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a) vymezení zastavěného území,
Území obce Nechvalice zaujímá celkovou rozlohu 2460 ha, tvoří je 8 katastrálních
území:
-

k. ú. Nechvalice 702587 – 229 ha
k. ú. Bratřejov 702536 – 181 ha
k. ú. Bratříkovice u Nechvalic 702544 – 209 ha
k. ú. Libčice u Nechvalic 702561 – 160 ha
k. ú. Křemenice 702552 – 226 ha
k. ú. Ředice 744913 – 400 ha
k. ú. Mokřany u Nechvalic 702579 – 439 ha
k. ú. Chválov 655228 – 616 ha
Stávající zastavěné území bylo vymezeno k 31.10.2018

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot,
Obec bude rozvíjena jako soustava vzájemně uspořádaných sídel. Rozvoj
zastavitelných ploch je soustředěn do obce Nechvalice, v omezeném rozsahu pak
v ostatních místních částech
Bratřejov – k.ú.Bratřejov,
Libčice - k. ú. Libčice u Nechvalic,
Křemenice - k. ú. Křemenice ,
Mokřany - k. ú. Mokřany u Nechvalic,
Ředice, Ředičky, Dražka, Huštilář – k.ú.Ředice,
Březí, Chválov, Hrby, Vratkov a Setěkovy - k.ú.Chválov.
Koncepce rozvoje území obce Nechvalice
• podporuje funkci bydlení v obci a její hospodářský rozvoj při zachování
kvalitního životního prostředí. Snahou je zachovat původní obraz osídlení, který je
zde zastoupen poměrně hustou strukturou menších obcí a izolovaných usedlostí
v krajině a novou výstavbu citlivě začlenit do stávající struktury krajiny a obcí.
• Rozvoj území je orientován na bydlení – to je zastoupeno hlavně v plochách
venkovského bydlení BV a v plochách smíšeného bydlení venkovského - SV, kde
se předpokládá bydlení s integrovanou drobnou řemeslnou výrobou nebo
s drobnou zemědělskou výrobou nerušící bezprostřední okolí staveb.
• Územní plán stabilizuje a dále rozvíjí plochy zemědělské prvovýroby
zastoupené v plochách VZ a umožňuje v plochách NSx realizovat stavby v krajině
určené pro chov zvířat na pastvinách.
• Územní plán stabilizuje a dále rozvíjí plochy drobné řemeslné výroby
zastoupené v plochách VD
• stanovuje podmínky všech zásahů do krajiny a obce, aby tyto zásahy byly ve
prospěch životního prostředí a jeho zkvalitnění na celém řešeném území v
návaznosti na okolí obce
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot obce
Ochrana bude zajištěna:
• Stanovením podmínek pro různé funkční využití a prostorové uspořádání v
zastavěném a zastavitelném území obce – s cílem zachovat urbanistické hodnoty
sídla, jako klidného místa pro bydlení v kvalitním přírodním rámci.
• Respektováním významných krajinných prvků, jejichž ochrana je dána ze
zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně krajiny – ochrana lesů, rybníků, vodních toků
a niv toků.
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• Respektovat zájmy ochrany přírody - bude zachován přírodní ráz zejména v
okrajových částech nové zástavby doplněním vzrostlé zeleně po obvodu
zástavby a stromořadí jako součást veřejných prostranství v souladu s par.22
vyhl. č. 501/2006 Sb. o využívání území, budou zachovány nebo obnoveny
kamenné zídky podél cest nebo na rozhraní pozemků
• Respektovat par. 18 odst.2,3,4,5 a par.55 zákona 183/2006 Sb. O územním
plánování a stavebním řádu – další zastavitelné plochy lze změnou územního
plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené
zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch
• Respektováním a ochranou památek, historicky významných staveb a
souborů
Kulturní památky ČR nacházející se na řešeném území:
39518 / 2-2474 Nechvalice - kostel sv. Mikuláše na návsi
100429 Ředice 1 - vodní mlýn
14344/2-4178 Libčice 9 – venkovská usedlost
Historicky významná stavba nebo soubor na řešeném území:
lidová architektura Libčice, kostel Nechvalice s hřbitovem, areál
vodního mlýna v Ředicích, křížky a kaple podél cest
Nemovité kulturní památky ani historicky významné stavby nebo
soubory staveb nejsou novými zastavitelnými plochami v úp dotčeny.
• Vlastník kulturní památky, která se nachází v řešeném území při provádění
údržby, opravy, rekonstrukce, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky
nebo jejího prostředí (dále jen „obnova“), je povinen si předem vyžádat
závazné stanovisko správního orgánu.
• Respektováním území jako regionu lidové architektury. Pro region jsou
charakteristické roubené stavby, kamenné zdi a cihlové ostění. Barvy, které se
objevují, jsou: bílá, žlutá, okrová a modrá.
• Respektováním území s archeologickými nálezy. Celé území obce je třeba
respektovat jako území s archeologickými nálezy, kde platí oznamovací povinnost
dle §22 odst. 2 zákona ČNR č. 20/87 sb. Lokality Ne-Z1, Li-Z2, Kř-Z1, Kř-Z2, KřZ3, Kř-Z4, Bř-Z1 ,Bř-Z2, Bř-Z3, Mo-Z1, Ch-Z1, Vr-Z1, Vr-Z2, Hu-Z1 vse dle ÚAP
Sedlčan nachází v území s archeologickými nálezy, tj. v místech, kde už byl
prováděn nebo se provádí archeologický průzkum, o kterých je známo, že
obsahují movité či nemovité archeologické památky.
• V případě záměru stavební činnosti na území s archeologickými nálezy
podléhá ohlašovací povinnost stavebníka podle § 22 odst. 2 zákona o státní
památkové péči Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., (Letenská 4,
118 01 Praha 1) a povinnost umožnit na dotčeném území provést archeologický
výzkum.
• Kultivovat zeleň doprovázející liniové prvky v krajině především v zemědělsky
využívané
• Vytvořit podmínky zajišťující funkčnost regionálních a lokálních ÚSES alespoň
v minimálních přípustných parametrech
• Zajistit podmínky pro ochranu a kultivaci civilizačních hodnot, kam patří:
a) silnice II. třídy
b) značené turistické trasy
c) veřejná hromadná doprava včetně autobusových zastávek
d) technická infrastruktura v obci
e) zařízení občanské vybavenosti.
• Uplatnit zásadu, že u ploch smíšených obytných, nesmí jejich případné
negativní vlivy z přípustných činností překročit hranici areálu resp. plochy
vymezené v ÚP. U ploch výroby a skladování - zemědělská výroba a ploch
technické infrastruktury – inženýrské sítě pak nesmí negativní účinky dosáhnout
ploch citlivých funkcí.
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c) urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice,
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně,
Grafické znázornění viz výkres č. 2 Hlavní výkres
Přehled řešených území - podrobnosti viz. Příloha č. 1 – Seznam a popis
navrhovaných ploch
c.1Urbanistická koncepce a kompozice:
Územní plán stanovuje tyto základní zásady:
 Akceptovat stávající plošné a prostorové uspořádání sídelního útvaru,
akceptovat základní organizaci území, kultivovat kvalitu osídlení při
zachování pozitivních hodnot území a autentičnosti obce.
 Akceptovat komplexní řešení území obce vedoucí k zabezpečení souladu
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.
 Zaměřit se na dotvoření jádrové části sídla, do kompozice hlavního veřejného
prostranství vhodně zapojit vodní plochy a vzrostlou zeleň.
 Rozvoj bydlení směřovat na okraje sídel ve vazbě na stávající zástavbu
rodinných domů.
 Plochy občanského vybavení považovat za plochy územně stabilizované.
 Nepřipustit další vizuální znehodnocování obrazu sídla umisťováním staveb a
zařízení, které jsou svými proporcemi a velikostí cizí původním formám
zastavění,

zachovat venkovský charakter všech staveb v jednotlivých obcích (tvar
střechy, barva střešní krytiny, výška staveb, světlá barva fasády)
 Akceptovat systém sídelní zeleně
- Územní plán respektuje stávající plochy sídelní zeleně.
- Větší plochy veřejné zeleně se v obci nenachází.
- Sídelní zeleň je v obci zastoupena drobnými plochami v uličním
prostoru, mezi zástavbou.
- Nedílnou součástí jsou plochy zahrad, které jsou většinou zahrnuty
do funkčních ploch bydlení. Jen v lokalitách, kde se nacházejí nebo
jsou navrženy větší plochy sadů a zahrádek bez staveb hlavních,
jsou tyto plochy vymezovány jako samostatná funkční plocha.
c.2– Zastavitelné plochy
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místní část Nechvalice

označ
ení

plán
ovan
é
funk
ční
využi
tí

podrobnější popis
navrhovaného
využití,specifické
podmínky výstavby

ZN

POPIS

BV

Zástavba rodinnými
domy, výška
zástavby: 1NP+
podkroví,
min.plocha
parcely:1000m2,
max. zastavěná
plocha pozemku:
30%

zastavi
telná
plocha
/m2 1etapa

ma
x
po infrastruktura
čet
RD

další
číslo omezení
parc (vyplývající
ely z úap ORP
dle Sedlčany,
KN ochranná
pásma)

Nechval
ice
zastavit
elná
plocha
Ne-Z1
k.ú.
Nechvali
ce

zastavit
elná
plocha
Ne-Z3
k.ú.
Nechvali
ce

zastavit
elná
plocha
Ne-Z4
k.ú.
Nechvali
ce

zastavit
elná
plocha
Ne-Z5
k.ú.
Nechvali
ce

BV

BV

BV

Zástavba rodinnými
domy, výška
zástavby: 1NP+
podkroví,
min.plocha
parcely:900m2, max.
zastavěná plocha
pozemku: 30%
Zástavba rodinnými
domy, výška
zástavby: 1NP+
podkroví,
min.plocha
parcely:1000m2,
max. zastavěná
plocha pozemku:
30%, Při návrhu
rodinného domu je
potřeba v maximální
možné míře
respektovat OP lesa
v rozsahu 50 m od
okraje lesních
pozemků. K dotčení
pozemků v OP lesa
je nutný souhlas
státní správy lesů.
Zástavba rodinnými
domy, výška
zástavby: 1NP+
podkroví,
min.plocha
parcely:1000m2,
max. zastavěná
plocha pozemku:
30%, Při návrhu
rodinných domů je
potřeba v maximální
možné míře
respektovat OP lesa
v rozsahu 50 m od
okraje lesních
pozemků. K dotčení
pozemků v OP lesa
je nutný souhlas
státní správy lesů.

plochy, ve
kterých je
prověření
změn jejich
využití
územní studií
podmínkou
pro
rozhodování

p.č.

16935

Dopravní
napojení,
11 zásobování
vodou, odvádění
odpadních vod,
zásobení el.
Energií navrhnout vrámci
územní studie

5649

Dopravní
napojení,
zásobování
vodou, odvádění
5 odpadních vod,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.520

5262

Dopravní
napojení,
zásobování
vodou, odvádění
odpadních vod,
1 zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.522,
zásobování
vodou variantně
z p.č. 407/3

514
515
516
517
552

521

560

3004

595

678

7

ochranné
pásmo lesa,
trasa
vodovodu,

561

559

Dopravní
napojení,
zásobování
vodou, odvádění
1 odpadních vod,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.594,

územní studie

trasa
vodovodu

ochranné
pásmo lesa,

územní studie

Územní plán obce Nechvalice
návrh rozšíření
veřejného prostoru
mezi nově
PV
budovanou
hasičárnou a
budoucí zástavbou
RD

zastavit
elná
plocha
Ne-Z6
k.ú.
Nechvali
ce

BV

ZO

Zástavba rodinnými
domy, výška
zástavby: 1NP+
podkroví,
min.plocha
parcely:1000m2,
max. zastavěná
plocha pozemku:
30%

izolační zeleň, ve
které je umístěna
převážně technická
infrastruktura,
prostor pro
případnou
komunikaci pro
dalšírozvoj území,
možnost využití jako
užitkové zahrady,
bude upřesněno v
územní studii
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577

16764

Dopravní
napojení,
zásobování
vodou, odvádění
odpadních vod,
14 zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.562 a 567,
525 - navrhnout
vrámci územní
studie

563

trasa
vodovod,
trasa SEK,

564

ochanné
pásmo
22kV, trasa
vodovodu,
trasa SEK

565

trasa
kanalizace,

568
563

564
3751

565

568
zastavit
elná
plocha
k.ú.
Libčice
u
Nechvali
Ne-Z7
c
zastavit
elná
plocha
k.ú.
Nechvali
ce

VZ

Rozšíření
zemědělského
areálu, výška
zástavby: 2NP+
nepřekročí stávající
výškovou hladinu
areálu, max.
zastavěná plocha
pozemku: 50%

21851

8

územní studie

524

Dopravní
napojení - z
komunikace
p.č.549,
zásobování
vodou - vlastní
studna, odvádění
odpadních vod jímka, zásobení
el. Energií - z
komunikace
p.č.549 nebo
napojení na
stávající objekty

443

646

trasa
vodovod,
trasa SEK,
ochanné
pásmo
22kV, trasa
vodovodu,
trasa SEK
trasa
kanalizace,
trasa
SEK,trasa
vodovodu
trasa
vodovodu,
trasa SEK,

Územní plán obce Nechvalice
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místní část Bratřejov

označ
ení

Bratřejov

zastavit
elná
plocha
k.ú.
Bratřejo
v

Br-Z1

plán
ovan
é
funk
ční
využi
tí

podrobnější popis
navrhovaného
využití,specifické
podmínky výstavby

ZN

POPIS

SV

výstavba rodinného
domu s možností
integrace drobné
výroby, možností
výška zástavby:
1NP, max.
zastavěná plocha
pozemku: 50%, v
případě stavby pro
drobnou výrobu bude
v rámci
schvalovacích řízení
doložen vliv hluku z
této lokality na
navazující stávající
obytnou zástavbu

zastavi
telná
plocha
/m2 1etapa

ma
x
po infrastruktura
čet
RD

další
číslo omezení
parc (vyplývající
ely z úap ORP
dle Sedlčany,
KN ochranná
pásma)

plochy, ve
kterých je
prověření
změn jejich
využití
územní studií
podmínkou
pro
rozhodování

p.č.

3900

Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.350, ,
2 zásobování
vodou - vlastní
studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

329

místní část Libčice

označ
ení

Libčice

zastavit
elná
plocha,
k.ú.
Li-Z2
Libčice
u
Nechvali
c

plán
ovan
é
funk
ční
využi
tí

podrobnější popis
navrhovaného
využití,specifické
podmínky výstavby

ZN

POPIS

BV

výstavba rodinného
domu, výška
zástavby: 1NP+
podkroví,
min.plocha
parcely:1000m2,
max. zastavěná
plocha pozemku:
30%

zastavi
telná
plocha
/m2 1etapa

ma
x
po infrastruktura
čet
RD

další
číslo omezení
parc (vyplývající
ely z úap ORP
dle Sedlčany,
KN ochranná
pásma)
p.č.

1550

9

Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.383, ,
1 zásobování
vodou - vlastní
studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

397

plochy, ve
kterých je
prověření
změn jejich
využití
územní studií
podmínkou
pro
rozhodování

Územní plán obce Nechvalice

Květen 2019

místní část Křemenice

označ
ení

Křemenice

zastavit
elná
plocha,
Kř-Z1
k.ú.
Křemeni
ce

plán
ovan
é
funk
ční
využi
tí

podrobnější popis
navrhovaného
využití,specifické
podmínky výstavby

ZN

POPIS

BV

výstavba rodinného
domu, výška
zástavby: 1NP+
podkroví,
min.plocha
parcely:1000m2,
max. zastavěná
plocha pozemku:
30%

SV
zastavit
elná
plocha,
Kř-Z2
k.ú.
Křemeni
ce

BV

zastavit
elná
plocha,
k.ú.
Kř-Z3
Křemeni
ce

BV

výstavba rodinného
domu s možností
integrace drobné
výroby (truhlářská,
zámečnická dílna),
výška zástavby:
1NP+ podkroví,
min.plocha
parcely:1000m2,
max. zastavěná
plocha pozemku:
30%, v případě
stavby pro drobnou
výrobu v rámci
schvalovacích řízení
bude doložen vliv
hluku z této lokality
na navazující
stávající i
navrhovanou
obytnou zástavbu,
limity hluku budou
splněny na hranicích
pozemků sousední
plánované i stávající
obytné zástavby
výstavba rodinného
domu, výška
zástavby: 1NP+
podkroví,
min.plocha
parcely:1000m2,
max. zastavěná
plocha pozemku:
30%
výstavba rodinného
domu, výška
zástavby: 1NP+
podkroví,
min.plocha
parcely:1000m2,
max. zastavěná
plocha pozemku:

zastavi
telná
plocha
/m2 1etapa

ma
x
po infrastruktura
čet
RD

číslo
parcely
dle KN

plochy,
ve
kterých
další
je
omezení
prověře
(vyplývajíc ní změn
í z úap
jejich
ORP
využití
Sedlčany, územní
ochranná studií
pásma)
podmínk
ou pro
rozhodo
vání

p.č.

2441

Dopravní napojení,
zásobení el. Energií z komunikace
p.č.570, ,
zásobování vodou 1
vlastní studny,
odvádění odpadních
vod - domovní
čistička, jímka
odp.vod

1/14

4600

2 Dopravní napojení,
zásobení el. Energií z komunikace p.č
305/1, , zásobování
vodou - vlastní
studny, odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

306/3

2230

1

306/7

3548

Dopravní napojení,
zásobení el. Energií z komunikace
p.č.585/3, ,
1
zásobování vodou vlastní studny,
odvádění odpadních
vod - domovní

10

273/2
273/3

274/4

trasa SEK

Územní plán obce Nechvalice
30%
nezasta
vitelná
plocha,
k.ú.
Ředice

zastavit
elná
plocha,
Kř-Z4
k.ú.
Křemeni
ce

čistička, jímka
odp.vod

Květen 2019
274/5
273/3

ZS

BV

Umožnit založení
produkční zahrady
výstavba rodinného
domu, výška
zástavby: 1NP+
podkroví,
min.plocha
parcely:1000m2,
max. zastavěná
plocha pozemku:
30%, při návrhu
rodinných domů je
potřeba v maximální
možné míře
respektovat OP lesa
v rozsahu 50 m od
okraje lesních
pozemků. K dotčení
pozemků v OP lesa
je nutný souhlas
státní správy lesů.

1440
274/5

3025

11

Dopravní napojení,
zásobení el. Energií z komunikace
p.č.585/3, ,
zásobování vodou 1
vlastní studny,
odvádění odpadních
vod - domovní
čistička, jímka
odp.vod

242/1

ochranné
pásmo
lesa

Územní plán obce Nechvalice
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místní část Mokřany

označ
ení

Mokřany

plán
ovan
é
funk
ční
využi
tí

podrobnější popis
navrhovaného
využití,specifické
podmínky výstavby

ZN

POPIS

zastavit
elná
plocha,
k.ú.
Mokřany
u
Nechvali
c

BV
Mo-Z1

nezasta
vitelná
plocha,
k.ú.
Ředice

zastavit
elná
plocha ,
k.ú.
Mo-Z2
Mokřany
u
Nechvali
c

ZS

BV

výstavba 2 rodinných
domů, výška
zástavby: 1NP+
podkroví,
min.plocha
parcely:1000m2,
max. zastavěná
plocha pozemku:
30%

Umožnit založení
produkční zahrady,
možnost stavby
sloužící funkci
hlavní, max.
zastavěná pozemku
zahrady 5%
výstavba 2 rodinných
domů, výška
zástavby: 1NP+
podkroví,
min.plocha
parcely:1000m2,
max. zastavěná
plocha pozemku:
30%, Pozemek
264/2 byl už jako
zastavěná plocha v
původním územním
plánu, u pozemku
264/6 byla dělaná
aktualizace bonity
půdy, polovina
pozemku při silnici
odpovídá zařazení
do třídy půdy V.
Stavby budou
umístěny při silnici
628/7

zastavi
telná
plocha
/m2 1etapa

ma
x
po infrastruktura
čet
RD

další
omezení
číslo (vyplývajíc
parcel í z úap
y dle ORP
KN
Sedlčany,
ochranná
pásma)
p.č.

3286

Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace p.č.
615, ,
2 zásobování
vodou - napojit
na vodovod na
pozemku 613/5,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

292/1

292/2

292/1
2769
292/2

264/2

6946

12

Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace p.č.
628/7,
2 zásobování
vodou - místní
vodovod vede
přímo po
pozemcích,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

264/6

35/1

35/2

vedení
vodovodu,
vedení
SEK
vedení
vodovodu,
vedení
SEK

plochy, ve
kterých je
prověření
změn jejich
využití
územní studií
podmínkou
pro
rozhodování

Územní plán obce Nechvalice
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místní část Ředice

označ
ení

Ředice

zastavit
elná
plocha,
k.ú.
Ředice

zastavit
elná
plocha,
k.ú.
Ředice

zastavit
elná
plocha,
k.ú.
Ředice

zastavit
elná
plocha,
k.ú.
Ředice

Ře-Z1

Ře-Z2

Ře-Z3

Ře-Z4

plán
ovan
é
funk
ční
využi
tí

podrobnější popis
navrhovaného
využití,specifické
podmínky výstavby

ZN

POPIS

BV

BV

BV

BV

výstavba
individuálních
rodinných domů,
výška zástavby:
1NP+ podkroví,
min.plocha
parcely:1000m2,
max. zastavěná
plocha pozemku:
30%

výstavba rodinných
domů, výška
zástavby: 1NP+
podkroví,
min.plocha
parcely:1000m2,
max. zastavěná
plocha pozemku:
30%

výstavba rodinného
domu, výška
zástavby: 1NP+
podkroví,
min.plocha
parcely:1000m2,
max. zastavěná
plocha pozemku:
30%

výstavba rodinných
domů, výška
zástavby: 1NP+
podkroví,
min.plocha
parcely:1000m2,
max. zastavěná
plocha pozemku:
30%

zastavi
telná
plocha
/m2 1etapa

ma
x
po infrastruktura
čet
RD

další
omezení
číslo (vyplývajíc
parcel í z úap
y dle ORP
Sedlčany,
KN
ochranná
pásma)

plochy, ve
kterých je
prověření
změn jejich
využití
územní studií
podmínkou
pro
rozhodování

p.č.

10593

4820

2307

3698

13

5

3

1

2

Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií,
zásobování
vodou - z
komunikace p.č.
1213/3 a z
1203/7, odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod,
bude upřesněno
územní studii
v
Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií,
zásobování
vodou - z
komunikace p.č.
1213/3, odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod
Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace p.č.
1213/3,
zásobování
vodou - z
místního
vodovodu na p.č.
628/6 , odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod
Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií,
zásobování
vodou - z
komunikace p.č.
1180, odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

646/2
647/1
662/9

územní studie

662/11
675/1
675/2

1102/5

631/2

1118/1

628/6

trasa
vodovodu

631/1

552/13

trasa
vodovodu

Územní plán obce Nechvalice
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místní část Ředičky

označ
ení

Ředičky
zastav
itelná
plocha
Řk-Z1
, k.ú.
Ředic
e

zastav
itelná
plocha
Řk-Z2
, k.ú.
Ředic
e

zastav
itelná
plocha
, k.ú.
Řk-Z3
Ředic
e

plán
ovan
é
funk
ční
využi
tí

podrobnější popis
navrhovaného
využití,specifické
podmínky výstavby

ZN

POPIS

BV

možnost přístavby
doplňkových staveb k
rodinnému domu na
pozemku 683/4, výška
zástavby: 1NP+ podkroví,
zastavěná plocha
pozemku s p.č. 683/4:
30%

BV

BV

výstavba rodinných domů,
výška zástavby: 1NP+
podkroví, min.plocha
parcely:1000m2, max.
zastavěná plocha
pozemku: 30%

výstavba rodinných domů,
výška zástavby: 1NP+
podkroví, min.plocha
parcely:1000m2, max.
zastavěná plocha
pozemku: 30%

zast
avitel
ná
ploc
ha/m
21eta
pa

ma
x
po infrastruktura
čet
RD

další
číslo omezení
(vyplývající
parcel
z úap ORP
y dle
Sedlčany,
KN
ochranná
pásma)

p.č.

395

4103

8166

14

616/2

Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií, z
komunikace p.č.
2 1169,
zásobování
vodou z
p.č.299/12 odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod
Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.1170/1,
2
zásobování
vodou - vlastní
studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

69

68/2

68/1

36
44
45
46/4
1170/3

plochy, ve
kterých je
prověření
změn
jejich
využití
územní
studií
podmínko
u pro
rozhodová
ní

Územní plán obce Nechvalice

zastav
itelná
plocha
Řk-Z4
, k.ú.
Ředic
e

nezast
aviteln
á
plocha Řk-Z5
, k.ú.
Ředic
e

BV

W

výstavba rodinného domu,
výška zástavby: 1NP+
podkroví, min.plocha
parcely:1000m2, max.
zastavěná plocha
pozemku: 30%, V aktivní
zóně záplavového území
potoka Slabá nebudou
umísťovány žádné stavby,
nebudou zde prováděny
terénní úpravy zhoršující
odtokové poměry,
zřizováno oplocení, živé
ploty a podobné překážky,
je doporučeno budovy
umístit mimo záplavové
území. Navržený záměr v
této ploše bude předem
projednán se státním
podnikem Povodí
Vltavy,Při umístění staveb
v lokalitě bude zajištěna
ochrana zvláště
chráněných druhů ropuchy obecné Bufo bufo
- na pozemcích, pokud se
jejich výskyt prokáže
biologickým průzkumem v
dalších stupních
projektové dokumentace,
podél vodního toku je
možné provést oplocení
nejméně 3m od kraje toku,
oplocení bude schváleno
orgánem přírody a krajiny
Městského úřadu v
Sedlčanech a Povodí
Vltavy
Stavba vodní nádrže s
technickým zařízením
umožňující sportovní
využití nádrže. Zároveň se
stavbou vodní nádrže
budou v území, které
spadá pod Q5, Q20 až
Q100 potoka Slabá
provedena opatření, která
umožní bezpečný a volný
průchod povodní.

Květen 2019

1975

Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií, z
kmunikace p.č.
1165/1,
1 zásobování
vodou - vodovod
je na pozemku,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

10/2

ochranné
pásmo
vodního
zdroje,
provozní
pásmo
vodního
toku,
záplavové
území Q5,
Q2, Q100 +
aktivní zóna
potoka
Slabá, trasa
vodovod,
možnost
výskytu
ropuchy
obecné
Bufo bufo nutný
biologický
průzkum v
dalších
stupních
projektové
dokumentac
e

697
699/1
700/1
700/2
701/2
704/1
704/2
7746

704/3
729/1
729/2
729/3
730/2
730/3
730/4
1187/2

15

provozní
pásmo
vodního
toku,
záplavové
území Q5,
Q2, Q100 +
aktivní zóna
potoka
Slabá,
ochranné
pásmo lesa,
ochranné
pásmo
komunikace
III.třídy

Územní plán obce Nechvalice
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místní část Dražka

označ
ení

Dražka

zastav
itelná
plocha
, k.ú.
Ředic
e

nezast
Dr-Z1
aviteln
á
plocha
, k.ú.
Ředic
e

zastav
itelná
plocha
, k.ú.
Ředic
e

plán
ovan
é
funk
ční
využi
tí

podrobnější popis
navrhovaného
využití,specifické
podmínky výstavby

ZN

POPIS

BV

výstavba rodinného domu,
výška zástavby: 1NP+
podkroví, min.plocha
parcely:1000m2, max.
zastavěná plocha
pozemku: 30%, bydlení
majitele přilehlé NSx, při
návrhu rodinných domů je
potřeba v maximální
možné míře respektovat
OP lesa v rozsahu 50 m
od okraje lesních
pozemků. K dotčení
pozemků v OP lesa je
nutný souhlas státní
správy lesů.

NSx

BV

možnost pouze
zemědělské stavby,
stavba musí měřítkem,
objemovými parametry,
architektonickým
ztvárněním akceptovat
kontext a charakter
okolního zástavby , 1NP,
max zastavěná plocha
pozemku 15%

výstavba rodinných domů,
výška zástavby: 1NP+
podkroví, min.plocha
parcely:1000m2, max.
zastavěná plocha
pozemku: 30%

zast
avitel
ná
ploc
ha/m
21eta
pa

ma
x
po infrastruktura
čet
RD

číslo
parcely
dle KN

plochy, ve
kterých je
další
prověření
omezení
změn
(vyplývajíc jejich
í z úap
využití
ORP
územní
Sedlčany, studií
ochranná podmínko
pásma)
u pro
rozhodová
ní

p.č.

3137

Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.1126/19,
1 zásobování
vodou - vlastní
studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

16

ochranné
pásmo
lesa

ochanné
1026/19 pásmo
22kV
ochanné
1026/24 pásmo
22kV
ochanné
1026/25 pásmo
22kV
ochanné
1026/26 pásmo
22kV

4106

2177

1000/7

Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.1203/7,
2 zásobování
vodou - vlastní
studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

ochanné
1026/29 pásmo
22kV

Územní plán obce Nechvalice
výstavba rodinného domu,
výška zástavby: 1NP+
podkroví, min.plocha
parcely:1000m2, max.
zastavěná plocha
pozemku: 30%, při návrhu
rodinných domů je
potřeba v maximální
možné míře respektovat
OP lesa v rozsahu 50 m
zastav
od okraje lesních
itelná
pozemků. K dotčení
plocha
Dr-Z2 BV
pozemků v OP lesa je
, k.ú.
nutný souhlas státní
Ředic
správy lesů. Na pozemek
e
zasahuje několik dalších
ochranných pásem (22kV,
silnice), proto je nutné v
maximální možné míře
respektovat tato ochranná
pásma, k dotčení
pozemku v ochranném
pásmu je nutný souhlas
příslušného vlastníka sítí
nebo státní správy.

zastav
itelná
plocha
, k.ú.
Dr-Z3
Ředic
e

zastav
itelná
plocha
, k.ú.
Ředic
e

VZ

BV

výška zástavby: 1NP+
podkroví, max. zastavěná
plocha pozemku: 30%,
možnost ubytování pro
agroturistiku, je možný
rodinný dům nebo byt
správce

výstavba rodinného domu,
výška zástavby: 1NP+
podkroví, min.plocha
parcely:1000m2, max.
zastavěná plocha
pozemku: 30%

Květen 2019

3129

6290

2611

Dr-Z4

nezast
aviteln
á
plocha
, k.ú.
Ředic
e

Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.1205/2,
1 zásobování
vodou - vlastní
studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.1203/2,
zásobování
vodou - vlastní
studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod
Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.1203/2,
1
zásobování
vodou - vlastní
studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

1033

662/16

662/17

654/1

662/16

654/3

650/2
650/1
ZS

Umožnit založení
produkční zahrady

7772

662/10
662/16

17

ochanné
pásmo
22kV,
ochranné
pásmo
lesa,
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místní část Huštilář

označ
ení

Huštilář

zastav
itelná
plocha
Hu-Z1
, k.ú.
Ředic
e

zastav
itelná
plocha
Hu-Z2
, k.ú.
Ředic
e

plán
ovan
é
funk
ční
využi
tí

podrobnější popis
navrhovaného
využití,specifické
podmínky výstavby

ZN

POPIS

BV

BV

výstavba rodinných domů,
výška zástavby: 1NP+
podkroví, max. zastavěná
plocha pozemku: 30%, je
možná výstavba 2
rodinných domů bez
požadavku na minimální
plochu pozemku

výstavba rodinných domů,
výška zástavby: 1NP+
podkroví, min.plocha
parcely: 1000m2, max.
zastavěná plocha
pozemku: 30%, V aktivní
zóně záplavového území
potoka Slabá nebudou
umísťovány žádné stavby,
nebudou zde prováděny
terénní úpravy zhoršující
odtokové poměry,
zřizováno oplocení, živé
ploty a podobné překážky,
je doporučeno budovy
umístit mimo záplavové
území. Navržený záměr v
této ploše bude předem
projednán se státním
podnikem Povodí Vltavy,
podél vodního toku je
možné provést oplocení
nejméně 3m od kraje toku,
oplocení bude schváleno
orgánem přírody a krajiny
Městského úřadu v
Sedlčanech a Povodí
Vltavy. při návrhu
rodinných domů je
potřeba v maximální
možné míře respektovat
OP lesa v rozsahu 50 m
od okraje lesních
pozemků. K dotčení
pozemků v OP lesa je
nutný souhlas státní
správy lesů.

zast
avitel
ná
ploc
ha/m
21eta
pa

ma
x
po infrastruktura
čet
RD

číslo
parcely
dle KN

plochy, ve
kterých je
další
prověření
omezení
změn
(vyplývajíc jejich
í z úap
využití
ORP
územní
Sedlčany, studií
ochranná podmínko
pásma)
u pro
rozhodová
ní

p.č.

1903

Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.1195/1,
2 zásobování
vodou - vlastní
studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

871

870/1

809/5

3082

Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.808/2,
2 zásobování
vodou - vlastní
studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

809/4

18

provozní
pásmo
vodního
toku,
záplavové
území Q5,
Q2, Q100
+ aktivní
zóna
potoka
Slabá,
ochranné
pásmo
lesa,
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místní část Březí

označ
ení

Březí

zastav
itelná
plocha
Bř-Z1
, k.ú.
Chvál
ov

zastav
itelná
plocha
Bř-Z2
, k.ú.
Chvál
ov

v
nezast
avěné
m
Bř-Z3
území
k.ú.Ch
válov

plán
ovan
é
funk
ční
využi
tí

podrobnější popis
navrhovaného
využití,specifické
podmínky výstavby

ZN

POPIS

zast
avitel
ná
ploc
ha/m
21eta
pa

ma
x
po infrastruktura
čet
RD

číslo
parcely
dle KN

plochy, ve
kterých je
další
prověření
omezení
změn
(vyplývajíc jejich
í z úap
využití
ORP
územní
Sedlčany, studií
ochranná podmínko
pásma)
u pro
rozhodová
ní

p.č.

BV

výstavba rodinného domu
bez požadavku na
minimální plochu
pozemku, výška zástavby:
1NP+ podkroví, max.
zastavěná plocha
pozemku: 30%

755

BV

výstavba rodinného domu,
výška zástavby: 1NP+
podkroví, min.plocha
parcely:1000m2, max.
zastavěná plocha
pozemku: 30% U staveb
pro obytnou zástavbu
situovaných u stávající
trafostanice bude v rámci
schvalovacích řízení
doložen vliv hluku
trafostanice na navržené
bydlení.

2350

BV

výstavba rodinného domu,
výška zástavby: 1NP+
podkroví, min.plocha
parcely:1000m2, max.
zastavěná plocha
pozemku: 30%

1797

19

Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.937,
1 zásobování
vodou - vlastní
studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod
Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.944/2,
1 zásobování
vodou - vlastní
studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod
Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.930,
1 zásobování
vodou - vlastní
studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

821

758/1

904/1

ochanné
pásmo
22kV
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místní část Chválov

označ
ení

Chválov

zastav
itelná
plocha
Ch-Z1
, k.ú.
Chvál
ov

plán
ovan
é
funk
ční
využi
tí

podrobnější popis
navrhovaného
využití,specifické podmínky
výstavby

ZN

POPIS

VD

nová zástavba musí
měřítkem, objemovými
parametry, architektonickým
ztvárněním akceptovat
kontext a charakter okolního
zástavby, max. zastavěná
plocha pozemku: 30% V
případě stavby pro drobnou
výrobu bude v rámci
schvalovacích řízení
doložen vliv hluku z této
lokality na navazující
stávající obytnou zástavbu.

zast
avitel
ná
ploc
ha/m
21eta
pa

ma
x
po infrastruktura
čet
RD

1470

Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.357/1 nebo
348, zásobování
vodou - vlastní
studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

plochy, ve
kterých je
další
prověření
omezení
změn
číslo (vyplývajíc jejich
parcel í z úap
využití
y dle ORP
územní
Sedlčany, studií
KN
ochranná podmínko
pásma)
u pro
rozhodová
ní
p.č.

6/3

místní část Vratkov

označ
ení

Vratkov

zastav
itelná
plocha
Vr-Z1
, k.ú.
Chvál
ov

zastav
itelná
plocha
Vr-Z2
, k.ú.
Chvál
ov

plán
ovan
é
funk
ční
využi
tí

podrobnější popis
navrhovaného
využití,specifické
podmínky výstavby

ZN

POPIS

BV

BV

výstavba rodinného domu,
výška zástavby: 1NP+
podkroví, min.plocha
parcely:1000m2, max.
zastavěná plocha
pozemku: 30%

výstavba rodinného domu,
výška zástavby: 1NP+
podkroví, min.plocha
parcely:1000m2, max.
zastavěná plocha
pozemku: 30%, při návrhu
rodinných domů je
potřeba v maximální
možné míře respektovat
OP lesa v rozsahu 50 m
od okraje lesních
pozemků. K dotčení
pozemků v OP lesa je
nutný souhlas státní
správy lesů.

zast
avitel
ná
ploc
ha/m
21eta
pa

ma
x
po infrastruktura
čet
RD

plochy, ve
kterých je
další
prověření
omezení
změn
číslo (vyplývajíc jejich
parcel í z úap
využití
y dle ORP
územní
Sedlčany, studií
KN
ochranná podmínko
pásma)
u pro
rozhodová
ní
p.č.

2107

3288

20

Dopravní napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.919,
1 zásobování vodou
- vlastní studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod
Dopravní napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.925,
1
zásobování vodou
- vlastní studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

427

614/3

ochranné
pásmo
lesa

620

ochranné
pásmo
lesa

622/1

ochranné
pásmo
lesa
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místní část Setěkovy

označ
ení

Setěkovy

zastav
itelná
plocha
Se-Z1
, k.ú.
Chvál
ov

zastav
itelná
plocha
Se-Z2
, k.ú.
Chvál
ov

plán
ovan
é
funk
ční
využi
tí

podrobnější popis
navrhovaného
využití,specifické
podmínky výstavby

ZN

POPIS

BV

Plocha pro zázemí (garáž)
stávajícího RD na
pozemku 508/6 Garáž
bude umístěna u silnice
mimo aktivní zónu
Počepického potoka. V
aktivní zóně záplavového
území Počepického
potoka nebudou
umísťovány žádné stavby,
nebudou zde prováděny
terénní úpravy zhoršující
odtokové poměry,
zřizováno oplocení, živé
ploty a podobné překážky,
je doporučeno budovy
umístit mimo záplavové
území. Navržený záměr v
této ploše bude předem
projednán se státním
podnikem Povodí Vltavy

BV

výstavba rodinného domu,
výška zástavby: 1NP+
podkroví, min.plocha
parcely:1000m2, max.
zastavěná plocha
pozemku: 30%

zast
avitel
ná
ploc
ha/m
21eta
pa

ma
x
po infrastruktura
čet
RD

další
omezení
číslo (vyplývajíc
parcel í z úap
y dle ORP
Sedlčany,
KN
ochranná
pásma)

plochy, ve
kterých je
prověření
změn jejich
využití
územní
studií
podmínkou
pro
rozhodování

p.č.

1362

dopravní napjení
z komunikace
p.č.628/8

456/2

2975

Dopravní
napojení,
zásobení el.
Energií - z
komunikace
p.č.628/9,
1 zásobování
vodou - vlastní
studny,
odvádění
odpadních vod domovní čistička,
jímka odp.vod

462/1

d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich
využití,
Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
Přes řešené území vedou tyto silnice:
 Komunikace II. třídy č. 105, komunikace III. třídy č. 10525, komunikace III. třídy č. 10529
, komunikace III. třídy č. 12133
 Nové lokality budou napojeny na stávající silniční síť, převážně na místní obslužné
komunikace.
 Návrhem jsou respektována ochranná pásma komunikací II. a III.třídy 15 metrů od osy
jízdního pruhu, pro trasu mimo zastavěné území v souladu se zákonem č.13/97 Sb., o
pozemních komunikacích
21
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Doprava v klidu
 Odstávka vozidel bude zajištěna na pozemcích vlastníků nemovitostí.
Účelová doprava
 Na území obce se nachází mnoho cest pro zemědělskou dopravu, které slouží pro
obsluhu polí a pastvin.
Pěší doprava a cyklistické stezky
 Pěší provoz je převážně veden s motorovou dopravou po jednom tělese.
 Územím probíhají tyto cyklotrasy: č. 8139, 8143, 8220, 0074, 1154, územím vede několik
turistických tras
 Území je protkáno i množstvím dalších polních a lesních cest, které slouží jednak pro
přístup k polím, pastvinám a lesům, ale i pro lepší prostupnost členité krajiny.
Technická infrastruktura
Zásobování vodou
 Nechvalice s Libčicemi, Mokřany a Ředice jsou napojeny na místní vodovod, v těchto
obcích budou nové lokality přednostně napojeny na místní vodovodní řad, v ostatních
osadách budou nové lokality zásobeny z vlastních studní.
Kanalizace
 V Nechvalicích je vybudovaná kanalizace svedená do ČOV, nové objekty budou
přednostně napojeny na nové kanalizační řady. V nových rozvojových plochách bude
navržena oddílná kanalizace. V dalších obcích není vybudovaná síť veřejné kanalizace.
Tam i nadále budou odpadní vody řešeny jímkami nebo individuálními čističkami
odpadních vod.
Likvidace dešťových vod
 Dešťové vody na soukromých pozemcích budou ze zpevněných ploch a střech
akumulovány do jímek odkud budou využívány na zálivku zahrady nebo odvedeny do
vsakovacího systému. U větších staveb je třeba řešit retenci. Při řešení bude
upřednostněno zasakování v místě vzniku.
 Srážkové vody budou likvidovány v souladu s § 5 vodního zákona a § 20 vyhl.
č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Srážkové vody ze střech
budou vsakovány nebo akumulovány na přilehlých pozemcích, srážkové vody z nových
komunikací budou přednostně zasakovány v podélných zasakovacích zataravněných
pásech či zasakovacích zařízeních.
Elektrorozvody
 Územní plán respektuje stávající systém zásobování obce elektrickou energií, umístění
jednotlivých trafostanic a vedení včetně ochranných pásem. Stávající distribuční síť VN je
dostačující, případné nové trasy budou řešeny podzemním vedením.
 Dle potřeb rozvoje území je možné navrhnout případné posílení stávajících trafostanic.
Jejich parametry budou navrženy v dalším stupni projektové dokumentace.
Vedení NN
 Vedení je vedeno převážně po sloupech NN a po kabelech v zemi nebo na sloupech. V
prostoru výstavby nových objektů doporučujeme kabelizaci kabely do země.
Veřejné osvětlení
 Je vedeno převážně po sloupech vedení NN (napájeno pátým vodičem), v nově
budovaných lokalitách bude postupně rozšiřováno kabely v zemi s novými rozvody sítě
NN. Pro lokality s novou zástavbou budou navrženy nové trasy.
Nakládání s komunálním odpadem
 Komunální odpady budou likvidovány dodavatelsky firmou oprávněnou k této činnosti, v
souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a související předpisy.
Občanské vybavení
 V obci je zastoupena základní vybavenost v dostatečném rozsahu pro potřeby zájmového
území.
22
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e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s
rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a
stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních
opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání
ložisek nerostných surovin a podobně,
Koncepce uspořádání krajiny
 Řešené území se nachází v malebné kopcovité oblasti Nechvalické vrchoviny s
nadmořskou výškou kolem 500-600m n.m., která je stranou turistického ruchu. Řešené
území se vyznačuje vysokou hustotou menších osad. Atraktivní kopcovitou krajinu
umocňují dálkové výhledy.
 V jižní polovině katastru je území výše položené a krajina více rozčleněná loukami a
remízky, v této části mají také vyšší podíl lesní kultury.
 Zdejší krajina se vyznačuje mírně nadprůměrným zastoupením lesa. Přírodní hodnoty
krajiny jsou vysoké a dále zvyšuje vyšší zastoupení ploch trvalých travních porostů a
dostatek nelesní zeleně. Územní plán se záměrem zachování a zvýšení ekologické
stability krajiny a estetických i přírodních hodnot krajiny vymezuje v území prvky ÚSES.
Realizace těchto ploch trvalé vegetace bude mít za výsledek významné posílení
přírodních hodnot zdejší krajiny.
 Vzhledem k charakteru krajiny, která je členěnou pahorkatinou s četnými potoky, je třeba
dbát na dálkové průhledy krajinou. Tomuto požadavku přizpůsobit stavební zásahy do
krajiny. V krajině je doporučeno zachovat a obnovit remízky.
 Územím protéká Počepický potok, Bratřejovský potok a potok Slabá, je zde množství
menších rybníků – tyto prvky v krajině je třeba důsledně udržovat, případně obnovovat
Návrh uspořádání krajiny – vymezení ploch
 Funkční plochy krajiny ve správním území obce Nechvalice jsou vymezeny takto:
 Plochy zemědělské (NZ) – převažuje zemědělské využívání
 Plochy lesní (NL) – plochy pro plnění funkce lesa
 Plochy vodní a hospodářské (W)- Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za
účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami
 Plochy zeleně přírodní v sídlech (ZP) - významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v
nezastavěném území, udržované v přírodě blízkém stavu lze využít například pro průchod
územního systému ekologické stability zastavěným územím. Plochy vymezené za účelem
ochrany krajiny
 Plochy přírodní v nezastavěném území (NP) - plochy s převažující přírodní funkcí
zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy,
- plochy evropsky významných lokalit, pozemky smluvně chráněné,
- prvky ÚSES apod.
- významnější přírodní prvky v krajině – vysoká zeleň, zapojené
porosty vyššího významu – interakční prvky ÚSES – meze, remízky
aleje
- Hlavní využití: zachování a obnově přírodních a krajinných hodnot
území, činnosti zajišťující uchování druhového bohatství rostlinné a
živočišné sféry, činnosti vedoucí ke zvyšování ekologické stability
území s příznivým působením na okolní, ekologicky méně stabilní
části krajiny,
- do ploch přírodní zeleně jsou zahrnuty zejména: významné krajinné
prvky, prvky územního systému ekologické stability včetně
interakčních prvků, stabilizované travnaté plochy – louky, pastviny
 Plochy smíšené přírodní nezastavěného území (NSp)– plochy smíšené přírodní
nezastavěného území - je zde zastoupena mezi jinými přírodní funkce; ochrana přírody
musí být respektována i v případě zastoupení dalších funkcí; drobnější plochy v krajině
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využívané převážně jako krajinná zeleň ale s možností i dalších funkcí, meze, úvozy malé
remízky, možnost obnovy polních cest
Další plochy smíšené nezastavěného území – (NSz, NSx, NSl)
- NSz...... v nezastavěném území je zastoupena mezi jinými funkce zemědělské
prvovýroby; nejedná se o intenzivní formy; v těchto územích plní zemědělství často i
mimoprodukční funkce; např.pastviny, plochy NSz zahrnuté do ÚSES není přípustné orat.
- NSx..... plochy v nezastavěném území, hlavně zemědělsko-přírodního charakteru, kde je
možné realizovat stavby v krajině určené pro chov zvířat na pastvinách – přístřešky, seníky.
Přípustné využití: zemědělské stavby do 1NP, které negativními vlivy svých provozů
nepřesahují hranice pozemku, zastavěnost vyznačené části pozemku nepřesáhne 15%
zastavěnosti
- NSl…plochy smíšené v nezastavěném území převážně využívané pro funkci lesa

Podrobný popis využití ploch viz Příloha č.2 Definice zkratek funkčních ploch s rozdílným
způsobem využitím
Stanovení podmínek pro využití ploch
 Prosazovat ekologicky šetrné vytápění objektů.
 Respektovat významné krajinné prvky, jejichž ochrana je dána „ze zákona“ – lesů,
rybníků, vodních toků a niv toků
 Podél vodních toků budou zachovány nezastavěné plochy do vzdálenosti 6 metrů od
břehové hrany toků.
 Ochrana pozemků plnících funkci lesa je dána jejich ochranným pásmem - 50m od okraje
pozemků. V případě lokalit, ve kterých je předloženým návrhem územního plánu
předpokládáno využití pozemku do vzdálenosti do 50-ti metrů od okraje lesa, rozhodne
orgán státní správy lesu první instance podle § 14 odst. 2 lesního zákona, což je v tomto
případě Městský úřad Sedlčany. Rovněž tak o dotčení PUPFL. V případě odnětí PUPFL
bude nutné vydat samostatné správní rozhodnutí o odnětí PUPFL. Případná žádost o
odnětí pozemku určených k plnění funkcí lesa musí splňovat náležitosti dle vyhlášky MZe
c. 77/1999 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o
ochraně pozemku určených k plnění funkcí lesa v platném znění.
 Řešení změn v krajině nebude snižovat ekologickou stabilitu území. změny jednotlivých
kultur ZPF směřovat především k posílení ekologické stability.
 Udržovat a doplňovat stávající prvky v krajině i v zastavěných částech sídel.
 Respektovat významné vyhlídkové body
 Respektovat významné krajinné prvky zastoupených lesními porosty, krajinnou
mimolesní zelení a četnými vodními plochami.
 Respektovat drobné architektonické prvky v krajině (kapličky, boží muka, křížky, členící
zídky).
 Zvyšovat podíl porostů s přirozenou skladbou dřevin.
 Vytvářet účinná protierozní opatření a to vhodným pěstováním zemědělských produktů,
vysazováním nových překážek.
 Chránit zdejších přírodní zajímavosti: výskyt jalovce obecného, bukový les na Hodkově,
různé druhy vstavačů u osady Bratřejov.
 Chránit památné stromy –
- 103481 Buk v Hodkově - Buk lesní, Mokřany u Nechvalic p.č.604 – jen torzo
kmene na kraji lesa na vrchu Homole u lesní cesty do Dražek.
- 103475 Libčická lípa - Lípa malolistá, Libčice u Nechvalic, p.č.17
 Podporovat ekologické hospodaření na ZPF.
 Podmínky pro změnu využití ploch jsou stanoveny v souvislosti s navrhovanými
plochami.
 Konkrétní podmínky využití ploch jsou uvedeny v příloze č.1 – Seznam a popis
navrhovaných ploch územního plánu a v příloze č.2 – Definice zkratek funkčních ploch
s rozdílným způsobem využití
 Navrhované změny využití území nesmí způsobovat významné ovlivnění životního
prostředí nad úroveň stanovenou podle zvláštních předpisů vztahujících se k ochraně
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jednotlivých složek životního prostředí a nesmí ohrozit ochranu veřejného zdraví
stanovenou ve smyslu zákona 258/2000 Sb. v pozdějším znění
Ke zvýšení ekologické stability území doporučujeme podél existujících polních cest,
případně nových komunikací, pěších cest a cyklostezek, navrhnout alespoň
jednostranné pásy zeleně, které budou krajinotvorným, stabilizačním a estetickým
prvkem zeleně, prvkem snižující vodní a větrnou erozi.
Územní plán respektuje stávající zeleň, která není VKP ze zákona – např. meze a
remízky.
Komunikace nebudou rozšiřovány na úkor lesních pozemků, vodních ploch, atd. –
VKP ze zákona (§3 zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny)
Nebudou uzavřeny plochy podél vodních toků (údolní niva) minimálně 3 m. V
nezastavěném území je vyloučena možnost oplocení bez souhlasu orgánu ochrany
přírody a krajiny.

Prostupnost krajiny – návrh koncepce systému cest v krajině, včetně pěších cest a
cyklostezek
Prostupnost krajinou je dána stávajícími lesními a polními cestami. Stávající
systém bude zachován. Budou obnoveny propojovací cesty.
Vymezení ploch pro protierozní opatření, podmínky pro využití těchto ploch
Eroze hrozí při všech činnostech spojených se zemským povrchem. V řešeném
území se jedná zejména o činnost zemědělskou, činnost lesního hospodářství a
stavební činnost. Protierozní opatření spočívají v zachování pěstebních postupů,
vysazováním krajinných překážek bránících eroznímu působení větru a vody.
Na vodních tocích bude probíhat pravidelná údržba. Proti erozi působí pásy
trvalých travních porostů.
Návrh systému ÚSES, vymezení ploch pro ÚSES
Důvod a požadavky na vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES)
jsou stanoveny v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V něm je ÚSES
definován takto: „Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním
nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ Biocentrum je
definováno prováděcí vyhláškou č.395/1992 Sb. (§ 1 písm. a) k zákonu č. 114/1992 Sb.
jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje
trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je definován prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. b) k
zákonu č. 114/1992 Sb. jako území,
které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci,
avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
ÚSES tvoří hierarchický systém s nadregionální, regionální a lokální úrovní.
V řešeném území se vyskytují prvky ÚSES regionálního a lokálního významu.
Nadregionální ÚSES do řešeného území nezasahuje.
Návrh ÚSES zpracovaný v rámci územního plánu Nechvalice umísťuje na
jednotlivé pozemky prvky regionálního systému ÚSES a navrhuje nové prvky systému
lokálního.
K návrhu ÚSES jsou využity následující podklady:
ZÚR Středočeského kraje (2011)
ÚAP ORP Sedlčany (2016)
KPÚ Nechvalice (2016)
KPÚ Bratřejov (2016)
KPÚ Bratříkovice (2016)
KPÚ Nechvalice II, kat úz. Křemenice (2018)
ZÚR Jihočeského kraje (úplné znění 2018) pro ověření návazností regionálního
ÚSES
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Návrh ÚSES vychází z následujících geobicenologických podmínek:
Severní polovina území leží v bioregionu Slapský (1.20), pahorkatiny na
neutrálních plutonitech 4. vegetačního stupně. Jižní polovina území leží v bioregionu
Votický (1.45), svahy na neutrálních plutonitech 4. vegetační stupeň.

V návrhu ÚP je zpřesněno vymezení částí regionálního ÚSES dle ZÚR. Prvky
regionální úrovně jsou zpřesněny dle aktuálního stavu území a stanovištních podmínek.
Zpracování ÚSES a revize vymezení je provedeno v souladu s Metodikou
vymezování ÚSES - především revize
minimálních parametrů prvků ÚSES a zajištění jejich návaznosti na ÚSES v
sousedních katastrálních územích.
V rámci návrhu územního plánu je navržena spojitá síť prvků ÚSES navazující na
sousední území.
ÚSES z dosud platného územního plánu nebylo možné pro neaktuálnost použít.
Prvky ÚSES jsou, pokud to bylo možné, upřesněny do parcel. Pokud nebylo
možné zahrnout do ÚSES celé pozemky, je hranice prvků ÚSES stanovena podle
lomových bodů.
Dle ZÚR prochází řešeným územím 4 regionální biokoridory a jsou zde vymezena
2 regionální biocentra.
Z regionálních biocenter leží z největší části na řešeném území biocentrum 833
Branišov v katastrech Chválov a Bratříkovice. Biocentrum 835 Trkovská hora zasahuje
na řešené území v jeho severním výběžku severně od Dolní Křemenice. RBK Trkovská
hora leží ale převážně na území obce Nedrahovice. Do řešeného území zasahuje jen
jihozápadním okrajem.
V návaznosti na RC 833 Branišov probíhají v jižní polovině území tři regionální
biokoridory.
RK 302 Sádka, Zbirov - RK 303,
RK 303 Šumava – Branišov,
RK 304 Branišov – Cunkovský hřbet.
V návaznosti na RC 835 Trkovská hora zasahuje částečně podél severní hranice
řešeného do řešeného území regionální biokoridor
RK 293 Pod Markem – Trkovská hora.
Probíhá v délce 800 m po hranici s obcí Počepice (k.ú. Rovina).
Krajina v řešeném území není na rozdíl od jiných oblastí Čech narušena
zemědělskou velkovýrobou tak, aby byla blokována možnost migrace. K tomu zejména
přispívá lesnatost a vysoký podíl přirozeně vzniklé rozptýlené zeleně. Tento relativně
příznivý stav vykazuje tendence ke zlepšování vlivem útlumu zemědělství a rozšiřování
ploch krajinné zeleně přirozenou sukcesí – zarůstání mezí, úvozů, okolí skalních
výchozů, apod. V posledních létech stoupá podíl obhospodařovaných luk.
Na lokální úrovni jsou v řešeném území navržena tři biocentra:
LC N1 „U Bratřejovského Velátu“ 5,31 ha
Charakteristika: Dubo habrový smíšený les.
LC N2 „Černý les“ 4,01 ha
Charakteristika: Acidofilní bučiny.
LC N3 „Pod Homolí“ 6,17 ha
Charakteristika: Suťové lesy.
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích.
Dále je navrženo 7 biokoridorů:
LK N1 BC N1- LBC 18 na území obce Petrovice, délk 825 m
Charakteristika: Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio26
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Centaureion nemoralis).
LK N2 BC N1 – LBC 8 na území obce Počepice, 1501 m
Charakteristika: Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.
LK N3 RK 302 – LC N3, délka 935 m
Charakteristika: Extenzivní sečené louky, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.
LK N4 LC N3 – LC N2, délka 1430 m
Charakteristika: Mezofilní ovsíkové louky, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny. Acidofilní
bučiny.
Realizuje dálkový migrační koridor.
LK N5 LC N2 – RC 835 Trkovská Hora, 1975 m
Charakteristika: Mezofilní ovsíkové louky, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny,
Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy.
Jasano olšové luhy jsou provázeny na okrajích xerofilními křovinami. I přes různorodost
biotopů je biokoridor funkční. Představuje optimální propojení výše uvedených biocenter.
Migrace přirozeně probíhá i bez záměrné podpory.
LK N6 2583 m LC N2 – LBK 8-30 na území obce Počepice
Charakteristika: Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
Realizuje dálkový migrační koridor.
LK N7 RC 833 Branišov – LC N3, délka 360 m
Charakteristika: Smíšené lesy a přírodě blízké porosty vysokých acidofilních křovin.
Realizuje dálkový migrační koridor.
Podmínky využití ploch v koridorech ÚSES:
- nelze umisťovat stavby a zpevňovat plochy, s výjimkou realizace veřejné dopravní a
technické infrastruktury (křížení), kterou pro nepřiměřené náklady nelze realizovat
jinde, a která nebude mít významně negativní vliv na funkčnost ÚSES (vliv posoudí
specialista v relevantním oboru);
- lze ojediněle provádět terénní úpravy za splnění podmínky, že nedojde k narušení
funkcí prvku ÚSES (např. snížení převýšení); posouzení míry narušení bude
provedeno specialistou (biolog, fytocenolog, entomolog aj.) nebo autorizovaným
projektantem ÚSES;
- V plochách smíšených nezastavěného území, zemědělských s indexem NSz nelze
provozovat orbu a plochu využívat jako ornou půdu. Přípustné je využití pro
extenzivní louky (seč dvakrát do roka) nebo pro pěstování rychle rostoucích dřevin.
Z dřevin jsou vyloučené neautochtonní druhy. Např. Jilm sibiřský apod. Doporučuje
se realizovat prvky rozptýlené zeleně v krajině.
- lze ojediněle umístit pouze dočasné oplocení (např. pro ochranu nové výsadby) za
podmínky, že nebudou oploceny celé úseky koridorů nebo větší části biocenter a za
splnění podmínek pro oplocení definovaných (v odst. § 18 odst. 5 stavebního
zákona);
- lze umístit cestu pro bezmotorovou dopravu (pěší, cyklistika, jezdectví), za splnění
podmínky, že nedojde k narušení funkcí prvku ÚSES (např. degradace porostů, eroze
aj.), posouzení míry předpokládaného nebo akutního narušení bude provedeno
specialistou (na provoz jezdeckých stezek, biolog, fytocenolog aj.) a/nebo
autorizovaným projektantem ÚSES.
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f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití),
pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona),
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků
a intenzity jejich využití),

Podrobný popis ploch viz. Příloha č. 2 – Definice zkratek funkčních ploch s rozdílným
způsobem využitím
V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití:
Plochy bydlení:
BH - bydlení - v bytových domech, BV - bydlení - v rodinných domech - venkovské
Plochy rekreace:
RI - Rekreace – individuální
Plochy občanského vybavení
OV - občanské vybavení - veřejná infrastruktura, OM - občanské vybavení komerční zařízení malá a střední, OS - občanské vybavení - tělovýchovná a
sportovní zařízení, OH - občanské vybavení - hřbitov
Plochy veřejného prostranství
PV – veřejná prostranství
Plochy smíšené obytné
SV - plochy smíšené obytné – venkovské
Plochy dopravní infrastruktury
DS - dopravní infrastruktura – silniční, DX – významné polní a lesní cesty
Plochy technické infrastruktury
TI - technická infrastruktura - inženýrské sítě
Plochy výroby a skladování
VD – výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba, VZ - výroba a skladování zemědělská výroba
Plochy systému sídelní zeleně
ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená, ZO - zeleň - ochranná a izolační, ZP - zeleň
- přírodního charakteru
Plochy vodní a vodohospodářské
W - plochy vodní a vodohospodářské
Plochy zemědělské
NZ - plochy zemědělské
Plochy lesní
NL – plochy lesní
Plochy přírodní
NP – plochy přírodní
Plochy smíšené v nezastavěném území
NSp – plochy smíšené přírodní, NSz – plochy smíšené zemědělské, NSl –
plochy smíšené lesní, NSx – plochy smíšené specifické.
- U ploch VD- drobná výroba a SV – smíšené venkovské území (v něm j možné také
navrhnout drobnou výrobu) - v případě stavby pro drobnou výrobu bude v rámci
schvalovacích řízení doložen vliv hluku z této lokality na navazující stávající i navrženou
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obytnou zástavbu

- Při návrhu staveb je potřeba v maximální možné míře respektovat OP lesa v rozsahu 50 m
od okraje lesních pozemků. K dotčení pozemků v OP lesa je nutný souhlas státní správy
lesů.
Dále budou respektovány limity a zájmy Ministerstva obrany:
– jev 082 (pro nadzemní stavby), který je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Týká se k.ú. Chválov.
Zájmové území je rozčleněno výškově následujícím způsobem: * Zájmové
území
Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska
Ministerstva obrany); V tomto zájmovém území může dojít k výškovému omezení staveb,
popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu
zájmů AČR v hájených územích. * Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní
výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany);
– jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), který je nutno respektovat podle ustanovení § 41
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991/Sb. o
živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro
létání v malých a přízemních výškách lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu
vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren,
speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací
jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů jen na základě závazného stanoviska MO ČR. Výstavba a výsadba může být
výškově omezena nebo zakázána. Týká se k.ú. Bratřejov, k.ú. Bratříkovice, k.ú. Chválov,
Mokřany, k.ú. Nechvalice.

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
V území jsou vymezena veřejně prospěšná opatření, která se týkají výhradně prvků
ÚSES, které se nachází na orné půdě, jsou to tato opatření:
1) VPO1 - ZALOŽENÍ PRVKU ÚSES, ZMĚNA VYUŽITÍ - RK 293
Křemenice 112/18, 112/17 část, 112/16 část
2) VPO2 - ZALOŽENÍ PRVKU ÚSES, ZMĚNA VYUŽITÍ - LK N5
Křemenice 66/1 část
3) VPO3 - ZALOŽENÍ PRVKU ÚSES, ZMĚNA VYUŽITÍ - LK N5
Křemenice 416/1 část
4) VPO4 - ZALOŽENÍ PRVKU ÚSES, ZMĚNA VYUŽITÍ - LK N5
Ředice 478/16 část, 478/8 část,
5) VPO5 - ZALOŽENÍ PRVKU ÚSES, ZMĚNA VYUŽITÍ - RK 302
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Mokřany 461 část, 459
6) VPO6 - ZALOŽENÍ PRVKU ÚSES, ZMĚNA VYUŽITÍ - RK 302
Mokřany 463/1, 458, 464 část
7) VPO7 - ZALOŽENÍ PRVKU ÚSES, ZMĚNA VYUŽITÍ - LK N6
Bratřejov 279 část
8) VPO8 - ZALOŽENÍ PRVKU ÚSES, ZMĚNA VYUŽITÍ - LK N2
Bratřejov 399 část

Výše uvedené opatření se týkají převodu orné půdy na NSp pro potřeby realizace
ÚSESu. Na těchto plochách nebude možná orba.

Zajišťování obrany a bezpečnosti státu.
- Vojenské stavby se v území nevyskytují.
- Pro potřeby CO není nutno v rámci návrhu územního plánu obce vyčleňovat další speciální

plochy s jednoúčelovým využitím.
- Místo pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události: V současné době lze úkryt trvale

bydlícího obyvatelstva zabezpečit především domovními sklepy, případně sklepy veřejných
budov, které je možné upravit na jednoduchý domovní úkryt. Kapacitnější úkryty, které mohou
sloužit i návštěvníkům a zaměstnancům občanské vybavenosti i části obyvatelstva, je možné
provizorně zřídit v budově kulturního domu čp. 48 a 65 a v tělocvičně ZŠ Nechvalice, čp.25
- Místo pro evakuaci obyvatelstva a jeho ubytování: budova kulturního domu čp. 48 a 65 a
v tělocvična ZŠ Nechvalice, čp.25
- Místo pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci: Obecní úřad obce
Nechvalice čp.62
- Místo pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a
zastavitelná území obce: č.pozemku 628, k.ú.Nechvalice
- Místo nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií: Při rozsáhlejším
znehodnocení zdrojů místního vodovodu je možné dočasně využít místních zdrojů domovních studní. Při jejich kontaminaci bude nutné zajistit zásobování pitnou vodou
cisternami. Pro zásobování elektrickou energií má obec mobilní elektrocentrálu.
- V obci a osadách jako zdroje požární vody slouží 3 požární hydranty v Nechvalicích, Ředicích
a Ředičkách a místní rybníky:
- Branišov: Davídkův rybník v severní části Chválova na potoku Slabá, cca 900m od samoty
- Bratřejov: Bratřejovský Velát při silnici II/105,
- Bratříkovice: Kaprálův rybník v severní části osady Brod, 200m jižně od osady Bratříkovice
- Březí: rybník v severní části osady
- Dražka: rybník při silnici 12133 na Chválov
- Hodkov: Setěkovský rybník v centru osady Setěkovy (1,5km jizhozápadně od osady
Hodkov)
- Hrby: rybník Hrbák severně od samoty
- Huštilář: rybník mezi jižní a severní částí osady
- Chválov: Davídkův rybník v severní části Chválova na potoku Slabá
- Křemenice: rybník v Horní Křemenici jižně od návsi
- Libčice, Mokřany: Mokřanský rybník na severním okraji Mokřan
- Nechvalice: rybník Pilát v centru obce, požární hydrant
- Rážkovy: rybník Lazna, cca 300m za osadou směr Růžená
- Ředice, Ředičky: požární hydrant
- Setěkovy: Setěkovský rybník v centru osady
- Vratkov: rybník na návsi
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h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s
uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno,
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a
případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona,
nejsou vymezeny

i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6
stavebního zákona.
Kompenzační opatření nebyla stanovena.

j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti,
Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územní studie:
Ne-Z1, Ne-Z6, Ře-Z1.
Ne-Z1 - je lokalita navržená pro bydlení v severní části obce, za hřbitovem. V lokalitě se
počítá s typicky venkovskou zástavbou přízemních domů s podkrovím na pozemcích větších
než 1000m2, se zastavěností pozemku do 30%. V rámci územní studie bude navržena místní
obslužná komunikace, napojená na stávající komunikaci, rozparcelování území, řešení
napojení pozemků na technickou infrastrukturu, případně budou upřesněny plošné a výškové
limity nových staveb.
Ne-Z6 je lokalita navržená pro bydlení v jižní části obce určená pro 14 rodinných domů
(přízemní s podkrovím) na pozemcích větších než 1000m2, se zastavěností pozemku do
30%. Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. V rámci územní studie bude
navrženo rozparcelování pozemků, pozemky budou navazovat na stávající místní obslužné
komunikace, vrámci studie bude navržena komunikace na pozemcích p.č. 524, 525 a 420/19,
bude respektován nezastavitelný pás ochranné zeleně (možno řešit jako součást
užitkových zahrad), ve kterém je vpřevážné míře vedena infrastruktura, bude řešeno
napojení pozemků na technickou infrastrukturu, případně budou upřesněny plošné a výškové
limity nových staveb. V územní studii bude ponechána možnost komunikace v severo-jižním
směru pro možnost dalšího rozvoje. Také je nutné zohlednit ochranná pásma stávajících sítí
v území.
Ře-Z1- je určená pro maximálně 5 rodinných domků, výška zástavby: 1NP+ podkroví,
min. plocha parcely:1000m2, max. zastavěná plocha pozemku: 30%. V rámci územní studie
bude navrženo rozparcelování území, řešení napojení pozemků na dopraní a technickou
infrastrukturu, případně budou upřesněny plošné a výškové limity nových staveb. Předpokládá
se napojení pozemků ze stávající komunikace.
V rámci územních studiií bude prověřena potřeba posílení stávajících vedení VN.
Přednostně bude navrženo podzemní vedení ve stejných trasách jako navržené komunikace.
Lhůta pro schválení územní studie a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
se stanovuje na 7 let od vydání ÚP Nechvalice opatřením obecné povahy.

k) stanovení pořadí změn v území (etapizaci),
územní plan nenavrhuje etapizaci
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l) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické
části.
počet listů Územního plánu obce Nechvalice včetně odůvodnění – 60 listů
V1 – Základní členění území 1:10 000 V20 – Hlavní výkres 1:10 000
V2-1 – Hlavní výkres výřez 1:5000
V2-2 - Hlavní výkres výřez 1:5 000 V23 - Hlavní výkres výřez 1:5 000
V3 – Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací 1: 10 000
V4 - Výkres dopravní a technické infrastruktury 1 : 10 000
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II. Odůvodnění územního plánu
a) Postup při pořízení územního plánu
O pořízení územního plánu Nechvalice rozhodlo zastupitelstvo obce 11.6.2015.
Součástí přípravných prací byly doplňující průzkumy a rozbory, které
analyzovaly území, prověřily analytickou část územně analytických pokladů a
zpřesnily urbanistické a architektonické hodnoty. V rámci přípravných prací byly
získány informace o požadavcích majitelů pozemků a obyvatel a zastupitelstva obce
na další rozvoj území prostřednictvím územního plánu.
Výstupní informace byly použity při definici potřeb rozvoje obce v návrhu
Zadání územního plánu.
Z přípravného procesu a získaných stanovisek dotčených orgánů k
návrhu Zadání byly rovněž vymezeny specifické podmínky pro tvorbu územního
plánu z hlediska aplikace souvisejících koncepčních materiálů a to:
výstupů z předchozího územního plánu ( ing. arch. Štěpánka Ťukalová 1998 )
povodňového plánu obce
Zadání územního plánu obce Nechvalice bylo schváleno usnesením
zastupitelstva obce Nechvalice v roce 2016.

b) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
b.1) Soulad s politikou územního rozvoje ČR
Pro zpracování návrhu zadání územního plánu byla respektována Politika územního rozvoje
České republiky ve znění Aktualizace č.1, schválená usnesením vlády č. 276 ze dne
15.4.2015 (dále jen „Politika“).
Z tohoto dokumentu vyplývá, že správní území obce Nechvalice nespadá do žádné
rozvojové oblasti. Z Politiky plyne, že správního území města se netýká vymezení
specifických oblastí ČR. Z Politiky plyne, že správního území města se nedotýká vymezení
koridorů a ploch technické ani dopravní infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů,
uvedených v kapitole 6 Politiky.
Návrhem ÚP jsou respektovány republikové priority územního plánování obsažené v Politice,
(čl. (14) až (32) PÚR). Ze stanovených priorit územního plánování stanovených Politikou se
v řešení návrhu ÚP uplatňují zejména zásady stanovené v následujících bodech:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i
jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a
sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná
cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit
celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak
citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní
kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku
nedostatku lidských zásahů.
Rozvoj území vyjadřuje přirozený potenciál území - Nechvalice jako středisková obec
umístěná mimo hlavní tah silnice II/105 Sedlčany-Milevsko. Naznačený rozvoj území vychází
ze Zadání, v případě společenské poptávky lze z výše uvedených důvodů přijmout v
budoucnosti další rozvoj bydlení. Ostatní krajina a sídla nejsou územním plánem prakticky
dotčena, důraz je veden na ochranu a prohloubení hodnot – jádrové plochy obcí.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí
krajiny.
Nově navržená území jsou navrženy na plochách s třídou půdy III., IV., V., mimo trasy ÚSES
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
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komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Návrh územního plánu vymezuje veřejný prostor a podporuje užívání území ve smyslu
zvyšování kvality života obyvatel (všechny místní části) a hospodářského rozvoje v obci
Nechvalice a jejích osad.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně
využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro
udržitelný rozvoj území.
V řešeném území se vyskytují funkční výrobní areály. Zemědělská půda jako hlavní zdroj
obživy je ochráněna minimalizací dalšího rozvoje. Návrh územního plánu využívá pro
energetické a vodohospodářské krytí potřeb růstu stávající zařízení.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S
ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména
formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů,
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet
podmínky pro využití přírodních zdrojů.
Rozvojové záměry jsou umístěny tak, aby byl minimalizován vliv na charakter krajiny.
Navrženými záměry nejsou zásadním způsobem dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění
přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Rozvojové záměry jsou umístěny tak, aby byla zajištěna migrační propustnost krajiny pro
volně žijící živočichy.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo,
lyžařská, hipo).
Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj agroturistiky (Dražka – rozvojová plocha Dr-Z3),
podporuje propojení krajiny turistickými cestami, cyklostezkami, místními cestami, propojující
osady a samoty, lesními cestami.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými
vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu
tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic,
silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro
dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na
veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci
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těchto účinků).
Územní plán počítá se stávající sítí komunikací, v plochách Ne-Z1, Ne-Z2, Ne-Z5, Ne-Z6,
Ře-Z1 bude navržena místní obslužná komunikace v rámci územní studie. Ve všech
navrhovaných plochách bude nová technická infrastruktura navržena v souběhu
s navrženými nebo stávajícími obslužnými komunikacemi.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných
pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k
umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování
účinků povodní.
Řešené území se nenachází v žádném záplavovém území. Vsakování dešťových vod bude
řešeno na pozemcích investora.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod.
Řešené území se nenachází v žádném záplavovém území.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v
budoucnosti.
V řešeném území se vyskytuje stabilní vodohospodářská soustava určená pro současné
řešené území i jeho rozvoj dle návrhu územního plánu.
b.2)Soulad se zásadami územního rozvoje Středočeského kraje (ve znění po
1.Aktualizaci ZÚR)
Nový ÚP obce Nechvalice musí respektovat tuto nadřazenou územně plánovací
dokumentaci Středočeského kraje, především musí být respektovány Priority územního
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území uvedené v bodech v článích 01-09
ZÚR. Nový Územní plán obce Nechvalice neobsahuje takové nové záměry, které by
přesahovaly na území sousedních obcí. Při koordinaci využívání území a s ohledem na širší
územní vztahy nesmí dojít ke kolizím při řešení rozvojových záměrů. Správní území obce
Nechvalice není v ZÚR vedeno ve vymezených rozvojových oblastech nebo osách, ať už
republikového, nebo krajského významu. Správní území obce Nechvalice je součástí
specifické oblasti krajského významu SOBk2 Klučenicko – Petrovicko. ZÚR k této oblasti
uvádějí následující:
(91) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o
změnách v území: a) zlepšit lokálními úpravami parametry silnice II/102 Kamýk nad Vltavou
– Krásná Hora nad Vltavou – Milešov – Klučenice (Kostelec nad Vltavou – I/19) pro obsluhu
pravého břehu Vltavy; b) spolupracovat s Jihočeským krajem na programu rozvoje
rekreačního území vodní nádrže Orlík; c) zlepšit lokálními úpravami parametry silnice
II/105 Sedlčany – Vysoký Chlumec – Petrovice – Milevsko pro vazby území k centrům
Sedlčany a Milevsko; d) zlepšit napojení rekreačních lokalit na silniční síť; e) posilovat
významu obslužných sídel Milešov a Klučenice; f) stabilizovat populační potenciál obcí
Krásná Hora nad Vltavou a Petrovice pro udržení obslužných funkcí v území;
(92) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: a) prověřit možnosti využití rekreačního
potenciálu území a rozvojových předpokladů možných středisek cestovního ruchu; b)
prověřit možnosti zlepšení parametrů silnic II. třídy a místní silniční sítě; c) prověřit možnosti
rozvoje vodní dopravy pro obsluhu území vč. vazeb na silniční síť; d) ověřit rozsah
zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy
dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny; e) respektovat
požadavky na ochranu vesnických památkových zón Kojetín a Porešín; f) respektovat
požadavky na ochranu přírodních památek - Husova kazatelna a Vrškámen; evropsky
významných lokalit - Bohostice, Horní a Dolní obděnický rybník, Štola Jarnice, Trhovky; g)
respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES: g.1)
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regionálních biocenter 833 Branišov, 826 Šumava, 835 Trkovská hora a navrhované 892
Kamýk, 842 Radešínská, 847 Ráj, 834 Sádka – Zbirov, 845 Struhy, 824 Žíkov;
Územní systém ekologické stability - ÚSES
Co se týče ochrany přírodních hodnot ve správním území obce, ZÚR stanovují nadregionální
a regionální prvky územního systému ekologické stability území.
Nadregionální prvky ÚSES – ve správním území obce se takové prvky nenachází.
Regionální prvky ÚSES – ve správním území obce se nachází: RC 833 – regionální
biocentrum Branišov – k.ú. Chválov, Mokřany : RC 835 – regionální biocentrum Trkovská
hora – k.ú Křemenice : RK 293 – regionální biokoridor Pod Markem – Trkovská hora – k.ú.
Křemenice : RK 302 – regionální biokoridor Sádka, Zbirov – RK 303 – k.ú. Bratříkovice,
Mokřany : RK 304 – regionální biokoridor Branišov – Cunkovský hřbet – k.ú. Chválov
Veřejně prospěšné stavby a opatření
Ve správním území obce se nenachází žádné veřejně prospěšné stavby z oblasti dopravy,
stavby vodovodů, elektroenergetiky, plynárenství, VPS dálkovodů, ani v oblasti
protipovodňové ochrany, jenž by byly vymezeny v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje.
b.3)Soulad s územně analytickými podklady ORP Sedlčany
Z územně analytických podkladů ORP Sedlčany 2016, z kapitoly C.2 Priority ORP Sedlčany
v územně plánovací činnosti, vyplývají pouze obecné požadavky specifikované v dalších
kapitolách tohoto návrhu zadání. Kapitola ÚAP Problémy k řešení na území jednotlivých obcí
neidentifikuje místně žádný problém k řešení ve správním území obce Nechvalice.
Rozvoj území navazuje na SWOT analýzu zpracovanou k obci Nechvalice v rámci ÚAP:
Výpis silných stránek
Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Existence základní školy a základní občanské vybavenosti a základní zdravotní péče
v jádru obce
Turistické trasy a cyklotrasy
Kvalitní krajinné a přírodní zázemí
Krajinný ráz
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Výpis slabých stránek
Malý počet trvale žijících obyvatel v ostatních částech obce (životaschopnost)
Složitá a nákladná údržba místních komunikací v obci
Deficit technické infrastruktury
Špatná dopravní dostupnost veřejnou dopravou
Obec není přímo napojena na statní komunikace
Výpis příležitostí
Rozvoj bydlení, služeb
Propagace přírodního zázemí ve vazbě na město Sedlec-Prčice
Výpis hrozeb
Vylidňování obce
Z této SWOT analýzy vyplývá:
- Stabilizovat počet obyvatel obce a zajistit kvalitní prostředí pro život
- Zajistit dostatek zastavitelných ploch pro bydlení (realizovatelných), včetně kladení důrazu
na vymezování dostatečného rozsahu veřejných prostranství v návaznosti na tyto plochy, tak
aby bylo zamezeno vzniku „satelitních typů“ částí obce
- Využít potenciálu krajiny k cestovnímu ruchu a rekreaci
- Posilovat návaznost na historickou strukturu sídel, zlepšovat kvalitní přírodní, krajinné
zázemí a životní prostředí, nedopustit větší roztříštěnost malých sídel v krajině
- Zachovat a rozvíjet občanskou vybavenost v obci
- Rozvíjet a zkvalitňovat dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost území
- Smysluplně rozvíjet a zkvalitňovat technickou infrastrukturu
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Územní plán vymezuje dostatečný počet zastavitelných ploch pro bydlení, které z velké části
vychází z aktuálních potřeb a požadavků místních obyvatel a jejich rodin. Ve větších
lokalitách je navrženo prověření územní studií. V rámci územní studie v lokalitách větších
než 1 ha bude vymezena dostatečná plocha pro veřejné prostranství tak, aby lokalita neměla
charakter satelitu obce.
Územní plán vymezuje nové plochy pro agroturistiku v rámci ploch VZ – konkrétně Dr-Z3,
podporuje propojení krajiny turistickými cestami, cyklostezkami, místními cestami, propojující
osady a samoty, lesními cestami.
Územní plán stabilizuje plochy center obcí a jejich přirozenou strukturu. Návrhové plochy se
týkají hlavně bydlení na okrajích sídel. Větší plochy bydlení jsou navrženy hlavně
v Nechvalicích. V území je hustá síť menších vesnic a osamocených usedlostí v krajině, to
územní plán respektuje a zachovává.
Občanská vybavenost je v obci dostatečná, s částečnou rezervou v rámci stávajících
objektů.
Technická infrastruktura je navržená k doplnění pro rozvojové lokality v rozsahu, který
odpovídá možnostem jednotlivých lokalit.

c) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastavěného území
Cíle územního plánu
- Koncepce územního plánu navrhuje opatření směřující k optimálnímu využívání území,
které umožňuje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená opatření
územního plánu dávají jasná pravidla pro využívání území v souladu s principem
udržitelného rozvoje území.
- Územní plán se zabývá komplexním řešením celého správního území obce Nechvalice.
Pro území obce jsou stanoveny požadavky na účelné využívání území a podmínky
prostorového uspořádání území. Změny v území směřují především do ploch bydlení v
rodinných domech venkovského typu, které jsou zde určeny pro venkovský způsob
užívání a vyhovují potřebám a nárokům různých sociálních skupin obyvatel. Zároveň je
řešena problematika cestovního ruchu dopravní a technické infrastruktury.
- Rozvoj území je koordinován působením dotčených orgánů na území i na území
sousedních obcí. Jedná se o záměry především na úseku dopravní a technické
infrastruktury i koordinace na úseku lokálních ÚSES. Přednosti území reprezentované
hmotnými i nehmotnými hodnotami území jsou územním plánem rozvíjeny tak, aby byly
co nejúčelněji naplněny a koordinovány veřejné i soukromé záměry změn v území v
souladu s dlouhodobými potřebami společnosti.
Požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
- Ve veřejném zájmu ÚP Nechvalice a chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní
hodnoty území, respektuje hodnoty urbanistické a kulturní:
- V zastavěném území je kladen důraz na využívání stávajícího domovního fondu a
využití disponibilních ploch, avšak za podmínky zachování venkovského charakteru
obce.
- Územní plán respektuje kulturní památky evidované v ústředním seznamu kulturních
památek ČR:
39518 / 2-2474 Nechvalice - kostel sv. Mikuláše na návsi
100429 Ředice 1 - vodní mlýn
14344/2-4178 Libčice 9 – venkovská usedlost
- Kromě kulturních hodnot, které mají právní ochranu, ÚP chrání kulturní historické
hodnoty, které obec identifikují (např. urbanistické utváření sídla)
- Územní plán apeluje na důležitost § 22 a § 23 zák. þ. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči ve znění pozdějších předpisů (archeologické výzkumy a nálezy), týkající se
povinnosti stavebníků (investorů staveb) při zásazích do stávajícího terénu.
- Zařízení občanského vybavení jsou na území obce územně stabilizována s možností
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kvalitativního rozvoje.
- Dobrá dostupnost občanské infrastruktury, veřejných prostranství, ploch denní rekreace i
dobré možnosti bydlení patří mezi důležité formy sociálně udržitelného uspořádání
prostředí obce.
- Vymezení zastavitelných ploch je účelné a přiměřené velikosti obce a jeho postavení ve
struktuře osídlení.
Požadavky na ochranu nezastavěného území
- V zemědělsky využívané krajině je posilována ekologická stabilita především na orné
půdě.
- Jako vzájemně propojený soubor přirozených i přírodě blízkých ekosystémů udržujících
přírodní rovnováhu je vymezen územní systém ekologické stability.
- Uspořádání území zachovává prostupnost krajiny. Denní relaxaci obyvatel rozvojových
ploch obce Nechvalice a jejích osad jsou určeny vymezené plochy veřejných
prostranství, pro ostatní místní části je žádoucí využít charisma současných jádrových
ploch a přírodní útvary, které na místní části navazují.
- Respektovat významné vyhlídkové body
- Respektovat významné krajinné prvky zastoupených lesními porosty, krajinnou
mimolesní zelení a četnými vodními plochami.
- Respektovat drobné architektonické prvky v krajině (kapličky, boží muka, křížky, členící
zídky).
- Zvyšovat podíl porostů s přirozenou skladbou dřevin.
- Vytvářet účinná protierozní opatření a to vhodným pěstováním zemědělských produktů,
vysazováním nových překážek.
- Chránit zdejších přírodní zajímavosti: výskyt jalovce obecného, bukový les na Hodkově,
různé druhy vstavačů u osady Bratřejov.
- Chránit památné stromy –
- 103481 Buk v Hodkově - Buk lesní, Mokřany u Nechvalic p.č.604 –
jen torzo kmene na kraji lesa na vrchu Homole u lesní cesty do
Dražek.
- 103475 Libčická lípa - Lípa malolistá, Libčice u Nechvalic, p.č.17
- Podporovat ekologické hospodaření na ZPF.

d) Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů
Stavební zákon a prováděcí vyhlášky.

Při pořizování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona č.. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a jeho
prováděcích vyhlášek.
Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v
souladu s jeho prováděcími vyhláškami zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, a její přílohou č. 7 v platném znění i v souladu s vyhláškou þ. 501 /2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.
Územní plán obce Nechvalice naplňuje úkoly územního plánování tím, že stanovuje
celkovou koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území, že v procesu zpracování prověřil a posoudil potřebu změn v území, veřejný
zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví,
životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její
hospodárné využívání, že stanovil podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
a definoval tak urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území, že urbanistickou koncepcí stanovil podmínky pro provedení změn v
území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a
hodnoty území, že stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
vytváří podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro vysoký standard prostředí, a že
vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na
změny v území.
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e) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů
budou respektovány tyto limity a zájmy Ministerstva obrany:
− jev 082 (pro nadzemní stavby), který je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Týká se k.ú. Chválov.
Zájmové území je rozčleněno výškově následujícím způsobem: * Zájmové
území
Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska
Ministerstva obrany); V tomto zájmovém území může dojít k výškovému omezení staveb,
popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu
zájmů AČR v hájených územích. * Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní
výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany);
− jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), který je nutno respektovat podle ustanovení § 41
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991/Sb. o
živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro
létání v malých a přízemních výškách lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu
vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren,
speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací
jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů jen na základě závazného stanoviska MO ČR. Výstavba a výsadba může být
výškově omezena nebo zakázána. Týká se k.ú. Bratřejov, k.ú. Bratříkovice, k.ú. Chválov,
Mokřany, k.ú. Nechvalice.

f) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení
včetně vlivů na životní prostředí
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí, podle § 10i odst. 3 zákona Č. 10012001 Sb., na
základě předloženého návrhu zadání změny č. 5 územního plánu obce Nechvalice a kritérií
uvedených v příloze Č. 8 citovaného zákona, nepožaduje zpracování vyhodnocení územního
plánu obce Nechvalice na životní prostředí.
Dotčené orgány neuplatnily požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území.

g) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního
zákona
Dotčený orgán, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského
kraje, neuplatnil v zadání územního plánu požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území.

h) Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.
5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů,
pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo v zadání územního plánu uplatněno.

i) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Řešeným územím územního plánu je správní území obce Nechvalice, které tvoří katastrální
území Nechvalice, Bratřejov, Bratříkovice u Nechvalic, Libčice u Nechvalic, Křemenice,
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Ředice, Mokřany u Nechvalic, Chválov, ve správním území obce Nechvalice leží osady
Bratřejov, Bratříkovice, Křemenice, Libčice, Mokřany, Hodkov, Setěkovy, Dražka, Rážkovy,
Chválov, Březí, Vratkov, Ředice, Ředičky a Huštilář.
Řešené území leží z velké části mimo hlavní tah silnice II/105 Sedlčany-Milevsko v malebné
kopcovité oblasti Nechvalické vrchoviny s nadmořskou výškou kolem 500-600m n.m., která
je stranou turistického ruchu. Řešené území se vyznačuje vysokou hustotou menších osad,
mezi kterými se (zvláště ve výše položené jižní části řešeného území) vyskytují samoty,
případně osamocené hospodářské usedlosti. Atraktivní kopcovitou krajinu umocňují dálkové
výhledy. Místní drsná krajina má zcela jistě svůj rekreační potenciál, zatím využívaný hlavně
k chalupaření.

Nechvalice
Osada Nechvalice vznikla
asi v 10. či 11. st., kdy se
zde usadil zeman Nechval.
Z doby před rokem 1370 se
uvádějí jako majitelé Diviš,
Přibík a Vavřinec. Roku
1378 byl vlastníkem
Nechvalic Diviš. Po jeho
smrti převzali majetek jeho
synové Soběhrd a Bohuslav
řečený Žáček. Ve 14. století
patřila obec bratřím Rackům
z Chválova a za další
majitele jsou pokládání rytíři
z Nechvalic.
Jako poslední rytíř se
připomíná Diviš z Nechvalic,
který prodal veškerý majetek, tj, tvrz, dvůr, ves, kaplanství, polovinu poplužního dvora v
Libčicích, ves Mokřany, Hodkov, Mezný, Bratřejov a Bratříkovice Václavu a Ladislavu
Popelům z Lobkowic z na Vysokém Chlumci. Ti dosadili na opuštěnou tvrz rychtáře a
dědičně mu dali 100 korců pozemků. Lesy a rybníky připojili ke svému chlumskému panství,
pole propůjčovali za plat robotníkům.
Původní tvrz stávala na návrší nad potokem, na němž vznikl postavením hráze rybník Pilík.
Tvrz byla v pozdějších letech rozbořena a zachoval se z ní jen klenutý sklep. V roce 1771
postihly Nechvalice velký hlad a bída. V průběhu času patřily Nechvalice
k Českobudějovickému kraji, pak ke kraji Pražskému, nyní spadají do Středočeského kraje.
Největší památkou obce je kostel sv. Mikuláše, pocházející z roku 1350. Původně byl kostel
postaven v románském slohu, později však byl přestavěn ve slohu gotickém. Kostelní věž
zůstala románská, hlavní oltář je gotický a nalezneme na něm tři obrazy: sv. Mikuláše, sv.
Ludmily a sv. Václava, jejichž autorem je malíř Scheiwl. V kostele je k vidění také původní
cínová křtitelnice z roku 1788 a známý je i tištěný misál pocházející z roku 1508. Kostel byl
roku 1999 opraven. Kolem kostela byl hřbitov, v jehož východní části je pomník z roku 1922
postavený na památku vojínům padlým ve světové válce.
V seznamu nemovitých kulturních památek okresu Příbram jsou zapsány následující objekty:
39518 / 2-2474 Nechvalice - kostel sv. Mikuláše na návsi
Obec Nechvalice se nachází asi 10 km jižně od města Sedlčany. Žije zde kolem 650
obyvatel. Je to středisková obec pro svůj katastr, umístěná mimo hlavní dopravní tah širšího
území II/105. Má v podstatě 2 centra - původní centrum tvoří kostel a zástavba soustředěná
kolem kostela, druhé – novější centrum tvoří komplex budov obecního úřadu, hostince se
sálem, jídelna, smíšené zboží a stavebniny. Obě centra jsou doplněná obytnou zástavbou,
doplněnou o školu, školku, hřiště a faru. Bodově jsou v obytné zástavbě obsaženy funkce
další, především zemědělské hospodaření či drobné provozovny služeb a výroby nerušící.
Na východ od Nechvalic se nachází zemědělský areál.
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Leží nedaleko známého rybníku
Bratřejovský Velát. Tato osada byla
založena roku 1185 zemanem Bratřejem.
Ves Bratřejov se prý dříve nazývala
Bratříjov. Tady a ještě v nedalekých
Bratříkovicích zapustila víra českých bratří
své kořeny nebývale hluboko. Po bitvě na
Bílé hoře většina osadníků raději opustila
domov a odešla do ciziny, než aby zradila
víru svých předků. Jenom malá část jich
zůstala doma a na oko přistoupila k
římskému vyznání.
Střed osady Bratřejov je tvořen kruhovou
návsí s rybníkem, okolo které je soustředěná zástavba, druhá novější část obce je
soustředěná při silnici II/105 a u rybníku Bratřejovský Velát. Zastavěné území osady je
tvořeno převážně funkcí obytnou, která určuje základní charakter osady; bodově jsou v ní
obsaženy funkce další, především zemědělské hospodaření či drobné provozovny služeb a
výroby nerušící.

Bratříkovice
Nachází se asi 2 km na jih od
Nechvalic. Vesnicí protéká
Varovský potok. Je zde evidováno
15 adres.
V roce 2011 zde trvale žilo patnáct
obyvatel. První písemná zmínka
o vesnici pochází z roku 1381.Ve
vesnici se nachází kaple se
38
zvoničkou.
Nad vchodem do kaple je tento
nápis: L.1906P.
Vesnice má poměrně kompaktní
tvar, malou náves a hlavně obytnou zástavbu.
Křemenice
Křemenice je malá vesnice, nachází se asi 2 km na východ
od Nechvalic. První písemná zmínka o vesnici pochází
z roku 1384.
V roce 2011 zde trvale žilo čtyřicet obyvatel.
Křemenice.
Tato malá vesnice má dvě části – Horní a Dolní Křemenici,
zástavba Horní Křemenice je vlivem kopcovitého terénu
roztříštěná, umístěná mezi lesy a spoustu remízků. Cesta do
Křemenice skýtá krásné výhledy do krajiny směrem na
sever.

Libčice
Libčice je malá vesnice Nachází se asi 1 km
na jihovýchod od Nechvalic. V roce 2011
zde trvale žilo 21 obyvatel. Vesnicí protéká
Počepický potok. První písemná zmínka
o vesnici pochází z roku 1398. V seznamu
nemovitých kulturních památek okresu
Příbram jsou zapsány následující objekty:
14344/2-4178 Libčice 9 – venkovská
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usedlost.
Z přírodních zajímavostí je nejzajímavější památný strom - 103475 Libčická lípa - Lípa
malolistá, Libčice u Nechvalic, p.č.17 Libčice mají na tak malou ves poměrně prostornou
náves téměř čtvercového tvaru
umístěnou v kopci, náves je pěkně koncipovaná, zatravněná se stromy. Okolo návsi se
nachází zástavba poměrně dobře zachovaných usedlostí. Severní hranici obce uzavírá
zemědělský areál. Libčice mají kompaktní centrální urbanistickou strukturu.

Mokřany
Mokřany je malá vesnice, nachází se asi 1,5
km na jihovýchod od Nechvalic. V roce 2011
zde trvale žilo 54 obyvatel. Vesnicí protéká
Počepický potok. Bývaly od 14. stol sídlem
vládyků z Mokřan. První ze zdejších rytířů je
nám znám Vilém z Mokřan r. 1369.
Bývalá obecní draha jsou zde vysázeny
jalovci a duby.
Zastavěné území osady je tvořeno převážně
funkcí obytnou, která určuje základní
charakter osady; bodově jsou v ní obsaženy
funkce další, především zemědělské
hospodaření či drobné provozovny služeb a
výroby nerušící. Mokřany mají poměrně
kompaktní centrální urbanistickou strukturu.

Hodkov
Nachází se asi 2,5 km mezi lesy na
jihovýchod od Nechvalic. Je zde evidováno
8 adres. V roce 2011 zde trvale žilo pět
obyvatel. První písemná zmínka o vesnici
pochází z roku 1543. Hodkov má poměrně
kompaktní centrální urbanistickou strukturu.
Ze zdejších přírodních zajímavostí je
nejvýznamnější bukový les na Hodkově a
památný strom - 103481 Buk v Hodkově - Buk
lesní, Mokřany u Nechvalic p.č.604 – jen torzo
kmene na kraji lesa na vrchu Homole u lesní
cesty do Dražek.

Setěkovy
Setěkovy je malá vesnice mezi kopci u rybníka Setěkovského (1 ha 33 a). Protéká tu potok
Setěkovský, který teče romantickým údolím, sevřeným vysokými, listnatými stráněmi. V roce
2011 zde trvale žilo dvacet obyvatel. V roce 2016 zde bylo evidováno šest adres.

Dražka
Dražka jsou malá vesnice na kopci, kde kromě bydlení je zázemí pro chov koní a
agroturistiku. V roce 2011 zde trvale žilo 21 obyvatel. V roce 2016 zde bylo evidováno
jedenáct adres.

Rážkovy
Rážkovy je malá vesnice. V roce 2011 měla 11 obyvatel a nacházely se v ní 4 domy.
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Chválov se nachází asi 4,5 km na jihovýchod
od Nechvalic. Vesnicí protéká Slabá. Je zde
evidováno 17 adres. V roce 2011 zde trvale
žilo 24 obyvatel. První písemná zmínka o
vesnici pochází z roku 1291. Vesnice má v
podstatě 2 části,
v jedné jsou soustředěné usedlosti kolem
malé návsi. Druhá část je soustředěná podél
silnice Dražka – Nosetín.

Březí
Březí se nachází asi 4 km na jihovýchod od Nechvalic. Je zde evidováno 11 adres.
V roce 2011 zde trvale žilo 35 obyvatel. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku
1291. Březí je tvořeno převážně obytnými usedlostmi s přidruženou funkcí především
zemědělského hospodaření či drobné provozovny služeb a výroby nerušící. Březí má
poměrně kompaktní centrální urbanistickou strukturu.

Vratkov
Vratkov se nachází asi 5,5 km na jihovýchod od
Nechvalic. Vesnicí protéká Slabá. Je zde
evidováno 15 adres. V roce 2011 zde trvale žilo
34 obyvatel. První písemná zmínka o vesnici
pochází z roku 1450. Vratkov tvoří hlavně
zástavba rodinných domů. Vratkov má severní
část s kompaktní centrální strukturou a jižní část
odžřízlou od hlavní části vesnice.
U Vratkova se nachází samota Hrby, která se
vlastně skládá ze 2 osamocených usedlostí.

Ředice
Ředice se nachází 3 km na východ od
Nechvalic. Vesnicí protéká říčka
Slabá. Je zde evidováno 35 adres.
V roce 2011 zde trvale žilo 53
obyvatel. V seznamu nemovitých
kulturních památek okresu Příbram
jsou zapsány následující objekty:
100429 Ředice 1 - vodní mlýn.
Ředice tvoří téměř kompaktní
zástavba obytných domů, vesnice je
propojená s Ředičkami.

Ředičky
Ředičky se nachází 3 km na východ od Nechvalic. Vesnicí protéká Slabá. Je zde
evidováno 12 adres. V roce 2011 zde trvale žilo jedenáct obyvatel. První písemná
zmínka o vesnici pochází z roku 1391. Zástavba převážně rodinných domů Řediček
je koncetrována kolem místní komunikace.
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Huštilář

Huštilář se nachází 4 km na východ od
Nechvalic. Je zde evidováno 9 adres.
V roce 2011 zde trvale žilo osm obyvatel.
První písemná zmínka o vesnici pochází
z roku 1450. Obytná stavení v osadě jsou
koncentrovány podél potoka a průjezdné
komunikace, takže vesnice má protáhlý tvar
v severo-jižním směru.

i.1/ Základní urbanistická koncepce
V řešeném území Územního plánu obce Nechvalice jsou již dnes vytvořeny dobré
základní podmínky pro vyvážený vztah rozvoje území, kvalitních životních podmínek a
sociálních podmínek, tedy podmínky pro trvale udržitelný rozvoj. Územní plán obce
Nechvalice respektuje všechny stávající přírodní hodnoty v řešeném území. Nové rozvojové
lokality jsou navrženy tak, že funkčně, plošně, urbanisticky i strukturálně navazují na stávající
zastavěné území.
Z hlediska civilizačních hodnot Územní plán obce Nechvalice vymezuje nové plochy
rozvoje tak, aby hospodárně využívaly stávajícího vybavení území technickou, dopravní a
občanskou infrastrukturou.
Z hlediska kulturních hodnot území Územní plán obce Nechvalice respektuje a zachovává
jedinečnosti území a jeho částí, zachovává stávající urbanistickou strukturu a kompozici
jednotlivých částí zastavěného území. Základní urbanistická koncepce vychází z potřeby
důsledné obnovy a udržení kvality původní, historické urbanistické struktury jednotlivých
sídel i jedinečného charakteru volné krajiny v řešeném území. Územní plán navrhuje logické
doplnění stávající struktury zástavby jednotlivých sídel novými rozvojovými lokalitami,
vycházejícími z historického prostorového a funkčního uspořádání řešeného území.
Volná krajina, obklopující jednotlivá sídla, bude důsledně chráněna. V řešeném území
nebudou povolovány fotovoltaické elektrárny ani větrné elektrárny.

Nechvalice:
Územní plán navrhuje rozvojové lokality (hlavně pro bydlení) na severním, západním a
jižním okraji obce. Jedná se o 2 větší lokality pro bydlení určené pro 11 a 14 rodinných domů,
kde je podmínkou zástavby prověření územní studie. 3 lokality pro bydlení jsou menší – NeZ3 ,Ne-Z4, Ne-Z5
Ne-Z1 – BV (v zadání P3, původní úp Z2-L2) – je lokalita navržená pro bydlení v severní
části obce, za hřbitovem. V lokalitě se počítá s typicky venkovskou zástavbou přízemních
domů s podkrovím na pozemcích větších než 1000m2, se zastavěností pozemku do 30%. V
rámci územní studie bude navržena místní obslužná komunikace, napojená na stávající
komunikaci, rozparcelování území, řešení napojení pozemků na technickou infrastrukturu,
případně budou upřesněny plošné a výškové limity nových staveb. Plocha Ne-Z1 přímo
navazuje na zastavitelné území.
Ne-Z3-BV (zadání Z2-L4) - je lokalita navržená pro bydlení v západní části obce nad
hřištěm, vlastně nová parcelace bude navazovat na stávající zástavbu, která zde vyrostla
nad hřištěm v minulých 10 letech. Parcely budou navazovat na přilehlou obecní komunikaci
p.č.520, která bude přímo navazovat na stávající komunikaci 332/16 Technická
infrastruktura bude navazovat také na tu stávající. V lokalitě se počítá s typicky venkovskou
zástavbou přízemních domů s podkrovím na pozemcích větších než 900m2, se
zastavěností pozemku do 30%.
Ne-Z4-BV (zadání P7) – je lokalita navržená pro bydlení v jihozápadní části obce určená
pro 1 rodinný dům přízemní s podkrovím, se zastavěností pozemku do 30%. Lokalita přímo
navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní napojení, zásobování vodou,
odvádění odpadních vod, zásobení el. Energií bude z komunikace p.č.522, zásobování
vodou je možné ještě variantně z p.č. 407/3. Při návrhu rodinného domu je potřeba v
maximální možné míře respektovat OP lesa v rozsahu 50 m od okraje lesních pozemků. K
dotčení pozemků v OP lesa je nutný souhlas státní správy lesů.
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Ne-Z5-BV (zadání P7) - je lokalita navržená pro bydlení v jihozápadní části obce určená
pro 1 rodinný dům přízemní s podkrovím, se zastavěností pozemku do 30%. Lokalita přímo
navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní napojení, zásobování vodou,
odvádění odpadních vod, zásobení el. Energií bude z komunikace p.č.594. Při návrhu
rodinného domu je potřeba v maximální možné míře respektovat OP lesa v rozsahu 50 m
od okraje lesních pozemků. K dotčení pozemků v OP lesa je nutný souhlas státní správy
lesů.
Ne-Z6-BV,ZO, PV (upravené UP-R01, Z2-L3) - je lokalita navržená pro bydlení v jižní
části obce určená pro 14 rodinných domů (přízemní s podkrovím) na pozemcích větších než
1000m2, se zastavěností pozemku do 30%. Lokalita přímo navazuje na stávající
zastavěnou část obce. V rámci územní studie bude navrženo rozparcelování pozemků,
pozemky budou navazovat na stávající místní obslužné komunikace, vrámci studie bude
navržena komunikace na pozemcích p.č. 524, 525 a 420/19, bude respektován
nezastavitelný pás ochranné zeleně, ve kterém je vpřevážné míře vedena infrastruktura,
bude řešeno napojení pozemků na technickou infrastrukturu, případně budou upřesněny
plošné a výškové limity nových staveb. V územní studii bude ponechána možnost
komunikace v severo-jižním směru pro možnost dalšího rozvoje. Také je nutné zohlednit
ochranná pásma vypsaná v příloze č.1 Seznam a popis navrhovaných ploch.
Ne-Z7-VZ (UP-03) – je lokalita navržená jako rozšíření stávajícího zemědělského areálu
na východě obce, který je umístěný v podstatě mimo obytnou zástavbu. Výška zástavby:
2NP, nepřekročí stávající výškovou hladinu areálu, max. zastavěná plocha pozemku: 50%

Bratřejov:
Br-Z1-SV (P9) - je lokalita navržená pro bydlení v jižní části obce určená pro 1 - 2 rodinné
domy přízemní s podkrovím s možností integrace drobné výroby, se zastavěností pozemku
do 50%. Lokalita přímo navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní napojení bude
z komunikace p.č.350. V případě stavby pro drobnou výrobu bude v rámci schvalovacích
řízení doložen vliv hluku z této lokality na navazující stávající obytnou zástavbu.

Libčice:
Li-Z2-BV - je lokalita navržená pro bydlení ve východní části obce, rodinný dům bude
přízemní s podkrovím se zastavěností pozemku do 30% a s minimální plochou parcely
1000m2. Lokalita přímo navazují na stávající zastavěnou část obce. Dopravní napojení bude z
přilehlé komunikace

Křemenice:
Nová výstavba v Křemenici bude určená hlavně pro bydlení (BV) nebo pro bydlení, kde je
možná integrace drobné výroby (SV). Jednotlivé lokality jsou určené pro 1-2 domy.
Kř-Z1-BV (P8) - je lokalita navržená pro bydlení v jihozápadní části obce určená pro 1
rodinný dům přízemní s podkrovím, se zastavěností pozemku do 30%. Lokalita přímo
navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní napojení bude z komunikace p.č.570.
Kř-Z2-SV, BV (UP-R28) - je lokalita navržená pro bydlení v západní části obce určená pro
rodinné domy přízemní s podkrovím, se zastavěností pozemku do 30%. Lokalita přímo
navazuje na stávající zastavěnou část obce. V části lokality je možná integrace drobné
výroby (SV) – v tomto případě se jedná o truhlářskou a zámečnickou dílnu. Lokalita přímo
navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní napojení bude z komunikace p.č.
305/1. V případě stavby pro drobnou výrobu v rámci schvalovacích řízení bude doložen vliv
hluku z této lokality na navazující stávající i navrhovanou obytnou zástavbu, limity hluku
budou splněny na hranicích pozemků sousední plánované i stávající obytné zástavby.
Kř-Z3-BV, ZS (Z5-L9) a Kř-Z4-BV jsou lokality navržené pro bydlení v jihozápadní části
obce, každá je určená pro 1 rodinný dům přízemní s podkrovím, se zastavěností pozemku
do 30%. Lokality přímo navazují na stávající zastavěnou jihozápadní část obce, kde jsou
rodinné domy postavené podél komunikace 585/3. Tato komunikace přibližně kopíruje
vrstevnici. Nová zástavba je navržená bezprostředně u této komunikace. V lokalitě Kř-Z4 je
při návrhu rodinného domu potřeba v maximální možné míře respektovat OP lesa v rozsahu
50 m od okraje lesních pozemků. K dotčení pozemků v OP lesa je nutný souhlas státní
správy lesů. U lokality Kř-Z3 je část u silnice na konci zastavitelného území vymezena jako
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ZS, aby zde bylo možné umožnit založení produkční zahrady, která bude patřit k rodinnému
domu na vedlejším pozemku.

Mokřany
Jsou navrženy 2 lokality pro bydlení.
Mo-Z1-BV, ZS (UP-R26) je lokalita pro bydlení ve 2 rodinných domech a užitkovou
zahradu v severovýchodní části Mokřan. Lokalita je určena pro rodinné domy přízemní s
podkrovím, se zastavěností pozemku do 30%. Lokalita přímo navazuje na stávající
zastavěnou část obce. Dopravní napojení bude z komunikace p.č. 615, napojení na místní
vodovod je možné na pozemku 613/5.
Mo-Z2-BV, ZS (UP-R30, P14) je lokalita pro bydlení ve 2 rodinných domech, v
jihovýchodní části Mokřan. Lokalita je určena pro rodinné domy přízemní s podkrovím, se
zastavěností pozemku do 30%. Stavby budou umístěny při silnici 628/7. Lokalita přímo
navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní napojení bude z komunikace p.č.
628/7, místní vodovod vede přímo po pozemcích. Pozemek 264/2 byl už jako zastavěná
plocha v původním územním plánu, u pozemku 264/6 byla dělaná aktualizace bonity půdy,
proběhlo zde místní šetření za přítomnosti Státního pozemkového úřadu, zástupce půdní
služby, zástupce obce a majitele a bylo zjištěno, že zruba polovina pozemku - část při silnici
odpovídá zařazení do třídy půdy V. místo dosud uváděné třídy II., čeká se na zápis do
katastru nemovitostí.

Setěkovy:
Jsou navrženy 2 lokality pro bydlení.
Se-Z1-BV (P1) je lokalita pro zázemí (garáž) stávajícího RD na pozemku 508/6 Garáž
bude umístěna u silnice 628/9 mimo aktivní zónu Počepického potoka, v aktivní zóně
záplavového území Počepického potoka nebudou umísťovány žádné stavby, nebudou zde
prováděny terénní úpravy zhoršující odtokové poměry, zřizováno oplocení, živé ploty a
podobné překážky, je doporučeno budovy umístit mimo záplavové území. Navržený záměr v
této ploše bude předem projednán se státním podnikem Povodí Vltavy. Lokalita je vymezená
mimo regionální biokoridor. Dopravní napjení bude z komunikace p.č.628/8
Se-Z2-BV (P1) – lokalita je navržena přístupná z komunikace 628/9 pro 1 rodinný dům
přízemní s podkrovím, se zastavěností pozemku do 30%, min.plocha parcely: 1000m2,

Dražka:
Osada Dražka se skládá v podstatě ze 2 částí, v jižní části se nachází hlavně rodinné
domy, v severní části se nachází farma Dražka, která se specializuje na chov koní. Nová
zástavba je navržena v obou částech.
Dr-Z1-BV, NSx, BV (P16) – lokalita, která se nachází v jižní části osady, ve které jsou
hlavně obytné domy. Část lokality je určená pro bydlení v rodinných domech (2RD) při
stávající komunikaci Dražka- Ředice, část lokality je navržená pro pastviny pro koně (NSx) s
možností stavby pro koně a pro bydlení (BV) – 1RD majitele pastvin (NSx) – ve východní
části. Rodinné domy budou přízemní s podkrovím se zastavěností pozemku do 30% a s
minimální plochou parcely 1000m2. Část lokality přímo navazuje na stávající zastavěnou část
obce při komunikaci Dražka - Ředice, rodinný dům pro majitele pastvin bude navazovat na
tyto pastviny (NSx). Přístup k tomuto domu bude přes komunikaci 1026/19. Při návrhu
rodinných domů je potřeba v maximální možné míře respektovat OP lesa v rozsahu 50 m od
okraje lesních pozemků. K dotčení pozemků v OP lesa je nutný souhlas státní správy lesů.
Dr-Z2-BV (P17) - lokalita, která se nachází v jižní části osady, ve které jsou hlavně obytné
domy. Je v její severní části a navazuje na stávající zastavěnou část obce. Dopravní napojení
se předpokládá z komunikace p.č.1205/2. Pozemek je navržený pro 1 rodinný dům přízemní s
podkrovím, se zastavěností pozemku do 30%. Na pozemek zasahuje několik ochranných
pásem (OP lesa, 22kV, silnice), proto je nutné v maximální možné míře respektovat tato
ochranná pásma, k dotčení pozemku v ochranném pásmu je nutný souhlas příslušného
vlastníka sítí nebo státní správy.
Dr-Z3-VZ (Z4-L5) – Navrhovaná lokalita přímo navazuje na farmu Dražka, uvažuje se v ní
o chovu koní a možnost využití pro zázemí pro agroturistiku, zástavba by měla svými
parametry odpovídat vesnickým stavením tj. budovy přízemí + podkroví, zastavěnost
pozemku do 30%. Dopravní napojení se předpokládá z komunikace p.č.1203/2.
46

Územní plán obce Nechvalice

Květen 2019

Dr-Z4-BV, ZS, - tato lokalita je navržena při silnici z Dražky do Ředic, je určená pro 1
rodinný dům přízemní s podkrovím se zastavěností pozemku do 30%. Lokalita navazuje na
lokalitu Dr-Z3-VZ. Na pozemek s rodinným domem navazuje plocha ZS v nezastavěném
území pro umožnění založení produkční zahrady a zachování prostupnosti krajiny. Dopravní
napojení se předpokládá z komunikace p.č.1203/2.

Chválov:
Ch-Z1-VD (UP-R22) – lokalita určená pro zástavbu pro drobnou výrobu, nová zástavba
musí měřítkem, objemovými parametry, architektonickým ztvárněním akceptovat kontext a
charakter okolního zástavby, max. zastavěná plocha pozemku: 30%. Zástavba V případě
stavby pro drobnou výrobu bude v rámci schvalovacích řízení doložen vliv hluku z této
lokality na navazující stávající obytnou zástavbu. Lokalita přímo navazuje na zastavěné
území, na obytnou zástavbu. Dopravní napojení se předpokládá z komunikace p.č. 357/1
nebo 348.

Březí:
Jsou navrženy 3 lokality pro bydlení, každá pro 1 rodinný dům.
Bř-Z1-BV (P4), Bř-Z2-BV (P5), Bř-Z3-BV - tyto 3 lokality jsou navrženy v návaznosti na
stávající zástavbu na severu a na východě obce, jsou určeny každá pro 1 rodinný dům
přízemní s podkrovím se zastavěností pozemku do 30%. Dopravní napojení se u Bř-Z1
předpokládá z komunikace p.č.937, u Bř-Z2 z komunikace p.č.944/2, u Bř-Z3 z
komunikace p.č.930. U staveb pro obytnou zástavbu situovaných u stávající trafostanice
bude v rámci schvalovacích řízení doložen vliv hluku trafostanice na navržené bydlení.

Vratkov:
Jsou navrženy 2 lokality pro bydlení, každá pro 1 rodinný dům.
Vr-Z1-BV (UP-R25), Vr-Z2-BV (Z2-L9) - tyto 2 lokality jsou navrženy v návaznosti na
stávající zástavbu na severu a na jihu obce, jsou určeny každá pro 1 rodinný dům přízemní
s podkrovím se zastavěností pozemku do 30%. Dopravní napojení se u Vr-Z1 předpokládá z
komunikace p.č.919, u Vr-Z2 z komunikace p.č.925. Při návrhu rodinného domu v lokalitě VrZ2-BV je potřeba v maximální možné míře respektovat OP lesa v rozsahu 50 m od okraje
lesních pozemků. K dotčení pozemků v OP lesa je nutný souhlas státní správy lesů.

Ředice:
V Ředicích jsou navržené rozvojové lokality pro bydlení. Z toho největší je lokalita Ře-Z1BV určená maximálně pro 8 rodinných domů, zbylé lokality jsou podstatně menší.
Ře-Z1-BV (UP-R07) – tato lokalita na jihu Ředic je nejrozsáhlejší lokalitou v osadách, je
určená pro maximálně 5 rodinných domků, výška zástavby: 1NP+ podkroví, min. plocha
parcely:1000m2, max. zastavěná plocha pozemku: 30%. V rámci územní studie bude
navrženo rozparcelování území, řešení napojení pozemků na dopraní a technickou
infrastrukturu, případně budou upřesněny plošné a výškové limity nových staveb.
Předpokládá se napojení pozemků ze stávající komunikace.
Ře-Z2-BV (Z5-L6, Z2-L7) – další lokalita na jihu Ředic, ale s pozemky, které budou
přístupné přímo ze stávající komunikace. Je určená pro maximálně 3 rodinné domy přízemní
s podkrovím se zastavěností pozemku do 30%, minimální plocha parcely je 1000m2.
Dopravní napojení je možné z komunikace p.č. 1213/3.
Ře-Z3-BV (P15) a Ře-Z4-BV (P2) tyto 2 lokality jsou navrženy v návaznosti na stávající
zástavbu na severozápadě a na severu obce, jsou určeny každá pro 1 až 2 rodinné domy
přízemní s podkrovím se zastavěností pozemku do 30%. Dopravní napojení se u Ře-Z3
předpokládá z komunikace p.č. 1213/3, u Ře-Z4 z komunikace p.č. 1180.

Ředičky:
V Ředičkách se navržené rozvojové plochy týkají rodinných domů a rozšíření rybníka,
jednotlivé plochy jsou určeny pouze pro 1 rodinný dům.
Řk-Z1-BV – plocha v podstatě rozšiřuje stávající plochu pro bydlení na pozemku p.č.
683/4, plocha je rozšířena pro doplňkové stavby k rodinnému domu na pozemku 683/4,
výška zástavby: 1NP+ podkroví, zastavěná plocha pozemku s p.č. 683/4: 30%
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Řk-Z2-BV a Řk-Z3-BV a Řk-Z4-BV tyto 3 lokality jsou navrženy v návaznosti na stávající
zástavbu na severu, východě a západě obce, jsou určeny každá pro 1 -2 rodinné domy
přízemní s podkrovím se zastavěností pozemku do 30%. Dopravní napojení se u Řk-Z2
předpokládá z komunikace p.č. 1169, u Řk-Z3 z komunikace p.č. 1170/1 a u Řk-Z4 z
komunikace 1165/1.
Všechny tyto lokality navazují přímo na stávající zástavbu.
V lokalitě Řk-Z4 je potřeba v maximální možné míře respektovat všechna následující
omezení: V aktivní zóně záplavového území potoka Slabá nebudou umísťovány žádné
stavby, nebudou zde prováděny terénní úpravy zhoršující odtokové poměry, zřizováno
oplocení, živé ploty a podobné překážky, je doporučeno budovy umístit mimo záplavové
území. Navržený záměr v této ploše bude předem projednán se státním podnikem Povodí
Vltavy. Při umístění staveb v lokalitě bude zajištěna ochrana zvláště chráněných druhů ropuchy obecné Bufo bufo - na pozemcích, pokud se jejich výskyt prokáže biologickým
průzkumem v dalších stupních projektové dokumentace, podél vodního toku je možné
provést oplocení nejméně 3m od kraje toku, oplocení bude schváleno orgánem přírody a
krajiny Městského úřadu v Sedlčanech a Povodí Vltavy.
Řk-Z5-W – je navrženo rozšíření stávající vodní nádrže v sousedství pokoka Slabá,
navržená nádrž bude mimojiné využívaná ke sportovním účelům. Zároveň se stavbou vodní
nádrže budou v území, které spadá pod Q5, Q20 až Q100 potoka Slabá provedena
opatření, která umožní bezpečný a volný průchod povodní. Plocha zahrnuje I hráze nárže.

Huštilář:
Jsou navrženy 2 lokality pro bydlení.
Hu-Z1-BV - je lokalita na jihu Huštiláře, jsou to 2 parcely, každá určená pro 1 rodinný
domek přízemní s podkrovím se zastavěností pozemku do 30%, je možná výstavba 2
rodinných domů bez požadavku na minimální plochu pozemku. Dopravní napojení se
předpokládá z komunikace p.č. 1195/1
Hu-Z2-BV (UP-R12) - je lokalita na severu Huštiláře u autobusové zastávky, Lokalita je
určena maximálně pro 2 rodinné domy přízemní s podkrovím se zastavěností pozemku do
30%, minimální plocha parcely je 1000m2. Dopravní napojení se předpokládá z
komunikace p.č.808/2. V aktivní zóně záplavového území potoka Slabá nebudou
umísťovány žádné stavby, nebudou zde prováděny terénní úpravy zhoršující odtokové
poměry, zřizováno oplocení, živé ploty a podobné překážky, je doporučeno budovy umístit
mimo záplavové území. Navržený záměr v této ploše bude předem projednán se státním
podnikem Povodí Vltavy, podél vodního toku je možné provést oplocení nejméně 3m od
kraje toku, oplocení bude schváleno orgánem přírody a krajiny Městského úřadu v
Sedlčanech a Povodí Vltavy V lokalitě je potřeba v maximální možné míře respektovat OP
lesa, k dotčení pozemku v těchto OP je nutný souhlas příslušné státní správy.
Nezastavěné území je tvořeno přírodními plochami, jejichž jedinečný krajinný ráz bude
jednoznačně respektován.
Výstavba fotovoltaických elektráren a větrných elektráren je v tomto území nepřípustná.
Nové stavby dopravní a technické infrastruktury nesmí narušit stávající charakter tohoto
území.
V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační
centra. V odůvodněných případech lze umísťovat rodinné domy
Veškeré tyto stavby není možno umisťovat v plochách přírodních; v plochách zemědělských
a v plochách lesních lze umisťovat pouze nezbytné liniové stavby a stavby, zařízení a jiná
opatření s nimi nezbytně související; v případě staveb, zařízení a jiných opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny,
hygienických zařízení, ekologických a informačních center se může jednat pouze o stavby,
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zařízení a jiné opatření v nezbytně nutném rozsahu, jinak musí být umisťována v jiných
funkčně odpovídajích plochách.

V nezastavěném území nelze umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů.

i.2/ Ochrana hodnot území
V územním plánu obce jsou chráněny historické, kulturní a urbanistické hodnoty:
- historický půdorys obce
- Zeleň všeho druhu v zastavěném území i v krajině
- lokální i regionální ÚSES
- významné krajinné prvky
- nemovité kulturní památky: 39518 / 2-2474 Nechvalice - kostel sv. Mikuláše na návsi
100429 Ředice 1 - vodní mlýn
14344/2-4178 Libčice 9 – venkovská usedlost
-památné stromy:

- 103481 Buk v Hodkově - Buk lesní, Mokřany u Nechvalic p.č.604 –
jen torzo kmene na kraji lesa na vrchu Homole u lesní cesty do Dražek.
- 103475 Libčická lípa - Lípa malolistá, Libčice u Nechvalic, p.č.17

i.3/ Urbanistická koncepce - sídlení zeleň
V rámci územního plánu jsou vymezeny v sídlech plochy pro veřejnou zeleň. Dále jsou v
územním dány plánu plochy zeleně procentem zastoupení zeleně pro plochy s rozdílným
způsobem využití. Veškerá stávající sídelní zeleň je územním plánem zachovávána a ctěna.
Územní plán respektuje stávající plochy sídelní zeleně.
Větší plochy veřejné zeleně se v obci nenachází.
Sídelní zeleň je v obci zastoupena drobnými plochami v uličním prostoru, mezi zástavbou.
Nedílnou součástí jsou plochy zahrad, které jsou většinou zahrnuty do funkčních ploch
bydlení. Jen v lokalitách, kde se nacházejí nebo jsou navrženy větší plochy sadů a zahrádek
bez staveb hlavních, jsou tyto plochy vymezovány jako samostatná funkční plocha.

i.4/ Koncepce veřejné infrastruktury – dopravní, technická
silniční doprava
Silniční síť zůstane územním plánem nezměněna
Nové lokality budou napojeny na stávající silniční síť, převážně na místní obslužné
komunikace.
Návrhem jsou respektována ochranná pásma komunikací II. a III.třídy 15 metrů od osy
vozovky, pro trasu mimo zastavěné území v souladu se zákonem č.13/97 Sb., o pozemních
komunikacích
Doprava v klidu
Parkování bude zajištěno na pozemcích vlastníků
Účelová doprava
Na území obce se nachází mnoho cest pro zemědělskou dopravu, které slouží pro obsluhu
polí a pastvin, ty jsou zachovány, případně je zde ponechána možnost pro obnovení.
Pěší doprava a cyklistické stezky
Pěší provoz je převážně veden s motorovou dopravou po jednom tělese.
Jsou respektovány stávající cyklotrasy: č. 8139, 8143, 8220, 0074, 1154 a stávající turistické
trasy
Jsou respektovány i polní a lesní cesty, které mají zpřístupnit a propojit krajinu.
zásobování vodou
Nechvalice s Libčicemi a Mokřany mají vybudován místní vodovod. Další samostatný
system mají Ředice. V těchto obcích budou nové lokality přednostně napojeny na místní
vodovodní řad, v ostatních osadách budou nové lokality zásobeny z vlastních studní.
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V obci Nechvalice je v současnosti napojeno na veřejný vodovod cca 210 obyvatel, na
stejný system v Libčicích cca 25 a v Mokřanech cca 54 obyvatel. Územní plan vytváří
podmínky pro výstavbu max. 32 rodinných domů v Nechvalicích, dvou rodinných domů v
Libčicích a max. čtyř rodinných domů v Mokřanech. Při maximálním využití rozvojových
ploch a rodinných domů může být Nechvalickým vodovodem zásobováno až:
210 + 25 + 54 + (32 x 4) + (2 x 4) + (4 x 4) + (4 x 8) = 465 obyvatel.
Tomu odpovídá potřeba vody:
Směrné číslo roční spotřeby: 35 + 1 = 36 m3 (Příloha č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.)
Roční spotřeba:
465 x 36 = 16740 m3
Průměrná denní spotřeba: 45,9 m3 = 0,54 l/s
Maximální denní spotřeba: 54,9 m3 = 0,80 l/s
Maximální hodinová:
1,59 l/s
Vyižitelná vydatnost studní činí:
1,50 l/s
Pro spolehlivou funkci vodovodu postačí akumulace studní.
Vodovod v Ředicích v současnosti zásobuje cca 64 obyvatel. Územní plan vytváří
podmínky pro výstavbu až 16 rodinných domů v Ředicích a Ředičkách. Při maximálním
využití rozvojových ploch a rodinných domů může být zásobováno až:
64 + (16 x 4) = 128 obyvatel.
Tomu odpovídá potřeba vody:
Směrné číslo roční spotřeby: 35 + 1 = 36 m3 (Příloha č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.)
Roční spotřeba:
128 x 36 = 4608 m3
Průměrná denní spotřeba: 12,6 m3 = 0,15 l/s
Maximální denní spotřeba: 18,9 m3 = 0,22 l/s
Maximální hodinová:
0,44 l/s
Vyižitelná vydatnost studní činí:
0,50 l/s
Místní vodovodní systémy mají rezervu pro novou zástavbu a jí odpovídající počet obyvatel.
Budou rozvíjeny v souladu s potřebami napojování nových nemovitostí.
kanalizace
Ze všech sídel, která jsou součástí řešeného území, mají vybudovanou splaškovou
kanalizaci pouze Nechvalice. Tam budou objekty přednostně napojeny na nové kanalizační
řady. V nových rozvojových plochách bude navržena oddílná kanalizace. Nová kanalizace
počítá s rezervou pro novou výstavbu.
V Nechvalicích v současnosti žije cca 210 obyvatel v nemovitostech napojených na
splaškovou kanalizaci (zdroj – Kanalizační řád obce Nechvalice).
Splašková kanalizace zahrnuje 2055 m převážně gravitačních kanalizačních řadů. Na
stokové síti je jedna čerpací stanice a několik domovních čerpacích stanic tlakové
kanalizace.
Splašková kanalizace je zakončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod
o realizované kapacitě 400 EO.
Územní plan vymezuje v Nechvalicích v kanalizačním povodí výše uvedené ČOV plochy
pro výstavbu 32 rodinných domů. Při úplném vyčerpání této nabídky ploch pro novou
výstavbu a za předpokladu využití jednoho rodinného domu čtyřmi osobami, přibude v
povodí ČOV Nechvalice dalších 4 x 32 = 128 obyvatel. Takový nárůst lze považovat za
absolutní maximum, které s největší pravděpodobností nebude dosaženo. Pokud by
dosaženo bylo, byla by ČOV Nechvalice zatížena přítokem od 338 obyvatel. I tak zůstává
rezerva ve výši 62 EO na přítok spalškových vod z provozů občanského vybavení a
provozoven výroby a služeb. To představuje 16% z kapacity ČOV. Za těchto předpokladů
lze považovat čištění odpadních vod pro rozvojové plochy v Nechvalicíc za zajištěné.
Ve všech ostatních sídlech jsou odpadní vody jímány v žumpách s vyvážením nebo nebo
individuálními čističkami odpadních vod. Zásadně nebudou u nových domů povolovány
septiky s přepadem. Pro odvádění a likvidaci splaškových vod z návrhových ploch v zásadě
platí, že do doby výstavby splaškové kanalizace budou u nových objektů zřizovány buď
akumulační žumpy k vyvážení do ČOV nebo taková čistící zařízení, na jejichž odtoku do
povrchových vod budou splněny podmínky nařízení vlády č. 401/2015, kterým se stanoví
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ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod nebo na jejichž odtoku do vod
podzemních budou splněny podmínky nařízení vlády č. 57/2016 Sb., kterým se stanoví
ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod.

Dešťové vody
Dešťové vody na soukromých pozemcích budou ze zpevněných ploch a střech akumulovány
do jímek odkud budou využívány na zálivku zahrady nebo odvedeny do vsakovacího
systému. U větších staveb je třeba řešit retenci. Při řešení bude upřednostněno zasakování v
místě vzniku.
Srážkové vody budou likvidovány v souladu s § 5 vodního zákona a § 20 vyhl. č.501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Srážkové vody ze střech budou
vsakovány nebo akumulovány na přilehlých pozemcích, srážkové vody z nových komunikací
budou přednostně zasakovány v podélných zasakovacích zataravněných pásech či
zasakovacích zařízeních.
Zásobování elektrickou energií
Územní plán respektuje stávající systém zásobování obce elektrickou energií, umístění
jednotlivých trafostanic a vedení včetně ochranných pásem. Stávající distribuční síť VN je
dostačující, případné nové trasy budou řešeny podzemním vedením.
Pro zajištění příkonu pro obytnou výstavbu v rozvojových lokalitách podle urbanistického
návrhu rozvoje a posílení distribuce nejsou navržena žádná nová vedení a zařízení primární
sítě VN. Rozvojové lokality by byly pokryty ze stávajících trafostanic sítí NN. V souladu s
vývojem požadavků na zajištění příkonu v sídlech obdobného charakteru se v návrhu ÚP již
nepředpokládá výhledová maximální elektrizace všech objektů se zajištěním elektrického
vytápění.
Dle potřeb rozvoje území je možné navrhnout případné posílení stávajících trafostanic. Jejich
parametry budou navrženy v dalším stupni projektové dokumentace.
Navrženým rozvojem území budou dotčena ochranná pásma stávajícího nadzemního vedení
VN – 22 kV v některých lokalitách, určených zejména pro individuální výstavbu RD. V návrhu
ÚP se předpokládá, že plošné využití území v těchto lokalitách (budoucí parcelace ve vazbě
na urbanistické členění ploch) bude průběhu ochranného pásma přizpůsobeno, tzn., že
vyhlášená ochranná pásma stávajících energetických zařízení budou respektována.
Veřejné osvětlení
Je vedeno převážně po sloupech vedení NN (napájeno pátým vodičem), v nově budovaných
lokalitách bude postupně rozšiřováno kabely v zemi s novými rozvody sítě NN. Pro lokality
s novou zástavbou budou navrženy nové trasy.
Nakládání s komunálním odpadem
Komunální odpady budou likvidovány dodavatelsky firmou oprávněnou k této činnosti,
v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a související předpisy.
Občanské vybavení
V obci je zastoupena základní vybavenost v dostatečném rozsahu pro potřeby zájmového
území.

i.5/ Koncepce uspořádání krajiny
Řešené území se nachází v malebné kopcovité oblasti Nechvalické vrchoviny s nadmořskou
výškou kolem 500-600m n.m., která je stranou turistického ruchu. Řešené území se
vyznačuje vysokou hustotou menších osad. Atraktivní kopcovitou krajinu umocňují dálkové
výhledy.
V jižní polovině katastru je území výše položené a krajina více rozčleněná loukami a
remízky, v této části mají také vyšší podíl lesní kultury.
Zdejší krajina se vyznačuje mírně nadprůměrným zastoupením lesa. Přírodní hodnoty krajiny
jsou vysoké a dále zvyšuje vyšší zastoupení ploch trvalých travních porostů a dostatek
nelesní zeleně. Územní plán se záměrem zachování a zvýšení ekologické stability krajiny a
estetických i přírodních hodnot krajiny vymezuje v území prvky ÚSES. Realizace těchto
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ploch trvalé vegetace bude mít za výsledek významné posílení přírodních hodnot zdejší
krajiny.
Vzhledem k charakteru krajiny, která je členěnou pahorkatinou s četnými potoky, je třeba
dbát na dálkové průhledy krajinou. Tomuto požadavku přizpůsobit stavební zásahy do
krajiny. V krajině je doporučeno zachovat a obnovit remízky.

Koncepcí územního plánu zajišťuje ochranu pozitivních hodnot krajinného rázu, případně
krajinné hodnoty rozvíjí a vytváří nové. Záměry uplatněné v územním plánu akceptují reliéf
krajiny s důležitými krajinnými horizonty utvářenými okraji lesů. Z důvodů přírodních i
hydrologických není uvažováno s technickými úpravami toků ani dalšími odvodňovacími
pracemi.
Vlastní urbanistický rozvoj obce nepřináší snížení prostupnosti krajiny. Zastavitelné plochy
jsou navazují na zastavěné území. Z důvodu zachování přiměřené velikosti bloků
zemědělské půdy není možno dále podporovat další zcelování orné půdy. Biologická
prostupnost území je zvýšena prvky lokálního ÚSES.
Územní plán vymezuje tyto plochy v krajině:
Plochy zemědělské (NZ) – převažuje zemědělské využívání,
Plochy lesní (NL) – plochy pro plnění funkce lesa,
Plochy přírodní (NP) - plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště
chráněné plochy, plochy evropsky významných lokalit, pozemky smluvně chráněné, prvky
ÚSES apod.
Plochy smíšené nezastavěného území (NS)– smíšené využití krajiny
Plochy vodní a hospodářské (W)- Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem
zajištění podmínek pro nakládání s vodami















Územní plán stanovuje podmínky pro využití ploch v krajině
Prosazovat ekologicky šetrné vytápění objektů.
Respektovat významné krajinné prvky, jejichž ochrana je dána „ze zákona“ – lesů,
rybníků, vodních toků a niv toků
Podél vodních toků budou zachovány nezastavěné plochy do vzdálenosti 6 metrů od
břehové hrany toků.
Ochrana pozemků plnících funkci lesa je dána jejich ochranným pásmem - 50m od okraje
pozemků. V případě lokalit, ve kterých je předloženým návrhem územního plánu
předpokládáno využití pozemku do vzdálenosti do 50-ti metrů od okraje lesa, rozhodne
orgán státní správy lesu první instance podle § 14 odst. 2 lesního zákona, což je v tomto
případě Městský úřad Sedlčany. Rovněž tak o dotčení PUPFL. V případě odnětí PUPFL
bude nutné vydat samostatné správní rozhodnutí o odnětí PUPFL. Případná žádost o
odnětí pozemku určených k plnění funkcí lesa musí splňovat náležitosti dle vyhlášky MZe
c. 77/1999 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o
ochraně pozemku určených k plnění funkcí lesa v platném znění.
Řešení změn v krajině nebude snižovat ekologickou stabilitu území. změny jednotlivých
kultur ZPF směřovat především k posílení ekologické stability.
Udržovat a doplňovat stávající prvky v krajině i v zastavěných částech sídel.
Respektovat významné vyhlídkové body
Respektovat významné krajinné prvky zastoupených lesními porosty, krajinnou
mimolesní zelení a četnými vodními plochami.
Respektovat drobné architektonické prvky v krajině (kapličky, boží muka, křížky, členící
zídky).
Zvyšovat podíl porostů s přirozenou skladbou dřevin.
Vytvářet účinná protierozní opatření a to vhodným pěstováním zemědělských produktů,
vysazováním nových překážek.
Chránit zdejších přírodní zajímavosti: výskyt jalovce obecného, bukový les na Hodkově,
různé druhy vstavačů u osady Bratřejov.
Chránit památné stromy –
- 103481 Buk v Hodkově - Buk lesní, Mokřany u Nechvalic p.č.604 – jen torzo
kmene na kraji lesa na vrchu Homole u lesní cesty do Dražek.
- 103475 Libčická lípa - Lípa malolistá, Libčice u Nechvalic, p.č.17
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Podporovat ekologické hospodaření na ZPF.
Podmínky pro změnu využití ploch jsou stanoveny v souvislosti s navrhovanými
plochami.
Konkrétní podmínky využití ploch jsou uvedeny v příloze č.1 – Seznam a popis
navrhovaných ploch územního plánu a v příloze č.2 – Definice zkratek funkčních ploch
s rozdílným způsobem využití
Navrhované změny využití území nesmí způsobovat významné ovlivnění životního
prostředí nad úroveň stanovenou podle zvláštních předpisů vztahujících se k ochraně
jednotlivých složek životního prostředí a nesmí ohrozit ochranu veřejného zdraví
stanovenou ve smyslu zákona 258/2000 Sb. v pozdějším znění
Ke zvýšení ekologické stability území doporučujeme podél existujících polních cest,
případně nových komunikací, pěších cest a cyklostezek, navrhnout alespoň
jednostranné pásy zeleně, které budou krajinotvorným, stabilizačním a estetickým
prvkem zeleně, prvkem snižující vodní a větrnou erozi.
Územní plán respektuje stávající zeleň, která není VKP ze zákona – např. meze a
remízky.
Komunikace nebudou rozšiřovány na úkor lesních pozemků, vodních ploch, atd. –
VKP ze zákona (§3 zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny)
Nebudou uzavřeny plochy podél vodních toků (údolní niva) minimálně 3 m. V
nezastavěném území je vyloučena možnost oplocení bez souhlasu orgánu ochrany
přírody a krajiny.

Prostupnost krajiny – návrh koncepce systému cest v krajině, včetně pěších cest a
cyklostezek
Prostupnost krajinou je dána stávajícími lesními a polními cestami. Stávající
systém bude zachován. Budou obnoveny propojovací cesty.
Vymezení ploch pro protierozní opatření, podmínky pro využití těchto ploch
Eroze hrozí při všech činnostech spojených se zemským povrchem. V řešeném
území se jedná zejména o činnost zemědělskou, činnost lesního hospodářství a
stavební činnost. Protierozní opatření spočívají v zachování pěstebních postupů,
vysazováním krajinných překážek bránících eroznímu působení větru a vody.
Na vodních tocích bude probíhat pravidelná údržba. Proti erozi působí pásy
trvalých travních porostů.
Návrh systému ÚSES, vymezení ploch pro ÚSES
Důvod a požadavky na vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES)
jsou stanoveny v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V něm je ÚSES
definován takto: „Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním
nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ Biocentrum je
definováno prováděcí vyhláškou č.395/1992 Sb. (§ 1 písm. a) k zákonu č. 114/1992 Sb.
jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje
trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je definován prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. b) k
zákonu č. 114/1992 Sb. jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů
trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím
vytváří z oddělených biocenter síť.
ÚSES tvoří hierarchický systém s nadregionální, regionální a lokální úrovní.
V řešeném území se vyskytují prvky ÚSES regionálního a lokálního významu.
Nadregionální ÚSES do řešeného území nezasahuje.
Návrh ÚSES zpracovaný v rámci územního plánu Nechvalice umísťuje na
jednotlivé pozemky prvky regionálního systému ÚSES a navrhuje nové prvky systému
lokálního.
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Žádné plochy zastavitelného území nejsou v kolizi se systémem ÚSES.

V rámci návrhu územního plánu je navržena spojitá síť prvků ÚSES navazující na
sousední území. ÚSES z dosud platného územního plánu nebylo možné pro
neaktuálnost použít.
Regionální ÚSES
Dle ZÚR prochází řešeným územím 4 regionální biokoridory a jsou zde vymezena
2 regionální biocentra.
Z regionálních biocenter leží z největší části na řešeném území biocentrum 833
Branišov v katastrech Chválov a Bratříkovice. Biocentrum 835 Trkovská hora zasahuje
na řešené území v jeho severním výběžku severně od Dolní Křemenice. RBK Trkovská
hora leží ale převážně na území obce Nedrahovice. Do řešeného území zasahuje jen
jihozápadním okrajem.
V návaznosti na RC 833 Branišov probíhají v jižní polovině území tři regionální
biokoridory.
RK 302 Sádka, Zbirov - RK 303,
RK 303 Šumava – Branišov,
RK 304 Branišov – Cunkovský hřbet.
V návaznosti na RC 835 Trkovská hora zasahuje částečně podél severní hranice
řešeného do řešeného území regionální biokoridor
RK 293 Pod Markem – Trkovská hora.
Probíhá v délce 800 m po hranici s obcí Počepice (k.ú. Rovina).
Krajina v řešeném území není na rozdíl od jiných oblastí Čech narušena
zemědělskou velkovýrobou tak, aby byla blokována možnost migrace. K tomu zejména
přispívá lesnatost a vysoký podíl přirozeně vzniklé rozptýlené zeleně. Tento relativně
příznivý stav vykazuje tendence ke zlepšování vlivem útlumu zemědělství a rozšiřování
ploch krajinné zeleně přirozenou sukcesí – zarůstání mezí, úvozů, okolí skalních
výchozů, apod. V posledních létech stoupá podíl obhospodařovaných luk.
Lokální ÚSES
Na lokální úrovni jsou v řešeném území navržena tři biocentra:
LC N1 „U Bratřejovského Velátu“ 5,31 ha
Charakteristika: Dubo habrový smíšený les.
LC N2 „Černý les“ 4,01 ha
Charakteristika: Acidofilní bučiny.
LC N3 „Pod Homolí“ 6,17 ha
Charakteristika: Suťové lesy.
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích.
Dále je navrženo 7 biokoridorů:
LK N1 BC N1- LBC 18 na území obce Petrovice, délk 825 m
Charakteristika: Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis).
LK N2 BC N1 – LBC 8 na území obce Počepice, 1501 m
Charakteristika: Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.
LK N3 RK 302 – LC N3, délka 935 m
Charakteristika: Extenzivní sečené louky, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.
LK N4 LC N3 – LC N2, délka 1430 m
Charakteristika: Mezofilní ovsíkové louky, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny. Acidofilní
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bučiny.
Realizuje dálkový migrační koridor.

LK N5 LC N2 – RC 835 Trkovská Hora, 1975 m
Charakteristika: Mezofilní ovsíkové louky, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny,
Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy.
Jasano olšové luhy jsou provázeny na okrajích xerofilními křovinami. I přes různorodost
biotopů je biokoridor funkční. Představuje optimální propojení výše uvedených biocenter.
Migrace přirozeně probíhá i bez záměrné podpory.
LK N6 2583 m LC N2 – LBK 8-30 na území obce Počepice
Charakteristika: Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
Realizuje dálkový migrační koridor.
LK N7 RC 833 Branišov – LC N3, délka 360 m
Charakteristika: Smíšené lesy a přírodě blízké porosty vysokých acidofilních křovin.
Realizuje dálkový migrační koridor.
Podmínky využití ploch v koridorech ÚSES:
- nelze umisťovat stavby a zpevňovat plochy, s výjimkou realizace veřejné dopravní a
technické infrastruktury (křížení), kterou pro nepřiměřené náklady nelze realizovat
jinde, a která nebude mít významně negativní vliv na funkčnost ÚSES (vliv posoudí
specialista v relevantním oboru);
-

lze ojediněle provádět terénní úpravy za splnění podmínky, že nedojde k narušení
funkcí prvku ÚSES (např. snížení převýšení); posouzení míry narušení bude
provedeno specialistou (biolog, fytocenolog, entomolog aj.) nebo autorizovaným
projektantem ÚSES;

-

V plochách smíšených nezastavěného území, zemědělských s indexem NSz nelze
provozovat orbu a plochu využívat jako ornou půdu. Přípustné je využití pro extenzivní
louky (seč dvakrát do roka) nebo pro pěstování rychle rostoucích dřevin. Z dřevin jsou
vyloučené neautochtonní druhy. Např. Jilm sibiřský apod. Doporučuje se realizovat
prvky rozptýlené zeleně v krajině.

-

lze ojediněle umístit pouze dočasné oplocení (např. pro ochranu nové výsadby) za
podmínky, že nebudou oploceny celé úseky koridorů nebo větší části biocenter a za
splnění podmínek pro oplocení definovaných (v odst. § 18 odst. 5 stavebního zákona);

-

lze umístit cestu pro bezmotorovou dopravu (pěší, cyklistika, jezdectví), za splnění
podmínky, že nedojde k narušení funkcí prvku ÚSES (např. degradace porostů, eroze
aj.), posouzení míry předpokládaného nebo akutního narušení bude provedeno
specialistou (na provoz jezdeckých stezek, biolog, fytocenolog aj.) a/nebo
autorizovaným projektantem ÚSES.

i.6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,
podmínky prostorového uspořádání
Území obce je členěno dle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití na
plochy s rozdílným způsobem využití. Vymezení ploch rozdílného způsobu využití je
znázorněno v grafické části ÚP barevnou plochou se šrafou a písemnými znaky.
V textové části ÚP jsou pak stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch
s určením převažujícího (hlavního) účelu využití, přípustného využití, nepřípustného
využití, popřípadě i podmíněně přípustného využití. Přípustné využití znamená
optimální využití plochy, podmíněně přípustné využití značí využití plochy přípustnou
činností nenarušující funkci území jako celku a které jsou slučitelné s hlavním využitím
plochy. Nepřípustné využití znamená zakázaný způsob využívání či využití. Jednotlivé
plochy s rozdílným způsobem využití jsou od sebe odděleny hranicí.
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Dosavadní způsob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití
plochy s rozdílným způsobem využití dle ÚP lze trpět, pokud není narušen veřejný
zájem (§132, odst. 3, zák. þ. 183/2006 Sb. v platném znění) a zde prováděné činnosti
nepoškozují ŽP nad přípustnou míru.
Podmínky prostorového uspořádání - územní plán vytváří základní koncepční
rámec pro usměrňování rozvoje celého území obce. Pro zachování, obnovu a kultivaci
hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) prostorového uspořádání, které jsou v
podrobnosti přiměřené územnímu plánu a které budou včleněny do procesu
rozhodování v území. Podmínky prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany
krajinného rázu jsou vyjádřeny především v textové části ÚP. Ve výkresové části ÚP
omezeně s ohledem na rozlišovací schopnosti grafiky. Stanovená kritéria a podmínky
pro usměrňování využívání území jsou nastaveny tak, aby byly dostatečně liberální a
iniciovaly nalézání nových pro obec přínosných řešení, avšak jsou dostatečně
účiným a přísným nástrojem k udržení kvality urbanisticko-architektonických
souvislostí.

i.7/ Vodní plochy a toky, povodí
Území odvodňují toky:
Počepický potok, číslo hydrologického pořadí 1-08-05-0310
ve správě:
Povodí Vltavy, s.p.
Pravostranný přítok Brziny u Vletic.
Slabá, číslo hydrologického pořsdí 1-08-05-0630
ve správě:
Povodí Labe, s.p.
Levostranný přítok Sedleckého potoka u Nedrahovic.
Varovský potok, číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-027,
ve správě: Povodí Vltavy, s.p.,
pravostranný přítok Brziny u Petrovic
V řešeném území se nacházejí významné vodní plochy:
Bratřejovský Velát, Velát, Pilát, Stupník (v současnosti bez vody), Libčický rybník a
Mokřanský rybník.
Kromě nich pak velké množství drobných vodních nádrží a tůní. Většinou nebyužívaných
k hospodaření a ve špatném technickém stavu.
Obnova drobných vodních nádrží v území je žádoucí z hlediska potřeb zadržení vody
v krajině. Rovněž z důvodu vytváření biotopů.

i.8/ Limity využití území
Územní plán obsahuje dle způsobu vzniku dvě skupiny limitů. Jde o limity využití území
vyplývající z právních předpisů a právních rozhodnutí a pak jde o limity, které vychází z
konkrétních podmínek řešeného území.
x Hranice územních jednotek
- katastrální území obce Nechvalice
- správní území obce Nechvalice
x Ochrana technické a dopravní infrastruktury
- silnice II. a III. třídy 15 m od osy na obě strany mimo ZÚ
- nadzemní vedení VN 22 kV - 7 m od krajního vodiče na obě strany (zák. č. 458/2000
Sb. ve znění pozdějších změn a zák. þ. 222/1997 Sb.)
- 10 m od krajního vodiče na obě strany (vl. nařízení 80/1957
Sb.)
- TS 22/0,4 kVA stožárové viz nadzemní vedení VN 22 kV
- kanalizační stoka do DN 500 mm - 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí
- kanalizační stoka nad DN 500 mm - 2,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí
- vodovodní řad do DN 500 mm - 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí
- vodovodní řad nad DN 500 mm - 2,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí
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- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad ø 200 mm vč. s úrovní dna v hloubce >
2,5 m pod upraveným terénem se vzdálenost od vnějšího líce potrubí zvyšuje o 1 m
- telekom. kabel podzemní - 1,5 m od povrchu na obě strany
- radioreléový paprsek druhá Fresnelova zóna
x Ochrana podzemních a povrchových vod
- provozní pásmo pro úpravu toků 6 m od břehové čáry vodního toku
x Ochrana kulturních hodnot
- archeologické nálezy § 22 a § 23 zák. þ. 20/1987 Sb. v platném znění
- nemovité kulturní památky viz. Návrh kapitola b)
x Ochrana přírodních hodnot a ŽP
- památné stromy - viz. Návrh kapitola e)
- ochr. pásmo památného stromu 10x průměr stromu ve výšce 130 cm (zák.č.114/1992
Sb. v platném znění)
- významný krajinný prvek § 3 odst. b) zák. þ. 114/1992 Sb., v platném znění
- ochrana lesa 50 m od okraje PUPFL
x Zájmy MO ČR
- vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách viz ÚAP ORP Sedlčany jev
102
…….Týká se k.ú. Bratřejov, k.ú. Bratříkovice, k.ú. Chválov, Mokřany, k.ú.
Nechvalice.
- ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení - viz ÚAP ORP Sedlčany jev 82
……… Týká se k.ú. Chválov
Důležité limity určené územním plánem
x Ochrana přírodních hodnot
- prvky ÚSES
- ochrana krajinného rázu určená koncepcí ÚP
- ochrana ZPF
x Ochrana podzemních a povrchových vod
- vodní plochy a toky do 6 m od břehové hrany vodních toků
- zastavitelná území - uplatnit významný podíl vsakování a zadržení dešťových vod na
pozemku
- ochranné pásmo vodního zdroje

j) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Obec Nechvalice má v současné době cca 657 stálých obyvatel (31.12.2017), celková
plocha celého správního území je 2460 ha. Stávající zastavěné území aktualizované k
31.10.2018 a má rozlohu 95,94 ha.
Stávající zastavěné území jednotlivých částí obce obce je poměrně intenzívně využito, z
tohoto důvodu navrhuje územní plán nové rozvojové lokality, zastavitelné plochy, které
logicky doplňují stávající strukturu jednotlivých sídel a umožňují jejich postupný nárůst.
Navržené zastavitelné plochy určené pro bydlení (BV a SV) tvoří 14,2 ha.
Plocha zastavitelných území určených pro bydlení tvoří 14,8% z celkového zastavěného
území, V obci se v návrhovém období předpokládá nárůst počtu na cca 740 obyvatel.
Rozvoj přírůstku bytů se navrhuje hlavně formou individuální výstavby rodinných domů a
dále domů pro bydlení s možností využití pro obslužnou sféru.
Srovnání vývoje počtu obyvatel s okolními vesnicemi (zdroj ČSÚ)

VÝVOJ POČTU
OBYVATEL
2001 - 2017
Dublovice
Kosova Hora
Jesenice
Nalžovice

počet
počet
obyvatel
obyvatel
2001
2007
1018
994
1171
1239
504
494
524
538

počet
obyvatel
2013
1084
1313
518
595
57

nárůst
počet počtu
obyvatel obyvatel
2017 2001-2017
1090
96
1333
94
540
46
595
71

Nárůst
počtu
obyvatel v
%
9,66%
7,59%
9,31%
13,55%
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Lhota
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443
621

453
594

485
647

482
657

39
36

8,80%
5,80%

Srovnání vývoje počtu bytů s okolními vesnicemi (zdroj ČSÚ)

VÝVOJ POČTU
BYTŮ 2001 2017
Dublovice
Kosova Hora
Jesenice
Nalžovice
Prosenická
Lhota
Nechvalice

trvale
obydlené
byty 2001
346
428
174
162
144
202

trvale
BYTY
dokončené NÁRŮST
obydlené Nárůst
byty
byty 2001- byty 2012- 20012011
2011
2017
2017
385
39
12
51
480
52
62
114
186
12
25
37
194
32
8
40
154
201

10
-1

12
12

BYTY
NÁRŮST
2001-2017
V%
14,74%
26,64%
21,26%
24,69%

22
11

15,28%
5,45%

trvale
DOMY
trvale
dokončené NÁRŮST
obydlené nárůst
obydlené domy
domy
domy
2001domy 2001 2011
2001-2011 2012-2017 2017
273
303
30
11
41
297
326
29
20
49
130
149
19
21
40
125
156
31
8
39

DOMY
NÁRŮST
2001-2017
V%
15,02%
16,50%
30,77%
31,20%

Průměrný
počet
obyvatel/
na 1 byt
v roce
2017 v %
2,75
2,46
2,56
2,95
2,90
3,08

Srovnání vývoje počtu domů s okolními vesnicemi (zdroj ČSÚ)

VÝVOJ POČTU
DOMŮ 2001 2017
Dublovice
Kosova Hora
Jesenice
Nalžovice
Prosenická
Lhota
Nechvalice

120
167

130
159

10
-8

8
9

18
1

15,00%
0,5%

Ze srovnání s okolními obcemi vyplývá, že při nárůstu počtu obyvatel o 5,58-13,55%, počet
domů vzrůstá o 0,5-31,2%, nárůst bytů o 5,45-26,64%. Rozdíl procentuálního zvýšení nárůstu
bytů a domů oproti nárůstu počtu obyvatel je dán zvyšujícím se standartem a snižujícím se
počtem obyvatel v 1 bytu. Tento stav probíhá na celém území ČR. Zatímco v roce 1991 byl v
ČR počet osob na 1 trvale obydlený byt v ČR - 2,78 obyvatele / 1byt, v roce 2001 už to bylo
2,64 obyvatele / 1 byt a v roce 2011 – 2,13obyvatele / 1 byt. Nechvalice jsou s koeficientem cca
3,08 obyvatele / 1byt v roce 2017 daleko za celorepublikovým průměrem z roku 1991 daleko za
okolními obcemi. Dá se tedy předpokládat další snižování průměrného počtu obyvatel na 1 byt .
V Nechvalicích se předpokládá výstavba jen rodinných domů. Územní plán vytváří podmínky
pro mírný nárůst obyvatel v souvislosti s dnešním trendem bydlení na venkově v klidném
prostředí. Nárůst nové výstavby by byl nutný, i kdyby si obec zachovala stejný počet obyvatel,
to je dáno zkvalitňováním bydlení, odpadem bytů i snižováním počtu obyvatel na jeden byt.
Záměrem městyse i jeho územního plánu je předejít snižování počtu obyvatelstva nabídnutím
variabilní možnosti pro výstavbu v rodinných domech hlavně pro mladé rodiny.
V návrhu územního plánu obce Nechvalice je maximální kapacita zastavitelných ploch pro
bydlení navržena na 76 rodinných domů.
Potřeba rodinných domů na 20 let, když budeme počítat 37,5%nárůst domů (podle modelu
z okolních vesnic, kde je časové rozmezí 16 let), tj. aby se počet obyvatel mohl zvýšit cca o 1215% je odhadnutá na 60 domů. Lze předpokládat, že maximální kapacity (76RD) nebude
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v navržených plochách dosaženo z důvodu větších ploch pozemků, než je stanovené minimum.
Tento jev je patrný zejména v menších sídlech, kde jsou ceny pozemků nižší oproti městům
nebo střediskovým obcím.
Maximální kapacita (vycházející z předpokladu maximálního využití všech rozvojových
etap jednotlivých lokalit) všech navržených rozvojových lokalit pro bydlení představuje:
označení

plánované
funkční
využití

Ne-Z1
Ne-Z3
Ne-Z4
Ne-Z5
Ne-Z6
NECHVALICE
CELKEM

BV
BV
BV
BV
BV

Br-Z1
BRATŘEJOV
CELKEM

SV

Li-Z2

BV

Kř-Z2

SV
BV
BV
BV

BV
BV

2
2
4

BV
BV
BV
BV

ŘEDICE CELKEM

5
3
1
2
11

BV
BV
BV

ŘEDIČKY CELKEM
Dr-Z1

1
2
1
1
1
6

MOKŘANY CELKEM

Řk-Z2
Řk-Z3
Řk-Z4

1
1

BV

Ře-Z1
Ře-Z2
Ře-Z3
Ře-Z4

2
2

Kř-Z1

Mo-1
Mo-z2

11
5
1
1
14
32

LIBČICE CELKEM

Kř-Z3
Kř-Z4
KŘEMENICE
CELKEM

max počet RD

2
2
1
5

BV

3
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Dr-Z2

BV

1

Dr-Z4

BV

1

DRAŽKA CELKEM
Hu-Z1
Hu-Z2

5
BV
BV

HULÍN CELKEM
Bř-Z1
Bř-Z2
Bř-Z3

4
BV
BV
BV

BŘEZÍ CELKEM
Vr-Z1
Vr-Z2

1
1
1
3

BV
BV

VRATKOV CELKEM
Se-Z2

2
2

1
1
2

BV

SETĚKOVY CELKEM

k.ú. Nechvalice celkem RD

1
1
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Územní plán obce Nechvalice vymezuje celkem 31 nových lokalit pro bydlení na ploše
14,2 ha v plochách BV nebo SV.
Další rozvojové plochy jsou v územním plánu určené pro zemědělství – VZ – 2,8ha,
drobnou výrobu – VD – 0,1ha, plochy soukromých zahrad – ZS – 1,2ha, ochranná zeleň –
ZO – 0,4ha, veřejná prostranství – PV – 0,06ha a plochy NSx v nezastavěném území
určené pro zázemí chov zvířat na pastvinách – 0,4ha.
Celková plocha správního území obce Nechvalice je 2460 ha

Zastavěné plochy v katastrálním
aktualizaci 95,94 ha.

území

obce

Nechvalice

zabírají

po

Zastavitelné plochy určené pro bydlení (BV a SV) územního plánu tvoří
celkem 14,2 ha, tj. 14,8% zastavěné plochy
Územní plán vytváří předpoklady – v souladu se zadáním – pro postupný nárůst obyvatel.

k) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území,
Ze širších vztahů nevyplývají pro navržené lokality žádné požadavky.

l) vyhodnocení splnění požadavků zadání a vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu
Zadání územního plánu obce Nechvalice, upravené dle vydaných stanovisek, požadavků a
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podnětů v rámci projednání návrhu Zadání, bylo schváleno zastupitelstvem obce v roce
2017 a stalo se výchozím dokumentem pro zpracování návrhu územního plánu obce
Nechvalice.

Územní plán vychází z tohoto schváleného Zadání a naplňuje jeho jednotlivé požadavky.
Jedná se především o přiměřené doplnění stávajícího zastavěného území novými
rozvojovými lokalitami pro rozvoj rodinných domů a o ochranu cenného přírodního prostředí
a krajinného rázu.
Červeně v textu jsou požadavky zadání, modře v textu jsou připomínky uplatněné k
dokumentaci ke společnému jednání
Ad A) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v
cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího
území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a
dostupnosti veřejné infrastruktury
Požadavky splněny viz. část a) a b) Odůvodnění
Ad B) Požadavky na rozvoj území obce
B.1. Požadavky na urbanistickou koncepci sídel
Stávající územní plán byl přehodnocen a doplněn o nové plochy, některé plochy byly
vypuštěny. Návrh počítá s 36 zastavitelnými lokalitami pro bydlení (BV nebo SV), s 2
lokalitami pro drobnou zemědělskou výrobu nebo agroturistiku - VZ, s 1 lokalitou pro
drobnou výrobu VD a s 2 lokalitami pro zázemí pro chov dobytka nebo koní na pastvinách –
NSx, dalšími plochami jsou zahrady, které budou doplňovat plochy bydlení.
Dle kapitoly j) Odůvodnění je nabídka ploch vzhledem k velikosti řešeného území optimální.
Do návrhu územního plánu byla většina ploch navržena na základě skutečné poptávky
místních obyvatel.
U ploch VD- drobná výroba a SV – smíšené venkovské území (v něm j možné také
navrhnout drobnou výrobu) - v případě stavby pro drobnou výrobu bude v rámci
schvalovacích řízení doložen vliv hluku z této lokality na navazující stávající i navrženou
obytnou zástavbu
B.2 Požadavky na řešení krajiny
- Návrh územního plánu respektuje historické, kulturní a urbanistické hodnoty krajiny,
chrání zeleň v zastavěných částech území, mimo zastavěné a zastavitelné území navrhuje
hlavně zeleň v zahradách
- byl přehodnocen a nově navržen systém lokálního ÚSES, který navazuje na ÚSES
vedlejších obcí a na prvky regionálního ÚSES v řešeném území
Navržené zastavitelné plochy nesmí kolidovat s prvky ÚSES všech úrovní.
splněno
v maximální možné míře bude respektováno OP lesa v rozsahu 50 m od okraje lesních
pozemků. Toto pásmo bude dodrženo především u lokalit značených v grafické příloze NZ
jako P7 a P13. K dotčení pozemků v OP lesa je nutný souhlas státní správy lesů (dle
vyjádření MěÚ Sedlčany, odboru ŽP)
Plocha P13 – je vypuštěna
Plocha P7 – v návrhu označená jako Ne-Z4 a Ne-Z5, v lokalitě Ne-Z4 i v Ne-Z5 je
možnost potavit pouze 1 rodinný dům, obě plochy jsou poměrně rozsáhlé a je zde místo i
mimo ochranné pásmo lesa, pokud by bylo ochranné pásmo lesa dotčeno, je nutný
souhlas státní správy lesů.
Ve všech lokalitách, které jsou dotčeny ochranným pásmem lesa, je tato skutečnost
označena v tabulkové části „Příloha č. 2 – Definice zkratek funkčních ploch s rozdílným
způsobem využitím“. V případě dotčení ochranného pásma lesa bude v těchto případech v
dalším stupni dokumentace nutný souhlas státní správy lesů.
B.3 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot
Územní plán chrání a respektuje
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stávající urbanistickou strukturu obce, navržené zastavitelné plochy ze stávajícího
platného územního plánu, pokud o jejich ponechání byl zájem ze strany majitelů pozemků,
objekty a zařízení občanské vybavenosti v plné rozsahu
nemovité kulturní památky, památné stromy, krajinné území území
Systém ekologické stability krajiny
ÚSES musí být zpracován odborně způsobilou osobou. Vymezení prvků ÚSES nebude v
místech kde je to možné provedeno pouze v minimálních parametrech. Prvky ÚSES budou
definovány jako „nezastavitelné“.
- lokální ÚSES byl přehodnocen a přepracován tak, aby navazoval na regionální ÚSES a
navazoval na lokální ÚSES vymezený na správním území sousedních obcí. ÚSES
zpracovala odborně způsobilá osoba.

-

Ochrana zemědělského půdního fondu
Z celkové plochy rozvojových záměrů na území Nechvalic se předpokládá
odnětí 17,38 ha zemědělské půdy v III., IV. a V. třídy ochrany v zastavitelných
plochách,
- půda II. třídy ochrany je dotčena 0,66 ha pozemku pro bydlení, část pozemku v
zůstala z původního územního plánu, u zbylé části proběhla aktualizace bonity,
probíhá zápis do katastru nemovitostí
půda I. třídy ochrany dotčena nebude.
Ochrana PUPFL
Budou respektovány lesy jako významný krajinný prvek. K dotčení PUPFL je nutný soulad
záměru s ust. § 13 odst. 1 a 2 (§14 odst.1) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění
(dále jen „lesní zákon“). V maximální možné míře bude respektováno OP lesa v rozsahu 50
m od okraje lesních pozemků. Toto pásmo bude dodrženo především u lokalit značených v
grafické příloze NZ jako P7 a P13. K dotčení pozemků v OP lesa je nutný souhlas státní
správy lesů dle § 14 odst. lesního zákona.
Plocha P13 – byla vypuštěna
Plocha P7 – v návrhu označená jako Ne-Z4 a Ne-Z5, v lokalitě Ne-Z4 i v Ne-Z5 je možnost
potavit pouze 1 rodinný dům, obě plochy jsou poměrně rozsáhlé a je zde místo i mimo
ochranné pásmo lesa, pokud by bylo ochranné pásmo lesa dotčeno, je nutný souhlas
státní správy lesů.
Ve všech lokalitách, které jsou dotčeny ochranným pásmem lesa, je tato skutečnost
označena v tabulkové části „Příloha č. 2 – Definice zkratek funkčních ploch s rozdílným
způsobem využitím“. V případě dotčení ochranného pásma lesa bude v těchto případech
v dalším stupni dokumentace nutný souhlas státní správy lesů.
Ochrana vod, vodních toků
Záplavová území a aktivní zóny jsou v řešeném stanoveny u potoků Slabá, Varovský potok a
Počepický potok V roce 2017 stanovil vodoprávní úřad - Odbor životního prostředí Městského
úřadu Sedlčany podle ustanovení § 66 odst. 1 a 2 a dále dle § 115a vodního zákona opatřením
obecné povahy záplavové území a aktivní zónu u potoka Slabá (pod č.j.: ŽP/23781/2017/S-5
ze dne 4.7.2017), u Varovského potoka (pod č. j. ŽP/1573/2017/S-5 ze dne 3. 7. 2017) a
Počepického potoka (pod č. j. ŽP/23782/2017/S6 ze dne 19. 12. 2017). “
Vodní toky mají provozní pásmo 6m.
Srážkové vody budou likvidovány v souladu s § 5 vodního zákona a § 20 vyhl. č.501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Srážkové vody ze střech budou
vsakovány nebo akumulovány na přilehlých pozemcích, srážkové vody z nových komunikací
budou přednostně zasakovány v podélných zasakovacích zataravněných pásech či
zasakovacích zařízeních.
splněno
B.4 Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
-

Občanské vybavení
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Zastoupení zařízení občanského vybavení je na dobré úrovni, nabídka odpovídá velikosti,
významu a umístění sídla v rámci širších vztahů.

Dopravní infrastruktura
- v grafické části (ve výkresu dopravní infrastruktury popř. v koordinačním výkresu) očíslovat
silnice II. a III. třídy a vyznačit jejich ochranná pásma v souladu s ustanovením
Pro určení silničního pásma není rozhodující zastavěné území podle stavebního zákona, ale
řídí se § 30 ZPK. – Splněno
V případě, že by byl v navazujících řízeních zjištěn nadměrný vliv hluku z provozu
pozemní dopravy, náklady na vybudování protihlukových opatření nese stavebník.
V řešeném území jsou navrhovány stavby jen mimo frekventované silniční trasy.
-

Technická infrastruktura

Vodní hospodářství
zásobování vodou
Nechvalice s Libčicemi a Mokřany mají vybudován místní vodovod. Další samostatný
system mají Ředice. V těchto obcích budou nové lokality přednostně napojeny na místní
vodovodní řad, v ostatních osadách budou nové lokality zásobeny z vlastních studní.
V obci Nechvalice je v současnosti napojeno na veřejný vodovod cca 210 obyvatel, na
stejný system v Libčicích cca 25 a v Mokřanech cca 54 obyvatel. Územní plan vytváří
podmínky pro výstavbu max. 32 rodinných domů v Nechvalicích, dvou rodinných domů v
Libčicích a max. čtyř rodinných domů v Mokřanech. Při maximálním využití rozvojových
ploch a rodinných domů může být Nechvalickým vodovodem zásobováno až:
210 + 25 + 54 + (32 x 4) + (2 x 4) + (4 x 4) + (4 x 8) = 465 obyvatel.
Tomu odpovídá potřeba vody:
Směrné číslo roční spotřeby: 35 + 1 = 36 m3 (Příloha č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.)
Roční spotřeba:
465 x 36 = 16740 m3
Průměrná denní spotřeba: 45,9 m3 = 0,54 l/s
Maximální denní spotřeba: 54,9 m3 = 0,80 l/s
Maximální hodinová:
1,59 l/s
Vyižitelná vydatnost studní činí:
1,50 l/s
Pro spolehlivou funkci vodovodu postačí akumulace studní.
Vodovod v Ředicích v současnosti zásobuje cca 64 obyvatel. Územní plan vytváří
podmínky pro výstavbu až 16 rodinných domů v Ředicích a Ředičkách. Při maximálním
využití rozvojových ploch a rodinných domů může být zásobováno až:
64 + (16 x 4) = 128 obyvatel.
Tomu odpovídá potřeba vody:
Směrné číslo roční spotřeby: 35 + 1 = 36 m3 (Příloha č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.)
Roční spotřeba:
128 x 36 = 4608 m3
Průměrná denní spotřeba: 12,6 m3 = 0,15 l/s
Maximální denní spotřeba: 18,9 m3 = 0,22 l/s
Maximální hodinová:
0,44 l/s
Vyižitelná vydatnost studní činí:
0,50 l/s
Místní vodovodní systémy mají rezervu pro novou zástavbu a jí odpovídající počet obyvatel.
Budou rozvíjeny v souladu s potřebami napojování nových nemovitostí.
kanalizace
Ze všech sídel, která jsou součástí řešeného území, mají vybudovanou splaškovou
kanalizaci pouze Nechvalice. Tam budou objekty přednostně napojeny na nové kanalizační
řady. Nová kanalizace počítá s rezervou pro novou výstavbu.
V Nechvalicích v současnosti žije cca 210 obyvatel v nemovitostech napojených na
splaškovou kanalizaci (zdroj – Kanalizační řád obce Nechvalice).
Splašková kanalizace zahrnuje 2055 m převážně gravitačních kanalizačních řadů. Na
stokové síti je jedna čerpací stanice a několik domovních čerpacích stanic tlakové
kanalizace.
Splašková kanalizace je zakončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod
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o realizované kapacitě 400 EO.
Územní plan vymezuje v Nechvalicích v kanalizačním povodí výše uvedené ČOV plochy
pro výstavbu 32 rodinných domů. Při úplném vyčerpání této nabídky ploch pro novou
výstavbu a za předpokladu využití jednoho rodinného domu čtyřmi osobami, přibude v
povodí ČOV Nechvalice dalších 4 x 32 = 128 obyvatel. Takový nárůst lze považovat za
absolutní maximum, které s největší pravděpodobností nebude dosaženo. Pokud by
dosaženo bylo, byla by ČOV Nechvalice zatížena přítokem od 338 obyvatel. I tak zůstává
rezerva ve výši 62 EO na přítok spalškových vod z provozů občanského vybavení a
provozoven výroby a služeb. To představuje 16% z kapacity ČOV. Za těchto předpokladů
lze považovat čištění odpadních vod pro rozvojové plochy v Nechvalicíc za zajištěné.

Dešťové vody
Dešťové vody na soukromých pozemcích budou ze zpevněných ploch a střech akumulovány
do jímek odkud budou využívány na zálivku zahrady nebo odvedeny do vsakovacího
systému. U větších staveb je třeba řešit retenci. Při řešení bude upřednostněno zasakování v
místě vzniku.
Energetika, spoje
Územní plán respektuje stávající systém zásobování obce elektrickou energií, umístění
jednotlivých trafostanic a vedení včetně ochranných pásem. Stávající distribuční síť VN je
dostačující, případné nové trasy budou řešeny podzemním vedením.
Dle potřeb rozvoje území je možné navrhnout případné posílení stávajících trafostanic. Jejich
parametry budou navrženy v dalším stupni projektové dokumentace.
Veřejné osvětlení
Je vedeno převážně po sloupech vedení NN (napájeno pátým vodičem), v nově budovaných
lokalitách bude postupně rozšiřováno kabely v zemi s novými rozvody sítě NN. Pro lokality s
novou zástavbou budou navrženy nové trasy.
Nakládání s odpady
Komunální odpady budou likvidovány dodavatelsky firmou oprávněnou k této činnosti, v
souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a související předpisy.
Veřejná prostranství
Územní plán vymezuje veřejná prostranství v dostatečné míře, přiměřeně velikostem
jednotlivých osad.
Obrana a ochrana státu, civilní ochrana
Dle stanoviska MO ČR
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany
č.39/2011 Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti ve věcech územního plánování a
stavebního řádu v platném znění souhlasí předloženým „Návrhem zadání územního plánu“
Nechvalice za předpokladu respektování a zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany
do textové a grafické části:
– jev 082 (pro nadzemní stavby), který je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Týká se k.ú. Chválov.
Zájmové území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:
* Zájmové území
Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska
Ministerstva obrany); V tomto zájmovém území může dojít k výškovému omezení staveb,
popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu
zájmů AČR v hájených územích. * Zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní
výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany);
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– jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), který je nutno respektovat podle ustanovení § 41
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991/Sb. o
živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro
létání v malých a přízemních výškách lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu
vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren,
speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací
jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů jen na základě závazného stanoviska MO ČR. Výstavba a výsadba může být
výškově omezena nebo zakázána. Týká se k.ú. Bratřejov, k.ú. Bratříkovice, k.ú. Chválov,
Mokřany, k.ú. Nechvalice.
zapracováno
Ad C/ Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich
využití, které bude nutno prověřit
Územní rezervy nejsou vymezeny
Ad D/ Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo
předkupní právo
V územním plánu jsou vymezena veřejně prospěšná opatření
Ad E/ Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním
územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
V územním plánu jsou vymezeny plochy, kde je podmínkou pro další rozhodování v území
zpracování územní studie – jedná se o plochy Ne-Z1, Ne-Z6, Ře-Z1
Ad F/ Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území
Dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území nebyla požadována.
Ad G/ Případný požadavek na zpracování variant řešení
Vzhledem k charakteru navrhovaných změn v území nebude zpracováno variantní řešení
návhu územního plánu.

připomínky uplatněné k dokumentaci ke společnému jednání
A/ ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Příbram, Č. j. HSKL- 5004-2/2018
– PB, Příbram 21. prosince 2018
Na základě § 19 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb. specifikovat v územním plánu plochy
občanského vybavení odpovídající potřebám obce, které vyplývají z požadavků civilní ochrany uvedených
§ 20 vyhlášky č. 380 /2002 Sb.
- ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,
- skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci,
- vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce,
- nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.- elektrocentrála –
Poznámka: Doporučujeme v územním plánu zhodnotit a konkretizovat zdroje požární vody.
Plochy občanského vybavení odpovídající potřebám obce, které vyplývají z požadavků civilní ochrany,
jsou konkretizovány v kapitole g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit, v odstavci nazvaném: „Zajišťování obrany a bezpečnosti státu“.
V tomto odstavci je uvedený i výčet zdrojů požární vody pro jednotlivé obce a osady
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B/ Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Č.j.: KHSSC 60258/2018,
06.12.2018
s e s o u h l a s í za splnění následujících podmínek stanovených v souladu s ustanovením § 77 odst. 1
zákona :
1.U navržené lokality Li-Z1 BV, Li-Z2 BV bude v rámci schvalovacích řízení konkrétních staveb doložen
vliv hluku ze stávající plochy VZ /v případě provozů s hlukovou zátěží/ na navržené bydlení.
Lokalita Li-Z1-BV byla vypuštěna, u lokality Li-Z2 BV byl požadavek zapracován do textové části a do
Přílohy č. 1 – Seznam a popis navrhovaných ploch
2.U navržené lokality Br-Z1 SV /výstavba rodinného domu s možností integrace drobné výroby/ bude v
rámci schvalovacích řízení respektován stanovený regulativ týkající se hluku.
Požadavek byl zapracován do textové části a do Přílohy č. 1 – Seznam a popis navrhovaných ploch
3. U navržené lokality Kř-Z2 SV /výstavba rodinného domu s možností integrace drobné výroby/ bude v
rámci schvalovacích řízení respektován stanovený regulativ týkající se hluku.
Požadavek byl zapracován do textové části a do Přílohy č. 1 – Seznam a popis navrhovaných ploch
4. U navržené lokality Ch-Z1 VD bude v případě navržených provozů s hlukovou zátěží doložen vliv hluku
z uvedené lokality na stávající obytnou zástavbu.
Požadavek byl zapracován do textové části a do Přílohy č. 1 – Seznam a popis navrhovaných ploch
5. U navržené lokality Dr-Z3 VZ bude v případě provozů s hlukovou zátěží řešen vliv hluku z lokality na
navazující navrhovanou obytnou zástavbu /lokalita Dr-Z4 BV/.
Požadavek byl zapracován do textové části a do Přílohy č. 1 – Seznam a popis navrhovaných ploch
6. U navržených lokalit Ne-Z3 /Bv/, Řk-Z1 /Bv/ bude zohledněn vliv hluku ze stávající plochy OS /v
případě stacionárních zdrojů hluku/ na navržené bydlení.
Požadavek byl zapracován do textové části a do Přílohy č. 1 – Seznam a popis navrhovaných ploch
7.U části navržených lokalit pro obytnou zástavbu situovaných u stávajících trafostanic bude doložen vliv
hluku z provozu na navržené bydlení. V případě řešení nových trafostanic bude zohledněn vliv hluku
vzhledem k jejich umístění na navrhovanou případně stávající obytnou zástavbu.
Z nově navržených lokalit pro bydlení se poblíž trafostanice nachází pouze plocha Bř-Z2, zde byla tato
podmínka doplněna do textové části a do Přílohy č. 1 – Seznam a popis navrhovaných ploch. Nové
trafostanice nejsou navrženy.
C/ Krajský úřad Středočeského kraje, KOORDINOVANÉ STANOVISKO, č.j. 148581/2018/KUSK,
17.12.2018
1/ Odbor životního prostředí a zemědělství
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (Ing. K. Orságová, l. 131)
Tento návrh vymezuje celkem 19,06 ha zastavitelných ploch pro bydlení, aniž by byl vyhodnocen
demografický vývoj dané obce. Dle údajů Českého statistického úřadu došlo v Nechvalicích za posledních
pět let k nárůstu počtu obyvatel z 647 na 657 obyvatel. Rozsah navrhovaných rozvojových ploch by měl
odpovídat tomuto trendu. Argument, že jsou rozvojové plochy vymezovány i pro „druhé bydlení“
(chalupaření) nelze považovat za odůvodnění nezbytnosti záboru ZPF. Dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona
o ochraně ZPF může k odnětí zemědělské půdy ze ZPF dojít pouze v nezbytném případě. Z popisu
jednotlivých zastavitelných ploch není zřejmé, které jsou skutečně určeny pro navrhovaný způsob využití
– pro bydlení, a které jsou určeny k chalupaření, proto se orgán ochrany ZPF nevyjadřuje k jednotlivým
lokalitám, ale k návrhu dané územně plánovací dokumentace jako celku.
Z původních 19,06ha zastavitelných ploch pro bydlení byly tyto plochy zredukovány na 14,2 ha a
doplněn demografický růst obce s přihlédnutím k tomu, že územní plán se dělá na delší časové rozmezí:
15-20let a nemůžeme proto při posuzování brát zřetel pouze na posledních 5 let. Demografický vývoj
obce je doplněn o porovnání obcí v okolí a přizpůsoben trendům v regionu. Navrhované lokality určené
pro bydlení jsou všechny určené pro trvalé bydlení.
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Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) doporučuje snížit
počet zastavitelných ploch pro bydlení. Celková potřeba nových bytových jednotek je naddimenzovaná,
bez zohlednění demografického vývoje dané obce. Dále doporučujeme zvážit vymezení zastavitelných
ploch ve volné krajině bez návaznosti na zastavěné území sídel např. Hr-Z1, Dr-Z5, Ře-Z3 nebo část DrZ1. Dále upozorňujeme, že na str. 17 výroku územního plánu v kapitole c) „urbanistickou koncepci,
včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně – místní část Březí“ není uvedena plocha Bř-Z3 vymezená v grafické
části územního plánu.
Z původních 19,06ha zastavitelných ploch pro bydlení byly tyto plochy zredukovány na 14,2 ha a
doplněn demografický růst obce. Demografický vývoj obce je doplněn o porovnání obcí v okolí a
přizpůsoben trendům v regionu.
Plocha Hr-Z1-BV, Dr-Z5-BV byla vypuštěna.
Plocha Ře-Z3 byla upravena tak, aby navazovala na zastavěné území.
Plocha Dr-Z1 navazuje plochou bydlení na stávající zástavbu, 2.část plochy určená pro bydlení bude
tvořit 1 areál s plochou Dr-Z1-NSx, což jsou plánované pastviny pro koně s možností vybudování zázemí
(přístřešky), majitel pozemků si chce u pastvin postavit rodinný dům, je však zbytečné celou plochu
areálu dávat jako zastavitelnou pro bydlení, proto tento areál má částečně funkční využití BV a částečně
NSx, což je plocha, kde je možné zázemí pro chov koní vybudovat.
Plocha Bř-Z3 je doplněna do textové části
D/ MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY Odbor školství a památkové péče, č. j.: OVÚP–22180/2018/No,
7.12.2018
Pro dané území se stanovují tyto požadavky:
Vlastník kulturní památky, která se nachází v řešeném území (v tabulce uvedené výše) při provádění
údržby, opravy, rekonstrukce, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí (dále
jen „obnova“), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko správního orgánu.
V případě záměru stavební činnosti na území s archeologickými nálezy podléhá ohlašovací povinnost
stavebníka podle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči Archeologickému ústavu Akademie věd
ČR, v.v.i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a povinnost umožnit na dotčeném území provést archeologický
výzkum. Tyto povinnosti je žádoucí, s ohledem na omezení vlastnických práv stavebníků, uvádět v
textové části územně plánovací dokumentace.
Požadavky jsou zahrnuty do textu územního plánu v kapitole b) základní koncepce rozvoje území obce,
ochrany a rozvoje jeho hodnot.
E/ Městský úřad Sedlčany Odbor životního prostředí, Č.J. ŽP/22294/2018-2, 4.1.2019
E.1Státní správa lesů –
Požadujeme plochu BV Hr Z1 z návrhu územního plánu odstranit, z důvodu jejího umístění vzhledem ke
stanovenému ochrannému pásmu pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Plocha Hr-Z1-BV byla vypuštěna.
U všech ploch požadujeme dodržení ochranného pásma pozemků určených k plnění funkcí lesa (50 metrů
od okraje lesního pozemku).
Ochranné pásmo lesa (50 metrů od okraje lesního pozemku) je označeno ve výkresové dokumentaci a v
Příloze č. 1 – Seznam a popis navrhovaných ploch je u každé plochy, kam toto pásmo zasahuje, tato
skutečnost uvedená. Nové plochy jsou navrženy tak, aby alespoň část plochy byla bez ochranných
pásem a bylo zde možné realizovat záměr mimo ochranná pásma.
E.2Ekologie krajiny –
Plocha Li – Z1 - s danou plochou nesouhlasíme, neboť výstavbou by mohlo dojít k narušení ochranného
pásma památného stromu (památný strom Libčická lípa)
Plocha Li – Z1-BV byla vypuštěna.
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Plocha Ře – Z3 - s danou plochou nesouhlasíme, protože nenavazuje na současnou zástavbu.
Plocha byla upravena tak, aby navazovala na stávající zástavbu.
Plocha Řk - Z4 - s touto plochou budeme souhlasit pouze s podmínkou, že bude proveden biologický
průzkum, protože poblíž dané plochy byl nalezen druh ropuchy obecné (Bufo bufo), který je dle vyhlášky
395/1992 Sb. ve znění vyhlášky 175/2006 Sb. ohroženým druhem.
Do textové části – v Příloze č. 1 – Seznam a popis navrhovaných ploch je u této plochy doplněna
podmínka: „Při umístění staveb v lokalitě bude zajištěna ochrana zvláště chráněných druhů - ropuchy
obecné Bufo bufo - na pozemcích, pokud se jejich výskyt prokáže biologickým průzkumem v dalších
stupních projektové dokumentace“
Plocha Bř – Z3 - Daná plocha není blíže specifikována v textové části územního plánu. Dát do souladu
textovou a grafickou část. Plocha není v rozporu s ochrannou přírody a krajiny.
Plocha Bř-Z3 byla doplněna do textové části.
Plocha Hr – Z1 - nesouhlasíme s plochou pro výstavbu rodinného domu, protože daná plocha nenavazuje
na současnou zástavbu. Souhlasíme pouze se založením produkční zahrady.
Plocha Hr– Z1-BV byla vypuštěna.
Plocha Se – Z1 - s touto plochou nesouhlasíme, protože zasahuje do regionálního biokoridoru (RBK Sádka
– Zbirov).
Plocha Se-Z1 nezasahuje do regionálního biokoridoru – viz. Koordinační situace, proto zůstala
ponechána. Na pozemku je plánováno pouze příslušenství k RD při komunikaci
Plocha Se - Z2 - souhlasíme pouze s podmínkou, že výstavbou nedojde k narušení regionálního
biokoridoru (RBK Sádka – Zbirov)
Plocha Se-Z2 nezasahuje do regionálního biokoridoru – viz. Koordinační situace
Z hlediska krajinného rázu požadujeme zachování venkovského charakteru všech staveb v jednotlivých
obcích (tvar střechy, barva střešní krytiny, výška staveb, barva fasády ve světlých barvách), nacházejících
se na ploše územního plánu.
V kapitole c) urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, je v podkapitole c.1
Urbanistická koncepce a kompozice uvedeno v hlavních zásadách:
“Nepřipustit další vizuální znehodnocování obrazu sídla umisťováním staveb a zařízení, které jsou svými
proporcemi a velikostí cizí původním formám zastavění.” A doplněno:
“zachovat venkovský charakter všech staveb v jednotlivých obcích (tvar střechy, barva střešní krytiny,
výška staveb, světlá barva fasády)“
Požadujeme neuzavření ploch podél vodních toků (údolní niva) minimálně 3 m.
V nezastavěném území vylučujeme možnost oplocení bez souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny.
V textu územního plánu v kapitole e) koncepce uspořádání krajiny… v odstavci “Stanovení podmínek pro
využití ploch“ je doplněna věta: „Nebudou uzavřeny plochy podél vodních toků (údolní niva) minimálně
3 m. V nezastavěném území je vyloučena možnost oplocení bez souhlasu orgánu ochrany přírody a
krajiny Městského úřadu v Sedlčanech.
Dále je v Příloze č. 1 – Seznam a popis navrhovaných ploch u ploch Řk-Z4 a Hu-Z2 doplněna podmínka: …
„podél vodního toku je možné provést oplocení nejméně 3m od kraje toku, oplocení bude schváleno
orgánem přírody a krajiny Městského úřadu v Sedlčanech a Povodí Vltavy“
Požadujeme zakreslení všech prvků ÚSES do územního plánu a doplnění „nových“ ÚSES v rámci
provádění komplexní pozemkové úpravy.
Všechny prvky ÚSES jsou v územním plánu zakresleny a „nové“ ÚSES jsou v rámci provádění komplexní
pozemkové úpravy doplněny.
Všechny prvky ÚSES budou navazovat na prvky ÚSES vedoucích ze sousedních obcí.
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Všechny prvky ÚSES navazují na prvky ÚSES vedoucích ze sousedních obcí
Územní systém ekologické stability (ÚSES) - §2, §3, §4 zákona:
Zpracování územního systému ekologické stability bude provedeno v souladu se zákonem, tzn. ÚSES,
bude zpracovaný odborně způsobilou osobou (Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční
rozvoj č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti). Předpokladem funkčnosti ÚSES je jeho
fungování jako systému. Při zpracování ÚSES je nutné brát v úvahu širší vztahy a zajistit návaznosti na
prvky okolního území.
Návrh ÚSES zpracoval Mgr. Michael Pondělíček Ph.D., autorizovaný projektant územních systémů
ekologické stability, číslo autorizace 2346. Jeho jméno je doplněno na čelní stránky textové části.
Prostorové vymezení zejména v místech kontaktních se zástavbou bude provedeno až do úrovně parcel.
Nepřesné vymezení by mohlo vyústit do úsilí vlastníků umisťovat do prvků ÚSES objekty a činnosti, které
by jejich podstatu narušovaly (výstavba vodovodního řadu a vodojemu). V textové části bude uveden
popis a charakteristika jednotlivých prvků ÚSES (biocenter, biokoridorů a interakčních prvků).
Návrh systému ÚSES a charakteristika jednotlivých prvků ÚSES je popsána v kapitole e) koncepce
uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a
stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a
podobně v podkapitole Návrh systému ÚSES, vymezení ploch pro ÚSES str.52-54. Prvky ÚSES jsou, pokud
to bylo možné, upřesněny do parcel. Pokud nebylo možné zahrnout do ÚSES celé pozemky, je hranice
prvků ÚSES stanovena podle lomových bodů. Prostorové vymezení v místech kontaktních se zástavbou
je provedeno až do úrovně parcel – viz. Koordinační výkres.
Vymezení prvků ÚSES nebude v místech, kde je to možné, provedení pouze v minimálních parametrech.
Nové plochy určené k zástavbě, nebudou v kolizi s prvky ÚSES.
Nové prvky ÚSES nejsou v kolizi s navrhovanou zástavbou, ve většině případů, kde to bylo možné, jsou
prvky ÚSES širší, než jsou jejich minimální parametry.
Požadujeme vypracování výkresu uspořádání krajiny, kde doporučujeme zařadit VKP ze zákona, ÚSESy a
další stabilizační prvky krajiny. (např. remízy, meze,…)
Ze zákona 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a dle
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti v platném znění po novele vyhláškou č. 13/2018 Sb., nevyplývá
nutnost vypracovat výkres uspořádání krajiny. Prvky ÚSES jsou patrné v koordinačním výkrese, prvky
VKP ze zákona i další stabilizační prvky krajiny jsou zahrnuty v těchto plochách:
1/ NL – plochy lesní
2/ W – plochy vodní a vodohospodářské - plochy plnící funkce vodohospodářské, ekologickostabilizační, estetické a krajinotvorné jako významný krajinný prvek
3/ ZP – zeleň přírodní v sídlech - významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území,
udržované v přírodě blízkém stavu lze využít například pro průchod územního systému ekologické
stability zastavěným územím. Plochy vymezené za účelem ochrany krajiny
4/ NP – plochy přírodní v nezastavěném území - plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné
zvláště chráněné plochy, plochy evropsky významných lokalit, pozemky smluvně chráněné, prvky ÚSES ,
významnější přírodní prvky v krajině – vysoká zeleň, zapojené porosty vyššího významu – interakční
prvky ÚSES – meze, remízky aleje
Hlavní využití: zachování a obnově přírodních a krajinných hodnot území, činnosti zajišťující uchování
druhového bohatství rostlinné a živočišné sféry, činnosti vedoucí ke zvyšování ekologické stability území
s příznivým působením na okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny,
do ploch přírodní zeleně jsou zahrnuty zejména: významné krajinné prvky, prvky územního systému
ekologické stability včetně interakčních prvků, stabilizované travnaté plochy – louky, pastviny
5/ NSP - plochy smíšené přírodní nezastavěného území - je zde zastoupena mezi jinými přírodní funkce;
ochrana přírody musí být respektována i v případě zastoupení dalších funkcí; drobnější plochy v krajině
využívané převážně jako krajinná zeleň ale s možností i dalších funkcí, meze, úvozy malé remízky,
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možnost obnovy polních cest
Podrobný popis využití ploch viz Příloha č.2 Definice zkratek funkčních ploch s rozdílným způsobem
využitím
Prvky ÚSES nebudou oplocovány – požadujeme doplnit do textové části ÚP obce (oplocení způsobuje
omezení funkcí ÚSES, především migrační prostupnost krajiny).
V textové části, v kapitole e) a podkapitole Podmínky využití ploch v koridorech ÚSES, je uvedeno: „lze
ojediněle umístit pouze dočasné oplocení (např. pro ochranu nové výsadby) za podmínky, že nebudou
oploceny celé úseky koridorů nebo větší části biocenter a za splnění podmínek pro oplocení
definovaných (v odst. § 18 odst. 5 stavebního zákona)“
V ÚP budou prvky ÚSES navrženy/upraveny tak, aby byly zcela funkční.
Prvky ÚSES jsou navrženy tak, aby systém byl plně funkční. V místech, kde v současné době je
z nějakého důvodu systém nefunkční nebo jednotlivé prvky nedosahují požadovaných parametrů je
navrženo doplnění nebo rozšíření jednotlivých prvků ve funkční ploše NSp nebo NP formou veřejně
prospěšného opatření VPO. Jednotlivá opatření VPO jsou popsána v kapitole g) vymezení veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
2. Významné krajinné prvky (VKP) - §3 zákona
Významné krajinné prvky (VKP) tvoří základní kostru ekologické stability v krajině a jsou základem pro
územní systém ekologické stability. Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky významná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Nově
navržené plochy určené pro zástavbu, případně k jinému funkčnímu využití nebudou v kolizi s VKP.
Nově navržené plochy určené pro zástavbu, nejsou v kolizi s VKP.
3. Posílení ekologické stability území:
Ke zvýšení ekologické stability území doporučujeme podél existujících polních cest, případně nových
komunikací, pěších cest a cyklostezek, navrhnout alespoň jednostranné pásy zeleně, které budou
krajinotvorným, stabilizačním a estetickým prvkem zeleně, prvkem snižující vodní a větrnou erozi.
Územní plán by měl dále respektovat stávající zeleň, která není VKP ze zákona – např. meze a remízky.
Prvky VKP ze zákona i další stabilizační prvky krajiny jsou zahrnuty ve funkční ploše ZP – zeleň přírodní
v sídlech a NP – plochy přírodní v nezastavěném území, NL - plochy lesní , NSp - plochy smíšené přírodní
nezastavěného území, W - plochy vodní a hospodářské – ve výkresové části viz. hlavní a koordinační
výkres, popis ploch viz Příloha č.2 Definice zkratek funkčních ploch s rozdílným způsobem využitím,
v textové části jsou dále tyto požadavky doplněny v kapitole e) a odstavci nazvaném „Stanovení
podmínek pro využití ploch“
4. Komunikace
Nebudou rozšiřovány na úkor lesních pozemků, vodních ploch, atd. – VKP ze zákona (§3 zákona)
Doplněno do textové části územního plánu v kapitole e) a odstavci nazvaném „Stanovení podmínek pro
využití ploch“
E.3Vodní hospodářství
Vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) vydává stanovisko k „návrhu ÚP obce
Nechvalice“:
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem máme k návrhu územního plánu obce Nechvalice
následující připomínky:
Textová část:
1) V návrhu v kapitole d) – Technická infrastruktura, Zásobování vodou požadujeme opravit „z
vlastního vrtu“ na „z vlastních studní“.
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opraveno
2) V návrhu v kapitole e) – Stanovení podmínek pro využití ploch, 3. podmínka – požadujeme
vypustit „a 8 metrů“. Pro správu drobných vodních toků (na řešeném území se vyskytují pouze
drobné vodní toky) je třeba umožnit správci toku užívat pozemky sousedící s vodním tokem
nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry (§ 49 odst. 2 vodního zákona).
opraveno
3) V odůvodnění v kapitole i.4) – zásobování vodou požadujeme opravit „z vlastního vrtu“ na „z
vlastních studní“.
opraveno
4) V odůvodnění v kapitole i.4) – kanalizace požadujeme opravit č. nařízení vlády z „61/2003 Sb. ve
znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.“ na „401/2015“. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. už neplatí,
nahradilo ho nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Dále požadujeme doplnit na konec odstavce „nebo
na jejichž odtoku do vod podzemních budou splněny podmínky nařízení vlády č. 57/2016 Sb.,
kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod“.
opraveno
5) V odůvodnění v kapitole i.5) – podmínky pro využití ploch v krajině – 3. podmínka – požadujeme
vypustit „a 8 metrů“. Pro správu drobných vodních toků (na řešeném území se vyskytují pouze
drobné vodní toky) je třeba umožnit správci toku užívat pozemky sousedící s vodním tokem
nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry (§ 49 odst. 2 vodního zákona).
opraveno
6) V odůvodnění v kapitole i.7 – Vodní plochy a toky požadujeme doplnit do odstavce Území
odvodňují toky: „Varovský potok, číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-027, ve správě: Povodí
Vltavy, s.p., pravostranný přítok Brziny u Petrovic“.
opraveno
7) V odůvodnění v kapitole i.8 - Limity využití území, Ochrana podzemních a povrchových vod –
požadujeme prověřit ochranné pásmo vodojemu – vodojemy nemívají ochranné pásmo,
vyhlášené ochranné pásmo mají některé vodní zdroje.
Ochranné pásmo vodojemu bylo uvedeno v textové části, v území se nevyskytuje, z textové části
bylo vypuštěno.
8) V odůvodnění v kapitole l) vyhodnocení splnění požadavků zadání – B.3, Ochrana vod, vodních
toků – požadujeme opravit větu: „Záplavová území v řešeném území nejsou“ – není to pravda,
Slabá, Varovský potok a Počepický potok mají stanovené záplavové území včetně aktivní zóny. V
roce 2017 stanovil vodoprávní úřad - Odbor životního prostředí Městského úřadu Sedlčany podle
ustanovení § 66 odst. 1 a 2 a dále dle § 115a vodního zákona opatřením obecné povahy
záplavové území a aktivní zónu u potoka Slabá (pod č.j.: ŽP/23781/2017/S-5 ze dne 4.7.2017), u
Varovského potoka (pod č. j. ŽP/1573/2017/S-5 ze dne 3. 7. 2017) a Počepického potoka (pod č.
j. ŽP/23782/2017/S6 ze dne 19. 12. 2017). Dále požadujeme opravit „ochranné pásmo“ na
„provozní pásmo“. Vodní toky nemají ochranné pásmo.
Opraveno
9) V odůvodnění v kapitole l) vyhodnocení splnění požadavků zadání – B.4, Vodní hospodářství v
odstavci zásobování vodou je věta: „Místní vodovodní řady mají rezervu pro novou zástavbu.“ a
v odstavci kanalizace je věta: „Nová kanalizace počítá s rezervou pro novou výstavbu.“ Obě věty
požadujeme doložit čísly – celková kapacita vodojemu / ČOV, aktuální stav a navrhovaný nárůst
potřeby pitné vody / čištění odpadních vod (navrhované plochy).
Doplněno
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Výkresová část:
10) Požadujeme doplnit vyhlášená záplavová území včetně aktivní zóny drobných vodních toků i do
výkresů - Slabá, Počepický potok, Varovský potok.
Doplněno
11) Požaduje prověřit existenci ve výkresech vyznačených ochranných pásem vodních zdrojů.
Ochranná pásma vodních zdrojů jsou převzatá ze stávajícího dosud platného územního plánu obce
Nechvalice.
F/ POVODÍ VLTAVY, č.j. 66951/2018-242—Mš
A. Povodí Vltavy, státní podnik jako oprávněný investor souhlasí s návrhem územního plánu
obce Nechvalice bez námitek
B. Jako příslušný správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy podle
ustanovení par. 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) v platném znění, souhlasíme s uvedeným s návrhem územního plánu obce
Nechvalice za těchto připomínek:
1/ Plocha Hu-Z2 je částečně navržena v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území DVT Slabá.
Je doplněno do textu, u plochy v Příloze č.1 Seznam a popis navrhovaných ploch je u plochy doplněn
text: „V aktivní zóně záplavového území potoka Slabá nebudou umísťovány žádné stavby, nebudou zde
prováděny terénní úpravy zhoršující odtokové poměry, zřizováno oplocení, živé ploty a podobné
překážky, je doporučeno budovy umístit mimo záplavové území. Navržený záměr v této ploše bude
předem projednán se státním podnikem Povodí Vltavy“
2/ Plocha Se—Zl je částečně navržena v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území DVT
Počepický potok.
Je doplněno do textu, u plochy v Příloze č.1 Seznam a popis navrhovaných ploch je u plochy doplněn
text: „V aktivní zóně záplavového území Počepického potoka nebudou umísťovány žádné stavby,
nebudou zde prováděny terénní úpravy zhoršující odtokové poměry, zřizováno oplocení, živé ploty a
podobné překážky, je doporučeno budovy umístit mimo záplavové území. Navržený záměr v této ploše
bude předem projednán se státním podnikem Povodí Vltavy“
3/ V aktivní zóně záplavového území nebudou umísťovány žádné stavby, nebudou zde prováděny terénní
úpravy zhoršující odtokové poměry, zřizováno oplocení, živé ploty a podobné překážky. Územní plán
bude respektovat par. 67 vodního zákona.
doplněno v Příloze č.1 Seznam a popis navrhovaných ploch
4/ Budovy navržené v rámci ploch Hu-Z2 a Se-Zl doporučujeme umístit kompletně mimo stanovené
záplavové území.
doplněno v Příloze č.1 Seznam a popis navrhovaných ploch
5/ Záměry navržené v rámci ploch Hu-ZZ a Se-Zl budou se státním podnikem Povodí Vltavy předem
projednány.
doplněno v Příloze č.1 Seznam a popis navrhovaných ploch
6/ V grafické části ÚP bude zakresleno záplavové území Počepického potoka a potoka Slabá včetně
aktivní zóny záplavového území.
Doplněno ve výkresové části
7/ V nových rozvojových plochách bude navržena oddílná kanalizace.
Doplněno
8/ V textové části územního plánu kapitoly i.4/ Koncepce veřejné infrastruktury — dopravní, technická
bude nahrazeno neplatné nařízení vlády č. 61/2003 Sb. platným nařízením vlády č. 401/2015 Sb. o
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ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Opraveno
G/ Krajský úřad Středočeského kraje, stanovisko k návrhu územního plánu obce Nechvalice, SZ
112310/2019/KUSK ÚSŘ/Vi, č.j.: 124851/2019/KUSK
1/ str. 60, písmeno l) - chybně uvedena obec Svatý Jan
Opraveno
2/ str. 63, 2. odstavec – je potřeba uvést na pravou míru konstatování, že „v řešeném území nejsou
navrhovány stavby jen mimo frekventované silniční tahy“.
Opraveno na: “v řešeném území jsou navrhovány stavby jen mimo frekventované silniční tahy“

m) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v
zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s
odůvodněním potřeby jejich vymezení,
Územní plán neobsahuje žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v
Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje

n) výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení
Územní plán neobsahuje žádné prvky regulačního plánu

o) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce
lesa.,
Návrh územního plánu obce Nechvalice předpokládá rozvoj sídla též na pozemcích
vedených jako zemědělská půda. Na vývoj půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf
terénu, půdotvorný substrát a klimatické poměry. Půdy v zájmovém území jsou popsány
bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (dále BPEJ). Vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny
pětimístným číselným kódem. První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region,
druhé dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotky a poslední dvojčíslí charakterizuje
kombinaci sklonitosti a expozice, přičemž poslední číslo charakterizuje skeletovitost a
hloubku půdy.
Rozvojem obce plánovaným v rámci návrhu ÚPD jsou postiženy půdy těchto BPEJ: 5.32.11,
5.50.01, 5.73.11, 5.68.11, 5.32.51, 7.37.56, 7.32.54, 7.32.44, 7.40.78, 7.73.11, 7.29.54.
Jedná se o půdy následujících charakteristik:
Charakteristika klimatických regionů
5 – klimatický region MT 2 – mírně teplý, mírně vlhký
7- klimatický region MT 4 - mírně teplý, vlhký
Charakteristiky hlavních půdních jednotek:
29 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na
rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu
až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry.
32 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných,
minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně
těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu.
37 – Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na
pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou
horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně
výsušné, závislé na srážkách.
40 – různé substráty, silně svažité půdy. Půdy se střední rychlostí infiltrace i při úplném
nasycení, zahrnující převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře
odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité.
50 – Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných
73

Územní plán obce Nechvalice

Květen 2019

horninách, středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k
dočasnému zamokření.
73 - kambizemě oglejené, pseudogleje glejové, gleje hydroeluviovan, gleje povrchové,
pseudogleje hydroeluviované, gleje kambické, těžké smíšené svahoviny. Půdy s velmi
nízkou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující především jíly s vysokou
bobtnavostí, půdy s trvale vysokou hladinou podzemní vody, půdy s vrstvou jílu na povrchu
nebo těsně pod ním a mělké půdy nad téměř nepropustným podložím.
Charakteristiky sklonitosti a expozice (čtvrté číslo kódu BPEJ)
0 – úplná rovina až rovina se všesměrnou expozicí
1 – mírný sklon (3-7º) se všesměrnou expozicí
4 - střední sklon (7-12°), jih (jihozápad až jihovýchod)
5 – střední sklon (7-12º) se severní expozicí,
7 – výrazný sklon (12-17°), sever (severozápad až severovýchod)
Charakteristiky skeletovitosti a hloubky půdy (pátá číslice kódu BPEJ)
1 – bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, hluboká, středně hluboká
4 – středně skeletovitá, hluboká, středně hluboká
6 – středně skeletovitá, mělká
8 - silně skleletovitá, středně skeletovitá, půda hluboká, půda mělká, půda středně hluboká
Přehled rozvojových ploch s uvedením záborů ZPF – viz. Příloha č. 1 – Seznam a popis
navrhovaných ploch
ZÁBORY ZPF - CELKEM
TŘÍDA
CELKOVÁ
OCHRANY ROZLOHA

POZN.

II.

0,66

ha

III.

6,21

ha

IV.

4,89

ha

V.

5,62

ha

pozemek určený k bydlení –
LOKALITA Mo-Z2 – lokalita část z
původního územního plánu obce
Nechvalice, u části proběhla
aktualizace bonity, probíhá zápis do
katastru nemovitostí

Z celkové plochy rozvojových záměrů na území Nechvalic se předpokládá
- odnětí 17,38 ha zemědělské půdy v III., IV. a V. třídy ochrany v zastavitelných
plochách,
- z toho 13,14 ha v plochách BV,
- 0,85ha v plochách SV,
- 0,15ha v plochách VD,
- 2,81ha v plochách VZ,
- 0,26 ha v plochách PV,
- 0,38 ha v plochách ZO,
- půda II. třídy ochrany je dotčena 0,66 ha pozemku pro bydlení, část pozemku v
zůstala z původního územního plánu, u části proběhla aktualizace bonity, probíhá
zápis do katastru nemovitostí
- půda I. třídy ochrany dotčena nebude.
Lesy – tj. zábor PUPFL - změnou využití území podle návrhu ÚP dotčeny nebudou - nové
plochy zasahují maximálně do ochranného pásma lesa, proto podrobnější charakteristiky
neuvádíme.
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(2) Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje:
O1-0 – Koordinační výkres 1:10 000
O1-1 - Koordinační výkres - výřez 1:5 000
O1-2 - Koordinační výkres - výřez 1:5 000
O1-3 - Koordinační výkres - výřez 1:5 000
O2 – Výkres širších vztahů 1:50 000
O3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:10 000
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