační stoky cca 370 m. 

Návrh prodloužit stávající kanalizační stoku o 370 m. Řešit 
společně s plochami č.18,19,34,33,51,52 v rámci celé lokality 
Na Skalách; celkem 1510 m 

 

5. Energetika 

Specifikaci nároků na energie bylo možno provést pouze u ploch určených k výrobě 
rodinných domků (RD) nebo bytových domů. 

 

Koncepce zásobování elektrickou energií 

Výchozí skutečnosti, že v řešeném území je vybudována síť vzdušných vedení 22 kV, 
která je napájena z uzlu 110/22 kV umístěného na západním okraji Sedlčan (uzel sám je 
napojen na celostátní nadřazenou 400/110 kV) a prostřednictvím trafostanic 22/0,4 kV 
a rozvodů vn zásobuje elektřinou jednotlivé odběratele. 

 

Návrh zásobování elektrickou energií 

Obecně je počítáno s tím, že dle potřeby bude postupně rozšiřována síť nízkého 
napětí; nedostačující kapacity stávajících TS 22/0,4 kV (které napájejí síť vn) bude nutno 
řešit výměnou transformátorů, eventuelně výstavbou nových TS 22/0,4 kV a distribučních sítí 
22 kV. 

Navrhujeme výstavbu dvou nových TS (kiosek) na plochách 44 (S. - západ) a 18 
(Č.H. - sever), kde je vysoká koncentrace nových odběrů bytové výstavby. Další TS bude 
pravděpodobně třeba vybudovat v prostoru mezi severním okrajem Sedlčan a Roudným; zde 
jsou soustředěny velké plochy s komerčním využitím a bydlením. 

Na mnoha plochách určených pro občanskou vybavenost, služby a výrobní činnost 
není rozsah využití natolik definován, aby bylo možno jejich nároky na energie zvlášť (či 
přesněji) vyčíslit. V této souvislosti je však možno očekávat rozvoj zařízení 22/0,4 kV 
(přenosová síť, transformace), k němuž jsou v řešeném území dobré podmínky. 

S výstavbou zařízení velmi vysokého napětí (vvn) na úrovni 110 kV se v řešeném 
území nepočítá. 

Následuje tabulka "Potřeba elektrického příkonu navrhované výstavby". 

 

Koncepce zásobování zemním plynem 

Koncepce zásobování zemním plynem budoucí výstavby je založena na faktu, že 
město Sedlčany je již plynofikováno zemním plynem z vysokotlakého plynovodu (VTL) DN 
100, který je napojen na celostátní síť plynovodů zemního plynu a zakončen VTL regulační 
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stanicí (RS Sedlčany) mezi Kliměticemi a Doubravicí; rozvodná síť města je provedena jako 
středotlaká. 

Ostatní sídla řešeného území nejsou plynofikována a s jejich plynofikací se nepočítá 
ani v budoucnu. 

 

Návrh zásobování plynem 

Předpokládáme, že plynofikace budoucí výstavby bude zajišťována postupným 
rozšiřováním současné středotlaké sítě; podle nárůstu spotřeby zemního plynu je třeba 
počítat i s rozšířením výkonu stávající RS. 

Navrhovaná výstavba objektů pro bydlení je rozmístěna prakticky po celém území 
města. Dá se však snadno zjistit, že existují čtyři oblasti města, ve kterých je výstavba 
objektů pro bydlení, či služby soustředěna na větších sousedících plochách. 

Navrhujeme proto zpracovat pro každou oblast (které dále uvedeme) speciální 
plynofikační studii, aby bylo možno zvolit optimální způsob zásobování plynem každé oblasti 
z hlediska dopadu na stávající systém středotlakých plynovodů. 

Oblast I 

Plochy v SZ sektoru města: 5, 6, 7, 8, 38, 39, 44 

Oblast II 

Plochy v JZ sektoru města: 9, 10, 11, 12, 37, 48 

Oblast III 

Plochy v S sektoru města: 3, 4a, 4b, 30, 41, 42a, 42b, 47 

Oblast IV 

Plochy ve V sektoru města (Červený Hrádek, Vítěž): 18, 19, (24), (33), 34, 51, 52, 55 

 

Orientační potřeby zemního plynu v m3/hod a v m3/rok jsou pro navrhované RD a b.j. 
uvedeny v tabulce "Hodinová a roční spotřeba zemního plynu". 

Hodinová spotřeba plynu vychází z následujících hodnot jmenovitých spotřeb 
domácích zařízení: 

- Sporák (vaření)   1,2 m3/hod 

- Průtokový ohřívač vody (TUV)  2,1 m3/hod 

- Lokální topidlo (kotel)  2,9 m3/hod 

Jmenovité spotřeby plynu jsou korigovány koeficienty soudobosti, které jsou odlišné 
pro vaření a přípravu TUV (koeficient společný) a pro otop; jejich vzorce zde neuvádíme. 

Pro výpočet roční spotřeby plynu v 1 RD byly použity následující ukazatele: 

- Vaření  200 m3/rok 

- Příprava TUV 400 m3/rok 

- Otop   2 600 m3/rok 
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Roční spotřeba ZP v 1 RD činí celkem 3 200 m3/rok 

Pro b.j. jsou hodnoty spotřeb pro vaření a TUV shodné s hodnotami pro RD, 
podstatně se však liší hodnoty pro otop, které v případě b.j. činí 1 800 m3/rok. 

Poznámka: Hodnoty v součtech spotřeb plynu v RD a b.j. vycházejí z předpokladu, že budou 
plynofikovány všechny RD a b.j., což nemusí být ve skutečnosti naplněno. 

 

Koncepce zásobování teplem 

V řešeném území jsou dva odlišné prostory, které se budou výrazně lišit ve způsobu 
zajišťování tepla: Sedlčany, Červený Hrádek a Roudný představují prostor výrazného užití 
zemního plynu, zatímco na zbylé části řešeného území se s užitím zemního plynu nepočítá. 

V odlehlých místech, kde by napojení na zemní plyn bylo příliš nákladné, 
doporučujeme orientaci na užití dřeva a uhlí k výrobě tepla, spolu s instalací solárních panelů 
na střechách RD (a ostatních domů), které mohou pomáhat při ohřevu TUV, eventuelně 
přitápět v přechodových ročních obdobích. 

Je možné ovšem použít i kapalný propan-butan (PB) nebo elektřinu, ale to jsou zatím 
nejdražší způsoby vytápění a ohřevu TUV. 

Orientační roční spotřeba ekologicky šetrných paliv: 

- Dřevo  85q/rok 

- Dřevní pelety 65q/rok 

- Kapalný PB  23,8q/rok 

 

Koncepce výroby elektrické energie 

S výstavbou zařízení na výrobu elektřiny město ve výhledu nepočítá. 
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Potřeba elektrického p říkonu navrhované výstavby 

1. Sedlčany (S.) a Červený Hrádek (Č.H.) 

Číslo 
plochy 

Poloha na map ě 
1:5000 Funk ční využití Počet 

RD 
Soudobý 

příkon (kW) Poznámka 

1 S. - sever zastavěno - - údaje nezjišťovány 

2 S. - sever výrobní plochy - nelze stanovit využití nespecifikováno 

3 S. - sever výrobní plochy - nelze stanovit využití nespecifikováno 

4a S. - sever komerční služby - nelze stanovit využití nespecifikováno 

4b S. - sever komerční služby - nelze stanovit využití nespecifikováno 

5 S. - severozápad bydlení, zeleň, 
drobný sport 

40 128,0 plocha volná 

6 S. - západ bydlení 4 23,5 kolize se dvěma vedením 
vn  

7 S. - západ občanská 
vybavenost 

- nelze stanovit částečná kolize 
s vedením vn 

8 S. - západ bydlení 15 
20 b.j. 

59,8 

44,5 

- 

9 S. - západ bydlení 12 51,0 - 

10 S. - jih obchodní služby - nelze stanovit využití nespecifikováno 

11 S. - jih bydlení 10 45,3 - 

12 S. - jih bydlení 12 51,0 částečná kolize 
s vedením vn 

13 S. - jih zeleň, pobytové 
plochy 

- - bez potřeby el. příkonu 

14 S. - jih - - - mimo řešené území 

15 Č.H. - jih výroba - nelze stanovit využití nespecifikováno; 
částečná kolize s vn 

16 Č. H. - jih výroba - nelze stanovit využití nespecifikováno 

17 Č. H. - jih výroba - nelze stanovit využití nespecifikováno 

18 Č. H. - sever bydlení 20 74,3 - 

19 Č. H. bydlení 10 45,3 - 

20 Č. H. - sever obchodní sklady - - zařízení je již 
vybudováno 

21 Č. H. - střed služby - nelze stanovit využití blíže neurčeno 

22 S. - u Mastníku bydlení 10 45,3 přestavba chat 
na bydlení 

23 S. - u Mastníku plocha pro sportovní 
využití 

- - bez nároku 
na elektrifikaci 

24a, b mezi S. a Č.H. bydlení 15 59,8 - 

25 mezi Sedlčany a 
Č. Hrádkem 

bydlení 3 11,1  

26 S. - podél 
Mastníku 

lokální biocentrum- - bez nároku 
na elektrifikaci 

 

27 S. - podél 
Mastníku  

záplavové území - - - 

28 S. - střed plavecký bazén - - - 

29 S. - střed úprava 
autobusového 
nádraží 

- - - 

30 S. - sever komerční služby 
cest. ruchu 

- nelze stanovit využití blíže neurčeno 

31a, b S. - východ bydlení 17 63,2 - 

32 S. - východ bydlení 1 10,0 - 
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Číslo 
plochy 

Poloha na map ě 
1:5000 Funk ční využití Počet 

RD 
Soudobý 

příkon (kW) Poznámka 

33 Vítěž bydlení 10 45,3 - 

34 Č.H. - sever  bydlení 10 45,3 - 

35 Č. H. - východ bydlení 1 10,0 - 

36 a,b Č. H. bydlení 4 23,5 36b komerční služby, 
nespecifikováno 

37 S. - jih bydlení, služby 35 115,0 služby nespecifikovány 

38 S. - západ bydlení 2 15,0 podmíněně, kolize 
s dopravou 

39 S. - západ bydlení 2 15,0 - 

40 S. - sever bydlení - - téměř zastavěno 

41 S. - sever komerční služby - nelze stanovit využití blíže neurčeno 

42 a Roudný bydlení a služby 10 45,3 služby nespecifikovány 

42 b Roudný bydlení a služby 10 45,3 služby nespecifikovány 

43 S. - střed park - - - 

44 S. - západ bydlení 20 74,3 kolize s vedením vn 

45 mezi S. a Č. H. bydlení a služby 2 15,0 služby nespecifikovány 

46 S. - sever zeleň - - - 

47 S. - sever komerční služby - nelze stanovit zařízení nespecifikováno 

48 S. - jih komerční služby - nelze stanovit zařízení nespecifikováno 

49 Vítěž les - - - 

50 S. - jih loděnice - stav - - - 

51 Č.H. bydlení 4 23,5 přestavba chat na 
bydlení 

52 Č.H. bydlení 7 35,0 OP Dráhy 

53 Č.H. bydlení 3 19,5 podmíněné (soukr. vlast. 
pozemku) 

54 Č.H. bydlení 8 38,0 - 

55 Č.H. sever bydlení 10 45,3 - 

Celkem bydlení 307 RD 

20 b.j. 

1277,9 kW 

44,4 kW 

 

Celkem RD + b.j. 1322,3 kW 

 

2. Doubravice 

1 Doubravice - jih bydlení 6 31,0 - 

Celkem bydlení 31 kW 
 

3. Libíň 

1 Libíň - sever bydlení 2 12 - 

 Libíň - sever palírna nespecifikováno, příkon nelze stanovit 

2 Libíň - jih bydlení 3 19,5 - 

3 Libíň - jih bydlení 3 19,5 - 

4 Libíň - východ bydlení 2 11,5 - 

Celkem bydlení 62,5 kW 
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4. Oříkov 

1 Oříkov - SV bydlení 1 10,0 - 

2a, b Oříkov - SZ bydlení 4 23,5  

33,5 kW Celkem bydlení 

 48,0 kW 
 

5. Oříkovec 

1 Oříkovec - S. bydlení 2 15,0 - 

Celkem bydlení 15,0 kW 
 

6. Solopysky 

1 Solopysky - V bydlení 4 23,5 - 

2 Solopysky - V bydlení 10 45,3 - 

Celkem bydlení 68,8 kW 
 

7. Třebnice 

1 Třebnice - vých. bydlení 8 38,0 - 

2 Třebnice - vých. bydlení 4 23,5 - 

Celkem bydlení 61,5 kW 
 

8. Štileček 
Vybrány čtyři plochy. 
 

9. Sestrouň 

1 Sestrouň - jih bydlení 2 15,0 - 

2 Sestrouň - jih bydlení 3 19,5 - 

3 Sestrouň - sever bydlení 3 19,5 - 

Celkem bydlení 54 kW 
 

10. Zberaz 

1 Zberaz - sever bydlení 4 17,7 - 

2 Zberaz - sever bydlení 1 5,8  

Celkem bydlení 23,5 kW 

 

Celkový nárok na elektrický příkon sídel 2-10 je 364 kW. 

Společně s požadavky města Sedlčany stoupne potřeba elektrického příkonu 
řešeného území na cca 1830 kW. 

Je ovšem třeba zdůraznit, že se jedná o přírůstek příkonu po dokončení plánované 
výstavby rodinných domků a bytových jednotek. 

Nároky plynoucí z budoucích ekonomických aktivit, rozvoje služeb a jiných činností 
nebylo možné vyčíslit. 
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Hodinová a ro ční spot řeba zemního plynu 

(V Sedlčanech - S. a v Červeném Hrádku - Č.H.) 

Spot řeba ZP v m 3/hod 
Číslo 

plochy 
Poloha na 

mapě 1:5000 
Funk ční 
využití 

Počet 
RD Vaření + 

TUV Otop Celkem 
Spot řeba ZP v m 3/rok 

1 S. - sever zastavěno údaje nezjišťovány 

2 S. - sever výrobní 
plochy 

plynofikace je možná 

3 S. - sever výrobní 
plochy 

plynofikace je možná 

4a S. - sever komerční 
služby 

plynofikace je možná 

4b S. - sever komerční 
služby 

plynofikace je možná 

5 S. - 
severozápad 

bydlení 40 32,7 80,1 112,8 128 000 

6 S. - západ bydlení 4 4,3 10,1 14,4 12 800 

7 S. - západ občanská 
vybavenost 

plynofikace je možná 

8 S. - západ bydlení 15 

20 b.j. 

14,4 

18,4 

33,1 

28,7 

47,5 

47,1 

48 000 

48 000 

9 S. - západ bydlení 12 11,9 27,1 39,0 38 400 

10 S. - jih obchodní 
služby 

plynofikace je možná 

11 S. - jih bydlení 10 10,1 23,0 33,1 32 000 

12 S. - jih bydlení 12 11,9 27,1 39,0 38 400 

13 S. - jih zeleň - - - - - 

14 S. - jih  plocha je mimo řešené území 

15 Č.H. - jih výrobní 
plochy 

plynofikace je možná 

16 Č.H. - jih výr. plochy plynofikace je možná 

17 Č.H. - jih výr. plochy plynofikace je možná 

18 Č.H. - sever bydlení 20 18,5 43,0 61,5 64 000 

19 Č.H. - sever bydlení 10 10,1 23,0 33,1 32 000 

20 Č.H. - sever sklady zřízení je již vybudováno 

21 Č.H. - střed služby plynofikace je možná 

22 S.  
- u Mastníku 

bydlení 10 10,1 23,0 33,1 32 000 

23 S.  
- u Mastníku 

sport - - - - - 

24a, b mezi S. a Č.H. bydlení 15 14,3 33,1 47,4 48 000 

25 mezi S. a Č.H. bydlení 3 2,8 6,5 9,3 9 600 

26 S.  
- u Mastníku 

biocentrum - - - - - 

27 S. podél 
Mastníku 

záplavové 
území 

- - - - - 

28 S. - střed plavecký 
bazén 

- - - - - 

29 S. - střed autobusové 
nádraží 

- - - - - 

30 S. - sever komerční 
služby 

plynofikace je možná 

31a, b S. - východ bydlení 17 15,7 36,5 52,2 54 400 
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Spot řeba ZP v m 3/hod 
Číslo 

plochy 
Poloha na 

mapě 1:5000 
Funk ční 
využití 

Počet 
RD Vaření + 

TUV Otop Celkem 
Spot řeba ZP v m 3/rok 

32 S. - východ bydlení 1 1,2 2,9 4,1 3 200 

33 Vítěž bydlení 10 10,1 23,0 33,1 32 000 

34 Č.H. - sever bydlení 10 10,1 23,0 33,1 32 000 

35 Č.H. - východ bydlení 1 1,2 2,9 4,1 3 200 

36 a,b Č.H. bydlení 4 4,3 10,1 14,4 12 800 

37 S. - jih bydlení, 
služby 

35 29,3 71,0 100,3 112 000 

38 S. - západ bydlení 2 2,3 5,4 7,7 6 400 

39 S. - západ bydlení 2 2,3 5,4 7,7 6 400 

40 S. - sever bydlení území téměř zastavěno 

41 S. - sever obchodní 
služby 

plynofikace je možná 

42 a Roudný bydlení 
a služby 

10 10,1 23,0 33,1 32 000 

42 b Roudný bydlení 
a služby 

10 10,1 23,0 33,1 32 000 

43 S. - střed park - - - - - 

44 S. - západ bydlení 20 18,5 43,0 61,5 64 000 

45 mezi S. a Č.H. bydlení 
a služby 

2 2,3 5,4 7,7 6 400 

46 S. - sever zeleň - - - - - 

47 S. - sever obchodní 
služby 

plynofikace je možná 

48 S. - jih obchodní 
služby 

plynofikace je možná 

49 Vítěž les - - - - - 

50 S. - jih loděnice - - - - - 

51 Č.H. zahr. chaty 
na bydlení 

4 4,3 10,1 14,4 12 800 

        

52 Č.H. OP Dráhy 7 7,4 16,7 24,1 22 400 

53 Č.H. u 
drůbežárny 

bydlení 3 3,4 7,7 11,1 9 600 

54 S. - jih bydlení 8 8,2 18,8 27,0 25 600 

55 Č.H. - sever bydlení 10 10,1 23,0 33,1 32 000 

 

Rekapitulace spotřeb zemního plynu dle předchozí tabulky: 

Počet plynofikovaných rodinných domků (RD)  307 

Počet plynofikovaných bytů v bytových domech   20 

 

Spotřeba zemního plynu:  m3/h   m3/rok 

V rodinných domech:     973,1     976 200 

V bytových jednotkách:    187,1     240 000 

Celkem:   1 160,2  1 216 200 
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6. Odpadové hospodá řství 

Na území města Sedlčany (včetně částí, osad) působí v současné době oprávněná 
osoba pro nakládání s odpady – firma Sedlčanské technické služby, s. r. o., Karla Hynka 
Máchy 651, Sedlčany. Provádí svoz komunálního odpadu, zajišťuje také separovaný sběr 
a svoz využitelných součástí komunálních odpadů. Tato firma uskutečňuje ve svém 
svozovém území také separovaný sběr a odvoz vytříděných složek (převážně obalů) do míst 
jejich dalšího nakládání – oprávněným osobám – tj. firmám, které zajistí jejich recyklaci. 

Odděleně jsou ve správním území města Sedlčany shromažďovány komodity: papír, 
sklo, plasty, navíc ve městě Sedlčany i elektroodpad a železo. Sedlčanské technické služby, 
s. r. o. disponují sběrným dvorem vybaveným též malou obecní kompostárnou pro 
kompostování městské zeleně, plocha bývalé skládky Kosova Hora slouží v současné době 
jako překladiště, odpady se zde dotřiďují a lisují, odtud je svážen zbytkový komunální odpad 
na skládku Votice. Jedná se o typ zařízení upravené v § 43 zákona č. 76/2002 Sb., 
o integrované prevenci, pro rozšíření skládky o III. etapu bylo zpracováno a vydáno 
integrované povolení. 

V Sedlčanech jsou také evidovány další oprávněné osoby pro nakládání s odpady 
(firmy i soukromé osoby), které provádějí převážně sběr a výkup některých surovin, některé 
mají oprávnění též pro další činnosti (viz tabulku). Kompletní přehled oprávněných osob 
s povolením nakládání s odpady je pravidelně aktualizován na webových stránkách 
Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

Oprávn ěná osoba – firmy 
nakládající s odpady 

na území m ěsta Sedl čany 
Provozovna Oprávn ění dle kód ů zařízení 

Sedlčanské technické služby, 
s.r.o. 

Karla Hynka Máchy 651 
Sedlčany 

sběrný dvůr, sběr a výkup 

KOVOŠROT group CZ, a.s. U panského mlýna 971 
Sedlčany 

předúprava, skladování, sběr, výkup, sběr 
a zpracování autovraků  

Střední odborné učiliště 
Sedlčany o.p.s. 

Na Červeném Hrádku 766 
Sedlčany 

sběr, výkup, zpracování elektroodpadů 

LAPUŠKA s.r.o. areál cihelny Sedlčany recyklace anorganických materiálů, sběr, 
výkup 

Rudolf Kadlec Růžová 322, Sedlčany mobilní zařízení pro sběr odpadů, sběr, 
výkup 

Zdeněk Amler Nádražní 87, Sedlčany přejímka, předúprava odpadů, předání 
(kovy, papír, plasty) 

 

Dle hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2010 (dle přílohy č. 20 k Vyhlášce 
383/2001 Sb.) bylo na území města Sedlčany vyprodukováno celkem 2076,165 tun odpadu. 
Komunálních odpadů (směsného komunálního odpadu - katalogové číslo 200301) bylo 
celkem 1 732,295 tun/rok, objemných odpadů charakteru komunálního odpadu celkem 2,05 
tun. Využitelné součásti byly odděleně vytříděny a předány k dalšímu využití: celkem bylo 
vytříděno 82.544 tun plastů, 120.63 tun skla, 117.44 tun papíru. Nebezpečných odpadů bylo 
vykázáno 0,325 tun. 

Výrobní a komerční firmy mají nakládání s odpady zajištěno smluvně, převážně přímo 
se Sedlčanskými technickými službami, s. r. o. 
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Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje je výchozím koncepčním 
podkladem pro nakládání s odpady v regionu. Byl zpracován v prosinci roku 2004 firmou 
Středočeské komunální služby, s r. o., vyhláška nabyla platnosti v lednu 2005. Každoročně 
je prováděno Vyhodnocení POH Středočeského kraje. 

Některé stanovené cíle POH kraje přesahují možnosti plnění na úrovni jednotlivých 
obcí. Pro město Sedlčany byl následně zpracován Plán odpadového hospodářství obce 
(POH obce – města Sedlčany zpracovala společnost Dekont Czech, a.s., Brno v květnu 
2005).  

Existuje záměr na vybudování kompostárny na skládce Kosova Hora. Došlo by tím ke 
zvýšení podílu využití biologicky rozložitelných odpadů, které jsou v současné době 
odváženy na skládku Votice. 

Územní plán města Sedlčany navrhuje nové rozvojové plochy, v návaznosti na jejich 
postupné zastavování bude třeba rozšiřovat i služby pro odpadové hospodářství, budou 
rozšířena stanoviště pro kontejnerová státní pro oddělený sběr recyklovatelných složek 
komunálních odpadů. Dojde tak k optimalizaci jejich rozmístění, separovaným sběrem se 
zefektivní recyklace odpadů. 

 

7. Odůvodn ění uspo řádání krajiny 

Přírodní podmínky 

Z hlediska geomorfologického je řešené území zařazeno do provincie Česká 
vysočina, Česko-moravská soustava, podsoustava – Středočeská pahorkatina, celek 
Benešovská pahorkatina, podcelek Sedlčanská pahorkatina. 

Reliéf terénu je mírně zvlněný nadmořská výška se pohybuje kolem 400 m n. m., 
s vystupujícími solitérními vrchy Cihelný 470 m n. m. a Sedlčanský Šiberný 478 m n. m. 
Severovýchodní a jižní okraj řešeného území se výrazně zvedá i přes 500 m n. m. Naopak 
zaříznuté je úzké údolí potoka Mastník jižně od Sedlčan. 

Nadmořská výška kolísá mezi 360 m n. m. u rybníka Vrbsko a 513 m n.m. na vrchu 
Hušová. 

Klimatická oblast je mírně teplá, okrsek vlhký s mírnou zimou. V území převládají 
západní větry. Průměrná roční teplota je 6,8°C, pr ůměrné roční srážky 656 mm. 

Geologické podloží v řešeném území se skládá převážně z granodioritu. 

Půdní druhy jsou hlinitopísčité nebo písčitohlinité. Půdní typ patří do skupiny slabě 
podzolovaných zemin. Všeobecně spadá řešené území do oblasti hnědých půd pahorkatin 
s průměrným stupněm ochrany zemědělského půdního fondu. 

 

Přírodní park 

Přírodní park Střední Povltaví navržený v ÚP VÚC okresu Příbram zasahuje 
do západní a jihozápadní části řešeného území (k.ú. Třebnice, Oříkov, Doubravice 
u Sedlčan). 
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Vegetační poměry 

Podle geobotanické mapy se zde původně vyskytovala společenstva acidofilních 
doubrav s charakteristickými dřevinami – dub letní a zimní, javor klen a jasan ztepilý. Na 
nivách vodních toků byla společenstva olšin s olší lepkavou, vrbou bílou a místy i topolem 
černým. 

Podle vegetační stupňovitosti ČR je řešené území zařazeno do čtvrtého vegetačního 
stupně, SV a J okraje do pátého vegetačního stupně. 

 

Geobiocenologická typizace 

Základní biogeografickou jednotkou je bioregion 1.20– slapský 

Biochora II/9/3 

 

Reprezentativní STG 

3AB3  Querci-fageta - kyselé dubové bučiny 

3A2  Pineta quercina - dubobory 

3 AB-B4  Betuli-querceta roboris– březové doubravy  

3B3  Querci-fageta typica – typické dubové bučiny 

3BC-C4-5 Fraxiny-alneta - jasanové olšiny 

 

Ochrana přírody 

Zvláště chráněná území, ani památné stromy v této oblasti nejsou vyhlášeny. 

Evropsky významná lokalita NATURA 2000 – Horní solopyský rybník – s výskytem 
obojživelníků CZ 02013785. 

Významné krajinné prvky (VKP), jejichž ochrana vyplývá obecně ze zákona 
č. 114/1992 Sb., jsou zastoupeny lesními porosty, vodními toky, rybníky a nivami vodních 
toků. 

 

Územní Systém Ekologické Stability - ÚSES 

ÚSES pro město a blízké okolí je vymezen v Územním plánu obce Sedlčany a jeho 
změně č.3 z května 2004. Pro celé řešené území je zpracován generel lokálního ÚSES, 
který byl do územního plánu ÚSES převzat a upřesněn. Regionální ÚSES je naznačen 
v ÚAP a upřesněn v návrhu ZÚR Středočeského kraje. Nadregionální úroveň ÚSES 
do řešeného území nezasahuje. 
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Návrh ÚSES 

RBC837  - Vrbsko – dle návrhu ZÚR 

- převážně nefunkční – společenstva silně znečištěný rybník a pole; 

- částečně funkční a funkční  - společenstva dubových bučin, borů a trávobylinných 
společenstev; 

- v řešeném území bude nutno zalesnit cca10 ha orné půdy; 

- cílové společenstvo – les dubové bučiny. 

Regionální biokoridor RBK292 dle návrhu ZÚR. 

Je veden po orné půdě a podél upraveného drobného toku a na louce. Na orné půdě 
bude nutno založit pás lesa široký cca 40m.  Do regionálního biokoridoru jsou vložena 3 
lokální biocentra LBC292/1 – LBC292/3, která jsou funkční nebo částečně funkční.  

Poznámka: vedení regionálního biokoridoru dle ZÚR je vzhledem ke střídání normální a 
hydrické řady nefunkční, aleje nevhodný také z hlediska držby ZPF a z hlediska krajinného 
rázu. Do územního plánu byla tato trasa převzata jen z důvodu nutnosti respektovat 
nadřazenou dokumentaci. S KÚ je dohodnuto, že po dvou letech, až se bude pořizovat 
změna ZÚR, požádá město Sedlčany o změnu vedení trasy RBK292 ve smyslu variant 
navržených v konceptu územního plánu Sedlčany z roku 2011. 

RBK290 v krátkém úseku v k.ú. Třebnice prochází lesním porostem.  

Lokální úroveň ÚSES přebírá řešení pozemkových úprav v k.ú. Libíň a respektuje 
s malými úpravami vymezení  biokoridorů a vložených biocenter dle ÚPO Sedlčany a 
generelu ÚSES. 

Jsou to: v k.ú Libíň lokální biokoridor LBK20 , LBK21 , LBC1 a LBC2 na nivě 
Libíňského a Sedlčanského potoka. LBC1 má mírně upraveny hranice u silnice, vzhledem 
k návrhu zástavby dvou parcel.  Na nivě potoka Mastník je vymezen lokální biokoridor  
LBK22 s vloženými lokálními biocentry LBC11 , LBC10 , LBC4, LBC5, LBC6 a LBC7. Na 
Sestrouňském potoce je vymezen lokální biokoridor LBK24 s vloženým lokálním biocentrem 
LBC8 . Společenstva normální hydrické řady (lesní a luční) zastupuje lokální biokoridor 
LBK19  s vloženými lokálními biocentry LBC9,  LBC3 , LBC12  a LBC13,  přičemž LBC 13 je 
na větvi LBK19, která propojuje lesní porosty Pačíska s regionálním biokoridorem RBK292. 
LBC 3 a LBC10 zprostředkují kontakt se společenstvy vlhké řady (nivami toků). Lesní 
biokoridor je oproti generelu i plánu rozdílný v tom, že je navržen jako propojení lesních 
komplexů na obou stranách údolí Mastného potoka. Krátký úsek přechází kolem 
průmyslového areálu po poli a lesem na katastru Kosova Hora a bude zde nutno jej 
zakomponovat do nové fáze územního plánu. Také napojení k LBC9 v lese pod soudným 
kamenem bude na k.ú. Kosova Hora.   Společenstva omezené hydrické řady (suché louky a 
pastviny) zastupuje lokální biokoridor LBK18  s vloženým lokálním biocentrem LBC15 . LBK 
18 je oproti generelu mírně upraven tak, že sleduje stávající funkční společenstva mezí a má 
návaznost i mimo řešené území. Lokální biokoridor LBKa  Solopyského potoka propojuje 
společenstva rybníků a mokřadů lokálního biocentra LBC0  Solopyských rybníků 
s regionálním biokoridorem. 
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Širší vztahy 

Návaznost prvků ÚSES se sousedními obcemi byla prověřena především ve vztahu 
k regionálnímu biocentru 837. Regionální biokoridor RBK292 na hranici s k.ú. Vysoký 
Chlumec navazuje na regionální biocentrum U Marka. 

Lokální biokoridory LBK19 a LBK18 mají na výstupu z řešeného území měněno 
vymezení. Proto je nutné v rámci zpracování územního plánu Kosova Hora - mezi nádrží 
a oplocením STROS a Pod soudným kamenem – biokoridor LBK19 napojit. Podobně i při 
zpracování ÚP v k.ú. Břekova Lhota a Chramosty je nutné napojit LBK18. 

 

Minimální prostorové parametry segmentů ÚSES v zájmovém území jsou následující: 

• lokální biocentrum - velikost 3 ha (lesní a luční společenstva), 1 ha (mokřadní 
společenstva); 

• lokální biokoridor - šíře 15 m (lesní ekosystémy) a 20 m (luční a mokřadní ekosystémy); 

• regionální biokoridor – minimální šířka 40m, maximální vzdálenost lokálních biocenter je 
700 m, vzdálenost mezi regionálními biocentry maximálně 8 000m; 

• regionální biocentrum – minimální velikost lesního společenstva 3. vegetačního stupně 
je 20 ha, při holosečném hospodaření 40ha, společenstva mokřadů 10 ha, lučního 
společenstva 30 ha. 

 

Cílová společenstva prvků ÚSES 

Navržená cílová společenstva prvků ÚSES odpovídají přirozenému stanovišti dle 
STG odvozených z lesnické typologie a BPEJ. 

Pro prvky ÚSES na potočních nivách a okolí rybníků pro STG BC-C4-5: 

• vodní toky s přirozeným korytem a olšiny na nivách 

• náhradní společenstva vodní toky s břehovými porosty OL,VR, JS a extenzivní louky na 
prameništích a nivách toků, nehnojené průmyslovými hnojivy a kejdou a neošetřované 
chemickými látkami (nikoliv smrkové monokultury).  

Pro prvky ÚSES na STG A2 ,AB,B3 a B4 : 

• lesní porost věkově diferencovaný s přirozenou druhovou skladbou odpovídající lesnímu 
typu či STG. Alternativou na zemědělské půdě je extenzivní louka, nebo pastvina, 
případně se skupinami dřevin druhově odpovídajících přirozenému stanovišti. 

 

Zapracování ÚSES do územního plánu 

Hlavním cílem vytváření Územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES) je 
trvalé zajištění biologické rozmanitosti (všech žijících organismů a jejich společenstev). 
Podstatou ÚSES je vymezení sítě přírodě blízkých ploch v minimálním rozsahu, který už 
nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území. Je 
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však zřejmé, že vymezení, ochrana a případné doplnění chybějících částí této sítě je pouze 
jednou z nutných podmínek udržení ekologické stability a biodiversity. 

Koncepce tvorby ÚSES navazuje na koncepci Evropské ekologické sítě vytvářené ve 
státech Evropské unie a má tedy velký význam pro postupné začleňování ČR do struktur 
Evropské unie a rozhodujícím způsobem přispívá k naplňování celosvětové Úmluvy 
o biologické rozmanitosti, k níž Česká republika přistoupila v roce 1994. 

ÚSES je definován zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a podle 
tohoto zákona patří vymezení a hodnocení ÚSES mezi základní povinnosti při obecné 
ochraně přírody a provádějí ho orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci 
s orgány vodohospodářskými, ochrany ZPF a státní správy lesního hospodářství. Ochrana 
ÚSES je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ. Jeho 
vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území, který 
je nutno respektovat jako jeden z předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. 

Skladebné součásti ÚSES - biocentra  (BC), biokoridory  (BK) a interak ční prvky  
(IP) jsou vymezovány: 

• na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině; 

• jejich prostorových vztahů; 

• aktuálního stavu ekosystémů; 

• prostorových parametrů; 

• a dalších společenských limitů a záměrů. 

Teprve po konfrontaci s dalšími zájmy a limity na využití krajiny v rámci územně 
plánovací dokumentace, lze vymezení ÚSES definitivně považovat za jednoznačné. Cílem 
jejich vymezení je ochrana ploch funkčních prvků ÚSES a územní ochrana ploch pro 
založení prvků chybějících. 
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TABULKOVÁ P ŘÍLOHA 
REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES 
 
RBC837 – Vrbsko  Katastr: Solopysky, Břekova Lhota 

Plocha: 17,8 ha  
V řeš.území 
Pole cca 10ha 

Stabilita: 2-3  Stav: 
převážně 
nefunkční 

Ochrana :   
  

Kultura: orná půda, louka, les, vodní plocha 

STG: 3B3, 3AB2-3 Porost :  
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Na břehu rybníka Vrbsko louky, pole a borové remízky 
Návrh opat ření:  

Na polích založit lesní porosty s druhovou skladbou odpovídající přirozené druhové skladbě – BK6, DB3, 
JD1,BO. Na loukách extenzivně hospodařit .  

 
RBK 292/837-1 Katastr: Solopysky 
Délka: 670 m, šířka:  min. 40m  Stabilita: 2-3  Stav: 

nefunkční 
Kultura: orná půda, vodní tok 

STG: 3B3-4, 3BC4-5 Ochrana : potok - VKP ze zákona 

Charakteristika ekotopu a bioty:  
Biokoridor je vedený po poli podél upraveného koryta potoka Musík.  

Návrh opat ření:  
Na poli založit lesní pás široký min. 40m s výrazným zastoupením listnáčů – DB, BK, LP, KL, JL, TŘ, BŘ, potok 

revitalizovat včetně obnovy břehových porostů OL a VR. 

 
LBC292/1 – Huser  Katastr: Třebnice 

Plocha: 5,1 ha 
pole cca 1,5 ha 

Stabilita: 2- 4 Stav: 
částečně 
funkční 

Ochrana :   
 VKP ze zákona 

Kultura: orná půda, louka, vodní plocha 

STG: 3B3, 3AB3, 3BC4-5  
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Základem biocentra jsou dva rybníčky s vyvinutým pobřežním společenstvem rákosin a olšin. Součástí je suchá 
až vlhká louka pod silnicí a cíp pole mezi rybníčkem a usedlostí. 
Návrh opat ření:  

U rybníčků udržet stávající využití, na louce extenzivně hospodařit a pole zalesnit - se zastoupením listnáčů – 
DB, BK, KL, LP, JL, TŘ  

 
RBK 292/1-2 Katastr: Oříkov 
Délka: 670 m, šířka:  min. 40m  Stabilita: 2-3  Stav: 

nefunkční 
Kultura: orná půda, vodní tok 

STG: 3B3-4, 3AB3 Ochrana : potok - VKP ze zákona 

Charakteristika ekotopu a bioty:  
Biokoridor je vedený po poli podél upraveného koryta potoka Musík a podél bezejmenného zatrubněného toku 

Návrh opat ření:  
Na poli založit lesní pás široký min. 40m s výrazným zastoupením listnáčů – DB, BK, LP, KL, JL, TŘ, BŘ, vodní 

toky revitalizovat včetně obnovy břehových porostů OL a VR. 

 
LBC292/2 – Na Hejku  Katastr: Oříkov 

Plocha: 5,4 ha 
 

Stabilita: 3  Stav: 
částečně 
funkční 

Ochrana :   
 VKP ze zákona 

Kultura: les 

STG: 3AB3  
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Základem biocentra je borový lesní porost na kuželovém vrchu 
Návrh opat ření:  

Při obnově porostů zajistit  zastoupením  alespoň 30% listnáčů – DB, BK, KL, LP, JL, TŘ  
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RBK 292/2-3 Katastr: Oříkov, Třebnice 
Délka: 250 m, šířka:  min. 40m  Stabilita: 2-3  Stav: částečně 

funkční 
Kultura: orná půda, louka 

STG: 3B3-4, 3AB3 Ochrana :  

Charakteristika ekotopu a bioty:  
Biokoridor je vedený po poli podél meze a po louce  

Návrh opat ření:  
Na poli a okraji louky založit lesní pás široký min. 40m s výrazným zastoupením listnáčů – DB, BK, LP, KL, JL, 

TŘ, BŘ, na louce extenzivně hospodařit  

 
LBC292/3 – Na Ba číně Katastr: Třebnice 

Plocha:min. 7,3ha 
 

Stabilita: 3-4  Stav: 
částečně 
funkční 

Ochrana :   
 VKP ze zákona 

Kultura: les 

STG: 3AB3,3B3  
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Základem biocentra je smrkový lesní porost, na okraji lesa porost smíšený 
Návrh opat ření:  

Při obnově porostů zajistit  zastoupením  alespoň 30% zastoupení  listnáčů – DB, BK, KL, LP, JL, TŘ  

 
RBK 292/3-290/1 Katastr: Oříkov,  
Délka: 350 m, šířka:  min. 40m  Stabilita: 3  Stav: částečně 

funkční 
Kultura: les 

STG: 3B3, 3AB3 Ochrana : VKP ze zákona 

Charakteristika ekotopu a bioty:  
Biokoridor je vedený lesem s převahou smrku  

Návrh opat ření:  
Při obnově porostů zajistit  zastoupením  alespoň 30% zastoupení  listnáčů – DB, BK, KL, LP, JL, TŘ 

 
RBC – Pod Markem  Katastr: Oříkov 

Plocha: 9,8 ha  
v řeš.území 
 

Stabilita: 3-4 Stav: 
částečně 
funkční 

Ochrana :   
 VKP ze zákona 

Kultura: les,  

STG: 3B3, 3AB3 Porost :  
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Část lesního komplexu Poušť sv. Marka – v řešeném území převažuje smrk s příměsí dubů 
Návrh opat ření:  

Při obnově porostů doplnit druhovou skladbou odpovídající přirozené druhové skladbě – BK6, DB3, JD1,BO.  

 
RBK 290 Katastr: Oříkov,  
Délka: 700 m, šířka:  min. 40m  Stabilita: 2-3  Stav: částečně 

funkční 
Kultura: les, orná půda, louka 

STG: 3B3, 3AB3 Ochrana :  les VKP ze zákona 

Charakteristika ekotopu a bioty:  
Biokoridor je vedený lesem a v krátkém úseku po zatravněném  poli a po louce  

Návrh opat ření:  
Na poli a louce založit lesní pás široký min. 40m s výrazným zastoupením listnáčů – DB, BK, LP, KL, JL, TŘ, BŘ, 

v lese podpořit listnáče do 30% zastoupení 
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LBC290/1 – Na paloucích  Katastr: Oříkov 

Plocha: min. 3  ha 
 

Stabilita: 3-4  Stav: 
částečně 
funkční 

Ochrana :   
 VKP ze zákona 

Kultura: les 

STG: 3AB3,3B3  
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Základem biocentra je smrkový lesní porost s malou příměsí listnáčů 
Návrh opat ření:  

Při obnově porostů zajistit zastoupením  alespoň 30% zastoupení  listnáčů – DB, BK, KL, LP, JL, TŘ  

 
 
LOKÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES 
 
LBK a) Solopyský potok   Katastr: Solopysky 
Délka: 770 m, šířka:  min.20m  Stabilita: 2 Stav: 

nefunkční 
Kultura: vodní tok, orná půda 

STG: 3BC4-5 Ochrana : VKP ze zákona 

Charakteristika ekotopu a bioty:  
Regulovaný tok bez břehových porostů, pole okolo 

Návrh opat ření:  
Potok revitalizovat, včetně břehových porostů, případně pásu louky v šířce nejméně 20m 

 
LBC0 – Solopyské rybníky  Katastr: Solopysky,  

Plocha: 44 ha Stabilita: 3-4  Stav: 
převážně 
funkční 

Ochrana :   
 VKP ze zákona 
část Evropská lok. 

Kultura: vodní plocha,orná půda, louka, les 

STG: 3B3, 3AB3,3BC4-5 Porost :  
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Horní solpyský rybník registrován jako evropská lokalita výskytu obojživelníků – z velké části zarostlý rákosinami. 
Okolo dalších rybníků bohaté porosty olšin přecházející do borového lesíka. Travnaté porosty z části nesklízené, u 
Dolního rybníka vlhká louka 
Návrh opat ření:  

Rybníky udržovat v současném stavu,.Na loukách extenzivně hospodařit. Zatravněná pole převést na louky 
s možností přísevu bylin květnatých luk. V lesních porostech v rámci jejich obnovy výrazně podpořit přirozenou 
druhovou skladbu - BK6, DB3, JD1, KL, JL, BO, SM 

 
LBK 18 Suchých strání Katastr: T řebnice, B řekova Lhota 
Délka: 1700+1105+1840 m, 
šířka:  min.20m  

Stabilita: 2- 4 Stav: převážně 
funkční,část 
nefunkční 

Kultura: louka, ost.pl., les 

STG:,3AB2-3, 3A2 Ochrana :  

Charakteristika ekotopu a bioty:  
Biokoridor navazuje na suché pastviny v sousedních katastrech. Zahrnuje úseky suchých mezí , krátká část 

přechází okrajem louky a lesa. Za LBC15 se lesem napojuje na regionální biokoridor 
Návrh opat ření:  

Udržet současný stav. Louky extenzivně sklízet, nehnojit. Chránit skalní výchozy a meze před ruderalizací 

 
LBC15 – Nademlýnem  Katastr: T řebnice  

Plocha: 5,1 ha Stabilita: 3- 4 Stav: 
funkční 

Ochrana :    Kultura: louka,ost. plocha 

STG: 3AB2-3, 3A2  
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Druhově pestré louky a meze s výchozy skal a kamennými snosy se suchomilnou vegetací a porosty dřevin 
Návrh opat ření:  

Udržet současný stav. Louky extenzivně sklízet, nehnojit. Chránit skalní výchozy a meze před ruderalizací 



119 
 

 
LBK č.19 Lesní Katastr: Sestrou ň 
Délka: 1700+1105+1840 +    
                                         1300m 
šířka:  min.20m  

Stabilita: 2- 4 Stav:  
část funkční,  
část nefunkční 

Kultura: louka, ost.pl., les, pole, vodní tok, 

STG: 3B3-4,3AB3,3BC4-5 Ochrana : VKP ze zákona – část na nivě, les 

Charakteristika ekotopu a bioty:  
Biokoridor spojuje dva komplexy lesa na obou březích Sedleckého potoka.  
Odpojuje se z RBC Pod Markem je veden pásem smíšených porostů (BO,BOČ, MD, DB, BK, LP, BŘ – podíl cca 

20%) a smíšenými porosty vrchu Pačíska. V sedle Pod Jonášem se dělí na LBK19a, který směřuje k severu 
k RBK292 a druhá větev - LBK 19 směřuje východním směrem bočním údolím k nádrži na Sedleckém potoce -  
z lesního porostu – smrk + dub, přechází pole a meze s dřevinami - po překonání nádrže v rámci LBC3 (pokračuje 
úsek na k.ú.Kosova Hora) přechází podél meze s dřevinami do lesa a po poli kolem plotu prům. areálu a přes silnici 
do LBC10. Odtud pásem lesa v parku u Červeného Hrádku podél trati a polem podél polní cesty a okrajem lesíka a 
meze do porostů Kolihového lesa 
Návrh opat ření:  

V zemědělské krajině doplnit porosty mezí na minimálně 20m široké pásy dřevin, a  převedení orné půdy 
v úzkém pásu na extenzivní louky 

 
LBC9 – Pod Soudným kamenem  Katastr: Sedl čany 

Plocha: 4,8 ha Stabilita: 3- 4 Stav: 
funkční 

Ochrana :   VKP 
ze zákona 

Kultura: les 

STG: 3AB3,3B3  
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Lesní porost s převahou smrku a borovice  
Návrh opat ření:  

V lesních porostech při obnově podpořit listnáče DB,KL,TŘ 

 
LBC3 – U Šípkovy cihelny  Katastr: Sedl čany 

Plocha: 11,5 ha Stabilita: 3- 4 Stav: 
funkční 

Ochrana :   VKP 
ze zákona 

Kultura: louka,vodní tok, vodní plocha,les 

STG: 3BC4-5, 3AB3,3B3  
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Rybníček s olšinou. Dřevinami porostlé meze, lesíky na obou březích nádrže. Květnaté louky 
Návrh opat ření:  

Udržet současný stav, udržet čistou vodu. Louky extenzivně sklízet, nehnojit. V lesních porostech při obnově 
podpořit listnáče DB,JS,TŘ 

 
LBC12 – V sedle  Katastr: Doubravice 

Plocha: 7,3 ha Stabilita: 3- 4 Stav: 
funkční 

Ochrana :   
 VKP ze zákona 

Kultura: les 

STG: 3AB3,3B3 Porost 17F,17Dsk10 
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Smíšený lesní porost – z části ve stáří 100 let - DB, BK,KL,JS, SM, MD – podíl cca 60% listnáčů 
Návrh opat ření:  

Udržet současný stav - při obnově porostů udržovat věkovou diferenciaci, podpořit listnáče – DB, BK, KL, LP, JL, 
TŘ 
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LBK 19a – Lesní 2 Katastr: Doubravice 
Délka: 400 + 1300 m, 
 šířka:  min. 20m  

Stabilita: 3-4 Stav: 
část funkční 
část nefunkční 

Kultura: les, ostatní plocha, pole 

STG: 3AB-B3 Ochrana : les - VKP ze zákona 

Charakteristika ekotopu a bioty:  
Biokoridor je vedený lesním porostem k severnímu okraji lesů na vrchu Jonáš – smíšený porost se zastoupením 

cca 30% listnáčů, místy holiny po kůrovcové kalamitě a dále přes pole a po mezi k lesu Na hřbetu a dále po mezi 
a polem pod silnicí k LBC292/1 
Návrh opat ření:  

Při obnově porostů podpořit zastoupení listnáčů – DB, BK, LP, KL, JL, TŘ, BŘ , na poli založit pás dřevin 
odpovídající druhové skladby v šířce min. 20 m 

 
LBC13 – Pod Jonášem  Katastr: Doubravice 

Plocha: 6,7 ha Stabilita: 3- 4 Stav: 
funkční 

Ochrana :   VKP 
ze zákona 

Kultura: les. 

STG: 3B3, 3AB3 Porost : 17A 
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Smíšený lesní porost –  DB, JD,BŘ, SM, BO – podíl cca 25% listnáčů 
Návrh opat ření:  

Při obnově porostů zajistit min. 30% zastoupení listnáčů – DB, BK, KL, LP, JL, TŘ a JD 

 
LBK č.20 K Vysokému Chlumci Katastr: Libíň 
Délka: 450 m, šířka:  min.20m  Stabilita: 4 Stav: funkční Kultura: vodní tok, louka 

STG: 3BC4-5 Ochrana : VKP ze zákona 

Charakteristika ekotopu a bioty:  
Soutok dvou potoků s vyvinutými břehovými porosty, podmáčené nesklízené louky, rybník s porosty vrb a olší 

na březích 
Návrh opat ření:  

Udržet současný stav, udržet čistou vodu. Louky extenzivně sklízet, nehnojit, části případně ponechat přirozené 
sukcesi 

 
LBK č.21 Libíňský potok Katastr: Libíň 
Délka: 450 m, šířka:  min.20m  Stabilita: 4 Stav: funkční Kultura: vodní tok, louka 

STG: 3BC4-5 Ochrana : VKP ze zákona 

Charakteristika ekotopu a bioty:  
Soutok dvou potoků s vyvinutými břehovými porosty, mokré, z části nesklízené louky, Od LBC1 meandrující tok 

na zaplavovaných loukách se zachovalými bylinnými společenstvy 
Návrh opat ření:  

Udržet současný stav, udržet čistou vodu. Louky extenzivně sklízet, nehnojit, části případně ponechat přirozené 
sukcesi 

 
LBC1 - Libí ň Katastr: Libí ň 

Plocha: 4,0 ha Stabilita: 4 Stav: 
funkční 

Ochrana :   VKP 
ze zákona 

Kultura: louka,vod.pl.,ost.pl. 

STG: 3BC4-5, 3B3  
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Vlhké a podmáčené louky z části nesklízené. Soutok dvou potoků s břehovými porosty. Na nesklízených loukách 
– krvavec toten, karbinec evropský, sítina, kakost bahenní, pcháč zelinný, přeslička bahenní, rozrazil potoční, svízel 
bahenní, blatouch, kontryhel obecný, jarmanka větší, zvonečník klasnatý 
Návrh opat ření:  

Udržet současný stav, udržet čistou vodu. Louky extenzivně sklízet, nehnojit, části případně ponechat přirozené 
sukcesi 
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LBC2 - Habakuk  Katastr: Libí ň 

Plocha: 5,2 ha Stabilita: 4 Stav: 
funkční 

Ochrana :   VKP 
ze zákona 

Kultura: louka,vod.pl.,ost.pl. 

STG: 3BC4-5  
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Vlhké a podmáčené louky z části nesklízené. Soutok dvou potoků s břehovými porosty. Severní okraj tvoří 
ukončení vodní nádrže. Na nesklízených loukách – krvavec toten, karbinec evropský, sítina, kakost bahenní, pcháč 
zelinný, přeslička bahenní, rozrazil potoční, svízel bahenní, blatouch, kontryhel obecný, jarmanka větší, zvonečník 
klasnatý 
Návrh opat ření:  

Udržet současný stav, udržet čistou vodu. Louky extenzivně sklízet, nehnojit, části případně ponechat přirozené 
sukcesi 

 
LBK č.22 Sedlecký potok Katastr: Sedl čany, Doubravice 
Délka: 1700 m, šířka:  min.20m  Stabilita: 4-5 Stav: funkční Kultura: vodní tok, louka 

STG: 3BC4-5 Ochrana : VKP ze zákona 

Charakteristika ekotopu a bioty:  
Biokoridor je vedený po pravém břehu vodní nádrže a pod přehradní hrází – úzký travnatý pás s ojedinělými 

křovinami a pole na k.ú. Kosova Hora, pod hrází je biokoridor funkční – tok s břehovými porosty 
Návrh opat ření:  

Doplnit břehové porosty. Pro udržení čisté vody rozšířit na k.ú Kosova Hora travnatý pás šířky cca 10m 

 
LBK č.23 Mastník Katastr: Sedl čany, Červený Hrádek 
Délka: 7100 m, 
šířka:  min.20m  

Stabilita: 3- 4 Stav: převážně 
funkční 

Kultura: vodní tok, louka 

STG: 3BC4-5 Ochrana : VKP ze zákona 

Charakteristika ekotopu a bioty:  
V prostoru zámeckého parku Červený Hrádek je přirozený tok s břehovými porosty a louka na nivě. Nezápadním 

okraji parku je budova učiliště, která zužuje biokoridor jen na vlastní tok. V zastavěném území Sedlčan je biokoridor 
zúžen jen na vlastní koryto potoka s úzkým pásem břehových porostů. Pod městem je tok přirozený s břehovými 
porosty a loukami na nivě 
Návrh opat ření:  

V zastavěném území Č.Hrádku a Sedlčan nedovolit žádné zužování stávajícího koridoru, naopak postupně 
zelený pás podél potoka rozšiřovat s důrazem v oblasti Kovošrotu a závodiště Kotlina dbát na zajištění podmínek 
proti možnému  znečištění. Mimo zastavěné území udržovat extenzivní louky na nivě 

 
LBC11 – Ke Kosov ě hoře Katastr: Sedl čany, Kosova Hora 

Plocha v řeš.úz.: 
1.6 ha 

Stabilita: 3- 4 Stav: 
funkční 

Ochrana :   VKP 
ze zákona 

Kultura: louka,vodní tok, ost.pl., les 

STG: 3BC4-5,   
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Vlhké a podmáčené louky na nivě, potok břehové porosty a porosty závěru parku 
Návrh opat ření:  

Udržet současný stav, udržet čistou vodu. Louky extenzivně sklízet, nehnojit, části případně ponechat přirozené 
sukcesi 
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LBC10 – Pod parkem  Katastr: Sedl čany 

Plocha: 16,7 ha Stabilita: 3- 4 Stav: 
funkční 

Ochrana :   VKP 
ze zákona 

Kultura: louka,vodní tok, ost.pl., les 

STG: 3BC4-5, 3AB3 Sdružené biocentrum pro společenstva 
potoční nivy a lesních porostů normální 
hydrické řady 

Charakteristika ekotopu a bioty:  
Vlhké a podmáčené louky na nivě z části nesklízené. Meandrující potok a bývalý náhon na mlýn s břehovými 

porosty. Z části nesklízené louky. Součástí biocentra jsou i lesní porosty na svazích pod silnicí  a úzký pás porostů 
pod tratí 
Návrh opat ření:  

Udržet současný stav, udržet čistou vodu. Louky extenzivně sklízet, nehnojit, části případně ponechat přirozené 
sukcesi. Obnovit průtok v náhonu. Chránit lesní porosty 

 
LBC4 – Na soutoku  Katastr: Sedl čany 

Plocha: 3,1 ha Stabilita: 3  Stav: 
funkční 

Ochrana :   VKP 
ze zákona 

Kultura: louka,vodní tok, ost.pl.,  

STG: 3B3-4 Pásmo hygienické ochrany I.st. vod. zdroje 
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Vlhké louky na nivě. Soutok Mastnému a Sedlčanského potoka , břehové porosty OL,VR 
Návrh opat ření:  

Udržet současný stav, udržet čistou vodu. Louky extenzivně sklízet, nehnojit, Zajistit ochranu při rekonstrukci 
příjezdové silnice do města 

 
LBC5 – Na kotlin ě Katastr: Sedl čany 

Plocha: 3 ha Stabilita: 3- 4 Stav: 
funkční 

Ochrana :   VKP 
ze zákona 

Kultura: louka,vodní tok, ost.pl., les 

STG: 3BC4-5, 3AB3,   
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Vlhká louka na nivě s břehovými porosty. Součástí biocentra je porost listnáčů (DB,OL,VR) na svazích zářezu 
pravostranného přítoku Mastnému a vlhké louky v okolí. Sušší louky a pastviny na místech s obnaženým podložím – 
suchomilná společenstva 
Návrh opat ření:  

Udržet současný stav, udržet čistou vodu. Louky extenzivně sklízet, nehnojit, části případně ponechat přirozené 
sukcesi. Chránit porosty ve svahu 

 
LBC6 – Na Chalupách  Katastr: Sestrou ň 

Plocha: 6,6ha Stabilita: 3- 4 Stav: 
funkční 

Ochrana :   VKP 
ze zákona 

Kultura: louka,vodní tok, ost.pl., les 

STG: 3BC4-5, 3AB3, 3B2 Ochranný les 
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Vlhké louky na nivě. Meandrující potok a bývalý náhon na mlýn s břehovými porosty. Z části nesklízené louky. 
Součástí biocentra jsou i lesní porosty na svazích pod silnicí  a úzký pás porostů pod tratí 
Návrh opat ření:  

Udržet současný stav, udržet čistou vodu. Louky extenzivně sklízet, nehnojit, části případně ponechat přirozené 
sukcesi. Obnovit průtok v náhonu. Chránit lesní porosty 
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LBC7 – Na mýt ě Katastr: Sestrou ň 

Plocha: 6,8 ha Stabilita: 3- 4 Stav: 
funkční 

Ochrana :   VKP 
ze zákona 

Kultura: louka,vodní tok, ost.pl., les 

STG: 3BC4-5, 3AB3 Lesní porost 531A sk.06 
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Vlhké a podmáčené louky na nivě z části nesklízené. Potok s břehovými porosty. Součástí biocentra jsou i lesní 
porosty na svazích po obou stranách nivy – společenstva zakrslých doubrav a suťových lesů. Ve svahu na pravém 
břehu porost borovice a dubu  s příměsí akátu 
Návrh opat ření:  

Udržet současný stav, udržet čistou vodu. Louky extenzivně sklízet, nehnojit. Chránit lesní porosty. Postupně 
redukovat kát z porostů 

 
LBK 24 Sestrou ňský potok Katastr: Sestrou ň 
Délka: 2000 m, 
šířka:  min.20m  

Stabilita: 3- 4 Stav: převážně 
funkční 

Kultura: vodní tok, louka, ost.pl., les 

STG: 3BC4-5,3B3-4,3AB3 Ochrana : VKP ze zákona 

Charakteristika ekotopu a bioty:  
Vlhké a podmáčené louky na úzké nivě z části nesklízené. Potok s břehovými porosty. Místy olšina. Svahy údolí 

s pestrými porosty dřevin 
Návrh opat ření:  

Ponechat současný stav 

 
LBC8 – Na b řezinách  Katastr: Sestrou ň 

Plocha: 6,3 ha Stabilita: 3- 4 Stav: 
funkční 

Ochrana :   VKP 
ze zákona 

Kultura: louka,vodní tok, vodní plocha 

STG: 3BC4-5, 3AB3  
Charakteristika ekotopu a bioty:  

Rybníček s olšinou na prameništi. Suchá květnatá louka s jižní expozicí s remízkem BŘ,DB,BO 
Návrh opat ření:  

Udržet současný stav, udržet čistou vodu. Louku extenzivně sklízet, nehnojit 

 

 

Ochrana vodních pom ěrů 

Koncepce návrhu Územního plánu Sedlčan v oblasti ochrany vodních poměrů vychází 
ze Státní politiky životního prostředí ČR (SPŽP) schválené Usnesením vlády č. 235 ze dne 
17. 3. 2004. Z cílů SPŽP jsou pro řešení území uplatněny tyto priority: 

� Ochrana vodních ekosystémů a mokřadů vůči změnám hydrologického režimu 
a necitlivým zásahům, tj. prohlubování koryt vodních toků a jejich regulace, odvodňování 
a nadměrné odběry podzemních vod a znečišťování intenzivní zemědělskou činností. 
Cíle v této oblasti se zaměřují i na omezení poškozování vodních ekosystémů, 
zvyšování přirozené retenční schopnosti krajiny a omezování eutrofizace. Postupné 
naplňování a realizace programových cílů vedoucích k obnově, stabilizaci, údržbě 
a následné péči o přirozený vodní režim krajiny je podmíněno razantním zvýšením 
podílu ekologicky funkčních zdrojů vody, resp. vláhových recipientů v krajině. 

� Podpora přirozených tras a tvarů vodních toků (meandry). 

� Realizace revitalizačních opatření v krajině a na drobných vodních tocích s ohledem 
na komplexní řešení vodního režimu krajiny. 

� Podpora odbahňování rybníků. 
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� Omezování plošného i bodového znečištění povrchových a podzemních vod, zejména 
kontrolou dodržování správné zemědělské praxe při skladování a aplikaci agrochemikálií 
a statkových hnojiv (snižování znečištění vod dusičnany ze zemědělských zdrojů 
s důrazem na stanovené zranitelné oblasti). 

� Omezování vstupu nebezpečných látek do povrchových a podzemních vod (vyhláška 
č. 450/2005 Sb.). 

� Realizace programu Prevence před povodněmi, který zahrnuje obnovu a výstavbu 
malých vodních nádrží (případně i poldrů a hrází), vypracování studií odtokových 
poměrů a vymezení záplavových území u všech významných vodních toků.  

� Zvýšení prevence ochrany před povodněmi a zmírnění dopadů období sucha 
zvyšováním retenční a retardační schopnosti krajiny, zpomalováním a vyrovnáváním 
odtoku srážkových vod a snížením erozních účinků povrchově odtékající vody. 

 

Útvary povrchových vod 

Útvarem povrchové vody se rozumí samostatný a významný prvek povrchových vod, 
jako jezero, nádrž, řeka, tok, část toku, řeky nebo kanálu. 

Do řešeného území přesahují celkem 4 útvary povrchových vod: 

1. Sedlecký potok po ústí do toku Mastník; 

2. Mastník po soutok s tokem Sedlecký potok; 

3. Mastník po vzdutí nádrže Slapy; 

4. Brzina po vzdutí nádrže Slapy (Podlipský potok na západním okraji řešeného území 
u Štilečku je přítokem Brziny). 

 

Vodní toky, nádrže a rybníky 

Členitý terénní reliéf řešeného území je odvodňován poměrně hustou sítí převážně 
drobných vodních toků. Ve smyslu vodního zákona jsou významnými vodními toky pouze 
Mastník a Sedlecký potok. Ostatní vodoteče náleží do kategorie drobných vodních toků. 
Podrobný seznam místních vodních toků a nádrží se stručnými charakteristikami je uveden 
v přiložených tabulkových přehledech. Společným znakem většiny místních drobných toků je 
vysoký stupeň narušení jejich původního přirozeného stavu technickými úpravami. Rozsah 
úprav je účelově podřízen intenzivnímu zemědělskému hospodaření (především odvodnění 
půd), tak jak bylo prosazováno v 70. a 80. letech 20. století. Typické jsou přímkově rovné 
trasy se zahloubenou niveletou dna, opevnění koryt betonovými prefabrikáty, zatrubnění 
souvislých úseků a absence břehových porostů. Tento stav neodpovídá cílům Státní politiky 
životního prostředí a je podnětem k opatřením směřujícím k revitalizaci toků a jejich povodí. 

Provedené úpravy vodních toků jsou vždy spojeny s vybudovanými systémy 
odvodnění zemědělských půd a ve spojení se strmými příčnými i podélnými spády údolí a se 
způsobem hospodaření na zemědělských plochách (slučování zemědělské půdy do velkých 
bloků, odstranění původních cest a mezí, orba po spádnici) urychlují odtok dešťových 
srážek, podporují plošnou i rýhovou erozi půd a zanášení, případně i devastaci potočních 
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koryt. Přestože se uvedené charakteristiky týkají většiny místních vodních toků, lze označit 
za nejvíce úpravami ovlivněné toky Lužnici a Musík a z těch nejmenších vodotečí ještě 
Třebnický a Solopyský potok. 

Zejména v zastavěných plochách je nutné respektovat ustanovení vodního zákona 
o zachování a užívání volného manipulačního pruhu podél vodních toků pro výkon státní 
správy, a to v šířce do 8 m u významných toků a do 6 m u drobných toků od břehové čáry. 

Částečnou kompenzací za důsledky nepříznivých dopadů úprav toků mohou být malé 
vodní nádrže a rybníky. Vodní nádrže upravují lokální vodní režim a plní současně i řadu 
dalších pozitivních funkcí v krajině. Jmenovitě se jedná o funkce akumulační, retenční 
a ochranné, protierozní, dočišťovací, rybochovné, vsakovací, rekreační, krajinotvorné 
a estetické. Plošně i objemově nejvýznamnějšími vodními nádržemi jsou vedle nádrže 
Sedlčany na Sedleckém potoce i rybníky Horní a Dolní Solopyský a Libíňský. Nezastupitelný 
význam má i síť malých rybníků (většinou do 0,5 ha plochy) rozptýlených v krajině 
i v zástavbě sídel. 

 

Ochrana jakosti povrchových vod a zranitelné oblasti 

Obecně je jakost povrchových i (podzemních) vod významně ovlivňována plošným 
znečišťováním ze zemědělského hospodaření a z erozních splachů ze silničních komunikací 
a z terénu. Množství sedimentů, poškození koryt vodních toků i stupeň znečištění vod 
ukazují, že v řešeném území dochází k vodní erozi půd i k dusičnanovému znečištění vod. 
Na základě identifikace povrchových nebo podzemních vod znečištěných nebo ohrožených 
dusičnany ze zemědělských zdrojů jsou stanoveny zranitelné oblasti. Nařízením vlády 
č. 219/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.103/2003 Sb., o stanovení zranitelných 
oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění 
protierozních opatření v těchto oblastech, jsou katastrální území Oříkov, Solopysky 
a Třebnice stanovena zranitelnými oblastmi. Hydrologicky se toto vymezení vztahuje na 
povodí Musíku s jeho přítoky Třebnický, Solopyský a Oříkovský potok, včetně hlavních 
odvodňovacích zařízení (HOZ) Oříkovec a Solopysky a včetně rybníků Horní a Dolní 
Solopyský, Huser a dalších. 

Všechny tři zranitelné oblasti byly stanoveny již původním nařízením vlády č. 103 
z roku 2003 a jejich opětovné stanovení naznačuje, že dusičnanové znečištění ze 
zemědělských zdrojů přetrvává a opatření specifikovaná nařízením vlády nepřinášejí 
očekávané výsledky. Na obtížnosti účinného řešení se podílejí i půdně-klimatické poměry, 
způsob hospodaření (širokořádkové plodiny) a sklonitost, která v konkrétních podmínkách 
Sedlčanska běžně dosahuje 60 a často 70 – 90. Menší sklony zemědělských půd, např. do 60 
jsou v řešeném území plošně málo zastoupené, spíše výjimečně. 

Změnou nařízení vlády č. 108 z 25. 2. 2008 je upraveno hospodaření na svažitých 
zemědělských pozemcích a na zemědělských pozemcích sousedících s útvary povrchových 
vod. Úprava se týká ochrany jakosti vod před znečišťováním a před erozí a stanoví ochranné 
pásy bez hnojení na pozemcích přímo sousedících s útvary povrchových vod. 

U ostatních toků, tj. těch, které neprotékají stanovenými zranitelnými oblastmi, 
dochází také k vodní erozi a k plošnému znečišťování ze zemědělských zdrojů, avšak 
problém není extrémně vyhrocen. Zanášení koryta usazeninami je zjištěno např. na 



126 
 

Sedlčanském potoce, Sestrouňském potoce včetně přítoku od Hradišťka, na Doubravickém 
potoce a na vodoteči Od Cihelny. 

Bodové znečištění toků nedostatečně čištěnými odpadními vodami ze sídel je 
omezeno na Mastník v dosud neodkanalizované východní části Sedlčan (Červený Hrádek, 
Na Skalách) a na místní části nevybavené kanalizacemi a ČOV pro veřejnou potřebu. 
Mastník nad vstupním profilem do řešeného území má u odběru pro úpravnu vody jakost 
přijatelnou pro vodárenský tok a v profilu KM 17,75 pod Sedlčany má při průtoku Q355 = 97 l/s 
příznivou koncentraci BSK5 v úrovni BSK5=2,7 mg/l. Místní části Sedlčan jsou situovány na 
drobných přítocích Mastníku, Sedleckého potoka a Musíku. Jejich odpadní vody nejsou 
dostatečně zneškodňovány individuálním způsobem v septicích a jímkách. Od roku 2020 
musí být veškeré odpadní vody kumulovány v nepropustných bezodtokových jímkách, odkud 
budou odváženy k bezpečné likvidaci do ČOV Sedlčany. 

 

Kaprové vody 

S problematikou ochrany jakosti povrchových vod bezprostředně souvisí i nařízení 
vlády č.71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci 
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, ve znění pozdějšího nařízení vlády 
č. 169/2006 Sb. Z vodních toků uvedených v příloze č. 1 k vládnímu nařízení jsou jmenovitě 
stanoveny tyto kaprové vody příslušející do řešeného území: 

• Mastník KM 0,0-44,5. Do řešeného území přísluší úsek KM 14,4 – KM 22,0; 

• Sedlecký potok. Do řešeného území přísluší úsek KM 0,0 – KM 3,1; 

• Libíňský potok. Do řešeného území přísluší úsek KM 0,0 – KM 1,9; 

• Sestrouňský potok. Do řešeného území přísluší celý tok KM 0,0 – KM 2,8; 

• Lužnice Do řešeného území přesahuje pouze horním úsekem KM 10,0 – KM 10,9; 

• Musík. Do řešeného území přesahuje pouze částí horního úseku, KM 10 – KM 10,9. 

Kaprovými vodami jsou povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnými pro 
život kaprovitých nebo jiných druhů, jako je štika, okoun a úhoř. Mezi stanovené lososové 
vody není zařazen žádný z vodních toků v řešeném území. 

 

Revitalizace vodních toků a jejich povodí 

Negativní vlivy jednoúčelově pojatých úprav vodních toků se projevují zvýšeným 
sklonem k plošné i rýhové erozi zemědělských půd a způsobují destabilizaci a poškozování 
vodních ekosystémů, snižování přirozené retenční a retardační funkce krajiny a zhoršení 
podmínek pro život a reprodukci původní populace ryb a jiných vodních živočichů. Tímto 
problémem jsou zatíženy nejen stanovené toky odvodňující zranitelné oblasti (k.ú. Oříkov, 
Solopysky, Třebnice), ale i další toky v řešeném území, včetně těch, jejichž upravené úseky 
jsou poškozeny, zaneseny sedimenty, případně jinak poškozeny, takže neplní svoje primární 
ekologické funkce. Jmenovitý návrh revitalizace poškozených a potenciálně ohrožených toků 
a jejich povodí je totožný s návrhem protierozních opatření v erozně exponovaných 
povodích. Územní plán je dokumentem, kterým na problematiku upozorňuje, rámcově je 
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vymezuje, avšak pro zpřesnění a podrobné specifikace opatření bude nutné zpracovat 
odborné studie ochrany vodních poměrů, založené na průzkumech a vyhodnocení poměrů 
jednotlivých vodotečí a jejich povodí, Předmětem těchto komplexně pojatých odborných 
studií budou v první řadě vodní toky a povodí příslušející do stanovených zranitelných 
oblastí: 

• Musík; 

• Solopyský potok; 

• Třebnický potok; 

• Oříkovský potok. 

Vedle těchto 4 jmenovaných toků je Územním plánem hodnocená jako poškozená 
vodoteč Lužnice, vyžadující revitalizaci od pramenního úseku u Sedlčan po hranici řešeného 
území, resp. po rybník Bobrník. 

 

Útvary podzemních vod 

Řešené území přísluší do útvaru podzemních vod č. 632 – Krystalinikum v povodí 
Střední Vltavy. Horniny krystalinika mají omezenou propustnost a k oběhu vody může 
docházet v zóně přípovrchového rozpojení a kvartérního pokryvu, případně po 
významnějších poruchových pásmech. V příznivých podmínkách prosakuje srážková voda 
až na skalní podloží, kde může vytvářet dočasnou zvodeň. Ve svažitém prostředí pak stéká 
a dotuje povrchový recipient. Území nemá dostatek kvalitních a vydatných zdrojů 
podzemních vod, takže je z rozhodující části odkázáno na povrchový zdroj. Sedlčansko 
náleží do oblasti vysokého rizika výskytu radonu s důsledky na využitelnost vlastních zdrojů 
vody. 

Vlivem odpadů z průmyslové i zemědělské výroby překračuje znečištění podzemních 
vod přípustné kvalitativní normativy pro pitnou vodu. 

Z důvodů kontaminace jímacího území Sedlčany-prameniště III. (původní vydatnost 
5 až 8 l/s) chlorovanými uhlovodíky je zdroj od roku 1993 odstaven a probíhají v něm 
sanační práce. Kolektor podzemních vod zde spojuje průlinové zvodnění kvartéru a eluvia a 
hlubší puklinový oběh v podložních horninách. Podzemní voda komunikuje s povrchovými 
toky. Vzhledem k pokračující kontaminaci podzemních vod kvartérní nivy nelze dosud 
vyloučit zhoršení situace při extrémních klimatických podmínkách, nedoporučují odborné 
posudky využití prameniště v řádu několika dalších roků. 

Zdroj má stanovená ochranná pásma a s jeho obnoveným využitím se ve 
střednědobém výhledu počítá. 

Významný zdroj podzemní vody u Solopysk (6 l/s) je využívaný a využitelný pro 
veřejný vodovod Sedlčany a Solopysky po předchozí úpravě koncentrace radonu a po 
smísení s upravenou vodou z ÚV Kosova Hora, event. později z SVS. Zdroj má stanovená 
ochranná pásma a s jeho trvalým využitím se počítá. 

Povltavské mlékárny Sedlčany mají pro své potřeby vlastní prameniště se soustavou 
studní a vrtů v povodí Lužnice. Vydatnost zdrojů (cca 1,5 l/s) je doplňována odběrem 
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z veřejného vodovodu. Zvýšení požadavků na odběr z veřejného vodovodu nelze zatím 
bilančně zajistit. Situace se zlepší až po realizaci přivaděče z Benešova. Prameniště má 
stanovená ochranná pásma. Pásmo II. stupně přesahuje do stávající severozápadní a 
západní zástavby Sedlčan. Průnik zástavby do OP II. stupně se zvětší využitím 
navrhovaných zastavitelných ploch č. 4a, 4b, 5, 7, 8, 39, 40, 41, 42 a 47. 

Dusičnanové znečištění podzemních a povrchových vod ze zemědělských zdrojů 
(koncentrace nad 50 mg/l) je evidováno ve stanovených zranitelných oblastech, konkrétně 
v katastrálních územích Oříkov, Třebnice, Solopysky. Podzemní voda v domovních a 
veřejných studnách nemá vyhovující jakost ani v ostatních místních částech řešeného 
území. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje doporučuje obyvatelům 
používat pro pitné účely balenou vodu. Vzhledem k tomu, že s připojením místních částí na 
veřejný vodovod se podle platného PRVK v nejbližším období nepočítá, očekává se zlepšení 
jakosti podzemních vod především od zvýšení úrovně likvidace splaškových odpadních vod 
a od šetrnějšího hospodaření s hnojivy na zemědělských půdách. 

 

Ochrana p řed povodn ěmi 

Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky vychází z analýz 
povodňových situací v podmínkách ČR i v zahraničí. 

Zásady strategie se dotýkají územního plánování v několika významných bodech: 

- Preventivní opatření pro ochranu před povodněmi je nejefektivnější formou ochrany. 

- Efektivní preventivní opatření je nutné uplatňovat systémově v ucelených hydrologických 
povodích a s ohledem na provázání vlivů jednotlivých opatření podél vodních toků. 

- Pro efektivní ochranu před povodněmi je třeba nalézt vhodnou kombinaci opatření 
v krajině (zvýšení přirozené akumulace a retardace vody v území) a na druhé straně 
také technických opatření k ovlivnění povodňových průtoků. 

- Na zabezpečení realizace preventivních opatření ke snížení škodlivých účinků povodní 
se musí podílet vlastníci a správci nemovitostí, což mohou být rovněž organizace 
na úrovni regionů a obcí nebo individuální osoby. 

Nezbytným předpokladem vytvoření efektivní protipovodňové ochrany konkrétního 
území je spolehlivé vymezení ploch ohrožených povodněmi. Proto jsou stanovena záplavová 
území podél všech významných vodních toků. V řešeném území se jedná o Mastník 
a Sedlecký potok. Jejich záplavová území a aktivní zóny jsou stanoveny Sdělením Krajského 
úřadu Středočeského kraje, ze dne 24. 2. 2009. Sdělení obsahuje mapové zobrazení hranic 
záplavových území při průtoku povodní Q100, Q50, Q20 a hranice jejich aktivních zón. Toto 
vymezení není zcela totožné se starším vymezením doloženým ve změně č. 3 původního 
územního plánu Sedlčan z roku 2004 a především je doplněno o aktivní zónu. 

Pro stanovení ekonomicky únosného stupně ochrany zastavěných, zastavitelných 
ploch a liniových staveb vychází předkládaný Územní plán Sedlčan z doporučených hodnot 
uváděných orientačně v technických normách. 
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Odvětvová technická norma vodního hospodá řství TNV 75 2103 – „Úpravy řek“ 

Druh p řilehlých pozemk ů Návrhový pr ůtok 

Historická centra měst, historická zástavba Q100, případně vyšší 

Souvislá zástavba, průmyslový areál, významné liniové stavby a 
objekty 

Q50, případně vyšší 

Rozptýlená bytová a průmyslová zástavba a souvislá chatová 
zástavba 

Q20 , případně vyšší 

Velmi cenná půda jako sady, chmelnice apod. Q20, případně vyšší 

Orná půda (podle její bonity) Q5 až Q20 

Louky a lesy Q30d  až Q1 

 

Technická norma ČSN 73 6201 – „Projektování mostních objekt ů“ 

Mostní objekty Nejmenší p řípustný navrhovaný 
průtok 

Trvalé mostní objekty, po nichž je vedena železniční trať, měst. dráha 
nebo pozemní komunikace 

Q100 

Trvalé propustky, po nichž je vedena železniční trať a nejde-li přitom o 
propustky na vodních tocích 

Q50 

Trvalé mostní objekty, po nichž je vedena účelová komunikace nebo 
dráha zvláštního určení, lávky 

a) návrhový průtok pro kapacitu 
upraveného nebo upravovaného 
úseku vod. toku nad mostním 
profilem 

b) kapacita neupraveného koryta 
nad mostním profilem, není-li větší 
než Q100 

 

Oborová (zrušená) norma ON 48 2506 – „Hrazení byst řin a strží“ 

Druh ohrožených objekt ů Návrhový pr ůtok 

Souvislá měst. zástavba, větší sídliště, střediskové obce, průmysl. 
objekty, souběh významných liniových staveb, památkové chráněné 
objekty 

Q50 až Q100 

\menší obce, osady, rozptýlená údolní zástavba, místní komunikace II. 
a III. třídy, rekreační střediska, pozemky ohrožené tvorbou a činností 
strží 

Q20 až Q50 

Extravilán – intenzivní zemědělská výroba Q5 až Q20 

Extravilán – luční hospodářství, lesní kultury, meliorační zařízení Q5 až Q10 

 

Územní plán města posuzuje protipovodňovou ochranu stávající zástavby 
i navrhovaných zastavitelných ploch na průtok povodně Q100. S ohledem na technické 
i ekonomické ukazatele je možné považovat tento stupeň ochrany za reálně dosažitelný 
ve střednědobém výhledu za optimální, až spíše mírně velkorysý. Prostředky vložené 
do případné realizace a údržby ochrany vyššího stupně, např. do úrovně nejvyšší 
zaznamenané povodně, mají pravděpodobnost uplatnění v řádu více než 100 let a proto se 
nutně nabízí otázka hranice účelnosti, pokud nejde o záchranu lidských životů. 

Zásadním navrhovaným protipovodňovým opatřením preventivního charakteru je 
lokalizace nově navrhovaných zastavitelných ploch mimo stanovená záplavová území a 
jejich aktivní zóny. Z navrhovaných zastavitelných ploch se do užšího kontaktu 
s povodňovou hladinou Q100 mohou dostávat plochy č. 13 a č. 14 (plochy rekreace na území 
přírodního charakteru a č. 50 (loděnice), pokud by nerespektovaly hladinu v úrovni 
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342,24 m n m. Vzhledem k tomu, že jde o funkční využití spojené s vodou je možné konfliktní 
vztah vyloučit úpravou projektového řešení. 

Výčet stávajících objektů, ploch a zařízení situovaných zcela nebo částečně 
do stanoveného záplavového území Q100 a jeho aktivní zóny (AZ) je prakticky shodný 
s původním územním plánem, resp. s jeho pozdější změnou č. 3 z roku 2004. Tyto objekty 
a jiná zařízení jsou povodněmi nejen ohroženy, ale svojí expozicí v povodňovém průtoku 
působí jako překážky zhoršující průběh povodně a podílejí se na vzniku dalších škod. 
Jmenovitě se jedná o tyto objekty a plochy: 

 

Č. Stavba, plocha Ohrožená část Záplavové území (ZÚ) 
Aktivní zóna (AZ) 

1. ČOV Pouze nátoková část Okraj aktivní zóny 

2. Areál závodiště Sedlčanské 
kotliny 

Rozsáhlá část včetně staveb. 
objektu 

Aktivní zóna 

3. Parking, autocamp 
Sedlčanské kotliny 

Část stavby Aktivní zóna 

4. Kovošrot Převážná část plochy včetně části 
objektů 

Aktivní zóna 

5. Zimní stadion Celý objekt Aktivní zóna 

6. Tenisové hřiště Celá plocha včetně objektů Aktivní zóna 

7. Tělovýchovný objekt 

(plocha č. 23) 

Celá plocha Aktivní zóna 

8. Hřiště u autobusového 
Nádraží 

Převážná část plochy včetně 
objektů 

Aktivní zóna 

9. Autobusové nádraží Část plochy Záplavové území 

10. Uhelné sklady Celá plocha Záplavové území a část v aktivní 
zóně 

11. Rozptýlené drobné objekty 
na levém i pravém břehu 
Mastníku 

Část území Aktivní zóna 

 

Mosty a lávky bývají svým nedostatečným převýšením a nedostatečným průtokovým 
profilem velmi častou překážkou odtoku povodně. Jejich ucpání, přelití nebo destrukce 
mohou ohrozit záchranné práce i dopravní obsluhu území. V Sedlčanech se předpokládá 
plné zabezpečení mostů přes tok Mastníku na silnici č. 18 a ve městě na Nádražní a Potoční 
ulici. 

Problematické jsou profily mostu a lávky v Sedlčanské kotlině, tzv. pontonový most 
a lávka u tenisového hřiště. 

Ze srovnání povodňových odtoků Mastníku a Sedleckého potoka je zřejmé, že pod 
jejich soutokem tvoří významnější část povodně právě Sedlecký potok. Vzhledem k existenci 
vodní nádrže na Sedleckém potoce nad ústím do Mastníku se nabízí otázka, do jaké míry je 
využit nezanedbatelný objem nádrže pro tlumení povodně pod soutokem. Územní plán proto 
navrhuje zpracovat odborné posouzení možností zvýšeného zapojení nádrže do systému 
ochrany Sedlčan. Za nejméně náročné opatření je možné považovat úpravu manipulačního 
a provozního řádu vodní nádrže ve prospěch ochranného objemu. Takové opatření nemusí 
být spojeno s náročnějšími stavebními úpravami. 
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Ochrana územně odloučených místních částí Sedlčan 

Územně oddělené místní části jsou charakteristické rozptýlenou zástavbou v povodí 
drobných vodotečí s malým a svažitým povodím. K povodňovým situacím dochází jak formou 
letních krátkých a rychlých přívalů, tak i na jaře při tání sněhové pokrývky. Přiměřená 
protipovodňová ochrana těchto malých sídel odpovídá průtokům Q20 a způsob zabezpečení 
spočívá spíše v opatřeních a úpravách v krajině formou protierozních opatření na svažitých 
plochách v povodí. Ochranu podpoří také využití malých vodních nádrží a otevření nevhodně 
uplatněných poddimenzovaných zatrubněných úseků a propustků v intravilánech i těsně nad 
nimi. 

Územní plán navrhuje provést opatření v těchto místních částech a lokalitách: 

• Oříkov a Oříkovec - zranitelná oblast; 

• Třebnice a Štileček – zranitelná oblast; 

• Solopysky – zranitelná oblast, nebezpečí povodní částečně kompenzováno vlivem 
rybníků; 

• Doubravice; 

• Libíň - nebezpečí povodní částečně kompenzováno vlivem rybníků; 

• Sestrouň; 

• Zberaz. 
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Přehled vodních toků 
Útvar povrchový vod Sedlecký potok 

Vodní tok 

Přibližná 
plocha povodí, 

km 2 

celkem  
z toho v ŘÚ 

Délka 
toku 
v ŘÚ 

km 

Správce 
vodního toku 

Provedené 
úpravy toku 

Předpoklady 
vodní eroze 

v povodí 

Vodní 
nádrže 
rybníky 

v ŘÚ 

Osídlení, 
povodí 
v ŘÚ 

Poznámky, opat ření 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sedlecký potok 
význam. vod. tok 

          142   

          18,5 

    3,1 Povodí Vltavy 
PV 

úsek pod hrází 
vodní nádrže 

viz přítoky; 
podélný sklon cca 
0,026%.Sklon 
údol. svahů do 
8% 

Vodní nádrž 
Sedlčany 
20,3ha; 

525 tis.m3 

Sedlčany 
+ osídlení 
přítoků 

Stanovené záplavové území 
a aktivní zóna pod hrází vodní 
nádrže. Zvýšení retenčního 
účinku vodní nádrže 

Přítok Sedleckého 
potoka: 

Libíňský potok 

         10,6 

         2,27 

    1,9 Povodí Vltavy 
PV 

neupravený 
tok  

potenciálně ano, 
podélný sklon 
2,5%. Sklon údol. 
svahů 7-12% 

Libiňský 
rybník 2,5 ha 

Libíň Návrh ověřit potřebu 
protierozních opatření v povodí 

Doubravický p.          2,1 

         2,1 

    1,96 Povodí Vltavy 
PV 

cca 0,96 km podélný sklon 
3,1%.Sklon údol. 
svahů 9-16% 

5 drobných 
rybníků, větš. 
do 0,2 ha 

Doubravice Návrh ověřit potřebu proti-
erozních opatření v povodí. 
Upravený úsek začlenit do 
přirozeného prostředí -
vegetační doprovod 

Bezejmenný potok 

„Od cihelny“ 

         1,8 

         1,8 

    2,1 Povodí Vltavy 
PV 

0,892 km podélný sklon 
3,3%. Sklon údol. 
svahů 10-16% 

2 rybníky  

U kapličky 
0,7 a 0,4 ha 

okraj 
Sedlčan 

Návrh ověřit potřebu proti-
erozních opatření v povodí 

Přítoky: 

Libiňského p: 

Bezejmen. od 
Klimětic 

         0,5 

         0,5 

   0,38 Povodí Vltavy 
PV 

─ ─ 1 malý rybník 
do 0,3 ha 

Lokalita 
Klimětice 

─ 
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Útvar povrchových vod Mastník po soutok se Sedleckým potokem 

Vodní tok 

Přibližná 
plocha povodí 

km 2 

celkem  
z toho v ŘÚ 

Délka 
toku 
v ŘÚ 

km 

Správce 
vodního toku 

Provedené 
úpravy toku 

Předpoklady 
vodní eroze 

v povodí 

Vodní nádrže, 
rybníky v ŘÚ 

Osídlení 
povodí 
v ŘÚ 

Poznámky, opat ření 

Mastník- 
významný vodní 
tok 

       94 

       2,6 

2,94 Povodí Vltavy 
PV 

starší dílčí 
úpravy, 
náhony. 
Zachované 
meandry  

podélný sklon 
0,8%.Sklon údol. 
svahů 7,5-14% 

Zámecký rybník 
1,3 ha 

Červ.Hrádek 

Lhotka 

Stanovené záplav. území 
a aktivní zóna. Tendence 
k erozi nezastavěných 
pravobřež. údol. svahů 
v prostoru Lhotka Zvýšení 
povrchového odtoku jako 
důsledek současné 
i navrhované zástavby obytné 
i průmyslové 

Přítoky Mastníku: 

Janovský potok 

        2,4 

        0,33 

0,9 Povodí Vltavy 
PV 

zatrubněný 
úsek 

podélný sklon 
2,4%. Sklon údol. 
svahů do 7% 

Bezejmen.rybník 
0,8 ha + 3 
drobné rybníky 
do 0,1 ha 

Červ.Hrádek 

Průmyslová 
zástavba 

Otevření zatrubněného úseku 
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Útvar povrchových vod Mastník pod ústím Sedleckého potoka 

Vodní tok 

Přibližná 
plocha povodí 

km 2 

celkem  
z toho v ŘÚ 

Délka 
toku 
v ŘÚ 

km 

Správce 
vodního toku 

Provedené 
úpravy toku 

Předpoklady 
vodní eroze 

v povodí 

Vodní nádrže, 
rybníky v ŘÚ 

Osídlení 
povodí v ŘÚ Poznámky, opat ření 

Mastník – 
významný vodní 
tok 

      94,4 

      11,3 

   5,2 Povodí Vltavy 
PV 

dílčí úpravy, 
jezy  

podélný sklon 
0,33% 

viz přítoky Sedlčany 
město+sídla 
v povodí 
přítoků 

Stanoveno záplavové území 
včetně AZ. Max. možné 
uvolnění záplav. území 
od staveb aj. překážek 
(Kovošrot) a vyloučení 
lokalizace nových záměrů. 
Další opatření v povodí 
přítoků – protierozní opatření, 
zvyšování retenčních a 
retardačních schopností 
krajiny 

Přítoky: 

Mastníku: 

Bezejmenný 
od Hluché 

     0,29 

     0,29 

  0,6 Povodí Vltavy 
PV 

─ podélný sklon 5% ─   

Sedlčanský potok      1,8 

     1,8 

     2 Povodí Vltavy 
PV 

upraveno 

     497 m 

podélný sklon 
4%,sklon údol. 
svahů do 14% 

8 rybničních 
nádrží: 0,25 a 
0,18 ha + 6 
v.n.do 0,1 ha 

m.č. 

Vítěž 

Tendence k erozi svahů. 
Ověřit potřebu protierozních 
opatření v povodí. Zachovat 
a udržovat vod. nádrže. 
Zatrubněný dol. úsek 

Zberazský potok      0,66 

     0,66 

    1,3 Povodí Vltavy 
PV 

─ podélný sklon 
6%.Sklon údol. 
svahů do 14% 

1 malá rybniční 
nádrž do 0,1 ha 

m.č. 

Zberaz 

Ověřit potřebu protierozních 
opatření v povodí 

Sestrouňský 
potok 

     4,2 

     3,2 

    2,8 Povodí Vltavy 
PV 

Silně 
poškozená 
úprava 
1,08km 

podélný sklon 
3,5%. Sklon 
údolních svahů 
16-20% 

6 rybnič. nádrží, 
z toho 1x0,8 ha 
ostatní do 0,1 ha 

Sestrouň 

Hradišťko 

Tendence k erozi. Nestabilní 
koryto, nádrže, sedimenty. 
Potřeba protierozních 
opatření v povodí 

Přítok Sestrouňs. 
p. od Hradišťka 

zahrnuto 
v Sestrouňs. p. 

 Povodí Vltavy 
PV 

upraveno  

295 m 

podélný sklon 
3,5%. Sklon 
údolních svahů 
16-20% 

zahrnuto 
v povodí 
Sestrouň. p. 

Hradišťko Ověřit potřebu protierozních 
opatření v povodí 
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Útvar povrchových vod Mastník pod ústím Sedleckého potoka – přítoky Mastníku a Vltavy 

Vodní tok 

Přibližná 
plocha povodí 

km 2 
celkem  

z toho v ŘÚ 

Délka 
toku 
v ŘÚ 
km 

Správce 
vodního toku 

Provedené 
úpravy toku 

Předpoklady 
vodní eroze 

v povodí 

Vodní nádrže, 
rybníky v ŘÚ 

Osídlení 
v povodí 

v ŘÚ 
Poznámky, opat ření 

Lužnice   10,17 

    2,5 

    1,1 Lesy ČR Upravený tok 
v celé délce 
průchodu ŘÚ 

podélný sklon 
1,6%. Sklon 
údolních svahů 
1,6% 

─ Rozvoj. plochy 
Sedlčan 

Jeden z nejvíce poškoz. toků 
v ŘÚ. Koryto potoka 
zahloubeno a geometricky 
napřímeno, bez veget. 
doprovodu. Překryv s OP 
využívaných zdrojů podzem. 
vod účelového vodovodu 
Povltavských mlékáren. Návrh 
revitalizace toku, obnovení 
přírodě blízkých poměrů 

Musík 

přítok Vltavy 

(vč.přítoků od 
Solopysk a 
Třebnic 

      37,7 

      10,1 

    3,4 Lesy ČR Upravený tok 
v celé délce 
průchodu ŘÚ 

podélný sklon 2%. 
Sklon údol. svahů 
5-12-16% 

10 rybníků 
z toho 2 velké 
na přítoku 
ze Solopysk 

Oříkov 

Třebnice 

Solopysky 

Zranitelná 
oblast 

Další z nejvíce poškozených 
toků v ŘÚ. Koryto potoka 
zahloubeno, napřímeno, bez 
vegetač. doprovodu. Návrh 
revitalizace toku a povodí, 
obnovení přírodě blízkých 
poměrů. 

Přítoky Musíku: 

Solopyský potok 

     2,4 

     2,4 

    1,8 Povodí Vltavy 
PV 

Upravený tok podélný sklon 
1,8% 

4 rybníky, z toho 
Horní Solopyský 
p. 12,9 ha, Dolní 
p. 8 ha 

m. č. 

Solopysky 

Zranitelná 
oblast 

Horní solopyský r. vyhlášen 
EVL 2000. Část povodí v OP 
vod. zdrojů Solopysky. Návrh 
revitalizace toku 

Třebnický potok     1,64 

    1,33 

    0,72 Povodí Vltavy 
PV 

Horní úsek 
zatrubněný, 
450 m. Dolní 
úsek 270 m 
napřímený 

podélný sklon 
1,8%.Sklon údol. 
svahů 5-8% 

2 rybníky 

0,6 a 0,4 ha 

m.č. 

Třebnice 

Zranitelná 
oblast 

Silně poškozené odtokové 
poměry. Další z nejvíce 
narušených poměrů v ŘÚ. 
Návrh revitalizace, otevření 
zatrubněného úseku, obnovení 
přírodě blízkých poměrů. 

Oříkovský potok      0,77 

     0,37 

    0,95 Lesy ČR ─ podélný sklon 
3,7%. Sklon údol. 
svahů až 20% 

1 návesní rybník 
0,5 ha 

m.č. Oříkov 

Zranitelná 
oblast 

Bez opatření 

Oříkovecký 
Hlavní odvodňo-
vací zařízení 

      0,5 

      0,5 

    0,9 ZVHS 
 

Převážně 
zatrubněný 

podélný sklon 
4,5%. Sklon údol. 
svahů do 13% 

2  návesní 
rybníčky do 0,1 
ha 

Oříkovec 
Zranitelná 
oblast 

─ 
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Útvar povrchových vod Brzina po vzdutí nádrže Slapy 
Do tohoto útvaru povrchových vod náleží z řešeného území pouze jeho malá okrajová západní část odvodňovaná Podlipským potokem 

Vodní tok 

Přibližná 
plocha povodí 

km 2 

celkem  
z toho v ŘÚ 

Délka 
toku 
v ŘÚ 

km 

Správce 
vodního toku 

Provedené 
úpravy toku 

Předpoklady 
vodní eroze 

v povodí 

Vodní nádrže, 
rybníky v ŘÚ 

Osídlení 
v povodí 

v ŘÚ 
Poznámky, opat ření 

Podlipský potok       9,8 

      0,4 

       3 Lesy  ČR  povodí zalesněno 
Podélný sklon 
3,4%. Sklon údol. 
svahů ve Štilečku 
až 18% 

3 malé rybniční 
nádrže od 0,1 
do 0,8 ha 

lokalita 
Štileček k.ú. 
Třebnice. 

Zranitelná 
oblast 

Tendence k erozi údol. svahů 
u Štilečku. Návrh ověřit 
potřebu protierozních 
opatření. 
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Dobývání nerost ů 

Existuje záměr rozší ření povrchového dobývání stavebního kameniva v dobývacím 
prostoru Hrabří, jež zasahuje na k.ú. Třebnice obce Sedlčany. Nový Plán otvírky, přípravy 
a dobývání (POPD) zohlední výsledky zjišťovacího řízení, stanoví plán přípravy a dobývání 
na dalších 40 let. Bylo zpracováno Oznámení změny záměru a vydán podle § 7 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů Krajským úřadem Středočeského kraje 4. 2. 2011 
Závěr zjišťovacího řízení. 

Záměr nebude dále posuzován podle citovaného zákona za podmínek splnění 
podmínek a doporučení uvedených ve vyjádřeních dotčených správních úřadů a územních 
samosprávných celků. Předpokládá se mj. rekultivace již vytěžených území a zalesnění 
stanovišť. 

V ploše kamenolomu Solopysky / Deštno v současné době těžba dle údajů Geofondu 
neprobíhá, jde o ložisko s ukončenou těžbou. Zásoby výhradního ložiska vytěžil Průmysl 
kamene, a.s. Příbram, nyní slouží pro drcení kamene, lom koupil Libor Bílek s.r.o. se sídlem 
Jesenice, Doublovičky (firma LOM DEŠTNO, s.r.o.). 

Do budoucna není zcela jasný vývoj v případné další těžbě. Kámen pro těžbu 
v navazujících částech lomu je, pro pokračování těžby by muselo dojít k novému výpočtu 
zásob. 

Rekultivace  některých dalších, již vytěžených prostorů jsou dosud nejsou vyjasněny 
z důvodu převodů práv a povinností k některým těžebním prostorům. 

Pražské cihelny měly vydaný souhlas k odnětí půdy ze ZPF z roku 1984 včetně plánu 
rekultivace, který vydalo Ministerstvo zemědělství a výživy. V roce 2006 vydalo MŽP změnu 
souhlas pro První konkurzní v.o.s. Praha 4, jehož součástí je plán rekultivace nazvaný 
"Projekt rekultivace území dotčeného těžbou výhradního ložiska Sedlčany". Tento souhlas se 
ale do dnešního dne nestal součástí žádného rozhodnutí. 

V současné době existuje záměr využít bývalou těžebnu pro ukládání stavebního 
odpadu s následným dokončením rekultivace. S odpady nakládá v tomto prostoru firma 
Lapuška, s.r.o., byl udělen souhlas Krajským úřadem Středočeského kraje a firma zde 
provádí recyklaci anorganických materiálů. Souhlas k zavážení vytěženého prostoru firma 
zatím nemá. 
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d) Informace o výsledcích vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území  spolu 
s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí, popřípadě zdůvodnění proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo 
respektováno 

− bylo vyžádáno vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona – 
je zpracováno 

− vliv na podmínky pro příznivé životní prostředí (enviromentální pilíř) 

Ochrana přírody a krajiny je zdůrazněna návrhem místního územního systému 
ekologické stability. Biocentra a biokoridory jsou zařazeny jako přírodní prvky – 
nezastavitelné pozemky. 

Mezi významné krajinné prvky „ze zákona“ patří lesy, vodní toky, rybníky, údolní 
nivy. Jsou zvýrazněny návrhem prvků územního systému ekologické stability. 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou respektovány v jejich celistvosti. 

Ve správním území města Sedlčany bylo vyhlášeno území soustavy NATURA 2000 
– evropsky významná lokalita CZ 02013785 Horní solopyský rybník. Je 
respektováno. 

− hospodářský rozvoj 

K rozvoji ekonomické základny přispěje vymezení rozvojových ploch výroby 
a skladování a plochy smíšené obytné a komerce. Na jižním a východním okraji 
města, kde již jsou současné výrobní plochy. Další plochy jsou navrženy severně 
města– s cílem ochrany města před negativními vlivy dopravy. 

Plochy zemědělských areálů jsou respektovány. 

Jsou tedy vytvořeny podmínky pro rozšíření nabídky nových pracovních příležitostí. 

− soudržnost společenství obyvatel území 

Územní plán předpokládá výhledový počet trvale žijících obyvatel města Sedlčany 
7 600 – 9 000 k roku 2030. 

Pro nárůst počtu obyvatel jsou vymezeny rozvojové plochy pro bydlení i odpovídající 
občanské vybavení. 

 

Vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí 

Koncept řeší dvě varianty umístění silnice II/105. 

Rozhodnutí: bude zapracován severozápadní obchvat – koridor oddálený, v úseku mezi 
silnicemi II/105 – II/119 (s využitím stávající místní komunikace mezi ulicemi 
Církvičská a Kňovická) – III/10 230 včetně jednopruhové okružní křižovatky 
silnic II/105 a navrhovaného obchvatu. 
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Koncept řeší dvě varianty umístění vnitroměstského komunikačního propojení 
jihozápadní a severozápadní části města Sedlčany v úrovni místních komunikací: 

Rozhodnutí: bude zapracována přestavba stávající místní komunikace s úrovňovým 
napojením na silnici I/18. 

Koncept řeší dvě varianty umístění komunikačního propojení jihovýchodní a 
severovýchodní části města Sedlčany podél Mastníku a Sedleckého potoka v úrovni 
místních komunikací. 

Rozhodnutí: bude zapracována varianta koridoru komunikačního propojení pro 
nemotorovou dopravu. 

Koncept řeší tři varianty vymezení územního systému ekologické stability 
regionálního biocentra RBC 837 a regionálního biokoridoru 292. 

Rozhodnutí: bude zapracována varianta 1, dle návrhu Zásad územního rozvoje 
Středočeského kraje. 

Požadavky: - ochrany kulturních hodnot 

− ochrany stávající zeleně 

− ochrany vodních toků 

− ochrany vodních zdrojů 

− ochrany podmínek pro založení prvků ÚSES 

− ochrany ploch bydlení před hlukem z výroby 

− ochrany ploch bydlení před hlukem z dopravy 

− ochrany horninového prostředí 

jsou zapracovány v závazné části Územního plánu Sedlčany. 
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e) Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrženého řešení na zem ědělský 
půdní fond a pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa 

Vyhodnocení odnětí ZPF 

Úvod 

Vyhodnocení navrženého urbanistického řešení ÚP Sedlčany bylo provedeno ve smyslu 
zákona ČNR č. 334 ze dne 12. 5. 1992 o ochraně ZPF a vyhlášky MŽP č. 48 ze dne 
22. 2. 2011. Pro účely ochrany ZPF jsou touto vyhláškou zavedeny Třídy ochrany 
zemědělského půdního fondu, zařazující jednotlivé BPEJ do 5 tříd. Výkres se znázorněním 
kvality zemědělské půdy je součástí grafické části územního plánu. 

 

Metodika a postup vyhodnocení 

Jednotlivé plochy jsou zakresleny v mapové dokumentaci v měřítku 1 : 5 000, 
i s vyznačením ukazatelů kvality ZPF dle BPEJ pro jednotlivé plochy s přiřazeným 
identifikačním číslem, podle kterého je možno je najít v tabulkové části. 

Hodnocení každé lokality bylo provedeno celkovým záborem, záborem zemědělské 
půdy a orné půdy dle BPEJ a jim odpovídající třídě ochrany ZPF. Kultura zemědělské půdy byla 
stanovena podle mapy 1 : 5 000. Bilancovány jsou plochy s časovým horizontem do roku 2030, 
územní rezerva vyhodnocena nebyla. Zábory půdy nejsou rozděleny do etap výstavby, jsou 
seřazeny podle funkčního využití navržených ploch. 

 

Vyhodnocení podmínek zemědělské výroby na území obce 

Zájmové území je součástí Březnické pahorkatiny se dvěma geomorfologickými 
jednotkami: granitoidy středočeského plutonu a kontaktně metamorfované proterozoické fylity. 
Matečnou horninou, půdotvorným substrátem jsou u většiny půd zájmového území 
permokarbonské horniny, jílovité břidlice, příp. smíšené svahoviny. 

Reliéf území je poměrně členitý a při kumulaci negativních faktorů se může objevit vodní 
eroze. 

Klimaticky se jedná o mírně teplou oblast, okrsek mírně teplý, mírně vlhký s mírnou 
zimou. 

Z pohledu ekologické rovnováhy není zájmové území vyvážené z důvodu rozlehlých 
lánů orné půdy, narušených hydrogeologických poměrů, omezené možnosti osidlování 
živočichy a antropogenními zásahy v krajině. 

V řešeném území má ZPF zastoupení téměř 70 % z celkové výměry. 

 

Zdůvodnění navrženého řešení 

Politika územního rozvoje ČR 2008 schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 
20. 7. 2009 ukládá v bodě (16): při řešení ochrany hodnot je nezbytné zohledňovat také 
požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. 



141 

Politika územního rozvoje situuje do prostoru východně od města Sedlčany koridor 
připravované dálnice D3, který je součástí rozvojové osy OS6 Praha – České Budějovice – 
hranice ČR. Tato rozvojová osa zároveň obsahuje IV. železniční koridor Praha – Benešov – 
Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – hranice ČR. Je nedílnou součástí navrženého 
multimodálního koridoru M1(x). 

Se zlepšení dopravní dostupnosti prostoru města Sedlčany se očekává i zvýšený zájem 
o bydlení v čistém a krajinářsky vysoce hodnotném území. 

Potřeba vymezení zastavitelných ploch je odůvodněna vývojem trvale žijících obyvatel 
ve správním území města Sedlčany. K datu 1. 1. 1991 zde žilo 7 959 trvale žijících obyvatel, 
k datu 3. 3.2001 to bylo 7 846 obyvatel a k datu 1. 1. 2012 je evidováno 7 563 trvale žijících 
obyvatel. Uvedený demografický vývoj ukazuje na hrozící nebezpečí vylidňování regionu. 

Město Sedlčany je ze všech stran obklopeno zemědělskou půdou, proto rozvoj města 
bude logicky znamenat zábor ZPF. Návrh rozvojových lokalit respektuje tendence směřující 
k tvarové kompaktnosti sídla. Navržené rozvojové lokality navazují na současně zastavěné 
území, některé využívají i plochy uvnitř zastavěného území. S výjimkou severní části dochází 
k postupné arondaci hranice města. V severní části vychází urbanistické řešení ze specifického 
charakteru této oblasti. 

Zábor ZPF nezmění výrazněji charakter a stav životního prostředí, ani ekologickou 
stabilitu či hydrologické nebo odtokové poměry. 

Navržené lokality nezasahují do prvků ÚSES, ani do sítě zemědělských komunikací. 

Nezbytný zábor půdy odpovídá současnému požadavku na rozvoj města a jeho rozsah 
je zdůvodněn nutností stabilizace sídelních funkcí ve všech složkách. Vzhledem ke kvalitě 
půdního fondu v řešeném území dochází převážně k záboru půd 2. třídy ochrany, proto by 
důsledná skrývka orniční vrstvy a její navrácení do zemědělské výroby měla být podmínkou 
povolení investičních záměrů. Zbývající půdy určené k vynětí jsou převážně zařazeny 
do 3. a vyšší třídy ochrany. 

 

Vyhodnocení důsledků územního rozvoje na ZPF 

Urbanistické řešení navrhuje celkem k vynětí 135,397 ha půdy, z níž je 129,886 ha 
zemědělské a z ní 99,077 ha orné půdy. 

 

Podrobné členění je uvedeno v tabulce. 

 

Vyhodnocení pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Navrženým urbanistickým řešením nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí 
lesa. 
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f) Vyhodnocení vlivu navrženého řešení na životní prost ředí 

Kvalita a ochrana ovzduší 

Zdroje znečišťování ovzduší 

Na území Sedlčan se nachází jeden zdroj kategorie REZZO 1, tj. zvláště velkých až 
velkých zdrojů znečišťování ovzduší: Povltavské mlékárny a.s. (zpracování mléka, výroba 
mlékárenských výrobků a sýrů) v Sedlčanech, ulici Církvičské. Celkový výkon provozovny je 
9,4 MW. Palivo užívají zemní plyn. 

 

Emise ze zdroje REZZO 1 – Povltavské mlékárny a.s. za rok 2008:  

TZL (tuhé znečisťující látky) 0,024 tun 

SO2 (oxid siřičitý) 0,032 tun 

NOx (oxidy dusíku) 1,758 tun 

CO (oxid uhelnatý) 0,019 tun 

 

Ze středních zdrojů (REZZO 2) eviduje ORP Sedlčany ve správním území Sedlčany 
řadu zdrojů, zdroje spalovací především na bázi zemního plynu.  

Nejvýznamnějšími producenty emisí ze středních zdrojů (dle REZZO 2) z ORP 
Sedlčany jsou ZETECH Sedlčany – lakovna (provozovaná na bázi hnědého uhlí – ze 
spalovacích procesů je produkováno relativně nejvyšší množství škodlivin tuhých, SO2 
i NOx). Dále pak jsou významné emise prachových látek u Průmyslu kamene, Deštno, 
KAVEX GRANIT s.r.o. - Lom Solopysky. 

Některé střední zdroje, které spalují hnědé uhlí, emitují vyšší CO2. jsou to: BUS Real, 
s.r.o. – kotelna Sedlčany (2 kotle na hnědé uhlí, 1 kotel na zemní plyn). 

V území je rovněž několik lakoven emitujících uhlovodíky: Kovotherm spol. s r.o. 
Sedlčany, STROS Sedlčanské strojírny a.s., IMF, s.r.o. Sedlčany (nejvýznamnější producent 
uhlovodíků – VOC ze zájmového území). 

Největšími kotelnami na bázi zemního plynu v Sedlčanech jsou Kotelna Severní 
sídliště a Žižkova, Městské teplárenské Sedlčany, s.r.o. (existuje i řada menších kotelen – 
školy, ubytovna, Jižní sídliště). Dále je v Sedlčanech provozována řada výrobních firem, 
které mají vytápění na bázi zemního plynu (např. KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo, 
Primagra, a.s., sušárna obilí.  

Ze zemědělské výroby – velkokapacitních zemědělských objektů živočišné výroby 
jsou nejvýznamnějším producentem emisí amoniaku: Zemědělská společnost Sedlčany 
(chov skotu). 

Problémem je poměrně nízká plynofikace území jako celku (sídel – osad mimo vlastní 
území města Sedlčany). 

V případě škodlivin SO2 a CO je vyšší koncentrace také v blízkosti zdrojů na tuhá 
paliva (jde o plošné znečišťování ovzduší z malých topenišť jednotlivých sídel správního 
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území města Sedlčany). Zhoršení imisní situace bývá v souvislosti s inverzním zvrstvením 
ovzduší zejména v zimním období. 

Mezi emitenty škodlivin do ovzduší patří též silniční doprava, emitující oxidy dusíku, 
prach aj. škodliviny (územím procházejí zatížené silnice I/18 a II/105 a několik méně 
zatížených silnic III. třídy. 

Nejvyšších koncentrací znečištění NOx a suspendovaných částic PM10 je dosahováno 
v bezprostřední blízkosti hlavních komunikací (především silnice II/105), která prochází 
nejúžeji zastavěnou částí města, navíc přispívá k zátěži výšková členitost terénu, který 
silnice překonává. Značnou roli sehrává také sekundární prašnost - reemitované částice. 

 

Imisní situace 

Na území města Sedlčany je měřicí stanice s manuálním měřicím programem 
(č. 1493), jsou zde měřeny škodliviny SO2 (v roce 2009 činil průměr 1,3 µg/m3), PM10 (v roce 
2009 činil průměr 16,2 µg/m3) a NO2 (v roce 2009 činil průměr 11,1 µg/m3).  

Další stanice s kontinuálním měřením jsou v Benešově (vzdálenost cca 23 km) 
a v Příbrami (vzdálenost cca 30 km). Jde o stanice Českého hydrometeorologického ústavu 
i Hygienické služby, je zde měřen oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku NOX, NO, NO2, příp. 
troposférický ozón O3.  

Pro vyhodnocování imisní zátěže je platné Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., 
o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém 
došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. 

Z vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě „Sdělení odboru 
ovzduší MŽP ČR o hodnocení kvality ovzduší“ za roky 2010 a 2011 vyplývá, že území města 
Sedlčany nenáleží k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), nedocházelo zde 
k překračování limitních hodnot škodlivin (imisních limitů včetně mezí tolerance), vyjma 
ozonu. K překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren došlo v 1,9 % 
správního území stavebního úřadu Sedlčany za rok 2008, v roce 2011 již cílový imisní limit 
překročen nebyl.  

Vymezení OZKO je každoročně zveřejňováno rovněž v imisních ročenkách ČHMÚ: 
„Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2011“ a „Znečištění ovzduší 
a atmosférická depozice v datech“ (ČHMÚ, 2011). 

Problémem nadregionálním je ozon (troposférický, přízemní), který je sekundární 
znečišťující látkou, není významně primárně emitován z antropogenních zdrojů znečišťování 
ovzduší. 

Lze předpokládat, že významná převaha emisí všech škodlivin do ovzduší je 
z dopravy.  

Největších zátěží je dosahováno na silnici II/105 na průjezdu městem, dále pak při 
silnici I. třídy (I/18). 
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Významným přínosem pro životní prostředí vnitřní části zastavěného území Sedlčan 
bude realizace silničního obchvatu navrhovaného při severozápadním okraji města. V území 
přilehlém k obchvatu dojde sice k určitému navýšení emisí škodlivin (v SZ části Sedlčan) 
v důsledku zvýšení intenzit dopravy v tomto prostoru, avšak celkový účinek bude nesporným 
přínosem. Dojde totiž v důsledku převedení části dopravy na budoucí obchvat k celkovému 
snížení zátěže v centru města a tedy celkově pozitivnímu vlivu na obyvatele Sedlčan. 

V místních částech (osadách) je ovlivnění kvality ovzduší dopravou téměř 
zanedbatelné, s výjimkou emisí polétavého prachu.  

Určité ovlivnění nových rozvojových ploch emisemi z dopravy lze předpokládat z nově 
navrhovaných ploch u plochy č. 9 při silnici I/18 a ploch č. 42a a 42b při silnici č. II/105 
severně od Sedlčan. 

Rozvojové záměry – umístění nových výrobních areálů – se předpokládají pouze 
v Sedlčanech, celkově lze konstatovat, že záměry ÚP Sedlčany nebudou znamenat velký 
nárůst emisí škodlivin do ovzduší a s tím spojenou zátěž území.  

Ochranou proti nadměrnému znečišťování ovzduší i dalším negativním vlivům 
na životní prostředí sídel by mělo být důsledné vymezování a vyhlašování ochranných 
pásem u nových zdrojů (nových výrobních provozů). 

K určitému snížení emisí dojde převedením některých zdrojů z pevných paliv 
na zemní plyn. 

S plynofikací  místních částí (osad) se nepočítá, doporučuje se výhledová plynofikace 
Doubravice. Vytápění menších osad - místních částí - bude nadále založeno na bázi 
pevných paliv. 

Některé části území jsou v důsledku snížené polohy a přítomnosti vodotečí a vodních 
ploch náchylné ke znečišťování ovzduší. 

Specifickým lokálním problémem území je zvýšená prašnost v okolí současných 
ploch těžby nerostných surovin. Jde o činné kamenolomy Hrabří/Štileček a Solopysky 
u Třebnic. 

Územní plán navrhuje podél některých rozvojových ploch (např. severně od rozvojové 
plochy 16), popř. v rámci rozvojových ploch (např. při severním okraji areálu Zemědělské 
společnosti Sedlčany) situování pásů zeleně na ochranu proti hygienickým faktorům (např. 
prašnosti nebo hlučnosti, oddělení odlišných druhů výrob), současně i za účelem odclonění 
ploch pro výrobu od obytného prostředí a zvýšení atraktivity krajinného rázu. 

 

Emise ze zemědělské výroby, zápach 

Problémem části řešeného území mohou být emise zápachu z chovu hospodářských 
zvířat. 

Při provozování jakéhokoliv druhu stájí vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky 
krmiva, steliva, výkaly) látky, které mohou způsobit znečištění ovzduší. Jedná se především 
o amoniak, sirovodík a kysličník uhličitý. Sirovodík a kysličník uhličitý se při dodržování 
zásad správného provozu a dostatečné vzdálenosti od zastavěných území. 
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Pro zamezení výskytu eventuelních hygienických závad je  třeba dodržovat hygienu 
a organizaci provozu, je třeba dbát na dodržování základních technických opatření, 
vylučujících možnost havarijního znečištění půdy a podzemních či  povrchových vod. 

Intenzita negativního působení každého objektu živočišné výroby je přímo závislá 
nejen na druhu, ale i na počtu ustájených zvířat, dále na technickém řešení objektů pro chov, 
na krmných technologiích, napájení a odklizu exkrementů zvířat a na příslušné technologické 
kázni. 

V ČR není v současné době v platnosti žádný předpis, který by problematiku 
ochranných pásem chovů hospodářských zvířat legislativně upravoval. Původní metodika – 
metodický návod pro posuzování chovů zvířat z hlediska péče o vytváření a ochranu 
zdravých životních podmínek z roku 1992 čj. HEM-300-12.6.92 byl Hlavním hygienikem bez 
náhrady zrušen.  

V současné době se pro orientační stanovení ochranných pásem chovu 
hospodářských zvířat zpravidla postupuje podle metodiky „Postup při posuzování 
ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“, který 
vydal Státní zdravotní ústav ve svém periodiku Acta hygienica, epidomiologica et 
microbiologica v čísle 8/1999. Tato metodika však nebyla nikdy MZd či Hlavním hygienikem 
ČR vydána ani schválena.  

V uvedené metodice se hodnotí vztah emisí chovu zvířat na základě emisních 
konstant jednotlivých druhů zvířat a to ve vztahu k nejbližšímu objektu hygienické ochrany 
(OHO). Jako objekt hygienické ochrany jsou zde uvedeny stavby vyžadující hygienickou 
ochranu (obytné, rekreační, školské, tělovýchovné, potravinářské, zdravotnické a jiné), tedy 
nikoliv pozemky, plochy s rozdílným funkčním využitím.  

Pachové látky řeší Vyhláška č. 362/2006 sb., o způsobu stanovení koncentrace 
pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování, avšak pro 
objekty živočišné výroby není stanovena povinnost měření. 

Povinnost zpracování a schválení plánů zavedení zásad správné zemědělské praxe 
vyplývá z Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.  

Ve správním území města Sedlčany není žádný zemědělský provoz s vymezeným 
a vyhlášeným ochranným pásmem. 

V rámci všech zemědělských provozů v území jsou a budou stanoveny systémy 
opatření na ochranu životního prostředí. Územní plán nepředpokládá (nenavrhuje) umístění 
ploch pro chráněnou výstavbu (obytná území) do blízkosti areálů zemědělské živočišné 
výroby. 

 

Radonové riziko 

Jedním z kritérií pro posuzování hygienické kvality životního prostředí je radonové 
riziko. 

Radon (Rn-222) je zdraví nebezpečný prvek, který vzniká radioaktivní přeměnou 
uranu U-238. Radon může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, které jsou pod 
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základy staveb, jednak z vody dodávané do objektů a také ze stavebních materiálů. jejichž 
základem jsou obvykle přírodní materiály. Hlavním a trvalým zdrojem radonu je horninové 
prostředí. V určitých typech hornin a zemin jsou různé obsahy radonu v závislosti na jejich 
vývoji a složení. Radon se váže na aerosoly v ovzduší, které při vdechnutí ulpívají na plicní 
výstelce a zvyšují tak vnitřní ozáření lidského organismu, způsobující rakovinu plic. 

Problematikou radonu v podloží se zabývá Česká geologická služba (ČGS), 
problematikou koncentrace radonu v budovách, stavebních materiálech a ve vodních 
zdrojích se zabývá Státní ústav radiační ochrany (SÚRO). Praktická měření koncentrace 
radonu provádějí firmy s povolením k činnosti vydané Státním úřadem pro jadernou 
bezpečnost (SÚJB). 

Radonový index (dříve radonové riziko) je kombinací třetího kvartilu koncentrace 
radonu v souboru 15 měřených hodnot na stavebním pozemku a výsledné propustnosti 
horninového prostředí. Stavební pozemky jsou charakterizovány třemi kategoriemi 
radonového indexu: nízká, střední, vysoká. Podle výsledné kategorie radonového indexu 
pozemku navrhnou certifikované firmy způsob založení objektu a ochrany proti pronikání 
radonu z podloží. 

Legislativa týkající se radonové bezpečnosti je: 

• Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky 
č. 499/2005 Sb., o radonu v podloží a objektech, 

• Vyhláška č. 462/2006 Sb., o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší 
úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze 
státního rozpočtu. 

Řešené území je charakterizováno v odvozené mapě radonového indexu (dříve 
radonového rizika) druhou kategorií, tj. přechodný stupeň a třetí kategorií (středním rizikem). 

Mapy radonového indexu (původně označované jako mapy radonového rizika) 
orientačně naznačují průměrnou míru aktivity (výskytu) radonu v různých jednotkách 
geologického podloží. Geologické podloží je přitom nejvýznamnějším zdrojem radonu 
v objektech.  

Na území města Sedlčany převažuje 4., tj. vysoký stupeň radonového indexu. 
V tomto území leží převážná část zastavěného území města Sedlčany i některých částí 
(osad). 

Pouze podél západní části zastavěného území Sedlčan a v údolích vodotečí je 
stanoven index 2., tj. přechodný.  

V těchto územích (vysokém, středním i přechodném stupni radonového indexu) je 
nutné počítat s možností zvýšené koncentrace radonu v podloží. Doporučuje se odborné 
změření koncentrace radonu v podloží v místech plánovaných staveb, příp. změření radonu 
ve stávajícím objektu. Při využívání místních zdrojů podzemní vody pro pitné účely se 
doporučuje analýza podzemní vody na radioaktivní prvky. V případech, kdy by docházelo 
k překročení povolených hodnot, je třeba, aby příslušný projekt tuto přírodní dispozici 
zohlednil a navrhnul odpovídající plynoizolaci objektu. 
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  Zdroj: ČGS, http://www.geologicke-mapy.cz/ 

 

Mapy radonového indexu (radonové mapy) mají však pouze orientační charakter 
a neslouží pro stanovení radonového indexu či míry rizika na konkrétních pozemcích či 
dokonce v konkrétních objektech. Tyto mapy byly například využity při rozmisťování 
detektorů radonu do objektů v rámci radonového programu. 

 

Hluk 

Hluk ze silniční dopravy 

Hluk ze silniční dopravy je dán intenzitou dopravy, podílem těžké nákladní dopravy, 
vychází z druhu zástavby, povrchu vozovky, příčného a podélného uspořádání silnice. 

Hygienické požadavky přípustných hladin hluku vycházejí ze současně platného 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ze 
dne 15.3.2006 s nabytím účinnosti dnem 1.6.2006. Dle § 11 se hodnoty hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru vyjadřují ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku LAeq,T. 
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Podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech 
staveb stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekcí 
přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 tohoto 
nařízení. 

Předběžné orientační výpočty stávajících i předpokládaných budoucích hlukových 
zátěží byly provedeny při využití programu HLUK+, verze 7 na základě dat ze sčítání 
dopravy v roce 2010 (ŘSD, 2011), pro horizont roku 2020 byly vyčísleny intenzity dopravy na 
podkladě expertních předpokladů. Je předpokládána realizace obchvatu (1. část) a realizace 
dálnice D3. 

Dopravně nejzatíženější je v Sedlčanech průtah silnice II/105 centrální částí města. 
Zástavba je místy těsně přimknuta ke komunikaci. Obyvatelé přilehlé obytné zástavby jsou 
místy vystavováni nadlimitnímu hluku ze silniční dopravy (i přes korekce dané započtením 
staré zátěže, tj. uvažování limitní hodnoty LAeq,T = 70 dB). v důsledku vysokých intenzit 
dopravy: 8 088 vozidel / den dle sčítání dopravy z roku 2010. Orientační výpočty hluku ze 
silniční dopravy ukazují pro silnici II/105 na uvedeném severojižním průjezdu Sedlčany 
relativně vysokou hlukovou zátěž. Na současném průjezdu po silnici II/105 může docházet 
u objektů nejtěsněji přimknutých k silnici II/105 (do 6 m od osy silnice) k nadlimitním hlukovým 
zátěžím (nad 70 dB). 

Hluková zátěž (se započtením efektu odrazu, při modelovém situování zástavby) ve 
vzdálenosti 15 m od osy silnice odpovídá dle výpočtů 65 dB, ve vzdálenosti 30 m od osy 
silnice 60 dB. 

K roku 2020 (předpoklad intenzit dopravy uvádí kapitola „Doprava“) bude dle 
modelových výpočtů na průtahu silnice II/105 městem dojde k pouze o velmi malému, až 
zanedbatelnému snížení hlukové zátěže – max. do 1 dB. Důvodem je celkový nárůst 
dopravy a ovlivnění předpokládanou dálnicí D3 (ve směru na Kosovu Horu na I/18 bude 
zvýšení intenzit dopravy nejvýraznější). Pracovní výpočty byly provedeny pro různé odstupy 
zástavby od dané komunikace. 

V severní části města jsou při silnici II/105 navrhovány plochy 42a a 42b Roudný. Dle 
orientačních hlukových výpočtů doporučujeme odstup minimálně 10 m, pro větší komfort 
bydlení lépe 20 m. 

V jižní části města při silnici II/105 je navrhována plocha pro bydlení č. 54. 
Doporučujeme dodržet odstup prvního pořadí obytných objektů minimálně 20 m od osy dané 
komunikace. 

Relativně silně zatíženou je též silnice I/18, probíhá však mimo vlastní centrální polohu 
města Sedlčany, relativně širokým průjezdem, nadlimitním hlukem obyvatelé obytné zástavby 
při tomto průjezdu ohroženi nejsou ani při současném stavu dopravní zátěže, ani v horizontu 
roku 2020, ke kterým byly modelové výpočty vztaženy.  

Podél silnice I/18 leží pro současný stav intenzit dopravy (včetně skladby dopravy) 
limitní izofona 60 dB (se započtením efektu odrazu pracovně simulované zástavby, tedy 
modelově horší situace než pro výpočty ve volném terénu) ve vzdálenosti cca 25 m od osy 
vozovky. Při situování nových rozvojových ploch při této komunikaci je třeba tento odstup 
minimálně 25 m zohledňovat. 
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Výpočty byly vztaženy rovněž k roku 2020. Z výpočtů vyplývá potřeba situovat nové 
rozvojové plochy pro bydlení v odstupu minimálně 25 m v západní části silnice I/18 
na průjezdu Sedlčany a minimálně 30 m při více zatíženém východním úseku silnice I/18. 
Uvedených 25 m platí např. pro novou rozvojovou plochu č. 9 severně od silnice I/18, 
uvedených 30 m platí pro plochu č. 45 jižně od východního úseku silnice I/18. Zde navíc 
přistupuje faktor vyvýšené polohy nad silnicí, nevhodného umístění na svažitém pozemku 
a celkově hlukově nepříznivé polohy. Plocha č. 45 se jeví mj. z tohoto hlediska jako 
nevhodná pro funkci bydlení. 

Orientační modelové výpočty hlukové zátěže byly vypočteny též pro navrhovanou 
obchvatovou komunikaci – severozápadní obchvat Sedlčan. Na jejich základě byly 
stanoveny minimální odstupy budoucí obytné zástavby na plochách navrhovaných jako 
plochy pro bydlení. U ploch č. 5 a č. 44 je nutno počítat s odstupem 1. pořadí obytných 
objektů minimálně 15 m (dodržení nejvyšších přípustných hodnot maximálně 60 dB), pro 
zvýšený komfort bydlení doporučujeme spíše 25 m (nepřekročení izofony 55 dB). 

 

Shrnutí problematiky hluku ze silniční dopravy 

Územní plán navrhuje obchvat Sedlčan, v první etapě jako částečný severozápadní 
obchvat města propojením silnic II/119 a III/10230. Předpokládá odvedení pouze části 
průjezdní dopravy z centra Sedlčan. Lze konstatovat, že realizací severozápadního dílčího 
obchvatu Sedlčan (částečně v návrhu, propojení na I/18 v územní rezervě)  dojde k odvedení 
části dopravy ze severního okraje Sedlčan, avšak vzhledem k tomu, že velký podíl dopravy 
bude směřovat na předpokládanou dálnici D3 a že v mezidobí dojde k dalšímu nárůstu 
intenzit dopravy, nebude snížení ekvivalentních hladin akustického tlaku na průtahu městem 
významné (viz kap. „Doprava“). 

Výpočty ekvivalentní hladiny hluku prokázaly jen velmi malé snížení na průjezdu 
Sedlčany po silnici II/105, pouze v řádu desetin dB. Na podkladě orientačních výpočtů hluku 
lze předpokládat, že limitních 70 dB bude na průjezdu Sedlčany u některých nejtěsněji 
přimknutých stávajících objektů dosahováno nadále. 

 

Orientační modelové výpočty hlukové zátěže byly vypočteny též pro navrhovanou 
obchvatovou komunikaci. Pro plochy pro bydlení podél stávajících i nově navrhovaných silnic 
byly zpracovány orientační výpočty ekvivalentních hladin akustického tlaku pro různé 
odstupy pracovně situovaných objektů. Na základě těchto výpočtů doporučujeme odstupy 
zástavby na těchto plochách. Konkrétní hlukovou zátěž je třeba v případě potřeby před 
zastavěním lokalit prověřit podrobnějšími hlukovými výpočty.  

 

Hluk ze železniční dopravy 

Z hlediska území města jako celku a počtu zatížených osob ze železniční dopravy je 
možno považovat vliv hluku ze železniční dopravy v Sedlčanech za zanedbatelný problém. 

Železniční doprava (trať Olbramovice – Sedlčany č. 223) prochází východním 
okrajem města Sedlčany, v části města Červený Hrádek je vedena osídlenými částmi. 
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Ve svahu nad železniční tratí (severně od ní) jsou navrhovány rozvojové plochy, z nichž 
plochy č. 51 a 52 zasahují do ochranného pásma dráhy. Vzhledem k nízké frekvenci provozu 
na železniční trati  se nepředpokládá nadlimitní hlukové zatížení. 

 

Hluk z letecké dopravy 

V území není problém s hlukem z letecké dopravy, neexistují zde žádná letiště. 

 

Hluk z výroby 

V území se nevyskytují žádné výrobní provozy, které mají vymezena ochranná 
pásma z titulu nadměrné hlučnosti. Hluk z výroby nesmí překračovat hranice pozemku. Je 
možno konstatovat, že provozy s nadměrnou hlučností jsou v Sedlčanech umístěny mimo 
obytná území.  

Územní plán navrhuje nové plochy výroby především v jihovýchodní části Sedlčan. 
Jde o plochy č. 15, 16, 17. Výrobní plochy jsou situovány do polohy oddělené od současných 
i nově navrhovaných ploch pro bydlení, nepředpokládají se střety. Přesto z důvodu možného 
dalšího rozvoje doporučujeme u nově umisťovaných výrobních zařízení vymezovat 
a vyhlašovat ochranná pásma. 

Hluk z těžby činných kamenolomů Hrabří / Štileček a Solopysky u Třebnic je pro 
místní části Štileček a Solopysky problémem. Jde o občasný zdroj hluku při odstřelech 
i permanentní hluk mechanismů využívaných pro úpravu kameniva.  

Obytné objekty u lomu Solopysky jsou přímo v sousedství lomu. Těžebna nemá 
vyhlášeno ochranné pásmo. Územní plán zde nenavrhuje žádné nové plochy pro bydlení.  

Lom Hrabří/Štileček je v oddálenější poloze od současných zastavěných území, nové 
3 rozvojové plochy jsou situovány v plochách od lomu vzdálenějších než přimknutý okraj 
zastavěného území. 

Hluk z výroby nesmí překračovat hranice areálů, nesmí docházet ke střetu 
s hlukovými limity. Pro všechny nově umisťované výrobní plochy a zařízení je třeba 
vyhlašovat ochranná pásma. Konkrétní náplň (druhy výroby, možnosti ovlivnění okolních 
ploch) bude předmětem podrobnější dokumentace jednotlivých ploch, v případě potřeby 
a rozhodnutí příslušných orgánů též posouzení vlivů konkrétních záměrů na životní prostředí. 

 

Hluk ze sportovišť 

Na území města jsou četná sportoviště, která mohou být příležitostným zdrojem 
hlukové zátěže. Jejich poloha je převážně v údolích Mastníku nebo Sedleckého potoka 
a plochy nesousedí s plochami pro bydlení, v jejich okolí rovněž není navrhován žádný 
rozvoj. 

Severně od města Sedlčany se nachází motokrosový areál. Je třeba, aby byl provoz 
areálu nezpůsoboval nadměrnou akustickou zátěž, aby nedocházelo ke střetům s plochami 
navrhovanými pro bydlení. U nových ploch situovaných do blízkosti tohoto sportovního 
areálu (např. ploch 41a a 41b) je třeba případnou hlukovou zátěž zohledňovat. Vzhledem 
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k tomu, že jde o občasný vliv, je možno řešit formou režimových opatření – vymezením doby 
provozu motokrosového areálu atp. 

 

Staré zát ěže 

Staré zátěže a kontaminované plochy jsou místa, na kterých se v minulosti nacházely 
skládky odpadů nebo areály průmyslové nebo zemědělské, kde se nacházely čerpací 
stanice pohonných hmot nebo jiné možnosti úniků škodlivých látek do půdního prostředí. 

V minulosti byla zpracována pasportizace starých zátěží firmou GEOMIN Jihlava, 
složka je k dispozici na Městském úřadě v Sedlčanech. 

Dle evidence CENIA jsou v řešeném území následující staré ekologické zátěže: 

 

Lokalita Vyhodnocené riziko 
kvalitativní 

Riziko 
kvantitativní ID 

STE.a.s. Sedlčany 4 – nízké 3 - lokální 14653003 

Zberaz 3 – střední 4 - bodové 14353001 

Kovošrot – Sedlčany 5 - žádné  14653002 

 

Lze konstatovat, že na správním území města Sedlčany se nevyskytují žádné lokality 
SEZ s vyšším stupněm rizika pro životní prostředí. 

Nejvýznamnější z uvedených lokalit je lokalita o středním riziku Zberaz. 

Šlo o bývalou skládku komunálních odpadů provozovanou v k.ú. Sestrouň TS 
Sedlčany, která zde byla provozována od 60. let až do roku 1990. Uložený objem odpadů byl 
v pasportu skládek byl firmou Geomin Jihlava vyčíslen na 150 tis. m3 na rozloze 12 tisíc m2. 
Povrch skládky je upraven, volně zarostlý vegetací. Bylo doporučeno vybudovat 
2 monitorovací vrty a monitorovat 2x ročně a provést lesnickou rekultivaci. 

Další skládkou evidovanou pasportem skládky firmou Geomin Jihlava byla skládka 
Třebnice – Na loukách v k.ú. Třebnice. Šlo o divokou skládku o objemu cca 5 tisíc m3 
a rozloze 3,5 m2. Doporučeno bylo vybudovat 2 monitorovací vrty, vzhledem k poloze 
situovat každý vrt do jiného povodí. Při úpravě skládky vyspádovat povrch skládky pro rychlý 
odtok a provést lesnickou rekultivaci.  

Po provedené rekultivaci a osazení monitorovacími vrty nesou u bývalých skládek 
další opatření nutná, je třeba tyto lokality pouze evidovat pro případ zjištění problémů. 


